Activiteitsverslag 2016 van het selectiecomité en de
begeleidingscomités van de internationale solidariteitsprojecten in
het domein van het water (edities 2015 en 2016)
Overeenkomstig artikel 10 van het besluit van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de toewijzing van het deel van de inkomsten afkomstig van de
tarifering van water voor doeleinden inzake internationale solidariteit heeft het Selectiecomité
de eer de minister van Waterbeleid een samenvattend verslag te bezorgen dat opgesteld
werd aan de hand van de beoordelingen van de projecten die de begeleidingscomités in
2015 hebben geselecteerd.

Editie 2015
1 Geselecteerde projecten
De eerste projectoproep (van 30 juni tot 30 september 2015) is erg succesvol geweest met
17 ingediende projecten voor 11 verschillende begunstigde landen. HYDROBRU heeft een
totaalbudget van 304 919,51 euro ter beschikking gesteld van het Fonds.
Voor deze eerste editie heeft het Selectiecomité een beroep gedaan op de diensten van het
Belgisch agentschap voor technische samenwerking (BTC). Op 7 december 2015 werd een
specifiek samenwerkingsakkoord gesloten tussen BTC, Leefmilieu Brussel - BIM en
HYDROBRU om BTC op te dragen een analyse te maken van de door het Fonds ontvangen
kandidaturen. Zo kon het Selectiecomité voor het nemen van een beslissing beschikken over
een betrouwbaar en objectief instrument dat werd uitgewerkt aan de hand van expertise die
in het veld werd opgedaan.
Op 19 januari 2015 heeft het Selectiecomité vijf samenwerkingsprojecten gekozen. De
gekozen projecten worden gedragen door:
- de vzw Association Belgique-Madagascar (Madagascar – op het platteland)
- Caritas International (Ethiopië – op het platteland)
- de gemeente Elsene (Palestina – Westelijke Jordaanoever – in stedelijk gebied:
Zababdeh)
- de gemeente Ukkel (Democratische Republiek Congo – in stedelijk gebied: Kinshasa)
- GoodPlanet (Burkina Faso – op het platteland)
De ondersteunde thema's:
- 2 projecten in verband met de distributie (vzw Association Belgique-Madagascar en
de gemeente Ukkel);
- 3 projecten in verband met de distributie en de sanering (Caritas International,
GoodPlanet en de gemeente Elsene).
Het totaalbedrag dat voor de vijf projecten toegekend werd, beloopt 295 531,03 euro, zijnde
gemiddeld 60 000 euro per project.
2 750 euro excl. btw werd toegekend voor de diensten van de heer Dervaux, zijnde het
equivalent van 5 dagen voltijds werk. Het saldo van het budget 2015 (6 548,07 euro) werd
overgedragen naar het budget 2016.

-1-

Inhoud van de vijf projecten waarvan de doelstellingen nageleefd werden ten
opzichte van het Reglement
Projectdragers
Caritas
international

Inhoud van de projecten
Het project is bedoeld om, op technisch vlak, de toegang tot drinkwater te
verbeteren door 8 waterputten te herstellen.

Vzw
Association
BelgiqueMadagascar

Het gedeelte opleiding en bewustmaking betreft de toegang tot drinkwater,
hygiëne en sanering: er zullen 50 beheerscomités voor 50 waterpunten worden
opgericht en uitgerust om het gebruik van de waterpunten en de waterkwaliteit te
verzekeren. Dankzij de opleiding van 55 personen op het vlak van
volksgezondheid
zullen
monsternemingen
kunnen
worden
verricht,
opleidingsprogramma's worden ingevoerd, enz.
Het project is bedoeld om 5 putten te boren en er buizen in te plaatsen in vijf
verschillende dorpen die (nog) geen toegang hebben tot drinkwater. Het project
wil voor een duurzame hydraulische infrastructuur en kwaliteitsvol drinkwater
zorgen.

GoodPlanet

De vzw is ook van plan gebruikerscomités op te richten en een
bewustmakingsprogramma in te voeren.
Het project is bedoeld om 4 waterputten te boren en om een bestaande pomp te
herstellen met het oog op duurzame toegang tot drinkwater.
De vzw is van plan 100 latrines te bouwen met het oog op duurzame toegang tot
adequate sanering.

Gemeente
Elsene

Gemeente
Ukkel

Er is voorzien in een gedeelte opleiding en bewustmaking.
Het project is bedoeld om tanks te plaatsen om er regenwater in op te vangen
alsook om voor 20 gezinnen semi-collectieve systemen te bouwen voor de
sanering van huishoudelijk afvalwater voor hergebruik na behandeling.
Er is voorzien in een gedeelte opleiding en bewustmaking.
Het project is bedoeld om twee aanvoerleidingen te leggen om de wijk LubudiLuka in de omgeving van Kinshasa van drinkwater te voorzien alsook vier
waterfonteinen te plaatsen voor de inwoners die niet op het distributienet zijn
aangesloten.
Er is voorzien in een gedeelte opleiding, onderwijs en bewustmaking.

Gelieve meer details te vinden in de bijgaande tabel ivm. deze 5 projecten
Leefmilieu Brussel - BIM en HYDROBRU hebben met elk van de vijf projectdragers een
cofinancieringsovereenkomst gesloten die een administratieve en financiële follow-up van de
projecten mogelijk maakt.

2 Staat van de technische en financiële implementatie van de projecten
2.1 Follow-up van de technische implementatie door het secretariaat en de
begeleidingscomités
Het Secretariaat en de begeleidingscomités hebben de totstandkoming van de projecten
aandachtig gevolgd. De projectdragers werden verzocht om de drie maanden een kort
follow-upverslag (2 à 3 bladzijden) te bezorgen met een stand van zaken van de projecten.
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Voordat elke nieuwe schijf wordt uitgekeerd - behalve de eerste schijf die beschouwd wordt
als een voorschot - moet het begeleidingscomité zijn goedkeuring geven op basis van de
door de projectdrager bezorgde tussentijdse financiële verslagen.
De vijf projectdragers hebben hun tussentijds en financieel verslag wel degelijk eind 2016
ingediend.

2.2 Financiële implementatie
De begeleidingscomités zien er aandachtig op toe dat de budgetten wel degelijk worden
toegekend op basis van de door de projectdragers bezorgde jaarlijkse financiële verslagen
en de antwoorden op de bijkomende vragen die ze stellen.
Overeenkomstig de vijf overeenkomsten tot bepaling van de voorwaarden voor de
toekenning van de financiering tussen de geselecteerde projectdragers, Leefmilieu Brussel BIM en HYDROBRU, zal in de loop van de komende drie jaar 295 621,44 euro worden
toegekend aan de vijf projecten.
De eerste financieringsschijf werd uitgekeerd aan de vijf gekozen projectdragers, zijnde
125 277,78 euro. De eerste schijf wordt beschouwd als een voorschot.
Op 31 december 2016 heeft een projectdrager een tweede schuldvordering bij het
secretariaat van het Fonds ingediend om gebruik te kunnen maken van de tweede
financieringsschijf. De betrokken projectdrager heeft kunnen bewijzen dat ten minste 75 %
van de eerste schijf aan het project werd toegekend, overeenkomstig bijlage 2 'budget' van
zijn gekozen project.
De bedragen die op 31 december 2016 voor die vijf projecten werden toegekend,
belopen 139 228,78 euro:
Toegekend
bedrag voor de
eerste schijf
Caritas International
Vzw Association BelgiqueMadagascar
1
Gemeente Elsene
GoodPlanet
Gemeente Ukkel

Datum waarop het
bedrag werd
toegekend

Toegekend
bedrag voor de
tweede schijf

16 835,60 euro
20 926,00 euro

02-02-16
02-02-16

12 626,70 euro
13 951,00 euro

Datum waarop het
bedrag werd
toegekend vóór
31-12-2016
Nihil
26-10-2016

31 403,14 euro
28 010,00 euro
28 103,04 euro

02-06-16
22-02-16
26-02-16

23 552,35 euro
21 007,50 euro
21 009,78 euro

Nihil
Nihil
Nihil

3 Operationele staat van de projecten
De begeleidingscomités hebben op basis de van de door de projectdragers bezorgde
jaarverslagen de operationele vordering van de projecten aandachtig gevolgd. De comités
hebben vastgesteld dat de activiteiten van drie projecten vertraging hebben opgelopen.
Voor de gemeente Elsene is de vertraagde totstandkoming van het project hoofdzakelijk toe
te schrijven aan de wijziging van de cofinancieringsovereenkomst die het begeleidingscomité
op 29 augustus 2016 heeft goedgekeurd.

1

De wijzen waarop de schijven worden gestort, werden gewijzigd op basis van een beslissing van het
begeleidingscomité van 29 augustus 2016.
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Voor GoodPlanet zijn de termijnoverschrijdingen hoofdzakelijk te wijten aan:
- meteorologische oorzaken: meer regen in het regenseizoen dan normaal;
- de noodzaak om een beroep te doen op een nieuw lokaal bedrijf voor de boortests.
Voor Caritas zijn de termijnoverschrijdingen hoofdzakelijk te wijten aan:
- de politieke context, die gekenmerkt werd door onrust en soms gewelddadige
betogingen, heeft ervoor gezorgd dat de follow-upopdracht vertraging heeft
opgelopen;
- de aankoop van de autoclaaf voor het laboratorium: moeilijkheden om een
leverancier te vinden.
De begeleidingscomités zijn echter van oordeel dat de activiteiten van die drie projecten
kunnen worden uitgevoerd binnen de maximale periode van drie jaar, zoals vermeld in de
projectoproep.
De activiteiten van de projecten die de Association Belgique-Madagascar en de gemeente
Ukkel ondersteunen, zijn verlopen volgens de door het Selectiecomité goedgekeurde
planning.

4 Algemene beoordeling van de vordering van de projecten van de editie 2015
Op 9 januari 2017 hebben de begeleidingscomités zich gunstig uitgesproken over de
stand van zaken van de vijf projecten die in het kader van de editie 2015 werden
geselecteerd.

Editie 2016
1 Selectie van de projecten
Voor deze editie heeft HYDROBRU een totaalbudget van 306 923,29 euro ter beschikking
gesteld van het Fonds.
De projectoproep liep van 1 april tot 30 juni 2016.
Er zijn bij het Fonds drieëntwintig candidatuursprojecten ingediend, waarvan de
projectdragers afkomstig zijn uit de verenigingssector (19 projectdragers) en uit de
Brusselse gemeentelijke openbare sector (4 projectdragers).
Op 9 november 2016 heeft het Selectiecomité vier samenwerkingsprojecten gekozen. De
gekozen projecten worden gedragen door:
-

de vzw Oasis N’Djili (Democratische Republiek Congo – op het platteland)
de vzw ULB-Coopération (Burkina-Faso – op het platteland)
de gemeente Sint-Agatha-Berchem (Sénégal – in stedelijk gebied)
de gemeente Sint-Gillis (Democratische Republiek Congo – op het platteland)

De ondersteunde thema's:
- 1 project in verband met distributie (vzw ULB);
- 1 project in verband met sanering (gemeente Sint-Agatha-Berchem);
- 2 projecten in verband met distributie en sanering (vzw Oasis N’Djili en de gemeente
Sint-Gillis).
Het totaalbedrag dat aan deze vier projecten werd toegekend, beloopt 247 145 euro, zijnde
gemiddeld 62 000 euro per project. De projecten zullen vanaf januari 2017 worden opgestart.
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2 Buitengewone tussenkomst van het Fonds voor humanitaire noodhulp
Overeenkomstig artikel 1 §6 van het regeringsbesluit van 23 mei 2014 mag het
Selectiecomité een deel van het niet-toegekende fonds toewijzen aan humanitaire noodhulp.
Het is zo dat er door het selectiecomité beslist werd om een humanitaire noodhulp voor Haïti
ingevolge de orkaan Matthew toe te wijzen (gedeelte water en sanering) in januari 2017 aan
de volgende verenigingen:
- Dokters van de wereld: 10 000 euro financiële steun
- Protos: 15 000 euro financiële steun
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Bijlage 1: beschrijving van de vijf projecten die in het kader van de editie 2015 werden geselecteerd
Projectdrager

Land/Gebied

Caritas
International

Ethiopië

Vzw
Association
BelgiqueMadagascar
GoodPlanet

Gemeente
Elsene

Gemeente
Ukkel

44 782 euro

34 877 euro

1 jaar

1 000 personen

100 425,00 e
uro

70 025,00 euro

2 jaar

1 450 personen

98 134,80 eu
ro

78 507,84 euro

1 jaar

10 000 personen

88 041,50 eu
ro

70 032,59 euro

3 jaar

Thema('s) van het project

De districten
Ganta-Afeshum
en Gulomakda
in Oost-Tigray

Verbetering van de
toegang tot drinkwater
en de hygiëne en
sanering

De duurzame toegang tot
drinkwater

14 625 personen
(3 250 gezinnen)

De duurzame toegang tot
adequate sanering

400
vertegenwoordige
rs van scholen en
gemeenschappen

Plattelandsgem
eente
Bemanonga

Boring van putten in
vijf dorpen in de
rimboe

De duurzame toegang tot
drinkwater

Burkina Faso

Dorp Wara,
centrumnoorden

Hulp bij de verbetering
van de toegang tot
drinkwater, sanering
en voedselveiligheid
van de inwoners van
het dorp Wara
Alter-Water for
Zababdeh People

De duurzame toegang tot
drinkwater

Democratisc
he Republiek
Congo

2 jaar

Naam van het project

Madagaskar

Palestina

52 611 euro

Totale
cofinanciering
van het Fonds
42 089 euro

Aantal
begunstigden

Plaats

Gemeente
Zababdeh,
Westelijke
Jordaanoever
Wijk LubudiLuka,
zuidoosten van
Kintambo,
Kinshasa

Verbetering van de
drinkwatervoorziening
van de wijk LubudiLuka

55 personen
(opleiding
volksgezondheid)
3 000 personen

Totaalbudget

Aantal jaar

De duurzame toegang tot
adequate sanering
De duurzame toegang tot
drinkwater
De duurzame toegang tot
adequate sanering
De duurzame toegang tot
drinkwater
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