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,,Waterprijs stijgt niet''
25/06/2002 om 00:00 door door Koen VAN DE SYPE

GENT -

Het gaat goed met watermaatschappij TMVW. ,,We staan aan de vooravond van een
boeiende expansieperiode'', zegt voorzitter Daniël Termont. ,,En ook de klanten
kunnen tevreden zijn, want in tegenstelling tot de prijsstijging bij andere
watermaatschappijen, kunnen wij onze prijzen op hetzelfde niveau houden als de
vorige jaren.

De positieve evolutie bij de huidige marktleider in de watersector is niet zo vanzelfsprekend volgens
Termont.
,,Een deel van ons water (89%) kopen we aan, een deel produceren we zelf (11%). De prijs voor de
aankoop van water ligt vast, de kosten daarentegen van productie en diensten blijven toenemen.
Toch hoeven de klanten niet bang te zijn voor een prijsstijging. Zolang we financiële reserves hebben
-- nu 15 miljoen euro -- gebruiken we die om de extra kosten te dekken.''
Gevolg is wel dat het resultaat van TMVW negatief is, met een verlies van meer dan een miljoen euro.
,,Om dat te keren trachten we onze interne kosten te drukken. We gaan ook de eigen productie
verhogen met onder meer een nieuwe fabriek in Oelegem aan het Albertkanaal.''

Legionella
TMVW werpt zich ook op de rioleringsmarkt. ,,We willen het beheer en de exploitatie in handen
nemen van de rioleringen van de gemeenten. Gesprekken daarover zijn in volle gang en ze zien er
veelbelovend uit. In oktober kunnen de gemeenten beslissen of ze meedoen vanaf 1 januari volgend
jaar of niet.''
Het Aqua Domo -project waarmee TMVW de strijd aanbindt met de legionellabacterie loopt eveneens
vlot. ,,Wij nemen bewust het voortouw in de preventie en behandeling van de veteranenziekte . In het
Gentse alleen al werken voorlopig een 200-tal instellingen mee. Dat zal binnenkort nog veel meer
worden als het Vlaams Gewest preventiemaatregelen tegen legionella in alle openbare gebouwen
verplicht maakt.''
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