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VitensInternational
aandeslaginGhana
Accra isdedrukkeensnelgroeiendehoofdstad vanGhana. IndewijkwaarClementAgalicwoont
hebbendemeestehuizeneenaansluitingopdewaterleiding opdebinnenplaats.Elkemaandag komt
daarwateruit.Inprincipe,nietaltijd.Anderewijkenhebbenwateropanderedagen,sommigewel
driedagenachterelkaar.BijClementstaatdekraanopmaandag de heledagopen.Danvulthijzijn
po[ytank,eengrote,zwartewatertankvankunststof Daarnaastheefthijeenputgegraveninzijn
tuinwaaruithetgezinendeburenwaterhalenwaarmeezezichwassen. EnomdatClementstudeert
heefthijeenderdetroefgeregeldneemthijeenjerrycanschoonwatermeevandeuniversiteit,waarde
kraanhetaltijd doet.Maarzelfszijngezm kooptongeveereensindemaandooknogwatervaneen
waterhaudelaar,750gallonvoorongeveer40euro,bijnaeenkleinmaandsalaris.Degeldophalers
vandeGhanaWaterCompaiiy(GWC)heeft Clementdelaatstekeerweggestuurd. "DeGWCkomt
zijna/spraaktochnietna?Zegaven megelijkengingen."
DeGWC,eenbedrijfonder verantwoordelijkheid vanhetMinistryofWorks&Housing,maakteraljaren eenpotje van.DaarombegondeWereldbank ruim tienjaar
geledenerbijdeGhaneseoverheidopaante
dringenomeenprivatepartij tebetrekken
bijhetwaterbeheer.Zondermeer ordeinde
financiën zoudeWereldbank geen leningen
meerverstrekkenaandesector.Een storm
vanpubliekeonrustenverontwaardiging
overdedreigendecommercialiseringvan
waterbraklosenisnogaltijd nietgeluwd.
Tochiskortgeledeneencontractgetekend
tussendeGWCeneenPrivateOperatordie
eendeelvandebeheertaken gaat uitvoeren.
Infeitegaathetomeenconsortium van
tweebedrijven: hetZuid-Afrikaanse Rand
WaterenhetNederlandse drinkwaterbedrijf
Vitens.

gebied isdieinhanden vaneengedecenrraliseerdoverheidsbedrijf, datnogalwatbilateraleontwikkelingshulp ontvangt.Desituatieinplattelandskernen isrelatiefgoed.
Maarde8,4miljoen menseninde85Ghanesestedenzijn aangewezenopdeGWC.
EmmanuelNkrumah, Project Director
vandeGWC,geeft toedatdeGWCslecht
functioneert. "Terwijl deprivatesectorin
Ghanazichsnelontwikkelt,halenwijmaar
dehelft vandeinkomsten binnen diewe
zoudenmoetenhebben.Wehebben teveel
staf,dietelaagbetaaldwordtenongemotiveerdis.Hetfinanciële beheeriswanhopig.
Zelfsontwikkelingsbanken willen daarom

OpslagtankenpompvaneenparticulierewatervoorzieningbijéénvandevelebronnenmcentraalGhana.
nietaandeGWClenen.Dusisergeengeld
vooronderhoud,laatstaanvoor uitbreiding
vanhetleidingennet."Endatisvolgenshem
vreselijk verouderd,metbarsten waardoor
ookveelwater verlorengaat.
HetgatdatdeGWCindedienstverleninglaarvallen,wordtaljaren opgevuld
doorlokalewaterhandelaren.Aanderand
vanAccraenanderesteden,waardeGWC
pompinstallaties heeft, vullenzehuntankwagensenrijdenvervolgens naar wijken
waaronvoldoendeofkapotteleidingen zijn
ofwaarhetwaterdoorgebrekaandruk niet
komt.Uiteraard isdiedruk hetlaagstwanneer'sochtendsdozijnen tankwagens direct
bijdebrongevuld worden.DewaterhandelarenbetalendeGWCdeprijs dieelkeabonneeopdewarerleidingookbetaaltenverkopenhetwatervooreenveelvoud.

Gemeenschappelijkekraanineenstadswijk.

WatstaatheninGhanatewachten?Het
West-Afrikaanse land heeft 20miljoen inwonerseninprincipevoldoendewatervooral
diemensen,volgensprofessor ChrisGordon
vandeUniversityofGhana.Maarslechtsde
helft vandebevolkingheeft toegangtotgoed
drinkwater.'Toegang'definieert hetMinisterievanWorks&Housingals20literperpersoonperdagvoorhetplatteland en45literin
destad,diemaximaal500metervanhuiste
krijgen zijn.VolgenseenstudievoorSNV
bedraagtdedagelijkse vraagnaarwaterin
hetheleland 1.049.306kubiekemeter.De
productiecapaciteit vandewaterleidingbedrijven is738.040kubiekemeterperdagen
defeitelijke productie572.012kubiekemeter.
Dewatervoorziening voorstedenen
platteland isgescheiden.Voorhetrurale
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Deoverheid isnietblij metdezeoplossing.Zijheeft verbetering vandewarervoorziening toteenprioriteit gemaakt endoelen
daaromtrent vastgesteld indePoverty
ReductionStrategy,het sociaal-economisch
beleiddatsamen metdeWereldbank is
opgesteld.Voot2oromoetdedienstverleningaanabonnees vandeGWCbeterzijn en
moeten 50.000nieuweaansluitingen opde
waterleidinggerealiseerd zijn.Vooraldetoegang totwatervanarme bevolkingsgroepen
moetverbeteren.Datvetgt investeringen.
Diekunnen alleenverwachtwordenals
zowelhetmanagement alsdetechnische
capaciteitvandeGWCworden aangepakt.
Deoverheid werkt hiersinds 1996aan.
Voordeuitvoeringvandieplannen heeft
deWereldbankeenkrediet toegezegd van
103miljoen dollat.Hetgrootstedeeldaarvan
isdekomendevijfjaar beschikbaar voor
investetingen indeuitbteidingvandeproductiecapaciteit vanhet watersysteem en
vanhet aantalaansluitingen. Mooi,zouje
zeggen.Maarbij het noemenvandeWereldbankzijn deharenvanGhaneseen internationalengo'soveteindgaanstaan.WoordvoerdersvandeWereldbank kunnen nogzo
hard roependatditgeenproject van hen
maarvanGhana isendat hetalhelemaal
geenprivatisering betreft, deargwaan isen
blijft groot.Dehervorming vandeGWC
moet immetsgestaltekrijgen dooreen
publiek-private samenwerking.Datpast in
hetalgehelebeleidvanderegeringvanpresidentKufuor, diedeprivaresectorzietals
motorvanontwikkeling.Maarniet inhet
ideedatwatereenpubliekgoedis,waargeen
winsropgemaaktzoumoeten worden.

overheidsinstellingen, ministeries envooraanstaandeparriculieren."De belangrijkste
veranderingdiegaarplaatsvinden met onze
aanwezigheid isdatereen'clearcut' komt
tussenpolitiekenhetwaterbedrijf" Vitens
rekenreropveelvanhetgelddat abonnees
nu nietbetalen,binnen tekunnen krijgen
dooreenbeterefacturering. Facturen moetenoptijd dedeuruit enbetalingen dieeen
abonneegedaan heeft, moetengoedverwerktzijn opfacturen aanheteind vanhet
jaar."Daarmeekrijgje klanrendie kunnen
betalen ineengoedbetalingsregime,"aldus
HielkeWoltersvanVitens.Afgezien vande
ervaringmet 1,6miljoen aansluitingen in
Nederland heeft het bedrijfookbeetje ervaringinAfrika. "Nu anderhalfjaar in
Mozambique,endaargaathetheelgoed."
Defysieke lekkendoorkapottepijpen baren

Wateropslagineenpolytank(links]bijeenschoolinAccra.

Onderhoud en beheer
Tegendezeachtergrond rekendenVitens
enRandWateronlangseencontract metde
GWC. Dekernervanisdatdeoverheideigenaarblijft vanhetwaterende infrastructuur endeGWCeindverantwoordelijke.
RandenVitenszullen indienst vandeGWC
zorgen voordedagelijkse bedrijfsvoering,
met nameondethoud enbeheer.Zebeginnen komend voorjaar metachtmensen in
Accra,vooreenvastbedrag.Jan Hoffer,
directeutVitensInternationaal, beschouwt
hetalseenzwareklus.
Eénvandeopdrachten waarhij voor
sraat,isdatdeschuldenvandeGWCworden
afgelost. Ditnajaar heeft deGWC1500werknemerslaten afvloeien, met fondsen vande
Wereldbank.Hoffer: "Ikverwacht niet dat
weinzo'ncontext met openarmen ontvangenzullen worden."Maardaarzit hij niet
mee.Eengroterezorgishetgeknoei met
watermerersenhetontbrekenervan.De
meest notoirewanbetalers inAccra zijn
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Ondernemersbrengenwaterpervrachtwagennaardeklanten.

Vitensminderzorgen.Deinfrastructuur is
nietzoslecht.Delaatstejaren isdaarveelin
geïnvesreerddoordonoren.OndermeerBallastNedamheeft eraangewerkt met financieringvanherMinisterievanBuitenlandse
Zaken.DeGWCistrouwensookverantwoordelijk voordeuitbreiding vande
infrastructuur ende50.000nieuweaansluitingendiedeoverheid belooft. Randen
Vitenszullen weladviserenoverwaarinvestetingengedaanzouden moeten worden.

Vrees voor hogere waterprijs
DerolvandePrivateOperatorsiszorgvuldigomschreven.Zostaatheneenboetete
wachtenalsaanafspraken niettijdig wordt
voldaaneneenbonus alsdat wellukt.Endat
isnou netwatdengo'sverontrust.Wathen
betreft isdehelehervormingeenvormvan

privatisering.Sinds 1996protesterenzeertegen,inbijeenkomsten, kranten envooralvia
deradio.'Waaromzouereen buitenlands
bedrijfnodigzijn,' vroegeen radiojournalist.
'Pijpen repareren kunnen wetochzelfwel?
Ok,zo'nbedrijfbrengt managementexperriseenhooguit nogtechnologie diewij niet
hebben.Maarniet meerwater.' Fundamenteler isdevreesdieonderandere Clement
verwoordt,namelijk datdeprijs vanwater
zalstijgen."Eenondernemer moetnu eenmaalwinstmaken.Mensenzijn bangdat
wateronbetaalbaar wordt voordearmsten
endatzeafgesloten wordenalszeniet betalen."
"Maarwijgaan alsondernemer helemaalnietoverdewaterprijs,"zegtHoffer. In
hetcontract isvastgelegddatdePrivateOpe-

ratorweladviseertoverdewaterprijs. Maar
diewordt uiteindelijk, netalsnu, bepaald
doordePublicUtilityRegulatoryCommittee(PURC).Dat iseenonafhankelijke publiekeinstantiediein 1997werdopgericht voor
debeschermingvanconsumenten.Eric
Obuteyisassistant manager Watervan
PURC. 'Costrecovery'isnatuurlijk eenwens,
vooralookvoordeWereldbank.Maar wij
hebben het laatstewoordenwij lettenop
hetevenwicht tussen'costrecovery'eneen
redelijke prijs voordeafnemer. Wateristenslotteeenkwestievanlevenengezondheid
engeenpuur commerciële aangelegenheid."
Deprijsvaneenemmer water bijdeGWCis
nu 80cedi.Maarveelmensenbetalenvoor
zelfde hoeveelheid 1000cedi(1 euro)aaneen
handelaar,diemeteenvrachtwagen danwei
metjerrycansopeenhandkar langskomt.

Wie^elukheeft,heeftwatermdebuurt.Drinkwaterkomtvanbovenuitderotsen.Wassengebeurtbeneden

Diemensen hebbenlieverdagelijks warer
uit eenstandpipe,ookalsdat 200cedikost,is
Obuteysovertuiging.Daarnaast garandeert
dePURCdatvoorarmsteneenzogeheten
Lifeline-tariefzalgelden.
Maar wievoorzitter vande zuidelijke
secrievandeNarionalCoalitionAgainstPrivatisation ofWaterElHassanvraagtofhij
vertrouwen heeft indemogelijkheid van
PURComdeGWCdaaraantehouden, krijgt
ronduit 'nee'alsantwoord.OokKateBayliss,
onderzoeker ophergebiedvanwateren
energieaandeLondonSchoolofEconomics,
wijst eropdatdepublieke toezichthouders
vaakdezwakkeschakelzijn bij hervormingenindewatervoorzieningdiein andere
Afrikaanse wordendoorgevoerd."Hetiserg
moeilijkomeenprivaat bedrijfzoverte krijgendatzeinzichtgeveninhun kosten,
zodatjeeenideehebtoverde redelijkheid
vanhun prijsstelling. Enwatzijn desancties
alsertocheenhogereprijswordrgevraagd
dandetoezichthouder wil?Daarheeft de
PURCnoggeenantwoord op."

Privatisering

HandelarenkunnenbijdeGWC-starionsaanderandvanAccrahuntankwagensvullen.

Eenanderpunt vanzorgvandetegenstanders vandehervormingen isdat in het
contractsprakeisvandemogelijkheiddatde
GWCalvoor2oroeennieuwcontracr sluit
metVitensenRand-ofandereuitvoerderswaarbij dieniet meerindienstvandeoverheidzoudenzijn, maarhethele waterbedrijf
leasen.Datzou danontegenzeglijk privatiseringzijn.Hoffer: "Wijzijn eenoperator,daar
zijn wegoedin.InvestereninAfrika isvoor
onsnietinteressanr. Oflatenweerinieder
gevalnieropvooruitlopen,"voegthijtoe.
Hij heeft dehanden volaandekorteretermijn.ToendeWereldbankvorigjaar derisico'svanhetproject inventariseerde,signaleerdedieonder meerhetgevaardatdeGWC
zichdeoperarionele verbeteringen niet
eigenmaaktendat betalingen tochniet binnen komen.Opdatsoortzaken concentreren
RandenVirenszichnueersr."Diebonus
halenwewel,"gelooft Hoffer. "Enafentoe
eenboete.Ikgaervanuitdat wijdemachine
opgangkunnen krijgen, maardat Ghanezen
hetovervijfjaar kunnen overnemen."Intussenishijmisschien meerwelkomdan hij
denkt.Eentaxichauffeur van middelbare
leeftijd gunt hemsucces."Deproblemen
duren alzolang.AlsdeGWCzeniet heeft
kunnenoplossen,lijkt hetmelogischdat
eenanderhetoverneemt.Ikhebergeen
enkelbezwaar regenalsdateen buitenlands
bedrijfis." f
Tekst en foto's: Dorrit van Dalen
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