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Verslag vergadering raad van bestuur 

Plaats:  Salons Van Dijck te Mechelen  
Datum: 24 juni 2022 - Uur: 10 uur  
Nemen deel: Mieke Van den Brande, voorzitter, 
 Dirk Bauwens, ondervoorzitter,  
 Fabienne Blavier, Ward Kennes, Sven Deckers, Kris Gebruers, Tine Gielis, 
 Kristof Sels, Savannah Van Dongen, Dirk Van Mechelen, Pieter Verhesen, 

Katusha Vervloesem en Jenne Meyvis, leden  
Verontschuldigd: Werner Hens, secretaris, 
 Wim Jordens (volmacht aan Ward Kennes), lid   
Gevolmachtigd:  Ward Kennes, lid 

Neemt met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur 
en dit als gevolg van aanduiding door de buitengewone algemene vergadering van 25 
maart 2019:  
Neemt deel:  Kris Hapers, lid  
Verontschuldigd:  
 
Eddy Troosters, directeur-generaal, woont de vergadering bij, evenals Kirsten Caers, directeur corporate 
affairs, en Dominique Hellemans, teamleider directiesecretariaat, als toegevoegd secretaris.    
 

 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (20 mei 2022). 
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. WW Lille (Gierle)  –  Aankoop delen van percelen voor vergroting terreinen watervangputten          
(P-21-003). 

 

De raad van bestuur 
 gelet op artikel 15 van de statuten; 
 gelet op het schattingsverslag d.d. 8 april 2022 van landmeter-expert Stef Geukens te Geel; 
 gelet op de opmetingsplannen zoals opgemaakt door LSG landmeters op 8 maart 2022; 
 gelet op het bekomen principieel akkoord met de eigenaar, gemeente Lille, in zitting van het 

college van burgemeester en schepenen op 12 januari 2022; 
 gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op 25 mei 2022 om 

akkoord te gaan met de verkoop van de delen van percelen; 
 overwegende dat de verwerving in der minne van genoemde onroerende goederen noodzakelijk 

is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Pidpa;  
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
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Besluit 
Artikel 1 Goedkeuring wordt gehecht aan de aankoop van nagenoemde delen van percelen: 

 Lille, 3de afd./Gierle, sectie B, nr. 483L3/deel, oppervlakte 364 m² aan de prijs van 
728,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen); 

 Lille, 3de afd./Gierle, sectie B, nr. 483L3/deel, oppervlakte 130 m² aan de prijs van 
260,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen); 

 Lille, 3de afd./Gierle, sectie B, nr. 483H3/deel, oppervlakte 187m² aan de prijs van 
374,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen); 

 Lille, 3de afd./Gierle, sectie B, nr. 483F3/deel, oppervlakte 300 m² aan de prijs van 
600,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen); 

 Lille, 3de afd./Gierle, sectie B, nr. 472E/deel, oppervlakte 438 m² aan de prijs van 
1.533,00 EUR (alle vergoedingen inbegrepen) Onafhankelijk van deze aankoopprijs 
wordt aan de pachter een uittredingsvergoeding betaald van 407,34 EUR volgens 
tarieven protocol Boerenbond/TMVW Farys. 

 
Artikel 2 De aankoop van de onder artikel 1 genoemde onroerende goederen wordt van openbaar 

nut verklaard, gezien de verwerving van hogergenoemde onroerende goederen 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Pidpa. Daarvan 
dient melding te worden gemaakt in de akte. 

 
Artikel 3 Alle notaris- en aktekosten wat betreft de akten inzake de aankoop van hoger vernoemde 

percelen zijn ten laste van Pidpa.  
 

 
 

3. Goedkeuring ontwerp. 
 
a) Project nr. K-20-070 – Aartselaar – Wegenis- en rioleringswerken in Halfstraat 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter 

beschikking werden gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 



ALG-#2980128-v3-V_V_RVB_2022-06-24.docx pagina 3 van 13 
 
 

Besluit 
Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector 

voor werken onder de vorm van een openbare procedure. 
 

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt. 
 

Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 
ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. 
 

 
 
 
b) Project nr. K-20-080 – Boechout – Wegenis- en rioleringswerken in Janssenlei, Georges Van 

Raemdoncklaan 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter 

beschikking werden gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector 

voor werken onder de vorm van een openbare procedure. 
 

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. 
 

Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 
ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. 
 

 
 
 
c) Project nr. K-09-074 – Rumst – Sanering van de lozingspunten in de Veerstraat/Visserstraat 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter 

beschikking werden gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
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 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 
 
 

Besluit 
Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector 

voor werken onder de vorm van een openbare procedure. 
 

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. 
 

Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 
ontwerp vanwege de mede-opdrachtgevers. 

 
Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 

aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking 
cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit. 
 

 
 
 
d) Project nr. K-11-071 – Hoogstraten – Aanleg van drukriolering in de Meerleseweg, 

Zandbergstraat, Elsterdijk, Frankenberg, Oude Meerleseweg, Looi, Bergenstraat, Boskantweg, 
Ipenrooisedijk, Groot Eyssel en Rietweg 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter 

beschikking werden gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector 

voor werken onder de vorm van een openbare procedure. 
 

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. 
 

Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 
ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. 

 
Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het 

aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking 
cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit (= OK d.d. 1 juni 2022). 
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4. Gunning na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging. 
 

a) Project nr. K-19-013 – Puurs-Sint-Amands – Wegenis- en rioleringswerken in Provincialeweg 
(N17) in Breutheide 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Deckx aannemingen te Dessel. 

 
Artikel 2 De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit 

verslag vanwege de mede-opdrachtgevers. 
 

Artikel 3 Pidpa zal enkel de opdracht gunnen nadat AWV de bij-akte met verwijzingen naar 
termijnen en faseringen afgesloten heeft met aannemer Deckx. Dit is tot op heden nog 
onder bespreking. 
 

 
 
 
b) Project nr. K-22-071 – Mechelen – Renovatie riolering in Guido Gezellelaan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Renotec te Geel. 

 
Artikel 2 De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit 

verslag vanwege de mede-opdrachtgever.  
 

 
 



ALG-#2980128-v3-V_V_RVB_2022-06-24.docx pagina 6 van 13 
 
 

5. Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. 
 

a) Project nr. P-21-018 – Opdracht voor WPC Westerlo, WPC Brasschaat en WPC Balen – 
Vervangen van UV-desinfectie-installaties 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Deckx Elektro Mechanica te Dessel.  

 
Artikel 2 Er wordt een budget van 300.000 EUR voorzien (WDD – onderdeel uitbatingskost) voor 

opmaak van een onderdelencontract met de firma Evoqua. 
 

 
 
 

b) Project nr. P-21-008 – Opdracht voor bouw en inrichten van dienstgebouw te Grobbendonk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Enig artikel  Deze opdracht wordt definitief gegund aan De Peuter te Herentals.  

 
 
 
 

c) Project nr. C-22-003 – Raamcontract voor de uitvoering van IBA’s – Extensief en bovengronds 
(semi-) intensief systeem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
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 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Enig artikel  Deze opdracht wordt definitief gegund aan TM BelleAqua Infra te Wuustwezel.  

 
  

 

6. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. 
 

a) Project nr. P-17-013 – WPC Grobbendonk – Bouw van hogedrukgebouw met UV-reactoren en 
reinwaterkelders 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Troosters licht dit punt toe. De raming voor dit project werd opgesteld voor de 
prijsstijgingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Bij opening van de offertes had de trend van 
de prijsstijgingen zich al gemanifesteerd, wat resulteerde in offertes met een prijsniveau van 70% 
boven de raming. 
 
Dhr. Kris Hapers vraagt of in de nieuwe ramingen wel rekening gehouden wordt met de nieuwste 
inzichten. Dhr. Eddy Troosters beaamt dit.  
 
Naar aanleiding van de bespreking van dit punt merkt dhr. Sven Deckers op dat er toch keuzes zullen 
moeten gemaakt worden over de investeringen die al dan niet kunnen uitgevoerd worden. Het kan 
niet de bedoeling zijn om de rekening door te schuiven naar de klanten en de aandeelhouders. Dhr. 
Eddy Troosters vindt dit een terechte bezorgdheid. De investeringen hebben echter niet meteen een 
effect op de resultatenrekening. Hij stelt de halfjaarlijkse evaluatie van de begroting in het 
vooruitzicht die tijdens de vergadering van 26 augustus 2022 kan voorgelegd worden. De financiële 
resultaten en de cashflow worden nauw opgevolgd. Daarnaast verwijst hij naar het rapport van 
Econopolis, dat vorig jaar ter kennis van de raad van bestuur van 17 december 2021 werd gebracht, 
waaruit bleek dat Pidpa in vergelijking met de andere waterbedrijven nog een goede financiële 
positie heeft.  
 
Verder meldt dhr. Eddy Troosters dat de strategische KPI’s per kwartaal aan het managementteam 
gerapporteerd worden en in navolging van de afspraak die tijdens de vorige raad van bestuur 
gemaakt werd, ook hier gerapporteerd zullen worden.  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 
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Besluit 
Enig artikel  Deze opdracht wordt definitief gegund aan TM Aqua Grobbendonk (Fabricom-Mols 

Contractors) te Brussel.  
 

 
 
 
b) Project nr. C-21-077 – Raamcontract voor veiligheidscoördinatie 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Troosters licht dit punt toe. 
 
Tijdens de bespreking merkt dhr. Dirk Bauwens op dat de raming en de gunning ver uit elkaar liggen. 
Mevr. Kirsten Caers verwijst daarop naar een erratum dat werd gepubliceerd waarbij een inventaris 
op basis van stukprijzen i.p.v. ereloonpercentages ervoor gezorgd heeft dat de prijzen voor 
drinkwaterprojecten een heel stuk scherper konden gezet worden. 
  
Dhr. Dirk Van Mechelen informeert vervolgens naar de hoeveelheid werven waarover het gaat en 
hoeveel mensen hiervoor dienen te worden ingezet. Dhr. Eddy Troosters antwoordt dat het binnen 
de sector gangbaar is om deze opdracht via externen te laten verlopen. Pidpa heeft ook een eigen 
preventieadviseur, maar die kan echter niet alles opvolgen aangezien we hier spreken over een 
bedrag van 60 miljoen EUR aan werven. Er zijn minstens 3 personen nodig om de continuïteit en de 
kwaliteit van deze opdracht te garanderen. Daarom wordt ruim aangeschreven.  
 
Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing:  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Enig artikel  Deze opdracht wordt definitief gegund aan: 

 Perceel 1: Eveka te Sint-Niklaas; 
 Perceel 2: EvoPlus te Oudenaarde; 
 Perceel 3: EvoPlus te Oudenaarde.  
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7. Gunning na openbare procedure. 
 
a) Project nr. K-09-092 – Berlaar – Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vruchtelei, 

Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel Aarschotbaan 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Enig artikel  Aan de derde-bouwheer wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot gunning van 

de opdracht aan WILLEMEN INFRA te Gent.  
 

 
 
 
b) Project nr. K-21-080 – Mechelen – Wegenis- en rioleringswerken in Watertorenstraat 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Gebroeders Van den Bogerd te Hoogstraten. 

 
Artikel 2 De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit 

verslag vanwege de mede-opdrachtgever. 
 

 
 

8. Aanvraag tot deelneming. 
 

 Project nr. C-22-038 – Raamcontract voor het ruimen en reinigen van straatkolken 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
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 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten (aanvraag tot deelneming) aan de 

raad van bestuur ter beschikking werden gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 De aanvraag tot deelneming voor deze opdracht wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de speciale sector voor 

diensten onder de vorm van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep 
tot mededinging. 
 

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. 
 

 
 

9. Invulling financieringsbehoeften Pidpa. 
 

Na de toelichting vraagt dhr. Kris Gebruers of het absoluut noodzakelijk is om deze leningen op te 
nemen. Dhr. Eddy Troosters antwoordt hierop bevestigend.   

 
Dhr. Dirk Van Mechelen geeft aan dat hij tevreden is met het resultaat aangezien de bekomen 
percentages ver onder de huidige rentevoeten blijven.  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten; 
 gelet op het advies van Econopolis; 
 gelet op de toelichting ter vergadering gegeven door dhr. Eddy Troosters; 

 
 

Besluit 
Artikel 1 De raad van bestuur neemt kennis van het advies van Econopolis waarin de 

gediversifieerde aanpak tussen financiering op korte en lange termijn wordt bevestigd. 
Deze financieringsmix zal periodiek door Econopolis worden geëvalueerd. 

 
Artikel 2 De raad van bestuur neemt kennis van het afsluiten van 3 leningen van 20 miljoen EUR op 

20 jaar teneinde de financieringsmix van Pidpa te optimaliseren. 
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10. Gunning na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep te mededinging. 
 

 Project nr. C-21-094 – Raamcontract Microsoft Enterprice Agreement 2022-2025 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De raad van bestuur 
 gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten; 
 gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa; 
 gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld; 
 gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters; 
 gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft; 

 
 

Besluit 
Enig artikel  Deze opdracht wordt definitief gegund aan Insight Technology Solutions Belgium te 

Grimbergen.  
 

 
  

11. Intern auditplan – Ad hoc audit Dreiging Oekraïne – Finaal rapport – Audit 2.3 Innovatie – Scope. 
 

Dhrn. Thomas Waterplas, Jens Rombouts en Peter Versmissen van Deloitte lichten dit punt toe aan 
de hand van een presentatie. Mevr. Ingrid Luwaert, manager ERM & Strategy, woont de toelichting 
bij. Na de toelichting licht mevr. Kirsten Caers de acties met betrekking tot de aanbevelingen toe. 
 
Mevr. Mieke Van den Brande stelt vast dat de observaties toch wel alarmerend zijn en vraagt aan de 
leden van de raad of er een voldoende gevoel van veiligheid is wanneer de aanbevelingen zullen 
uitgevoerd zijn. Drinkwater is een levensnoodzakelijk product waarmee geen risico’s kunnen 
genomen worden. 
 
Dhr. Ward Kennes vindt het een positief signaal dat deze audit werd uitgevoerd aangezien wij in 
België niet de gewoonte hebben om controles te doen aangezien er zich nooit een acuut gevaar 
gemanifesteerd heeft. Naast cybersecurity is ook de fysieke beveiliging van gebouwen belangrijk. Dit 
is ook nuttig voor alle gemeentebesturen en organisaties.  
 
Mevr. Savannah Van Dongen vraagt vervolgens hoe de werknemers geëvalueerd zullen worden. 
Mevr. Kirsten Caers stelt dat de evaluatie van de acties meegenomen wordt naar de algemene 
rapportering van alle audits, die door mevr. Ingrid Luwaert wordt voorbereid. Het evalueren van de 
medewerkers zal samen met HR en facilities bekeken worden.  
 
Dhr. Kris Hapers wijst op het belang van het herhalen van de maatregelen om de aandacht op dit 
vlak scherp te houden. Hij geeft aan dat het nuttig kan zijn om opnieuw met een mystery guest te 
werken in het kader van de evaluatie van de medewerkers.  
 
Dhrn. Thomas Waterplas en Jens Rombouts lichten vervolgens de scope van de audit inzake 
innovatie toe. 
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Tijdens de bespreking verwijst dhr. Kris Hapers naar de audit inzake change en vraagt hij of deze 
audits complementair zijn en waar zij elkaar tegenkomen. Dhr. Jens Rombouts antwoordt dat de 
audit innovatie gealigneerd is met de audit change. De bevindingen zullen op elkaar worden 
afgestemd vooraleer deze gevalideerd worden. 
 
Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing: 

De raad van bestuur 
 gelet op de goedkeuring van het intern auditplan door de raad van bestuur op 18 december 2020 

en de goedkeuring van de wijziging ervan op 22 oktober 2021; 
 gelet op de opdracht gegeven aan Deloitte Risk Advisory (besluit directeur-generaal van 1 

februari 2021); 
 gelet op de toelichting van het rapport door Deloitte ter vergadering; 

 

Besluit 
Artikel 1 De raad van bestuur neemt kennis van het rapport Dreiging Oekraïne – Fysieke beveiliging, 

opgesteld door Deloitte.  
 

Artikel 2 De raad van bestuur neemt kennis van de scope van de zevende risico-audit Innovatie. 
 

 
 

12. Brief van de Vlaamse regering – Betaalbare waterfactuur. 
 

Mevr. Mieke Van den Brande vraagt aan de raad van bestuur om kennis te nemen van de brief van 
de Vlaamse regering in verband met een betaalbare waterfactuur. Wij zullen graag ingaan op de 
vraag om hierover in gesprek te gaan. 
 
Dhr. Eddy Troosters staat stil bij de tariefplannen die elke 6 jaar ingediend moeten worden. Net 
zoals de andere waterbedrijven moet Pidpa normaal gezien een tariefplan indienen dat ingaat op 1 
januari 2023, maar gelet op de fusiegesprekken met water-link en de vooropgestelde tijdslijn in dat 
verband ligt dat moeilijk en werd er contact opgenomen met de regulator. De regulator heeft 
voorgesteld aan Pidpa en water-link om voor 2023 geen tariefplan in te dienen, maar om voor 2024 
een gezamenlijk tariefplan in te dienen of,  in het geval de fusie tegen dat moment niet afgerond 
geraakt, elk een afzonderlijk tariefplan in te dienen. De regulator kan in dat geval, op basis van de 
geldende regelgeving, zelf het tarief voor 2023 vastleggen. Hoogstwaarschijnlijk zal het huidige tarief 
geïndexeerd worden.  Andere waterbedrijven hebben bovenop de index tariefverhogingen voorzien 
in hun tariefplan. De werkingstoelage voor het innen van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
wordt verlaagd met 10 miljoen EUR voor de hele sector, wat voor Pidpa concreet zou neerkomen op 
een minderinkomst van 2 miljoen EUR. De anderen compenseren dit via het tariefplan en 
verrekenen deze minderinkomst dus  in het tarief. Vanuit het kabinet werd vooropgesteld dat dit 
niet de bedoeling zou kunnen zijn.   De regulator werkt echter zelfstandig en dient de tariefplannen 
onafhankelijk te beoordelen. 
 
Na verdere bespreking beslist de raad van bestuur om de dhr. Eddy Troosters en dhr. Stefan Meys af 
te vaardigen om in gesprek te gaan met het kabinet.  
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13. Varia. 
 

 Fusie Pidpa/Water-link – Stand van zaken 
------------------------------------------------------------   
 
Mevr. Mieke Van den Brande geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot het project 
BlueStream.  
 
De raad van bestuur neemt hiervan akte. 
 
 
 
 
 

Afspraak voor volgende vergadering: 26 augustus 2022 om 10 uur – fysieke vergadering 


