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ANNEX 2 BEGRIPPENLIJST GWW-FDW 

Behorende bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

van 29 september 2014, MinBuza-2014.581200, tot vaststelling van beleidsregels en een 

subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse 

Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water). 

 
Begrip Definitie 

Aanvraag 
 

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van alle verplichte 
bijlagen 
 

Aanvrager De partij in het partnerschap die de aanvraag voor GWW-FDW doet. Deze 

organisatie is te allen tijde het eerste aanspreekpunt voor RVO.nl met 
betrekking tot het project en het projectvoorstel. Het ‘aanvragerschap’ staat 
open voor zowel Nederlandse als Ghanese partijen. Indien de aanvraag wordt 
gehonoreerd is de aanvrager de subsidieontvanger. De subsidieontvanger is 

jegens de minister ten volle aansprakelijk voor de naleving van alle aan de 
subsidie verbonden verplichtingen, ook al strekt de subsidie mede tot 
bekostiging van de activiteiten van Projectpartners in het partnerschap of 
worden de activiteiten (deels) uitgevoerd door (een) partner(s). 
 

Armoedebestrijding De OESO (2001, The DAC guidelines, Poverty Reduction) definieert armoede als 
het onvermogen van mensen om te voldoen aan hun economische, sociale en 
andere standaarden van welzijn. Armoedebestrijding richt zich dus op het in 
staat stellen van mensen om aan hun economische, sociale en andere 

standaarden van welzijn te voldoen. 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/14/2672735.pdf  

Bedrijf/bedrijfsleven Bedrijven, c.q. ondernemingen. Als hoofdregel kan worden aangehouden dat een 
onderneming elke entiteit is die economische activiteiten uitvoert, ongeacht de 
wijze waarop zij wordt gefinancierd. Economische activiteit is het aanbieden van 
goederen of diensten op een economische markt. Ook entiteiten die 
economische activiteiten uitvoeren op ‘not for profit’ en ‘not for loss’ basis 
kunnen kwalificeren als ‘ bedrijfsleven of bedrijf’  in het partnerschap. 

Beleidsregels Het besluit Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam 
Water (GWW-FDW) met het subsidiebeleidskader. Dit document vormt het 

formele kader voor beoordelingen van de subsidieaanvragen en is te vinden op 
de website http://english.rvo.nl/gww  

Business Case Dat deel van de interventie dat is gebaseerd op een verdienmodel. 

Cash Bijdrage aan de uitvoering van het project in de vorm van een geregistreerde 
financiële transactie tussen een partner en een andere partij. 

Commercieel haalbaar  Een project wordt commercieel haalbaar geacht als het een terugverdientijd 

korter dan 10 jaar heeft EN het commercieel financierbaar is. Voor GWW-FDW 

wordt de terugverdientijd berekend met behulp van de cumulatieve cashflow in 
de cash flow analyse (Appendix 3 bij de aanvraag). Indien de cumulatieve 
cashflow binnen 10 jaar positief is, dan is de terugverdientijd korter dan 10 jaar. 

Commerciële investering Investering in een commercieel haalbaar project, zie commercieel haalbaar 

Derden (derde partijen) Partijen buiten het project consortium. Dat wil zeggen een partij die geen 
penvoerder of formeel partner binnen het PPP dat het project implementeert. 

Duurzaamheid De mate waarin de interventie(effecten) zelfstandig kan (kunnen) voortbestaan 
zonder negatieve gevolgen af te wentelen op huidige en toekomstige generaties. 

Het begrip duurzaamheid wordt voor het GWW-FDW uitgesplitst in de volgende 
5 elementen (FIETS): 
* Financiële duurzaamheid: Innovatieve financiële concepten die de 
afhankelijkheid van externe subsidies moeten beperken. Deze concepten moeten 

zoveel mogelijk uitgaan van lokale financiering en lokale economische groei die 
landen/ organisaties / doelgroepen/ individuen in staat stellen de eigen 
problemen op te lossen. Zie ook Financieel duurzaam in deze definitielijst. 

http://www.oecd.org/dataoecd/47/14/2672735.pdf
http://english.rvo.nl/gww
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* Institutionele duurzaamheid: Instituties, beleid en procedures op lokaal en 

nationaal niveau zijn functioneel en in staat om tegemoet te komen aan de 
(lange termijn) vraag van gebruikers en doelgroepen.  
* Ecologische duurzaamheid (Milieu en Klimaat): Het borgen van 
beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen op de lange termijn, veerkracht 
tegen klimaatverandering en een gezond milieu.  
* Technologische duurzaamheid: Het toepassen van technologie die geschikt is 
voor de lokale omstandigheden. De technologie moet van goede kwaliteit, 

contextspecifiek en betaalbaar zijn, aan lokale vraag voldoen en lang mee gaan.  
* Sociale duurzaamheid: Het uitvoeren van interventies die vraaggestuurd zijn, 
kwetsbare bevolkingsgroepen (zoals vrouwen) niet uitsluiten en rekening 
houden met lokale en culturele aspecten. 

Dwangarbeid  De ILO definieert dwangarbeid als werk dat van iemand afgedwongen wordt 
onder bedreiging of straf en waar iemand zich niet vrijwillig voor heeft 
aangeboden. Onder dwangarbeid valt ook gedwongen overwerk of overwerk dat 

nodig is om het minimumloon te bereiken. Een werknemer moet zich vrij voelen 

om overwerk te weigeren. Andere vormen van dwangarbeid zijn schuldarbeid, 
looninhouding, borgsommen en in beslagname van identiteitspapieren. 

Eigen bijdrage Het deel van het totale projectbudget dat door de partners zelf wordt 
gefinancierd. Deze bijdrage is gebonden aan het project en de goedgekeurde 
projectbegroting. Conditionele bijdragen van partners, bijvoorbeeld in de vorm 
van leningen, uitgestelde vorderingen, verwachte inkomsten vanuit 
projectopbrengsten e.d. gelden niet als eigen bijdrage. Voor GWW-FDW dient de 
eigen bijdrage minimaal 30% van het projectbudget te zijn (niet direct of 

indirect afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), waarbij minimaal 
15% van het projectbudget afkomstig moet zijn van bedrijven. De eigen 
bijdrage bestaat uit de som van cash en in-kind bijdragen, waarbij in-kind 
bijdragen van lokale Ghanese publieke instellingen wordt uitgesloten. 

Enabling environment Activiteiten die zich richten op het tewerkstellen van een duurzame positieve 
verandering relevant voor het behalen van de projectdoelstellingen. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld activiteiten die zich richten op gedragsverandering, capacity 
building, versterking van organisaties en institutionele veranderingen en 
verbeteringen in wet en regelgeving. 

Financieel duurzaam 

(onderdeel rekenmodel) 

Alle activiteiten die na stopzetting van het PPP dienen te worden voortgezet 

dienen financieel houdbaar te zijn, zijnde de mate waarin de projecten zonder 
subsidie van buitenlandse donoren kunnen worden voortgezet. Voor 
economische activiteiten en bedrijven geldt dat activiteiten na stopzetting van 
de PPP zonder subsidie dienen voortgezet te kunnen worden. Indien de jaarlijkse 
cash flow from operations aantoonbaar positief wordt tijdens de projectperiode, 
en het aannemelijk is dat de cash flow from operations positief blijft na de 
projectperiode, wordt het project als financieel duurzaam beoordeeld. Indien 

(een deel van) de projectinkomsten bestaat uit externe financiering (fondsen, 
subsidie etc.) dan dient aannemelijk gemaakt te worden dat deze fondsen ook 
daadwerkelijk beschikbaar zullen zijn na beëindiging van de projectperiode. Dit 

zal worden beoordeeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarbij 
de bewijslast bij de aanvrager ligt. 

Hardware (HW) Kapitaalgoederen die worden ingezet in het project, zoals machines, nieuwe 
gebouwen en installaties (eventuele computersoftware valt hier ook onder). 
Goederen die slechts één productiecyclus meegaan of in één jaar worden 

afgeschreven, worden niet aangemerkt als investeringen in hardware, maar als 
operationele kosten voor bedrijfsmatige activiteiten en zijn daarmee niet 
subsidiabel. 

Impact De al dan niet bedoelde, directe en indirecte, positieve en negatieve lange 
termijn effecten op identificeerbare groepen in de gemeenschap, ten gevolge 
van de geïmplementeerde ontwikkelingsinterventie. 

In-kind Bijdrage door een van de partners aan het project waarbij er geen financiële 
transactie plaats heeft tussen de desbetreffende partner en een andere partner 
of partij. Dit kan bijvoorbeeld inzet van eigen personeel of goederen zijn, zonder 
dat hiervoor gefactureerd wordt naar andere partijen. In-kind bijdragen van 

lokale overheid in Ghana is niet subsidiabel. 



GWW-FDW 14a2 

IMVO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Engels: ICSR). IMVO 

beleid moet gebaseerd zijn op de principes van de OESO richtlijnen update 
2011, de IFC Performance standards of ISO 26.000. Zie o.a. 
www.oecdguidelines.nl/get-started/creating-a-csr-policy/  en 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm  

Kennisinstelling 

 

 

 

Kennisinstellingen zijn onderwijs- en onderzoeksinstellingen die bijdragen aan 
kennisuitwisseling. Om als kennisinstelling te kwalificeren moet het om de 
kerntaken van de kennisinstelling gaan (onafhankelijk onderzoek, 
kennisoverdracht) ongeacht of de kennisinstelling ook economische activiteiten 

uitvoert of behoort tot de overheid. Een kennisinstelling wordt voor GWW-FDW 
niet beschouwd als een publieke instelling of bedrijf. 

Kinderarbeid De definitie van kinderarbeid is vastgelegd in internationale verdragen opgesteld 
door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het gaat om kinderen die werk 
doen dat mentaal, fysiek, sociaal of moreel schadelijk of gevaarlijk is en dat de 
normale schoolgang in de weg staat. De verdragen gaan over de 

minimumleeftijd van werkende kinderen (ILO Conventie 138) en de ergste 
vormen van kinderarbeid (ILO Conventie 182). ILO Conventie 138 verbiedt dat 
kinderen jonger dan 15 jaar en kinderen met leerplicht werken. 

Vakantiebaantjes en klusjes thuis na school mogen wel. Voor minder 
ontwikkelde landen geldt soms 14 jaar als ondergrens. ILO Conventie 182 
verbiedt dat kinderen jonger dan 18 jaar worden ingezet voor ongezond, onveilig 
en immoreel werk. 

Kwetsbare groepen 

 

 

 

 

 

 

Kwetsbare groepen bestaan voor GWW-FDW uit individuen of huishoudens die 
hoog risico lopen op het gebied van toegang tot WASH faciliteiten/diensten of 
waterveiligheid. De meest voorkomende kwetsbare groepen zijn: 
* Armen; mensen levend onder de lokale armoede grens of onder de 

internationale armoedegrens van USD 1.25 per dag. 
* Vrouwen en kinderen 
* Inheemse volken 
* Gehandicapten 

Loonkosten 
 

Het betreft de directe loonkosten: Bruto loon volgens salaristabel behorend bij 
CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst, vakantie-uitkering, 
niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand. Ook 
werkgeverslasten vallen onder directe loonkosten: Werkgeversdeel 
pensioenpremie, WW premie, WIA/WAO-premie, Bijdrage Zorgverzekeringswet 

(ZVW), overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en 
ziektekostenuitkeringen. 

Means of Verification (MoV) Means of Verification zijn tastbare bewijzen voor het behalen van in de 
subsidiebeschikking gedefinieerde project Results en project Sub-results. 

NGO (Niet-gouvernementele 
organisatie) 

Maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk ‘not for profit’. Deze partij is 
ook als zodanig geregistreerd. 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Engels: OECD: 
Organisation for Economic Cooperation and Development) 

Onderzoek en Ontwikkeling Activiteiten op het gebied van fundamenteel onderzoek (fundamentele 
kennisopbouw zonder rechtstreekse toepassing), industrieel onderzoek (nieuwe 
kennis opdoen met het oog op ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of 

diensten, of ter verbetering van bestaande diensten, algemene validering) en 
experimentele ontwikkeling (gebruiken van bestaande kennis, voor de 
ontwikkeling van nieuwe plannen, schema's of ontwerpen voor producten, 
procedés en diensten, inclusief het maken van prototypen). Kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling zijn niet subsidiabel binnen GWW-FDW. Wel 
toegestaan is reeds gedemonstreerde innovatie, niet noodzakelijkerwijs in 

Ghanese context.  

http://www.oecdguidelines.nl/get-started/creating-a-csr-policy/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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Outcome Bedoelde of behaalde korte termijn effecten van een de output, meestal 

afhankelijk van de collectieve inzet van de partners, van een interventie. 
Outcomes representeren veranderingen in ontwikkelingscondities die ontstaan 
tussen voltooiing van de outputs en behalen van de Impact. 

Output Producten en diensten die het resultaat zijn van de voltooiing van een actie 
binnen de ontwikkelingsinterventie. 

Partner / projectpartner Een formele partner van het PPP dat is betrokken bij de GWW-FDW 
subsidieaanvraag. Bij de aanvraag moet iedere partner in het partnerschap een 
volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend partner formulier hebben 
ingediend. De penvoerder dient geen partner formulier in, maar het 
aanvraagformulier. 

Partnerschap De partijen die samen het project gaan implementeren. Voor GWW-FDW geldt 
dat het partnerschap bestaat uit tenminste één bedrijf, één publieke instelling en 

één NGO of kennisinstelling. Van de partijen is ten minste één partij afkomstig 
uit Nederland en één partij afkomstig uit Ghana. Alle partners in het 

partnerschap dienen een rechtspersoonlijkheid te hebben. 

Penvoerder De aanvrager 

PPP Zie Publiek Private Partnerschap 

Production chain De keten van een product of dienst, lopend van de winning van grondstof tot de 
uiteindelijke eindgebruiker.  

Project  Het geheel van activiteiten waarvoor een GWW-FDW aanvraag is ingediend. Het 
project bestaat uit investeringen in hardware en technische assistentie en is 
beschreven in het aanvraagformulier en het bijbehorende projectvoorstel. Een 
programma (verzameling van projecten) is niet subsidiabel. Wel kunnen 
meerdere projecten door een partnerschap worden ingediend. Deze zullen 
onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden. 

Project budget Geheel aan subsidiabele kosten dat benodigd is voor de uitvoering van het 
project waarvoor de GWW-FDW subsidie wordt aangevraagd.  

Project Result / Sub-result Project Results en Sub-results zijn tastbare outputs en outcomes die middels het 
opleveren van Means of Verification (MoV) worden aangetoond. Als een project 

GWW-FDW subsidie ontvangt committeert het PPP zich aan de in de 
subsidiebeschikking opgenomen Results en Sub-results. Als Results of Sub-
results niet, of niet geheel worden opgeleverd kan dit gevolgen voor de te 
ontvangen subsidie hebben.  

Projectmatige operationele 
kosten 

Aantoonbare meerkosten (kosten die anders niet gemaakt worden) voor het in 
stand houden van (delen van) het door het project opgeleverde product of de 
door het project opgeleverde dienst gedurende de overeengekomen 
projectperiode. 

Projectvoorstel Een projectbeschrijving volgens een vast verplicht model conform de bijlage bij 
het aanvraagformulier 

Proselitisme Bekeringsijver, activiteiten met als doel te bekeren. 

Publiek Privaat Partnerschap Een Publiek Private Partnerschap (PPP) wordt door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken gedefinieerd als samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven, vaak met betrokkenheid van NGOs, vakbonden en/of 
kennisinstellingen waarin risico’s, verantwoordelijkheden, middelen en 
competenties worden gedeeld om een gemeenschappelijk doel te bereiken of 

een specifieke taak te verrichten. Voor GWW-FDW worden er speciale eisen 
gesteld aan de samenstelling van het partnerschap (zie ‘ partnerschap’ ). 

Publieke instelling Geheel van centrale en decentrale overheidsorganen (Rijk, provincie, gemeente, 
of lokale variant daarop). Ook semi-overheidsorganen kunnen als ‘overheid’ 
deelnemen aan het partnerschap. Het gaat dan vaak om instanties die wettelijke 
taken uitvoeren of het publieke belang dienen en (hoofdzakelijk) gefinancierd 
worden uit publieke middelen. Een kennisinstelling wordt voor GWW niet 
beschouwd als een publieke instelling. 

R&D (Research & 
Development) 

Zie Onderzoek en Ontwikkeling 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

RVO.nl. Baten-lastendienst van het Ministerie van Economische Zaken 

uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid belast met de uitvoering van 
overheidsbeleid. www.rvo.nl 

http://www.rvo.nl/
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Subsidieontvanger De organisatie waaraan subsidie wordt verleend. In dit geval de Aanvrager van 

het partnerschap. Zie ook penvoerder. 

TA Zie Technische Assistentie 

  

Technical Assistance (TA) Technische Assistentie (TA) omvat activiteiten als projectmanagement, 
monitoring en evaluatie, projectmatige operationele kosten, kennisoverdracht 
waaronder training en verbetering van de ‘enabling environment’, certificering, 
vergunningaanvragen, advieskosten en marketing. 

Track Record De prestaties die een aanvragende organisatie en haar partners in het verleden 
hebben behaald. 

WASH Water, Sanitatie and Hygiene. Voor GWW-FDW valt hier ook afvalmanagement 
en stedelijk waterbeheer onder. 

Zelfredzaamheid De mate waarin de doelgroep in staat is haar problemen zelf op te lossen en 
hierdoor minder afhankelijk is van hulp. Zie ook duurzaamheid.  

 

 


