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Persbericht 
 

ORES zet de rationalisatie van zijn beleid voort: in vier jaar 
tijd werden zeven intercommunales en meer dan 300 
mandaten afgeschaft 

 

Louvain-la-Neuve –  31 januari 2017 
 

Na maandenlang overleg met de aandeelhouders hebben de raden van 
bestuur van de twee ondernemingen die samen de groep ORES vormen 
(ORES Assets cvba en ORES cvba) nieuwe maatregelen goedgekeurd voor 
de rationalisatie van het bedrijf. 

 

De raden van bestuur van ORES Assets en ORES, beiden gerund vanuit 

Louvain-la-Neuve, hebben de volgende rationalisatieprincipes 
goedgekeurd: 

 
1.  De afschaffing van de sectorcomités 

2.  De oprichting van overlegmechanismes om de lokale verankering te versterken op 

het vlak van prijs-, dividend- en investeringsbeleid. 

3.  De oprichting van identieke raden van bestuur in beide ondernemingen, wat 

inhoudt dat dezelfde mensen in de raad zetelen; zij worden slechts voor één 

mandaat betaald op basis van hun daadwerkelijke aanwezigheid en volgens de 

voorgeschreven loonlimieten in het Wetboek van de Lokale Democratie en de 

Decentralisatie, het andere mandaat wordt gratis uitgeoefend. De samenstelling en 

de werking van de raad integreren de aanbevelingen van de groep van 

deskundigen die werd opgericht onder het toezicht van de Waalse regering. 

4. De invoering van regels die van toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven op 
het vlak van loontransparantie. 

 

Deze hervorming wordt in juni aanstaande voorgesteld aan de algemene vergadering, 
zodat deze in werking kan treden vanaf 1 juli 2017. Deze hervorming zal natuurlijk de 
wetten en decreten van toepassing respecteren en, indien nodig, aangepast worden 
wanneer de wettelijke voorschriften wijzigen. 

 
In het kader van de huidige situatie willen de raden van bestuur nog even terugblikken op 

het huidig beleid van de onderneming en de reeds overwonnen fases van het 

rationalisatieproces en deze in het juiste perspectief plaatsen. 
 

1. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 telde de gemengde 
energiesector acht intercommunale aandeelhouders van ORES cvba met acht 
raden van bestuur en 330 mandaten. 

 
2.  Begin 2013 werd beslist om de sector te rationaliseren en zo de beste 

beleidsnormen te harmoniseren en bijgevolg het aantal structuren en mandaten te 
beperken. Het was de bedoeling dat deze progressieve rationalisatie ten laatste 
tegen het einde van de gemeentelijke mandaatperiode rond zou zijn, oftewel op 1 
januari 
2019. 
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3.  De eerste fase van dit proces startte op 1 januari 2014 en betekende de fusie van 
acht intercommunales en één afzonderlijke intercommunale, ORES Assets, die 
momenteel de grootste intercommunale van Wallonië is en zo’n 200 steden en 
gemeentes verenigt. Om het vertrouwen tussen de gefuseerde partijen te 
vrijwaren, werd beslist om de fundamentele besluitvormingsbevoegdheden van 
elke territoriale sector die overeenkomt met de voormalige intercommunales te 
behouden wat prijzen, investeringen en strategie betreft. Daarom werden acht 
sectorcomités opgericht met de volgende eigenschappen: 

 een ware besluitvormingsbevoegdheid 

 90 mandaten in totaal 
 een loon voor de leden in functie van hun daadwerkelijke aanwezigheid bij de 
vergaderingen 

 een gemiddelde van acht tot tien vergaderingen per jaar 
 

ORES benadrukt dat de oprichting van de sectorcomités een essentiële stap was 
voor het rationalisatieproces, aangezien elke intercommunale zo de mogelijkheid 
kreeg om bij de fusie aan te sluiten. De onderneming bedankt de mandatarissen 
voor hun inzet en het geleverde werk binnen de comités van de voorbije drie jaren. 

 
4.  In juli 2016 kwamen de directieleden van het bedrijf en de aandeelhouders samen 

met het oog op het bepalen van maatregelen die vandaag worden aangekondigd. 
In minder dan vier jaar tijd worden zeven van de acht intercommunales en meer 
dan 300 van de 330 mandaten afgeschaft, en dat voor één van de belangrijkste 
openbare nutsbedrijven van Wallonië. 

 
 

Fernand Grifnée, gedelegeerd bestuurder van ORES cvba: “Deze beslissingen zijn 
essentieel voor een zo doeltreffend mogelijk beleid. Wij zijn vol lof voor het bedrijf en het 
personeel dat zich onophoudelijk inzet voor Wallonië en haar bedrijven, inwoners en 
steden en gemeenten in het grondgebied waar wij actief zijn. Daar gaat een programma 
voor operationele doeltreffendheid mee gepaard dat werd opgestart in 2016 en dat al 
heeft geleid tot besparingen van meer dan 25 miljoen euro. Deze besparingen werden 
opnieuw geïnvesteerd in de modernisering van de Waalse netten die het hoofd moeten 
bieden aan de grootste uitdagingen van de energiehervormingen. In naam van onze 
2.300 medewerkers wil ik nogmaals benadrukken dat wij onze klanten en, in ruimere zin, 
de Waalse economie tot dienst blijven.” 

 

>Link naar de bijlage van het persbericht 
 

* * * 
 

ORES is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de distributienetten van elektriciteit en/of 
aardgas in 197 Waalse steden en gemeenten. Deze netten zijn goed voor meer dan 50.000 km 
elektriciteitsleidingen en meer dan 9.300 km aardgasleidingen. ORES zorgt voor de aansluitingen op het 
distributienet, onderhoudswerken, de verdere ontwikkeling en herstellingswerken van dit net en de 
plaatsing van meters en verslagen over de verbruiksindex. Het bedrijf leidt tal van initiatieven voor 
openbare diensten van sociale aard en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de 
openbare verlichting in de geassocieerde gemeenten (446.000 lampen). Met 2.300 werknemers speelt de 
onderneming een belangrijke rol in het socio-economische leven van Wallonië. De laatste vier jaar heeft 
ORES meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en de renovatie van het distributienet. 
Meer informatie kunt u vinden op www.ores.be. 
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https://netoresorchardcms.blob.core.windows.net/media/Default/Communiques_Presse/Annexe-CP-ORES-rationalisation-gouvernance-contexte30jan2016-def.pdf
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