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1. Context
Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) werd op 22 maart 2004 gelanceerd als
samenwerkingsverband tussen Vlaamse actoren in de watersector en internationale samenwerking.
Zo wilde Vlaanderen zich engageren om concreet en tastbaar bij te dragen aan de realisatie van de VNMillenniumdoelstelling 7 c1 inzake veilig drinkwater en sanitatie. De Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieu
lanceert sedert 2005 jaarlijks een oproep voor projectvoorstellen ter verbetering van de toegang tot water en
sanitatie in het Zuiden. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door samenwerking tussen meerdere Vlaamse
en lokale partners.
Op 27 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame
ontwikkeling van de wereld tot 2030. Voortbouwend op de Millenniumdoelstellingen, werd een specifieke
duurzame ontwikkelingsdoelstelling (nl. Sustainable Development Goal 6 of SDG 6) geformuleerd rond water en
sanitatie. Sinds 2015 geeft het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling mee uitvoering aan de SDG’s, in het
bijzonder aan een aantal onderdelen van deze SDG 6 2 en van SDG 17 inzake het creëren van partnerschappen en
het werken aan capaciteitsopbouw.
Door in te zetten op water en sanitatie in de ruime zin kan een project ook een positieve invloed hebben op onder
meer SDG 13 (klimaat), SDG 7 (duurzame energie), SDG 15 (leven op land), SDG 3 (gezondheid) en SDG 5 (gender).
In juli 2020 keurde de Vlaamse Regering de Blue Deal goed als een omvattend initiatief om de strijd tegen
droogte en waterschaarste in Vlaanderen structureel aan te pakken. Burgers, overheid, organisaties en bedrijven
hebben daarin elk hun rol en meerwaarde in het bijdragen aan oplossingen. Ook in VPWvO-kader wordt
aandacht gelegd op beschikbaarheid van drinkbaar water, op waterkwaliteit, bronbescherming, duurzaam
watergebruik, water als publiek goed, de rol van de overheid en het samen investeren in het robuuster maken
van het watersysteem, open voor innovatieve oplossingen.
2. Oproep voor projectvoorstellen 2021
De Vlaams Minister van Omgeving voorziet, als één van de partners van het VPWvO, ook in 2021 middelen voor
cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden3.
Deze projecten moeten tot stand komen door samenwerking tussen minstens 3 Vlaamse actoren (waarvan 1
Vlaamse indiener en 2 Vlaamse partners) en minstens 1 lokale Zuidpartner. Dat minstens 1 van de Vlaamse
actoren een privébedrijf of een publiek bedrijf in de watersector is, met vestiging in het Vlaams Gewest of
Brussel, strekt tot aanbeveling.
http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
3 landen op de OESO-DAC-lijst, zie https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-ListODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Projectvoorstellen, geformuleerd op onderstaande presentatiefiche en volledig ingevuld, dienen geadresseerd te
worden aan Secretariaat Team Strategisch en Internationaal Beleid, Departement Omgeving, Afdeling SID, Koning
Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, internationaal.omgeving@vlaanderen.be, uiterlijk op maandag 5 juli 2021 om
12 u. in 1 niet-ingebonden schriftelijke en 1 elektronische versie.
De poststempel op de schriftelijke versie of de datum op het ontvangstbewijs, wanneer u de documenten
persoonlijk afgeeft, gelden als bewijs.
3. Indieners en partners
De indienende organisatie moet aan alle hierna opgesomde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een
subsidie:
Een erkende ngo, vzw, overheid, onderwijs- of onderzoeksinstelling, publiek bedrijf in de watersector of
privébedrijf zijn;
een vestiging in Vlaanderen of in Brussel hebben;
aantoonbare ervaring hebben in projectuitvoering m.b.t. water en/of sanitatie;
direct verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en management van het project en het samenbrengen van
de Vlaamse en andere projectpartners;
respecteren van de deadline;
de projectaanvraag volledig en in het Nederlands invullen in de ter beschikking gestelde sjablonen, de bijlagen
mogen anderstalig zijn.
Een indiener mag meerdere dossiers indienen, maar een aanvrager kan maximum voor 2 dossiers een subsidie
bekomen.
De indiener voegt bij zijn aanvraag een document waaruit blijkt waartoe hij zich concreet engageert in het project
(zie het toepasselijke sjabloon).
Een Vlaamse partner is een erkende ngo, vzw, overheid, onderwijs- of onderzoeksinstelling, publiek bedrijf in de
watersector of privébedrijf, dat een vestiging in Vlaanderen of in Brussel heeft en effectief bijdraagt tot de
doelstellingen van het project via de inzet van mensen en/of middelen. Elke Vlaamse partner voegt bij de aanvraag
een document toe waaruit blijkt waartoe hij zich concreet engageert in het project (zie het toepasselijke sjabloon).
De lokale Zuidpartner(s) en zijn (hun) bijdrage in het project dienen eveneens voorgesteld te worden in het
projectvoorstel (zie het toepasselijke sjabloon).
Samenwerking tussen Vlaamse en lokale partners is eigen aan het opzet van het VPWvO. Bijdragen aan een project
kan op diverse wijzen (financieel, logistiek, met inzet personeel,…). Het creëren van meerwaarde (creating shared
value) in een samenwerkingsverband tussen privébedrijven en andere actoren, zowel de binnenlandse als de
buitenlandse, is toegestaan. Deze aanpak koppelt maatschappelijke uitdagingen aan business opportuniteiten.
Ondernemingen en maatschappelijke organisaties delen de ambitie om eenzelfde maatschappelijke uitdaging aan
te pakken, die in dit geval watergerelateerd zal zijn. Een non-profit partner doet dit vanuit haar maatschappelijke
missie, terwijl een private partner dit doet vanuit een zakelijke reflex. Het eindresultaat is een scenario waar
oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging geïmplementeerd worden, waardoor de missie van de non-profit
organisatie gerealiseerd wordt, terwijl de onderneming er financieel beter van wordt.
4. Traject van ingediende voorstellen en communicatie
Organisaties die voorstellen hebben ingediend, ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de papieren
versie een bevestiging(smail) van ontvangst.
De voorstellen die binnen de deadline ontvangen zijn, worden eerst geëvalueerd door experts van de Vlaamse
overheid op de ontvankelijkheidsvoorwaarden (zie punt 3), op de focus van de oproep (zie punt 5) en op een aantal
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algemene criteria (zie punt 6 en 7). De verdere evaluatie gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met de
volgende elementen:
• Kwaliteit Vlaams samenwerkingsverband, taakverdeling, engagement en relevante ervaring van de
projectpartners
• Doelstellingen: conform de focus van de oproep en voldoende specifiek en realistisch geformuleerd
• Strategie en uitvoering: opbouw en relevantie van het project, realistische methoden, budget en aanpak
van de monitoring en evaluatie, betrokkenheid van de doelgroep en van de lokale partner(s)
• Impact: effect op de drinkwater- en sanitatievoorziening van de bevolking en duurzaamheid
Projectvoorstellen dienen minimum 50 % te scoren op elk van de onderdelen ‘samenwerkingsverband’,
‘doelstellingen’, ‘strategie en uitvoering’ en ‘impact’ om de procedure verder te kunnen doorlopen. Dit wil nog niet
zeggen dat het project aanvaard is voor financiële steun! Organisaties wiens voorstel niet werd geselecteerd,
worden in de loop van september 2021 verwittigd.
De Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID) legt de geselecteerde voorstellen voor aan de
Inspectie van Financiën en aan het kabinet van de Vlaams Minister van Omgeving. Afdeling SID zal de uiteindelijke
beslissing meedelen aan de respectievelijke organisaties en de nodige administratieve stappen ondernemen zodat
het project van start kan gaan. De eerste betalingsschijf kan eind 2021 of begin 2022 verwacht worden.
5. Focus oproep
Met deze oproep worden projecten gezocht die passen in de uitvoering van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (New York, 2015) voor wat betreft water en sanitatie en met
name
• bijdragen tot verbeterde toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater (SDG 6.1)
• een luik capaciteitsopbouw in het Zuiden bevatten, gelinkt aan water en sanitatie (SDG 6a)
Bovenstaande elementen moeten minstens aan bod komen in de projectvoorstellen, naast minstens 3 elementen
uit onderstaande lijst.
•
•
•
•
•
•

inzetten op watercaptatie (SDG 6.1)
een bijdrage leveren aan een verbeterde hygiëne op huishoudelijk niveau (SDG 6.2)
inzetten op degelijke sanitaire voorzieningen (SDG 6.2)
bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit (SDG 6.3)
zich situeren binnen het kader van een integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling (SDG 6.5), met
aandacht voor bronbescherming en aangepast landgebruik, waar natuur en groenblauwe netwerken
hun plaats hebben en deel van de oplossing kunnen zijn
de continuïteit van de watervoorziening en sanitatie verzekeren door een verhoogde
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen, in het bijzonder van de gebruikers, lokale besturen en
beheerders (SDG 6.b)

Het project komt tot stand met medewerking en inzet van minstens 3 Vlaamse actoren (waarvan 1 Vlaamse
indiener en 2 Vlaamse partners) en minstens 1 lokale Zuidpartner. Dat minstens 1 van de Vlaamse actoren een
privébedrijf of een publiek bedrijf in de watersector, met vestiging in het Vlaams Gewest of Brussel., is, strekt tot
aanbeveling.
Daarbij wordt gestreefd naar het ondersteunen van lokale partners met financiële en/of technische middelen,
gekoppeld aan uitwisseling van expertise. Zo levert het VPWvO ook een bijdrage aan SDG 17 4 rond het versterken
van de capaciteit en het creëren van een wereldwijd partnerschap. Door in te zetten op water en sanitatie in de
ruime zin kan een project ook een positieve invloed hebben op andere SDG’s, zoals SDG 13 (klimaat), SDG 7
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(duurzame energie), SDG 15 (leven op land), SDG 3 (gezondheid) en SDG 5 (gender). Dit mag verder gespecifieerd
worden in het projectvoorstel.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

6. Algemene criteria
De bijdrage van de Vlaamse Overheid voor een individueel project bedraagt minimaal 45.000 € en maximaal
150.000 €.
De aangevraagde subsidie mag niet meer bedragen dan 70 % van de totale projectkosten, de overige 30 %
wordt gefinancierd door de indiener, andere Vlaamse partners en/of door de lokale partner.
Het project dient in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving rond staatssteun.
Het geraamde benodigde budget dient realistisch en kosteneffectief te zijn, opgesteld in € en in voldoende
detail.
Enkel de kosten die hieronder gespecificeerd worden, komen in aanmerking voor een subsidie. De
projectbegroting is tegelijk een schatting van de kosten en het maximum plafond voor financiering.
De kosten dienen:
* relevant te zijn voor de uitvoering van het project, voorzien te zijn in de projectbegroting en te stroken
met de principes van degelijk financieel beheer;
* gemaakt te worden tijdens de duur of uitvoering van het project. De periode van prestatie dient als
criterium, niet de datering van het kostenbewijs;
* gestaafd te worden door voor waar en echt verklaarde bewijsstukken.
De kosten worden onderverdeeld in de volgende soorten:
1/ investeringskosten, 2/ werkingskosten, 3/ personeelskosten en 4/ administratiekosten (zie sjabloon).
De administratiekosten bedragen maximaal 10 % van de projectbegroting.
Deze kosten komen niet in aanmerking: voorzieningen voor toekomstige verliezen of schulden, intresten,
kosten van voorbereidende studies. Tijdelijke installaties komen ook niet in aanmerking voor financiering.
Kosten begroot in een andere munt dan de euro worden in de begroting opgenomen in de andere munt en
vervolgens omgezet in euro. De gebruikte wisselkoers wordt verantwoord.
Alle inkomsten die resulteren uit activiteiten binnen een gesubsidieerd project moeten verrekend worden in
de eindafrekening.
Reeds lopende projecten komen in aanmerking voor financiering als ze de meerwaarde kunnen aantonen van
bijkomende financiering door de overheid m.b.t. bovenstaande punten.
De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking richt zich prioritair op de volgende landen: Malawi, Mozambique,
Angola, Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Wanneer een project wordt uitgevoerd
in een van deze landen krijgt het geografische voorrang op projecten in andere landen, mits het aan alle
bovenstaande criteria voldoet en mits het een gelijke score heeft.

Tenslotte is het belangrijk om weten dat een toegewezen subsidie in 3 schijven wordt uitbetaald: 40% bij de start,
40% na het eerste projectjaar en 20% na afloop, mits de betalingsvoorwaarden gerespecteerd worden. De
uitbetalingen kunnen, na overmaking van de bewijsstukken en rapporten, enkele weken op zich laten wachten.
Dit gegeven moet meegenomen worden in de planning van het project, zodat er voldoende middelen ter
beschikking blijven om te prefinancieren, in afwachting van het vrijkomen van een volgende schijf.
7. Duur van de projecten
De duur van een project bedraagt minstens 18 maand en maximum 4 jaar en gaan van start in de periode december
2021 -maart 2022.
8. Subsidiebesluit
Wanneer een project goedgekeurd is voor subsidiëring, wordt een ministerieel subsidiebesluit ondertekend door
de Vlaams minister van Omgeving. Dit subsidiebesluit bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om
Richtlijnen projectvoorstellen 2021

www.omgevingvlaanderen.be
www.watervoorontwikkeling.be

4/5

de verschillende betalingsschijven te ontvangen. Het projectvoorstel, met in het bijzonder het logisch kader en de
planning, geldt dan als richtsnoer voor uitvoering van het project en voor latere evaluatie. De rapportering dient
specifieke aandacht te besteden aan de geleverde bijdrage aan SDG 6, het aantal mensen dat door het project
bereikt wordt en aan de inbreng en samenwerking van de Vlaamse en lokale partners.
9. Contactadres
Projectvoorstellen, geformuleerd op bijgevoegde presentatiefiche, dienen geadresseerd te worden aan Secretariaat
Team Strategisch en Internationaal Beleid, Departement Omgeving, Afdeling SID, Koning Albert II laan 20 bus 8,
1000 Brussel, internationaal.omgeving@vlaanderen.be uiterlijk op maandag 5 juli om 12 u. in 1 niet-ingebonden
schriftelijke en 1 elektronische versie.
De poststempel op de schriftelijke versie of de datum op het ontvangstbewijs, wanneer u de documenten
persoonlijk afgeeft, gelden als bewijs.
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