Hoe kan de drinkwatervoorziening van het platteland in
ontwikkelingslanden worden bekostigd?

Inleiding
Twinning kan zich de laatste jaren
verheugen in een verhoogde belangstelling van de waterleidingbedrijfstak.
Het leveren van een bijdrage aan de
opbouw van een effectieve drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden via
overdracht van kennis en ervaring is in
principe een lovenswaardige activiteit.
Toch dient men wel te beseffen dat,
hoewel de basis-elementen van openbare
drinkwatervoorziening in Nederland en in
ontwikkelingslanden vergelijkbaar zijn,
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verschillen in met name sociaaleconomische situatie om een wezenlijk
andere benadering vragen. Het instandhouden van een betrouwbare drinkwatervoorziening op het platteland in
ontwikkelingslanden vereist bijzondere
inspanningen. Regelmatig blijkt dat door
het ontbreken van de mogelijkheid en
bereidheid van de bevolking te betalen
voor de voorziening van drinkwater en,
mede daardoor, van voldoende financiële
middelen voor het waterleidingbedrijf, het
onderhoud van de zuiveringsinstallaties en
het distributienetwerk ernstig wordt
verwaarloosd. Dat dit de leveringszekerheid van de voorziening niet ten
goede komt en dientengevolge z'n
weerslag heeft op reeds genoemde
betalingsbereidheid, moge duidelijk zijn.
Dit artikel is gebaseerd op een document
opgesteld door de Working Group on
Cost Recovery van de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) en dat
getiteld is: Water Supply and Sanitation
Handbook of Financial Principles and
Methods (WHO/CWS/90.10, secretaris:
L. Laugeri). Het Handboek tracht een
leiddraad ten aanzien van aspecten van
financiële aard te zijn bij het ontwerpen,
exploiteren en onderhouden van een
betrouwbare drinkwatervoorziening in
kleinere gemeenschappen op het
platteland in ontwikkelingslanden.
Hoewel het Handboek zowel drinkwaterals afvalverwijderingsprojecten betreft,
wordt in dit artikel de nadruk gelegd op
drinkwatervoorziening, omdat in het
algemeen beide taken in Nederland niet
door dezelfde organisaties worden
behandeld. Overigens zij hiermede niet
het belang ontkend van een doelmatige
verwijdering van afvalprodukten. Integen-

Samenvatting
In Nederland is de waterrekening relatief onbetekenend; in ontwikkelingslanden
daarentegen bedragen de uitgaven voor drinkwater vaak enige percenten van het
inkomen van een huishouden. WHO stelt dat een bestemming van maximaal 5%
van het inkomen voor betrouwbaar drinkwater (en sanitaire verzorging)
acceptabel kan worden geacht. Deze norm stelt beperkingen aan het niveau van
serviceverlening. De vraag is niet: Hoe kan een drinkwater of sanitaire
voorziening worden bekostigd, maar: Welk niveau van service is betaalbaar voor
de gebruikers?
Voorlichting en participatie zijn belangrijk aspecten van de openbare drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden, met name op het platteland en in de
peri-urbane gebieden. Installaties en voorzieningen kunnen enkel in stand worden
gehouden indien de bevolking het nut en de noodzaak van betrouwbaar
drinkwater inziet, en ook bereid is mede-verantwoordelijkheid en de bijbehorende
financiële consequenties te dragen.
Het waterleidingbedrijf zal een voorziening dienen te leveren die, èn is afgestemd
op de wensen en op de onderhouds- en financiëringsmogelijkheden van de
plaatselijke bevolking, èn rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen.
Het voorzien van de basisbehoefte aan betrouwbaar drinkwater tegen een
aanvaardbaar tarief aan de gehele bevolking is een primaire taak van het bedrijf.
Het tarief van verbruik dat dit basisniveau te boven gaat, dient te zijn gebaseerd
op gezonde bedrijfseconomische uitgangspunten, waarbij zonodig met overwegingen van nationaal-economische aard rekening wordt gehouden. Liquiditeit
is van belang in verband met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Daarnaast moeten ook voldoende reserves worden gevormd om ingrijpende
renovaties van bestaande installaties en distributienet te kunnen bekostigen, en
om eventuele uitbreiding van de voorziening mogelijk te maken.

deel, met het oog op een verbetering van
de hygiënische situatie is adequate afvalverwijdering van ontegenzeglijk belang.
Probleemstelling
Het financieel beleid van drinkwaterleidingbedrijven in ontwikkelingslanden
wordt in ernstige mate belemmerd door
problemen bij het vinden van middelen
ter dekking van de dagelijkse uitgaven.
Aan verbetering, laat staan uitbreiding,
van de voorziening hoeft derhalve
nagenoeg niet te worden gedacht. Aan de
andere kant wordt voluit toegegeven dat
het voorzien in de meest minimale
behoeften aan betrouwbaar drinkwater
een elementaire stap is in het proces tot
verbetering van de gezondheid en het
welzijn van de bevolking van een land.
De opvatting dat water vrij van kosten
verkrijgbaar is, of zou moeten zijn, is nog
steeds wijdverbreid. Daarbij wordt dan
gevoeglijk vergeten dat kosten moeten
worden gemaakt om betrouwbaar drinkwater te verschaffen alwaar dat is gewenst.
Tarieven zijn vaak niet gebaseerd op een
financiële of economische kostencalculatie.
Rekeningen worden lang niet altijd
betaald, ook niet door overheidsinstanties.
Invloedrijke lieden weten door gebruikmaking van hun contacten aan afsluiting
te ontkomen. Industrien genieten vaak de
voordelen van privé-watervoorziening
zonder dat de openbare drinkwater-

voorziening compensatie ontvangt voor
het feit dat men is gedwongen verderaf
gelegen en wellicht kwalitatief minder
geschikte bronnen aan te boren.
De bereidheid te betalen voor verleende
diensten dient te worden verhoogd.
Voorlichting betreffende de voordelen van
betrouwbaar drinkwater en de relaties
tussen hygiëne en de verspreiding van
ziektekiemen is daarbij onmisbaar.
De betrokkenheid van de plaatselijke
bevolking bij de voorziening van drinkwater dient te worden gestimuleerd, ook
met het oog op eventuele assistentie bij
constructie, exploitatie en onderhoud van
eenvoudige win-, zuiverings- en
distributiemiddelen. Betrokkenheid van
andere sectoren als bijvoorbeeld de
gezondheidszorg bij dit bewustmakingsproces is raadzaam.
Het voorgaande kan alsvolgt worden
samengevat:
- beperkt besef van de voordelen van
betrouwbaar drinkwater;
- dientengevolge, geringe bereidheid te
betalen voor openbare drinkwatervoorziening;
- tariefstructuur die relatief gunstiger is
voor financieel bevoorrechte groepen dan
voor minder bedeelde groepen;
- gebrek aan financiële middelen bij de
instantie verantwoordelijk voor de openbare drinkwatervoorziening;
- achterstallig onderhoud van bestaande
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installaties en nagenoeg geen uitbreiding
van de voorziening;
- betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening laat te wensen over;
- bereidheid te betalen wordt aldus niet
bevorderd.
Ononderbroken drinkwatervoorziening
Wat is noodzakelijk voor een ongestoorde
drinkwatervoorziening? De door
WHO/CWS georganiseerde consultaties
van specialisten hebben geresulteerd in
een opsomming van een aantal
voorwaarden, waaraan dient te zijn
voldaan, alvorens een garantie van
ononderbroken drinkwatervoorziening
kan worden gegeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stimulerende omgeving
gezondheidsbesef
sterke institutionele basis
gevoelde behoefte
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
deskundigheid en vakbekwaamheid
opdesituatieafgestemde service
aangepaste technologie
ondersteunende activiteiten

Stimulerende omgeving
Op de regering van een land berust de
verantwoordelijkheid een klimaat te
scheppen waarin een effectieve en
efficiënte voorziening van de basisbehoefte aan betrouwbaar drinkwater voor
alleman kan gedijen. Dit betekent dat een
wettelijk raamwerk moet worden
geschapen, waarbinnen autonome
organisaties zich kunnen vormen, die zich
gebonden weten aan hun primaire taak:
de ononderbroken voorziening van
betrouwbaar drinkwater, afgestemd op de
behoeften en betalingsbereidheid en
-mogelijkheden van de consument en
berustend op een financieel gezonde basis.
Hen dergelijke politiek is niet verenigbaar
met het vrij beschikbaar stellen van
drinkwater.
Gezondheidsbesef
Voorlichting is noodzakelijk om de
consument te overtuigen geen gebruik te
maken van alternatieve bronnen van
water, die wellicht relatief gemakkelijker
bereikbaar en goedkoper zijn. Tevens zal
de ernst van ziekten als gevolg van een
gebrek aan voldoende betrouwbaar drinkwater en van onhygiënische gewoonten
duidelijk moeten worden gemaakt.
Met name vrouwen dienen bij de gezondheidseducatie te worden betrokken, daar
zij in sterke mate invloed hebben op de
gezondheid van het gezin. Hierbij dient
dan wel te worden uitgegaan van de leefsituatie, mogelijkheden en behoeften van
de vrouwen zelf. Eenzijdige kennis-
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overdracht en instructies zijn bij
volwassenen-educatie weinig effectief.
Wat het waterleidingbedrijf betreft, besef
van de relaties tussen drinkwater,
hygiënische verwijdering van afval en
gezondheid is noodzakelijk. De taak van
het bedrijf houdt niet op op het moment
dat het water wordt geleverd aan de klant.
Advies en voorlichting ten aanzien van
een juist gebruik van het geleverde
product behoort wellicht niet tot de
wettelijke, maar dan toch zeker tot de
maatschappelijke verantwoordelijkheid
van het bedrijf.
Sterke institutionele basis
De organisaties die worden geacht zorg te
dragen voor de openbare drinkwatervoorziening, dat wil zeggen de waterleidingbedrijven, dienen een gezonde
legale basis en een duidelijk gedefinieerd
takenpakket te hebben, en autonoom te
zijn in het beheer van hun financiële en
personele middelen. Omdat de betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij
planning, uitvoering en exploitatie van
drinkwaterprojecten van bijzonder groot
belang is, zal ook op dat niveau institutievorming moeten plaatsvinden. Het is
wenselijk dat de plaatselijke organisatie,
die een deel van het onderhoud en beheer
op zich neemt, een formele, legitieme en
permanente status heeft, en voldoende
wordt begeleid. Sterk leiderschap en
belangrijke steun vanuit alle lagen van de
bevolking, met name van de vrouwelijke
bevolking en de allerarmsten, zijn onmisbaar voor het plaatselijke watercomité bij
het naar behoren vervullen van haar
organisatorische, besluitvormende en
uitvoerende taken. De vrouwen en de
allerarmsten zullen overigens ook in de
besluitvorming een aandeel moeten
hebben.
Gevoelde behoefte
Zowel op individueel als gemeenschappelijk niveau moet worden beseft, en
dit besef moet ook worden uitgesproken,
dat er duidelijk behoefte is aan een
verbetering van de drinkwatervoorziening
en aan de voordelen die dit met zich
meebrengt, niet alleen op het vlak van de
volksgezondheid, maar ook van de lokale
economische en sociale ontwikkeling.
In de praktijk betekent dit dat men zegt
bereid te zijn aan de ontwikkeling, de
exploitatie en het onderhoud van de
voorziening te willen bijdragen.
Het waterleidingbedrijf moet bereid zijn
de wensen en behoeften van de verschillende sociaal-economische, godsdienstige en culturele groeperingen van de
bevolking te peilen. Zonodig zal het

ontwerp en de uitvoering dienen te
worden aangepast aan de plaatselijke
behoeften en mogelijkheden.
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
De kosten van en verantwoordelijkheden
voor een ongestoorde voorziening van
drinkwater worden normaliter gedeeld
door het waterleidingbedrijf en de lokale
gemeenschap. In welke mate ieder van de
partners zorg draagt voor genoemde
aspecten hangt af van de omstandigheden.
In Nederland ligt de verantwoordelijkheid
voor nagenoeg het volle pond bij het
waterleidingbedrijf en is de betrokkenheid
van de gemeenschap gegarandeerd via
aandeelhouders en commissarissen; in
ontwikkelingslanden is de directe invloed
van de plaatselijke bevolking vaak veel
groter. Het betreft hier uitgestrekte en
moeilijk toegankelijke gebieden, en het
drinkwatersysteem kan bijzonder
eenvoudig zijn, bijvoorbeeld bestaan uit
slechts een put met een handpomp zonder
verdere zuivering. De kosten worden
daarentegen in Nederland in zijn geheel
doorberekend aan de klant, terwijl dat in
ontwikkelingslanden misschien wel
gewenst, maar lang niet altijd het geval is.
Andere financieringsbronnen, voornamelijk de overheid, zullen hier het
tekort van het waterleidingbedrijf moeten
dekken.
Deskundigheid en vakbekwaamheid
Een waterleidingbedrijf in ontwikkelingslanden heeft niet alleen behoefte aan
vakbekwaam technisch en administratief
personeel, maar dient ook te beschikken
over, of gebruik te kunnen maken van de
diensten van specialisten op het educatieve en sociaal-maatschappelijke vlak.
Ook dient men ervan te zijn verzekerd dat
er op plaatselijk niveau voldoende
technische deskundigheid aanwezig is om
het routine-onderhoud en eventuele
kleinere reparaties van de installaties zelf
uit te voeren. Tevens zijn financiële
vaardigheden vereist in verband met het
verzamelen en beheren van de benodigde
geldelijke middelen voor het uitvoeren
van dit onderhoud, evenals organisatorische bekwaamheden met het oog op
de mobilisatie van de gemeenschap,
identificatie van voorkeuren en overleg
met het waterleidingbedrijf. Zo dergelijke
kwaliteiten niet, of niet in voldoende mate
aanwezig zijn, zal het zwaartepunt van de
verantwoordelijkheid voor een
ongestoorde bedrijfsvoering meer in de
richting van het waterleidingbedrijf
kunnen worden verplaatst, met het risico
van een verminderde acceptatie door de
gemeenschap hetgeen ten koste gaat van
de effectiviteit van de voorziening.
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Een andere optie is specifieke, door het
waterleidingbedrijf te verzorgen training.
Op desituatie afgestemde service
Het waterleidingbedrijf en de lokale
gemeenschap moeten in onderling overleg
een niveau van service-verlening overeenkomen dat is afgestemd op de specifieke
situatie. In het ideale geval, hoewel
technisch gezien minder gemakkelijk
realiseerbaar, blijft de mogelijkheid
bestaan in een later stadium, wanneer het
acceptatie niveau en de betalingsbereidheid zijn toegenomen, de mate van service
te verhogen. Voor het bepalen van een
geschikt service-niveau is een studie van
de wensen van de consumenten en alternatieve niveaus vereist. Aan de klanten zal
duidelijk moeten worden gemaakt wat de
hygiënische en financiële consequenties
zijn van de verschillende alternatieven,
zodat zij goed-geïnformeerd aan de
plaatselijke besluitvorming kunnen
deelnemen.
Aangepastetechnologie
De keuze van het service-niveau dient
overeen te stemmen met een technologie
die praktisch, betaalbaar, sociaal aanvaardbaar en in overeenstemming met de
behoeften is. In een verafgelegen dorp
met een laag ontwikkelingsniveau, beperkt
waterverbruik en geringe onderhouds- en
fmanciëringsmogelijkheden zal de keuze
vanzelfsprekend anders uitvallen dan in
een dorp met een behoorlijke infrastructuur, goede betalingsmogelijkheden
en een hoger waterverbruik.
Benodigde materialen en reserveonderdelen worden geacht lokaal verkrijgbaar te zijn. Voldoende middelen dienen
voorhanden te zijn om eventuele uitgaven
voor onderhoud en reparatie te kunnen
voldoen.
Ondersteunende activiteiten
De exploitatie van een lokaal drinkwatersysteem is in sterke mate afhankelijk van
de inzet van de plaatselijke bevolking,
waarbij ook voor de financiële afwikkeling,
inclusief het bijeenbrengen van de
benodigde gelden, moet worden gezorgd.
Het waterleidingbedrijf vervult een ondersteunende functie, waarbij wordt gezorgd
voor groot-onderhoud, verschaffing en
opslag van reserve-onderdelen en
gereedschap, lekdetectie, training van
lokale machinisten, voorlichting,
enzovoort.
Financiële uitgangspunten
Het voorgaande moge duidelijk hebben
gemaakt dat voorlichting van en overleg
met de plaatselijke bevolking van
essentieel belang is bij het creëren van

een ongestoorde drinkwatervoorziening.
Tijdens constructie en exploitatie van een
waterleidingsysteem dient de beschikbaarheid van de vereiste middelen te zijn
gegarandeerd. Het betreft lokale geldmiddelen, buitenlandse valuta, materialen,
ervaren en onervaren arbeidskrachten,
enzovoort. Ten dele ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het
waterleidingbedrijf, ten dele bij de lokale
gemeenschap.
In het navolgende zal de nadruk liggen op
het financiële beheer van een systeem ter
voorziening van drinkwater op het niveau
van lokale gemeenschappen in
ontwikkelingslanden. Een drietal
financiële principes zijn in dit kader van
bijzonder belang: kostendekking, kostenbesparing en liquiditeit.
Kostendekking
Einanciering van investeringen door een
waterleidingbedrijf kan worden gevonden
in een gedeelte van de opbrengst van de
voorziening van drinkwater, subsidies van
externe ontwikkelingsfondsen en van
nationale of lokale overheden (te
beschouwen als aandelen in het bedrijf)
en leningen. De exploitatiekosten zullen
daarentegen in principe in het geheel
moeten worden gedekt door de
opbrengsten van de levering van drinkwater. Het bijeenbrengen van gelden ter
compensatie van verleende diensten door
het waterleidingbedrijf kan zowel op
gemeenschappelijk als individueel niveau
geschieden. De verschillende methodieken van geldverschaffing worden
elders toegelicht.
Kostenbesparing
Van belang is zoveel mogelijk te trachten
de kosten te bewaken, uitgaven te
beperken en de effectiviteit van
investeringen te verhogen. Voorzover het
niet gaat ten koste van de kwaliteit van
de voorziening zijn maatregelen gewenst
ter minimalisering van productie van
drinkwater waar geen directe opbrengst
tegenover staat, zoals lekwater of verliezen
als gevolg van illegale aansluitingen.
Ook een verbetering van incasso
procedures kan tot een belangrijke
kostenreductie leiden.
Liquiditeit
De behoefte aan contanten zal te allen
tijde dienen te zijn gegarandeerd, eventueel via een bankkrediet. Voor een waterleidingbedrijf betekent dit het beschikken
over voldoende contante middelen, enerzijds voor uitgaven ten behoeve van
investering en exploitatie, en anderzijds
ter voldoening van verplichtingen als
gevolg van een eventuele schuldenlast.

Geldelijke middelen
Er zijn diverse opties om op lokaal niveau
gelden ter compensatie van verleende
diensten door het waterleidingbedrijf
bijeen te brengen. De meest courante
methoden zullen nader worden toegelicht.
In het algemeen kan worden gesteld, dat
des te directer een verband kan worden
gelegd tussen service verlening en
vergoeding, des te gemakkelijker het is de
geldelijke middelen te verzamelen.
Gemeenschapsfonds
De kosten van voorziening van drinkwater
kunnen worden gedekt door bijdragen van
de consumenten aan een gemeenschapsfonds. Deze wijze van kapitaalverschaffing
is geschikt indien alle gebruikers, i.e.
huishoudens, beschikken over vergelijkbare faciliteiten en kan worden toegepast
zowel om investeringen te financieren als
om exploitatiekosten te dekken.
Aan gemeenschapsfondsen kan op een
aantal wijzen gestalte worden gegeven.
Op ad hoc bijdragen aan een fonds kan
slechts worden vertrouwd in gemeenschappen met een lange traditie in deze
vorm van geldinzameling. De plaatselijke
commissie die de inzameling verzorgt,
moet kennis hebben van het inkomen van
de gemeenschap, en de mate van seizoengebondenheid daarin.
Een meer geavanceerde methode betreft
de vorming van een gemeenschappelijk
roulerend krediet fonds. Beginkapitaal kan
zijn verstrekt door de overheid of het
waterleidingbedrijf, of door de verkoop
van aandelen in het project aan de
plaatselijke bevolking. Ook een heffing op
gemeenschapsinkomen is een geschikte
methode van kapitaalverschaffing, indien
zo'n gemeenschappelijke bron van
inkomsten voorhanden is, bijvoorbeeld
coöperatieve landbouw of industrie.
Het fonds wordt gebruikt voor de
financiering van een project of onderdelen
daarvan. Leningen kunnen bijvoorbeeld
worden verstrekt aan een aantal huishoudens voor een aansluiting op het
waterleidingnet en de gelijktijdige aanleg
van een gemeenschappelijke wasplaats.
Het principe van zo'n roulerend krediet
fonds is dat de rente en aflossing die het
fonds ontvangt, wederom worden
geïnvesteerd in een uitbreiding of
verbetering van de sanitaire voorzieningen.
Indirectebelasting
Lokale belastinggelden kunnen ten dele
worden bestemd voor de drinkwatervoorziening. Het is echter wel noodzakelijk dat de gemeenschap beschikt over
een adequate heffing en incasso van
belasting. Een relatie tussen de hoogte van
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belasting en het gebruik van drinkwater is
gewenst. Zo kan de heffing zijn gebaseerd
op het aantal leden van een huishouden,
of op de grootte van huis of eigendom.
Nadeel van een dergelijk systeem van
kapitaalverschaffing is dat het instituut dat
zorgt voor de inzameling van belastinggelden geen verantwoordelijkheid draagt
voor de drinkwatervoorziening. Er is
derhalve geen garantie dat aan het waterleidingbedrijf voldoende middelen ter
beschikking worden gesteld. Bovendien
beschikken de gebruikers niet over
voldoende informatie betreffende de
werkelijke kosten van drinkwatervoorziening. Er is nauwelijks een
stimulans om onnodig verbruik van water
te vermijden.
Reguliere waterrekening
Indien een systeem van drinkwatervoorziening operationeel is, kan aan de
consument een rekening worden
gezonden voor het verbruik van drinkwater. Naast de eenmalige kosten voor
aansluiting op het net worden normaliter
in rekening gebracht een vast bedrag per
periode en een bedrag dat is gebaseerd op
het werkelijke verbruik. De volledige
kosten van aansluiting dienen in principe
door de aanvrager te worden betaald,
hoewel voor administratieve eenvoud
standaardprijzen kunnen gelden en uit
sociale of volksgezondheidsoverwegingen
aansluiting door de overheid kan worden
gesubsidieerd. De financiële consequenties kunnen eveneens worden verzacht
door het beschikbaar stellen van leningen,
bijvoorbeeld via een roulerend krediet
fonds, waarvan de terugbetaling inclusief
rente geschiedt via de waterrekening.
Indien een systeem onbemeterd is, kan
slechts een vast bedrag per periode in
rekening worden gebracht. Hen dergelijke
wijze van kostendekking is vergelijkbaar
met een systeem van indirecte belasting,
alleen komen de gelden nu direct ten
goede van het waterleidingbedrijf.
Bemetering maakt het mogelijk de in
rekening gebrachte kosten geheel of
gedeeltelijk te relateren aan het werkelijke
verbruik, en deze zullen daardoor meer in
overeenstemming zijn met de werkelijke
kosten. Ook zal er meer stimulans zijn om
onnodig verbruik van water te vermijden.
Het tarief kan worden gekoppeld aan de
hoogte van het verbruik, bijvoorbeeld een
hoeveelheid drinkwater overeenkomend
met de basis levensbehoefte tegen een
gereduceerd tarief, en alles wat daarboven
gaat op zijn minst tegen kostprijs.
Nadeel van bemetering is dat de aanschaf
en installatie van watermeters extra investeringen vereisen, en dat ook de administratiekosten worden verhoogd.

Deze extra kosten dienen in principe niet
te drukken op de kleinste verbruikers, die
door hun geringe consumptie geen reden
tot bemetering geven. Het is raadzaam om
ook andere opties van betaalde waterleveranties te bekijken, zoals groeps- of
wijkaansluitingen voor clusters van
huishoudens die gezamenlijk de waterrekening voldoen.
Openbare waterverkoop
Kostendekking van een voorziening van
drinkwater via standpijpen is in de
praktijk vaak problematisch. Men kan per
huishouden dat gebruik maakt van de
faciliteit, een vast bedrag in rekening
brengen, of een bedrag dat bijvoorbeeld
afhangt van de afstand tot de dichtstbijzijnde standpijp. Een andere mogelijkheid is, openbare verkoop van drinkwater
ter plaatse van standpijpen op te
entameren. Bij zo'n verkooppunt kan
water per liter, of een andere standaard
hoeveelheid, worden gekocht van een
medewerker van het waterleidingbedrijf of
van een vergunninghouder. Aldus kunnen
waterverliezen worden beperkt en zijn
inkomsten gegarandeerd. Aan een
dergelijk systeem kleven echter wel enige
nadelen. Salariëring of vergoeding van de
verkoper voor verleende diensten
impliceert een kostenstijging. Onderlinge
concurrentie tussen verkooppunten die te
dicht bij elkaar gelegen zijn, moet worden
voorkomen.
Bijdragen in natura
Tijdens de constructie van een systeem
van drinkwatervoorziening kan vaak
gebruik worden gemaakt van bijdragen in
natura, bijvoorbeeld plaatselijke arbeidskracht voor de aanleg van waterputten of
een distributienetwerk. Het is echter niet
altijd eenvoudig om de waarde van
dergelijke arbeid in geld uit te drukken,
met name indien de lokale werkloosheid
hoog is. Het is wellicht beter bijdragen in
natura te zien als een aanvulling op
vrijwillige geldelijke stortingen in een
gemeenschapsfonds.
Tariefstelling
Bij het vaststellen van een tarief voor
drinkwater dient met aspecten van volksgezondsheid en van financieel en
economische aard rekening te worden
gehouden.
Volksgezondsheidscntenum
Eenieder dient te beschikken over een
adequate hoeveelheid drinkwater van
betrouwbare kwaliteit. Een dergelijk
criterium is ook in de Nederlandse
Waterleidingwet gegeven. Met name in
ontwikkelingslanden spelen sociaal-

maatschappelijke factoren, zoals bijvoorbeeld het inkomen van een huishouden,
een belangrijke rol bij het vaststellen van
een tarief dat voldoet aan het volksgezondsheidscriterium.
Financieelcriterium
Het waterleidingbedrijf moet continu in
een situatie verkeren waarin inkomsten en
uitgaven in evenwicht zijn, en derhalve
liquiditeit is gegarandeerd. Om dit te
bereiken dienen alle kosten voor de
aanschaf van goederen en het aanwenden
van diensten van derden, kapitaalslasten
en personeelsuitgaven te zijn gedekt door
de opbrengsten van waterverkoop.
Het tarief zal daarop dienen te worden
afgestemd.
Economischcriterium
Tarieven moeten leiden tot een op
landelijk niveau optimale aanwending van
beperkte middelen, zoals grondwatervoorraden geschikt voor de drinkwatervoorziening, ervaren arbeidskrachten en
financiële middelen inclusief buitenlandse
valuta. Het moet zo zijn dat aan een
consument die een dusdanige hoeveelheid
grondwater verbruikt dat een kostbare
uitbreiding van de produktiecapaciteit
noodzakelijk is, een prijs wordt berekend
die hem in staat stelt een weloverwogen
keuze te maken op basis van de feitelijke
kosten voor de gemeenschap.
Het is zelden dat aan alle drie criteria
gelijktijdig wordt voldaan. Zo kan bijvoorbeeld het economische criterium leiden tot
een kostprijs die uitgaat boven datgene
dat minderbedeelde consumenten bereid
zijn te betalen, ofschoon de voordelen met
betrekking tot gezondheid en welzijn
bijzonder groot kunnen worden geacht.
In zo'n geval zou een tarief gebaseerd op
het economisch criterium niet voldoen aan
het gezondheidscriterium. In veel gevallen
is het echter mogelijk tot een compromis
te geraken, en aan alle criteria tot op
zekere hoogte te voldoen. De meest
gebruikelijke benadering is die waarbij de
basisbehoefte van een huishouden wordt
geleverd tegen een betrekkelijk lage prijs,
en het tarief van het verbruik dat daarboven gaat wordt bijgesteld, zodanig dat
aan alle financiële verplichtingen kan
worden voldaan. Aldus worden in feite de
allerarmsten enigszins gesubsidieerd door
meer welgestelde consumenten, die
normaliter meer water verbruiken dan
minimaal noodzakelijk is.
Financieel risico
Het financieel risico van waterleidingbedrijven in Nederland is minimaal.
Tarieven kunnen zonder al te veel
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Verdubbel fondsen tottwintig miljard dollar
en involveer de lokale bevolking
problemen worden verhoogd, indien dat
noodzakelijk wordt geacht. De kans dat
een bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen kan minimaal
worden geacht. Derhalve kunnen de
Nederlandse waterleidingbedrijven
leningen afsluiten tegen, vergeleken met
de private sector, een relatief laag renteniveau. In de kapitaalsbehoefte wordt
nauwelijks voorzien via de verkoop van
aandelen.
Het financieel risico van soortgelijke
bedrijven in ontwikkelingslanden is
gewoonlijk aanzienlijk groter.
De gewenste opbrengst van financieringen door derden zal derhalve in
principe ook hoger zijn, ter compensatie
van het extra risico. De situatie is in de
praktijk meer gecompliceerd door de
betrokkenheid van overheden en externe
subsidie-verleners. Indien een waterleidingbedrijf in ontwikkelingslanden
bewijst een financieel gezond beleid te
voeren, zullen naar alle verwachting de
voorwaarden voor leningen door derden
worden versoepeld. Financieel gezond
beleid is derhalve ook wenselijk om niet
de lasten van onnodig hoge rentepercentages te hoeven dragen en door te
berekenen aan de consument.
Verantwoording
De heer L. Laugeri, secretaris van de
WHO-Working Group on Cost Recovery,
verleende belangrijke steun bij het
schrijven van het artikel. Mevrouw
Van Wijk van het IRC, International
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's-Gravenhage, mevrouw Rietveld en de
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Zonder nieuwe strategieën en meer geld
groeit het leed van meer dan een miljard
mensen op de wereld die het zonder veilig
water en eenvoudige latrines moeten doen
uit tot een onhanteerbare crisis.
Deze waarschuwing staat in de
'New Delhi Statement' zoals die midden
september in New Delhi werd aanvaard
door meer dan zeshonderd vertegenwoordigers van 102 ontwikkelingslanden
en achtentwintig donor organisaties.
De verklaring was het resultaat van de
door het ontwikkelingsprogramma van de
VN (UNDP) en de Indiase regering
georganiseerde internationale conferentie
over Safe Water and Sanitation for the
1990s die van 10-14 september in
New Delhi werd gehouden.
De New Delhi Statement bevat aanbevelingen op vier hoofdthema's die door
regeringen en donor organisaties in
concrete actieplannen vertaald moeten
worden. Die thema's zijn:
1. beter milieubeheer;
2. een andere rol voor de overheid
binnen waterprogramma's;
3. grotere betrokkenheid van de
particuliere sector en de lokale
bevolkingen en dan vooral vrouwen;
4. meer geld om die gemeenschappen
van veilig water en basis hygiënische
verzorging te voorzien die hiervan tot op
heden verstoken zijn gebleven.
De verklaring van New Delhi zal door de
Indiase regering worden ingebracht in de
Vlgemene Vergadering van de VN, die in
november de uitkomsten uit het internationale water en sanitatie decennium
1981-1990 onder de loep zal nemen.
Omdat vrouwen en kinderen het zwaarste
getroffen worden door via water
verspreide ziektes in de 'New Delhi
Statement' ook voorgelegd aan de
Wereldtop voor Kinderen die eind
september zeventig wereldleiders in
New York bij elkaar bracht. In het
actieplan dat in de slotverklaring van die
wereldtop is opgenomen, wordt watervoorziening voor iedereen en een
hygiënischer manier van verwijdering van
menselijke afvalstoffen tot een van de
belangrijke doelen voor het jaar
tweeduizend aangemerkt.
In geïndustrialiseerde landen wordt het
belang van schoon water en adequate
hygiënische verzorging als vanzelfsprekend aangenomen. In ontwikkelingslanden doemt het onheilspellend op als
zaak van leven en dood. Tachtig procent
van alle ziektes in ontwikkelingslanden
hebben te maken met slecht water en
onhygiënische omstandigheden. In 1990

hadden meer dan een miljard mensen
geen veilig drinkwater en meer dan
1,7 miljard onvoldoende hygiënische
verzorging. Jaarlijks sterven vier miljoen
kinderen onder vijfjaar aan diarree, die
meestal veroorzaakt wordt door onzuiver
drinkwater. De Guinea-worm (draadworm) ziekte, die vijf à tien miljoen
mensen in Afrika het werken en leven
bemoeilijkt, wordt volledig door onveilig
water veroorzaakt.
Hoewel in het afgelopen water-decennium
de ambitieuze doelstelling niet gehaald
konden worden, zijn er toch indrukwekkende resultaten bereikt. In de
afgelopen tien jaar zijn meer dan
1,3 miljard nieuwe gebruikers voorzien
van veilig drinkwater en 750 miljoen van
nieuwe hygiënische faciliteiten, zoals
latrines. Ondanks die nog niet eerder
vertoonde inspanning ontbeert nog een op
de drie armen in de wereld elke basiswater- en -sanitatievoorziening, zo wordt
in de New Delhi Statement geconstateerd.
'Aan het begin van de jaren negentig
groeit de wereldbevolking onverminderd
door. In veel steden bereikt de infrastructuur door de trek van het platteland
naar de steden het breekpunt.
Ongecontroleerde vervuiling bedreigt in
toenemende mate de leefomgeving en
verergert de strijd rond schaarser en
duurder worden van waterbronnen',
waarschuwt de Statement. Waarna het
perspectief van de onbeheersbare crisis
volgt, tenzij er fundamenteel wordt
ingegrepen.
In tegenstelling tot het aflopende waterdecennium stelt de New Delhi verklaring
bewust geen specifieke doelen zoals 'water
voor iedereen in het jaar tweeduizend',
maar het roept op tot realistische streefcijfers qua geld en activiteiten.
Basisvoorziening voor iedereen in
tweeduizend met de huidige technologie
en aanpak zouden vijf keer het huidige
investeringsniveau van tien miljard dollar
per jaar eisen. 'Dat is geen haalbare kaart',
zo wordt in de verklaring geconstateerd.
Halvering van bouw- en programmakosten en het verdubbelen van de
jaarlijkse investeringen tot twintig miljard
dollar moeten het mogelijk maken
voorzieningen voor iedereen binnen
bereik te brengen.
De verklaring van New Delhi omvat
vier basiselementen:
- Mensen en Milieu
Toekomstige sectorontwikkeling moet
milieubestendig zijn en gezien worden in
de bredere context van watervoorkomens.

