
Progress of project

A delivery may be an isolated event In that case the project is the deiivery plus the extent to

which it is incorporated into the end user’s company organisation
In many cases a delivery constitutes an integral part of a combination of activities deliveries

by third parties and the end user’s own activities In that case the project constitutes the larger
whole

For the definitions of “transaction” and “project you may refer to the ORET programme

chapter 1 paragraph 5 and chapter 3 paragraph 2 respectively
The transaction relates to the part of the project to which the applicant is bound by a contract

with the end user

Describe the extent to which the end user was prepared for this project and whether it has completed all

of the actions to be carried out This will suffice if the delivery is an isolated event

If the delivery forms an integral part of a larger project and your delivery’s success depends on the

realisation of the project as a whole please also indicate in your description how other sub activities of

that project are developing and whether there have been any frictions in this context and which

consequences those frictions will have on the sub activity that falls under your responsibility

10 2e• For your information was nominated the i0 2e instead oTlOK^^

who is retiring from Tahal after serving the company more than 40 years
10 2e

The successfully completion of the pipelines was possible due to the fact that most of the

obstructions encountered had been removed and cleared off the woti sites ensuring Tahal to

continue with the pipe laying works It is important to also note that the completed pipelines are

being vandalized by | i0 2e | herdsmen in attempt to supply their cattle with water

The Client embarked on to provide a sustainable solution to keep the pipelines secured

Does the project require additional steering for it to proceed successfully If so which steps are you

considering to realize this

• Frequent sites monitoring and steering in conjunction with the client on a nearly daily basis is

required and performed to ensure timely resolutions of all setbacks

Please maintain the same numbering in your description
1 Describe the transaction’s current level of progress Which developments have taken place over the

past six months

2 Which of these developments are deviations from what was agreed by contract
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3 Describe any problems encountered

4 In case of any deviations and or problems point out their cause and consequences translated into an

adjusted narrative and financial planning

B 1 TAHAL has completed laying all andi^f^ ^ fhm diameters HOPE ti^nsmission

mains with the outstanding works being the distribution networks which is yet to commence due

to delays caused by proposed changes by client which were subsequently rejected by Orel

• Further to the client G W C L lequest to change the location for the new water treatment plant
the required changes and p esented the revised detailed designs of the new water tmatment

plant at the new location Approval of the changed design has been given and once the final

remarks on some design specification will be received ordering of materials and site clearing
works could commence

Construction activities

10 1cKpong to Tema Service reservoir HOPE

complete Chlorination and flushing to commence early January 2012

Kpong to Akawele Junction HOPE

meters long pipeline 98 of works

10 1c meters long pipeline 98 of works

complete Chlorination and hushing to commence early January 2012

Afienya to Dawhenya HOPE

Chlorination and flushing to commence early January 2012

Akawele Junction to Michael Camp HOPE

complete Chlorination and flushing to commence early January 2012

Further to the successful completion of the pressure testing of the pipelines preparations are in

progress to chlorinate flash and hand over the installations to the client

Dodowa | io ic |cty 77 reinforced concrete water reservoir 98 complete still pending pipe
works connections and water testing of the reservoir

Akawele iO ic cu m J reinforced concrete water reservoir 99 complete pending final

chlorination and handing over of the reservoir

Adukrom j iQ ic t m j reinforced concrete water reservoir 95 complete pending pipe works

connections and water testing of the reservoir

10 1c meters long pipeline 98 of works complete

meters long pipeline 98 of works10 1c

B 2 Tema service reservoir

Proposed changes to the scope of works for rehabilitation of an abandoned existing io ic

reservoir instead of constructing the new reservoir are to be presented for the acceptance of the

Client and ORET approval

B 3 No majorproblem were encountered at this stage

B 4 TAHAL due to the late approval of

effect of the various parliamentary elections that Ghana went through 2008 and parts of 2009 a

delay in the commencement of works of approximately 12 calendar months was sustained It is

TAHAL s estimation that TAHAL shall require the full 36 months in order to complete the project
since TAHAL received the commencement of works order on the 15 of October 2009 Also works

on the distribution network component has not commenced due to the client’s proposed changes

10 1c as an
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in pipes to be laid as presented to ORET in a letter dated 27th June 2011 the subject of the

distribution network there were also some location challenges

TAHAL therefore envisage a twenty 20 months extension of the closing date for the Financing

Agreement of the project which expires on 26th August 2011 On July 4^ ORET has issued its

letter of extension until 31July 2013

In addition due to the decrease of the scope of work as states in our letter dated 10 11 2011 that

the actual quantities of the Transmission Mains are lower than those in the BOQ contract the

under spended budget and the BOQ Price and Physical contingencies can be refer to cover the

fluctuation expenses the additional works and the Extension of Time additional expenses which

will be presented in a detailed letter to the client G WC L and ORET for approval

C Lessons learnt

Please maintain the same numbering in your description
• Were there any developments in the transaction that had an impact on the project’s progress

• During the transaction’s implementation did you encounter any unforeseen circumstances which

forced you to change the way you operated
• Would you go about the transaction’s implementation differently in the future If so in what way

C 1 AslnB4

C 2 No

C 3 For this particular project the rather lengthy period of parliamentary elections was

unforeseen by us In any future projects of this nature

be commenced at a much earlier stage by all the entitles concerned

should10 1c

Are there any other important aspects you have not mentioned
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E Liquidity forecast

E 1 Liquidity Forecast

Please fill in the liquidity forecast following the eight steps mentioned below With the forecast you provide

insight into the total amount of received payments as well as into the expected payments until the

completion of the project on a quarterly basis

1 Payments received to date State the total amount of received payments to date followed by the grant
amount and other financing amount

Expected payments

2 Period Select both year and quarter in which future invoices are due to be submitted to ORET n or

other financing party

3 Classification Select the classification in accordance with the grant agreement to which yet to be

invoiced activities should be allocated

4 Description State a concise description of the yet to be invoiced activities e g “equipment delivery
batch 7” “site clearance” “maintenance training”

5 Amount State the total amount of the yet to be invoiced activities

6 Grant State the total amount out of the grant of the yet to be invoiced activities

7 Other financing State the total amount out of other financing of the yet to be invoiced activities

8 Total transaction State as means of control per column the total amount of the transaction grant and

other financing at the bottom of the table

Please maintain the same numbering in your description
1 Are there any deviations in the liquidity forecast until the completion of the project compared to liquidity
forecast of previous reporting period

Considering that the project commenced with a delay of 18 months and a request has been forwarded to

ORET approved on July 4th 2011 there are no deviations in the liquidity forecast

2 In case of deviations please explain the reason and consequences

N A
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3f
^

December 2011

Period Classification Other financingDescription GrantAmount

Total Sum of Received Payments 26 510 690 76 13 842 024 52 12 668 666 24To Date

Expected payments

Site Works2012 Q1 Progress payments

Contingencies {less

advanced

payment

Price Adjustment Factors PAF2012 Q1

Site Works Materials Purchased

Includes Price Adjustment

Factors

under

budget

spend
2012 Q1

Site Works Materials Purchased

includes Price Adjustment

Factors

2012 Q2 Progress payments

10 1c

Site Works Materials Purchased

includes Price Adjustment

Factors

2012 Q3 Progress payments

Site Works Materials Purchased

includes Price Adjustment

Factors

2012 Q4 Progress payments

Site Works Materials Purchased

includes Price Adjustment

Factors

2013 Q1 Progress payments

Site Works Materials Purchased

includes Price Adjustment

Factors

2013 Q2 Progress payments

Final payments2013 Q3 FINAL PAYMENT

41 029 976 21 338 519 19 691 457

Total Transaction
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A Profectgegeveiis

Projectnummer

Projecttitd

GH WM07029

Rehabilitation and expansion of the Accra Tema Metropolitan Area

ATMA Rural Water Supply Scheme

S chenkingsbe±‘ag
Aanvrager

Contactpersoon
Contactadres

Afnemer

Land

Beschikkingsdatum
Datum schenkingsovereenkomst
Van toepassing zijnde ORET

regeling jaar
Jaar vaststelling

€21 338 519

Tahal Group B V

10 2e

Ghana Water Company Limited GWQ

Ghana

5 oktober2017

18maart2008

2006

2017

B Qntvangstdata slotdocumenten

Final Certificate of Completion

Eindrapportage
Accountantsverklaring

7 maart 2014 bevestiging aansluitingen door afnemer op 4 03 2016

7 augustus 2017 eigen format eindrapport in mei2016

7 augustus 2017

C Inhoudelilke beoordeliiig lotdocumeiiteii

Projectbeschrijving

Probleem aanleiding project
Het Kpong watersysteem biedt drinkwater aan de Greater Accra Region in Ghana Het systeem dateert uit de

jaren ’50 en is in dejaren ’70 metbehulp van de Wereldbankgerenoveerddoor Tahal Uitgezonderd van kleine

onderhoudswerkzaamheden hebben sindsdien geen investeringen raeer plaatsgevonden Het huidige systeem
was ten tijde van de aanvraag zodoende niet raeer toereikend en betrouwbaar en verkeerde bovendien in een

slechte staat De waterzuiveringsinstallatie fimctioneerde slecht en dagelijks ging veel schoon drinkwater

verloren Ook was het systeem niet in staat om te voldoen aan de groeiende vraag naar schoon drinkwater in de

regio

Voorgestelde oplossing
Naar aanleiding van de slechte staat van het netwerk heeft de Ghana Water and Sewerage Corporation een

studie uitgevoerd naar de benodigde investering voor het oplossen van de problemen met de bestaande

voorzieningen De beste oplossing was het opwaarderen rehabilitatie en uitbreiding van het bestaande

watersysteem in Kpong Het Accra Tema Metropolitan Area ATMA Rural Water Supply System South of

Kpong Project hiema project is van daaruit ontwikkeld

Voorgestelde transactie

Het project bestaat uit de volgende rehabilitatiewerkzaamheden en uitbreidingswerkzaamhedai
Rehabilitatiewerkzaamheden

Rehabilitatie van bestaande waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 10 lc m3 per dag

Vervanging van de belangrijkste transraissieleiding
Reparatie van het bestaande ‘‘Tema Service Reservoir” van I0 1c n3

Uitbreidingswerkzaamheden
Bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie l2b 0c ni3 per da^
Constructie van vier betonnen reservoirs 1 van i0 1cin3 en 3 vanii0 icm3

Uitbreiding van de distributienetwerken in de dichts bevoUcte gemeenschappen
Installatie van]l0 1q extra huishoudaansluitingen
Installatie vai10 1{^xtTa standpijpen
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Doelstellingen
Het project had als doel om watervoorzieoiiig en kwaliteit van schoon drinkwater te garanderen en om te

voorzien in de toenemende vraag naar schoon drinkwater van de continu groeiende populatie

Bijzondere aartnames bezwaren wijzigingen in projectopzet vooraf
De eerste aanvraag was ingediend op 1 mei 2006 Deze aanvraag was niet goedgekeurd en moest worden

herzien in verband met een onjuistemethodologische opzet van deberekening van de economische

haalbaarheid De herziene aanvraag is ingediend op 5 maait 2007

Bevindingen met betrekldng tot commercieie fmancieie en economische toetsen vooraf
De flRR was voorafgaand aan het project berekend op 6 5 dat wasruim boven de cut offrate van 3 6 Het

project was daarom fmancieel volhoudbaar De cIRR was berekend op 3 6 Het project was daarom niet

commercieel haalbaar The eIRR was berekend op 24 1 Dit is ruim boveo de opportunity cost of capital en

het project kon daarom gezien worden als economisch haalbaar

Realisatie transactie en dodstellingen

Realisatie activiteiten van het project

Volgens de eindrapportage zijn alle onderdelen van het project geleverd en de geplande activiteiten uitgevoCTd
Het Final Certificate of Completion bevestigt dat en geeft tevens een uitgebreide beschrijving van de geleverde
werken door Tahal Naast de geleverde werken heeft Tahal training gegeven aan de werknemers van GWCL

zowel op managementniveau als op het niveau van het uitvoerend personeel Dit stelt de afiiemer in staat ora

het project teraanagen en te onderhouden nu en in de toekomst ora zodoende de duurzaamheid van het project
zeker te stellen Volgens Tahal hebben meer dan 10 werknemers van GWCL training ontvangen van een

ingenieur van Tahal

Eventuele afwijkingen en aanpassingen in deprojectuitvoering
In het coramerciele contract tussen GWCL en T^al was een Price Escalation Formula opgenoraen die Tahal

toestond om in bepaalde omstandigheden prijsstijgingen door te berekenen In verband met prijsescalaties
door opgelopen vertragingen heeft Tahal aanspraak gemaakt op deze optie Omdat vanuit ORET nl geen extra

subsidie beschtkbaar kon worden gesteld en omdat GWCL zelf ook geen extra fmancien tot haar beschikking
had om Tahal te compenseren raoesten aanpassingen aan het project worden gedaan om het project binnen het

bestaande budget tot een goed einde te brengen In totaal moest ruira EUR ^ln op de oorspronkelijke
contractprijs worden bespaard Een deel van de prijsstijgingen is wel gecompenseerd door ORET nl vanuit de

post onvoorzien

Volgens GWCL zijn na een wat stroeve start de onderhandelingen met Tahal over de aanpassingen aan het

project in goede harmonie verlopen Dit kwam raede doordat een aantal aanpassingen een logisch gevolg waren

van veranderende omstandigheden van de bevoUcing in de regio Zo was er minder behoefte aan standpijpen
dan ten tijde van de ORET aanvraag was voorzien Dit kwam vooral door de toegenomen urbanisatie rondom

Accra

In het oorspronkelijke budget werd uitgegaan vafllO ltstandpijpen en 40 lc buisaansluitingen In de nieuwe

opzet zou mdH|d l| ^andpiipen meer huisaansluitingen en de aanleg van yard taps het totaal aantal bereibte

personen uitkomen op ca {10 lc | De huisaansluitingen zouden door GWCL worden geplaatst en aangesloten

op het waterleidingnetwerk dat door Tahal is aangelegd Oorspronkelijk zouden de huisaansluitingen door

Tahal worden aangelegd Nu GWCL zelf de aansluitingen zou maken werd op de contractprijs bespaard

terwijl de scope behouden bleef De ORET delegatie is verder tijdens de monitoringsmissie van 2013

overeengekoraen dat voorafgaande aan het aanleggen van de huisaansluitingen een bewustwordings en

communicatiecampagne zou worden gevoerd door GWCL ora bewoners te informeren over de mogelijkheden
voor het aanleggen van een waterleiding naar hun huis ORET nl heeft op 15 juli 2013 de wijzigingen
goedgekeurd op voorwaarde dat GWCL drieraaandelijks zou rapporteren op de voortgang van de

huisaansluitingen

Volgens de eindrapportage van Tahal is er ook een verandering geweest in de geleverde aantallen transmissie

en distributieleidingen Er waren minder leidingen nodig dan gedacht op het moment van

contractondertekening Het vrijgekomen budget werd later gealloceerd voor andere onderdelen van het project
waarvoor het budget krap was Dit is goedgekeurd door ORET nl
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Eeo andere wijziging betrof de renovatie van het Tema reservoir in plaats van het plaatsen van een nieuw

reservoir omdat het bestaande reservoir daar nog in vrij goede staat bleek te zijn Dit is in 2012 goedgekeurd
door ORET nl

Reatisatie doelsteliirtgert project
Het is aanneraelijk dat de doelstellingen van het project grotendeels behaald zijn doordat de

waterzuiveringsinstaUatie is gefmaliseerd de transmissieliinp en distributieleidingen zijn aangelegd en

huisaansluitingen en standpijpen zijn gerealiseerd Ongeveei|l0 0c huishoudenshebben goede toegang tot

schoon drinkwater en hadden dat niet voorafgaand aan het project Dit betekent voor hen verbeterde sanitatie

minder tijd kwijt aan het halen van ongezuiverd water van vene locaties en meer tijd voor andere productieve
bezigheden die meer nut opleveren voor de individuen de families en de community Dit zou volgens de

aanvrager op langere termijn kunnen leiden door vermindering van sociale onrust

Het oorspronkelijk vooiziene bereik van het project kwara neer onl iOK ic ]personen die door dit project van

schoon kinkwater zouden worden voorzien Volgens de eindrapportageuitmei 2016 niet de offtciele ORET

eindrapportage hebben naai schatting | 10 1 c | personen nieuwe of verbeterde toegang tot water door de l0 1c

huisaansluitingen en dg |0 i|s andpijpen Dit zijn aanzienlijk minder mensen dan aanvankelijk voorzien echter

hebben wel relatief veel meer hui^oudens een huisaansluiting gekregen dan oorspronkelijk gepland was

De eindrapportage van mei2016 bevat foto’s waarop diverse onderdelen van het project zichtbaarzijn Ook de

verslagen van de ORET nl raonitoringmissies van 2011 2012 en 2013 bevatten foto’s van de bouw Voor wat

betreft de huisaansluitingen is een certificaat beschikbaar van maart 2016 zie tab 9 waarin is aangegeven dat

95 van de aansluitingen is gerealiseerd Per mail d d 23 augustus 2016 tab lOB heeft ORET nl aangegeven
dat het aanneraelijk is dat de resterende huisaansluitingen ook zijn gq^laatst en dat deze werkzaamheden

hiermee worden als afgerond worden beschouwd

De realisatie van de doelstellingen op langere termijn is deels afhankelijk van de mate waarin het systeem goed
onderhouden wordt GWCL heeft geen onderhoudscontract afgesloten voor de zuiveringsinstallatie en het

distributienetwerk raaar heeft aangegeven zelf het onderhoudte zullen verrichten met eigen personeel Voor de

zuiveringsinstallatie is daarvoor een ervaren ingenieur aangesteld

Bevindingen

Verloop projectuitvoering en bijzonderheden
De eerste aanvraag is ingediend op 1 mei 2006 Deze aanvraag moest worden herzien door Tahal in verband

met een onjuiste methodologische opzet van de berekening van de economische haalbaarheid De herziene

aanvraag is ingediend op 5 maart 2007 De schenkingsovereenkorast is getekend op 18 maart 2008 Het project
is gestart op 15 oktober 2009 met een geplande looptijd van 36 maanden met daarop volgend een

garantieperiode van 12 maanden Echter is het contract verlengd met 9 5 raaand De uiteindelijke date of

completion was 31 juli 2013 De inauguratie ceremonie van de ATMA zuiveringsinstallatie heeft

plaatsgevonden op 23 december 2014

Het project heeft een aantal vertragingen ondervonden De eerste vertiagende kwestie betrof het uitblijven van
De Nederlandse ambassade in Ghanade goedkeuring

heeft hierin uiteindelijk met succes bemiddeld

I0 2a

Volgens Tahal zorgde de a emer verder ook voor vertraging met het ontwerp en keuze van de locatie van de

nieuwe waterzuiveringsinstaUatie en het reservoir Een andere vertraging werd veroorzaakt door de afaemer bij
het reallseren van de huisaansluitingen met de malerialen die aangeleverd waren door Tahal zoals hlerboven

beschreven

Verder bleek het lastig om lokaal goede onderaannemers te vinden voor graafwerkzaamheden en het aanleggen
van de pijpleidingen Daarom werd vervolgens buiten de regio gekeken om voldoende onderaannemers te

vinden Ook was het niet mogelijk om lokaal onderaannemers te vinden met voldoende capaciteit voor

ondersteuning bij de bouw van de wateneservoirs en de waterzuiveringsinstaUatie Daarom zijn bedrijven uit

het buitenland aangetrokken en verantwoordelijk gesteld voor deze componenten van het project

In de voortgangsrapportages worden tenslotte ook nog de verkiezingen in Ghana en vandalisme door herders als
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vertr^ende factoren genoemd

Uitvoering door aanvrager hvaliteit uitvoering organisatie management rapportage
ORET nl heefl tijdens de monitoringsmissies geconstateerd dat TaEal het project goed beheerde en ze leken de

onderaannemers ook goed aan te sturen Him constante lokale aanwezigheid was daarbij van groot belang De

laatste voortgangsrapportage van Tahal noemt dat er bijna dagdljks contact werd opgenomen met de afiiemer

om het project te bespoedigen

Er zijn twee elndrapportages opgeleverd een in het ORET format en een eerdere versie in een ando format De

kwaliteit van het Engels in de ORET rapportages laat te wensen over In de voortgangsrapportages zijn niet alle

vragen beantwoord en summieringevuld Daarom zijn aanvullende vragen gesteld diepei email d d 16 10

2017 tab 10b zijn beantwoord

Uitvoering door afiiemer
Volgens Tahal was er gedurende het project een goede en nauwe saraenwerking met de afneraer Er zijn
wekelijkse vergaderingen gehouden met de lokale vertegenwoordiger van de afnemer in het veld samen met

een onafhankelijke ingenieur Ook waien er maandelijkse vergaderingen op kantoor bij de afcemer Hier

werden alle lopende kwesties besproken en geadresseerd Van de vergaderingen zijn verslagen gemaakt Tahal

is van mening dat GWCL werknemers voldoende capabel zijn om het watemetwerk te gaan onderhoudai in de

toekomst

Betrokkenheid ontvangend land

De saraaiwCTking met de lokale autoriteiten met name de belastingdienst en de douane startle wat lastig en

ging wat traag Later heeft wel verbetering in de samenwerking plaatsgevonden mede door ondersteuning van

de afiiemer

Ejfect op positie van de vrouw milieu werkgelegenheidseffecten en aantal gecreeerde arbeidsplaatsen
Tijdens de implementatie van het project is volgens Tahal voomamelijk gewerkt met lokale werknemers lokale

onderaannemers en lokale leveranciers Positieve effecten waren dus tijdelijke werkgelegenheid en

kennisoverdracht door samenwerking met een buitenlands bedrijf Tijdens de monitoringsmissie in 2013 is

geobserveerd dat op dat moment 22 lokale arbeiders werkzaam waren bij het TEMA reservoir Bij de zuivering
waren op dat moment 130 lokale arbeiders aan het werk Volgens Tahal heeft het project gedurende de

implementatie tijdelijk werk geboden aan een paai honderd aibeidskrachten ook via onderaannemers De

permanente extra werkgelegenheid bij GWCL zou bestaan uit enkele tientallenbanen De exacte aantallen zijn
nietbekend

De effecten op het milieu lijken goed te zijn gemonitord Het milieubeleid van de afiiemer is gebaseerd op de

lokale en intemationale standaarden voor de oprichting en onderhoud van de faciliteiten Dit heeft met name

betrekking op de waterzuiveringsinstallatie Afspraken t av milieubescherming tijdens de werken waren

opgenomen in het contract tussen Tahal en GWCL Chemisch afval uit de waterzuiveringsinstallatie zou

aanvankelijk worden gedumpt op vuilstortplaatsen Volgens Tahal wordt het afval in de praktijk bewerkt bij de

zuivering sin stallatie en stroomafwaarts geloosd Lokale boerengebruiken het ook als mest voor him

tuinbouwgrond

Subsidieverplichllngeii voorwaarden vasfstelling in de heschikking en schenkiupsovereenkomsf tGAl

Zowel de Beschikking d d 5 oktober 2007 als de Schenkingsovereenkomst d d 18 maart 2008 bevatten geen

projectspecifieke voorwaarden aan de eindverantwoording of vaststelling anders dan de standaardvoorwaarden

Wel geeft artikel2 5d uit de schenkingsovereenkomst aan dat “Afier completion ofPhase 1 ofthe Transaction

which involves the Preliminary and Final Engineering Design as specified in the contract and within tn elve

months after the disbursement ofthe down payment afinal list ofspare parts should be submittedfor review

and approval by ORET nl” Aan deze vooiwaaide is voldaan en ORET nl heeft op 25 maart 2011 de

goedkeuring hiervoor verstuurd

Final Certificate of Completion

De Final Certificate of Completion is getekend in maart 2014 Het bevestigt dat Tahal aan haar contractuele

verplichtingen heeft voldaan en dat de afnemer tevreden is Het is ondertekend door de “acting manning
director” van GWCL en een vertegenwoordiger van Civil Planning Group Het certificaat heeft echtergeen
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betrekking op LnstaLlatie van de huisaansluitingen wel levering waarvan later is besloten dal GWCL deze zou

plaatsen De voortgangsrapportages van GWCL geven wel voldoende zekerLeid dat deze aansluitingen voor

minstens 95 gerealiseerd zijn Het Final Certificate of Completion voldoet aan de eisen van de ORET

regeling en is akkoord

D Financiele beoordeling slotdocumenten

Financiele eindrqjportage
Nadat TaLal in eerste instantie een onvolledige financiele verantwoording bad ingediend hebben zij op verzoek

van ORET nl een herziene versie ingediend die beter aansluit bij de accountantsverklaiing Verantwoording is

ondertekent en ingediend door Tomer Resbef bekend bij ORET nl als projectverantwoordelijke In de

financiele verantwoording wordt voldoende toelichting gegeven op de realisatie en verschillen De begrote
kosten in bet financiele overzicbt komen overeen met de breakdown in bet appraisal document Bij de

verantwoording zijn een aantal onderbouwende documenten meegestuurd

Verschillen tussen budget en gerealiseerde hasten

De verschillen tussen budget en gerealiseerde kosten zijn beperkt Het grootste verscbil is gemaakt op de

winstpost Verder zijn geen verschillen van groter dan 10 gemaakt De toelichting die aanvrager geeft voor de

kleine onderbesteding op productiekosten | I0 1c ^ en transportkosten | I0 ic j is dat inkoopkosten lager

zijn uitgevallen Deze besparing is met goedkeuring van ORET nl zie brief d d 15 juli 2013 ingezet om de

prijsescalatie te bekostigen Zoals in de inboudelijke beoordeling is bescbreven zijn minder kosten voor

pijpleidingen gemaakt maar is bet vrijgekomen budget aan andere productiekosten besteed

Nederlands en buitenlands aandeel

In de aanvraag was bet Nederlands aandeel 62 5 De accountantsverklaiing geeft geen informatie over het

Nederlandse en buitenlands aandeel Uit de briefvan de potentiele pijpleverancier en de reactie van ORET nl

d d 23 03 2010 tab 10b blijkt dat de voorwaarde van bet Nederlandse aandeel van 50 tijdens bet project een

punt van aandacbt was Per email d d 9 november 2017 tab 10b en in telefoniscb overleg met ORET nl beeft

de accountant bevestigd dat zij de afkomst van leveranties hebben gecontroleerd en dat aan de eis voor het

Nederlands aandeel is voldaan

Agentkosten
Er is geen sprake van een afzonderlijke post agentkosten

Financieringskosten
De financieringskosten zijn volgens bet financiele overzicht €| 10 f1c |lager gerealiseerd dan begroot Het gehele
bedrag aan financieringskosten is reeds op 31 07 08 goedgekeurd en vervolgens uitgekeerd Voor deze betaling
zijn facturen voor financieringskosten met een totale waarde van f l I0 icningediend Dit bedrag is zelfs

hoger dan het begrote totale bedrag voor financieringskosten van€ 10 1c De financieringskosten zijn
akkoord

Contingencies
De post contingencies is volledig aangewend ORET nl heeft hiertoe toestemming gegeven per brief d d 15 juli
2013 tab 10 Dit is deihalve akkoord

Winst

In de bijlagebij de financiele verantwoording wordt gerealiseerde winst gereqiporteerd op € Het

gerealiseerde winstpercentage is daarme^p l|^ Deze verantwoording is door de accountant goedgekeurd op 7

augustus 2017 In een eerdere verklaring d d 5 mei2016 noemt dezelfde accountant een winstbedrag van €

10 1c oftev tt ^ In verband met de prijsescalatie die door ORET nl op 15 juli 2013 is goedgekeurd tab

10b is aangegeven dat de winst bij vaststelling zou worden beoordeeld en niet hoger diende tezijn dan bij de

projectaanvraag In de aanvraag tab 9 is de winst begroot op € 10 1c op een transactieomvang van€
43 750 000 } |i^ In een telefoongesprek over de prijs escalatie met de aanvrager op 2 mei 2013 zie

telefoonnotitie enmemo d d 2 juli 2013 tab 10b is ook overeengekomen dat de winst niet hoger dan €

10 lc ]zou zijn Met geen van beide gerapporteerde winstbedragen beeft de aanvrager het toegestane

winstbedrag overscbreden De winstmaige is akkoord
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De eindrapportage voldoet aan de eisen van de ORET regeling en is akkoord

Accountantsverklaring

Nadat aanvrj^CT bij de eerste indiening van eindverantwoording een accoimtantsverklaring in had gediend die

niet was opgesteld volgens het protocol hebben zij nu opnieuw een toets uit laten voeren en een nieuwe

verklaiing op laten stellen De verklaring is afgegeven door accountants

van PwC Israel Dit is een gerenommeerde exteme accountant De accountant voIgt het controle protocol en

merkt geen bijzonderheden op behalve dat er vertragingen zijn opgetreden die ertoe hebben geleidt dat zowel

het subsidieverleningstijdvak als de termijn voor indienen van slotdocumenten zijn overschreden Accountant

concludeert dat de eindverantwoording volgens ORET voorschriften is opgesteld

10 1c onderdeel

De accountantsverklaring voldoet aan de eisen van de ORET regeling en is akkoord

E Samenvattend

In het project zijn enige vertragingen opgelopen Als gevolg zijn aanvrager en afiieraer een kleinere

projectscope overeengekomen Aanvrager heeft aan de contractuele voorwaarden voldaan en dit is bevestigd in

de FCC uit 2014 Dit heeft slechts beperkt effect gehad op het aantal mensen dat van schoon water wordt

voorzien Het aantal huisaansluitingen yard taps is daarbij Juist groter geworden Deze aansluitingen zijn door

de a emer zelf geplaatst en zeer waarschijnlijk alleraaal geplaatst

Uit de financiele rapportage gecontroleerd door de accountant blijkt dat gerealiseerde kosten nagenoeg gelijk
zijn aan debegrote kosten Dit hangt ook saraen met het gegeven dat de projectscope en niet het projectbudget
is gewijzigd en dat vrijgekomen kosten elders zijn gebrulkt De gerealiseerde winstmarge is lager dan in de

aanvraag Ook heeft de accountant bevestigd dat aan het minimum voor productieaandeel van Nederlandse

afkomst is voldaan

De defmitieve subsidie wordt vastgesteld op het maximale beschikbare subsidiebedrag van € 21 338 519

Financieel overzicht

1 Transactieomvang bij beschikking
2 Maximale subsidieverlening bij beschikking
3 Defmitieve transactieomvang bij schenkingsovereenkorast
4 Defmitieve max subsidieverlening bij schenkingsovereenkomst
5 Transactieomvang conform goedkeurende accountantsverklaring
6 Subsidievaststelling
7 Bevoorschotting

€ 41 030 147

21 338 971

41 029 976

21 338 519

41 030 000

21 338 519

21 337 596

€

€

€

€

€

€

8 Restant te ontvangen betalen 6 7

De slotbetaling is reeds uitgekeerd Voor het restbedrag van € 923 is geen betaalveizoek ingediend inclusiefbewijs van

restfinanciering en het bedrag is niet substantieel Om die redenen wordt het bedrag niet uitgd^eerd

€

Bankgarantie

\ Er is sprake van een bankgarantie ter waarde van € 2 051 499 De bankgarantie verloopt op 31 december 2017 |

F Conclnsie

De defmitieve subsidie wordt vastgesteld op het maxiraale beschikbare subsidiebedrag van € 21 338 519
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De slotbetaling is reeds uitgekeerd Voor het restbedrag van € 923 is geen betaalverzoek ingediend incLusief

bewijs van restfinanciering en het bedrag is niet substantieel Daamaast is bet bedrag dusdanning klein dat we

niet veiwachten dat aanvrager alsnog een betalingsverzoek in zal dienen Om die redenen valt dit restbedrag
vrij

I0 2eNaam r Beoordelaar Ecorys
Datum afronding beoordeUng

Naam V Beoordelaar PwC

Datum afronding beoordeUng

Paraaf

26 10 2017

10 2e

15 12 2017

Naam Programmacobrdinator
Datum afronding beoordeUng

Paraaf

Opmerkingen

Naam

Datum afronding beoordeUng

10 2e

Paraaf

Opmerkingen
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Betreft Beschikking betreffende aanvraag GH WM07029 in het kader van het programma

OntwikkelingsRelevante Export Transacties hierna te noemen ORET

BESCHIKKING D D 5 oktober 2007

De Projectdirecteur ORET verantwoordelijk voor de uitvoering van het ORET programma van de

Stichting ORET deze laatste hierna te noemen ORET nI O

OVERWEGENDE

dat TAHAL Group B V hierna te noemen Subsidieontvanger in het kader van de ORET regeling een

aanvraag voor subsidie genaamd ATMA Rural Water Supply System South of Kpong Ghana heeft

ingediend d d 1 mei 2006 en een herziene aanvraag heeft ingediend d d 5 maart 2007 die door

ORET nl werd ontvangen op 6 maart 2007 en antwoorden heeft gegeven op de vragenlijst die door

ORET nl werden ontvangen op 16 augustus 2007

GELET

op artikel 2 van de Kaderwet Subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken Staatsbiad 1998 nummer

739

GELET

op het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 Staatsbiad 2005 nr 137

GELET

op artikel 2 7 4 onder h van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken Staatscourant

d d 27 december 2005 nummer 251

MEDE GELET

op de ORET regeling Staatscourant d d 18 mel 2006 nummer 97 en 9 oktober 2006 nummer 196

8 januari 2007 nummer 5 en 10 april 2007 nummer 69

BESLUIT

aan de Subsidieontvanger een subsidie te verlenen hierna te noemen de Subsidie voor de

transactie ATMA Rural Water Supply System South of Kpong Ghana De Transactie bestaat uit de

renovatie en uitbrelding van een aantal watersystemen hierna te noemen Transactie

De bedragen in euro s in deze Beschikking zijn berekend op basis van de EU Accounting Rate voor

September 2007 te weten 1 tegen € 0 74

De Subsidie vestigt een aanspraak op de beschikbaarstelling van een schenking hierna te noemen

de Schenking op basis van een schenkingsovereenkomst overeen te komen tussen de overheid

van Ghana en ORET nl hierna te noemen de Schenkingsovereenkomst De Schenking bedraagt
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maximaa € 21 338 971 een en twintig miljoen drle honderd acht en dertig duizend negen honderd

een en zeventig euro ofwel 52 van de transactiesom die maximaal € 41 030 147 een en veertig

miljoen dertig duizend honderd zeven en veertig euro zal bedragen in afwijking van de in de

aanvraag genoemde transactiesom Uitbetalingen uit de Schenking door ORET nl aan de

Subsidieontvangerzuiien geheei in overeenstemming met de voorwaarden in de

Schenkingsovereenkomst piaatsvinden

In de administrate van ORET ni Is de Subsidie bekend onder nummer GH WM07029

Artikel 1 Subsidievoorwaarden

De Subsidie wordt verieend onder de voorwaarden dat

0 De Transactie piaats heeft binnen het subsidieverleningtijdvak hierna te noemen het

Subsidieverieningtijdvak Het Subsidieverleningtijdvak loopt van 5 oktober 2007 tot en met

de in het voor de Transactie te sluiten contract zoals genoemd in dit artikel paragraaf ii lid a

vast te stellen einddatum van de Transactie

00 uiterlijk 5 april 2007 de hieronder beschreven documenten door de Subsidieontvanger aan

ORET nl zijn voorgelegd en door ORET nl zijn goedgekeurd Deze termijn kan op basis van een

met redenen omkieed verzoek eenmalig worden verlengd voor een periode van maximaal zes

maanden

a een origineel door de Subsidieontvanger en de afnemer ondertekend contract

Inclusief bijlagen waaronder een gedetailleerde opbouw van de transactiesom

hierna te noemen Contract

b de restfinanciering voor het niet schenkingsgedeelte 48 van de transactiesom

waarult blijkt dat de resterende financiering op een voor ORET nl acceptabele wijze

zeker is gesteid
c een certificaat van bevoegdheid en of handtekeningenlijst waarop is aangegeven

welke autoriteiten in Ghana bevoegd zijn om documenten te ondertekenen

d een ondertekende moedermaatschappijgarantie van de moedermaatschappij van de

Subsidieontvanger Kardan N V voor de tijdige en volledige voltooiing van de

verplichtingen onder het Contract

Hi de Transactie voldoet aan en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de elsen zoals

neergelegd in de ORET subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant op 18 mel 2006 9

oktober 2006 8 januari 2007 en 10 april 2007 en of de mogelijk daarvoor in de piaats
komende regelgeving en voorts aan de door de OESO In dit kader toegepaste wet en

regelgeving

iv zowel de OESO Consensusgroep als de ED geen bezwaar heeft tegen de subsidiering van de

Transactie ORET nl noch het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der

Nederlanden kan verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel negatief besluit

vanuit de OESO dan wel de EU tijdens het Subsidieverleningstijdvak

Artikel 2a Verplichtingen van de Subsidieontyanoer

Aan de Subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden

i De activiteiten die met de Subsidie mogelijk worden gemaakt worden uitgevoerd onder

verantwoordelijkheld van de Subsidieontvanger op de wijze zoals aangegeven in de door
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Subsidieontvanger ingediende aanvraag en zoals gespecificeerd in deze Beschikking

ii Wijzigingen op enig moment na indlening van de aanvraag dan wel tijdens de uitvoering van

de Transactie die invioed hebben op de inhoud van de Transactie dienen vooraf schriftelijk aan

ORET nl ter goedkeuring te worden voorgelegd Goedkeuring van wijzigingsverzoeken kan

slechts schriftelijk plaatsvinden vanuit ORET nl Indien een antwoord van ORET nl ultblijft
kunnen geen rechten aan het wijzigingsverzoek worden ontleend

iii De Subsidieontvanger verstrekt aan ORET nl alle informatie waarvan hij weet dan wel

redelijkerwijze behoort te begrljpen dat deze voor ORET nl van belang Is voor beoordeling van

de voortgang van de Transactie en voor de beoordeling van de capacitelt van de

Subsidieontvanger om deze Transactie volgens de in deze Beschikking gestelde voorwaarden

naar behoren uit te voeren

iv De Subsidieontvanger dient iedere zes maanden een voortgangsrapportage in bij ORET nl De

periodes waarover wordt gerapporteerd lopen van januari tot en met juni en van juli tot en

met december De voortgangsrapportages over januari tot en met juni dienen uiterlljk 1

September van het betreffende kalenderjaar bIj ORET nl te zijn Ingediend Voor de

voortgangsrapportages van jull tot en met december geldt 1 maart van het daaropvolgende

jaar als ulterste inleverdatum De voortgangsrapportage bestaat uit een inhoudelijk en een

financiee deel en dient volgens het meest recente model toegestuurd te worden In de bijiage
Is het huidige model opgenomen Deze rapportageverplichting ontstaat vanaf het moment dat

de Beschikking is verstuurd en de eerste rapportage aangaande deze Beschikking dient

derhalve uiterlljk 1 September 2008 te zIjn Ingediend bij ORET nl

V Het buitenlands bestanddeel van de transactie mag standaard 50 bedragen Een hoger
bultenlands bestanddeel tot maximaal 70 kan aanvaardbaar zijn indien men kan aantonen

dat een hoger Nederlands bestanddeel niet mogelijk is of leidt tot aanzienlijk hogere prijzen

Het bestanddeel dat wordt voortgebracht in het land van de afnemer lokaal bestanddeel

mag niet hoger zijn dan 50 van het transactiebedrag

Vi De Subsidieontvanger verzoekt binnen zes maanden na afloop van het Subsidieverlenings

tijdvak om vaststelling van de Subsidie aan de hand van

a het bewijs conform het Contract dat de Subsidieontvanger aan zijn verplichtingen
inzake de uitvoering van de onder de Transactie vallende activiteiten heeft voldaan

in de vorm van een door de afnemer af te geven Final Certificate of Completion

b een samenvattende inhoudelijke en financiele verantwoording over de gehele
transactle uitvoering met een toelichting in hoeverre aan de gestelde voorwaarden

is voldaan en de gestelde doelen zijn bereikt

c een door een externe in Nederland gevestigde Register Accountant opgestelde

verklaring inhoudende

dat de uitgevoerde Transactie is gecontroleerd en voldoet aan de hieraan te

stellen eisen

een opgave van de door de aanvrager gemaakte kosten gerelateerd aan de

Transactie zoals bedoeld in de aanvraag en addenda in euro lokale en andere

valuta

een bevestiging van deze dat aan bovengenoemde voorwaarden voor het

Nederlands aandeel zie paragraaf v is voldaan

en een verklaring dat de opgevoerde agentkosten daadwerkelijk zijn gemaakt
voor activiteiten die na tekening door de betrokken overheid van de

Schenkingsovereenkomst met Nederland hebben plaatsgevonden
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De accountant voert conform de op verzoek bij ORET nl verkrijgbare meest recente

versie van het Model Accountantsverklaring de vermelde werkzaamheden uit en is

verolicht de vooroeschreven tekst in de verklarino oo te nemen De kosten die

verbonden zijn aan de accountantscontrole worden gedragen door de

Subsldieontvanger

viO De Subsldieontvanger draagt zorg voor het voeren van een deugdelijk beheer en een

deugdeiijke administratie Eventueie afspraken dan wel overeenkomsten met derden ter

uitvoering van de activiteiten waarvoor de Subsidie wordt gegeven worden schriftelijk

vastgelegd

viii Bij de uitvoering van de Transactie geeft de Subsldieontvanger zich rekenschap van de

mogeiijkheld dat de Nederlandse Regering volkenrechtelijk verantwoordelijk kan worden

gesteld voor de uitvoering van de Transactie Met het oog daarop onthoudt de

Subsldieontvanger zich van steunverlening aan activiteiten die ten doel hebben de politieke

onafhankelijkheid van een staat te ondermijnen of een wettige regering ten val te brengen
met onwettige middelen Deze wettigheid respectieveiijk onwettigheid wordt niet uitsluitend

bepaald door de opvattingen van de regering in het betrokken land doch wordt ook getoetst

aan Internationale c q volkenrechtelijke maatstaven

De Schenking wordt niet verstrekt in het geval er aanwijzingen bestaan dat betrokken partijen

met het oog op verkrijging van de Subsidle dan wel bij de uitvoering van de Transactie of de

toepassing van de resultaten ervan onregelmatigheden zoals fraude prijsafspraken valsheid

in geschrifte omkoping in de zin van artikelen 177 177a 178a en 328 alsmede 362 363 en

364 van het Wetboek van Strafrecht hebben gepleegd respectieveiijk voornemens zijn te

plegen Betrokkenheid bij dergeiijke praktijken zal reden zijn voor Intrekking en of

terugvordering van de Subsidie of een deel ervan In het geval er aanwijzingen bestaan dat

dergeiijke onregelmatigheden hebben plaatsgevonden za ORET nl htervan melding maken bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken

ix

X Overlegging aan en goedkeuring door ORET nl van de volgende documenten

a Alvorens betaling uit hoofde van de SchenkIngsovereenkomst kunnen worden gedaan

dient de Subsldieontvanger aan te tonen dat het buitenlandse bestanddeel van de

Transactie de door de ORET regeling gestelde grens van 50 niet overstijgt

b Na afronding van Ease 1 van de Transactie het Voorlopige en Finale Ontwerp zal een

lijst met reserve onderdelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan ORET nl

xi Het transactiebedrag zal de volgende kostenelementen In euro bevatten De gehanteerde
wisselkoers is € 1 tegen 1 36 de officiele ED Accounting Rate voor September 2007 Deze

koers is vastgesteld voor de duur van het gehele project

Total amount Grant Grant amount

Down payment

Progress payments

Final payment
10 1c

Technical assistance

Financing costs

Contingencies

Total 52 21 338 97141 030 147
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De post Onvoorzien €| I0 ic 10 1c

betreft het totaal van door de Subsidieontvanger en haar afnemer

contractueel overeengekomen voorzieningen die door de Subsidieontvanger slechts na

schriftelijke toestemming van voornoemde afnemer en ORET nl kunnen worden aangewend

indien deze gelden zonder toestemming worden aangewend zal over het aangewende bedrag

geen ORET subsIdie worden verstrekt

10 1c

xii Goederen en of diensten die onder de Transactie worden geleverd voordat ORET nl de

Schenkingsovereenkomst binnen de daarvoor gestelde termijn getekend en voorzien van

datum van ondertekening heeft ontvangen van de overheid van Ghana zijn voor eigen risico

van de Subsidieontvanger Trekkingsverzoeken komen pas In aanmerking voor uitbetaling

onder de Schenkingsovereenkomst nadat deze getekend en voorzien van datum van

ondertekening is ontvangen en mogelijke voorwaarden voor uitbetaling zijn ingevuld

xiil Subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het voldoende afdekken van risico s die betrekking

hebben op de Transactie en daarmee samenhangende activiteiten Indien de

Subsidieontvanger zich onvoldoende heeft verzekerd tegen risico s kan hierult voortvloeiende

schade in geen geval verhaald worden bij ORET nl

Artikel 2b Voorwaarden aan het ontvanaende land

Uitbetalingen die in het kader van de Schenking door ORET nl aan de Subsidieontvanger worden

verricht dienen geheel In overeenstemming te zijn met de voorwaarden zoals gesteld worden in de

Schenkingsovereenkomst

Artikel 3 Nederlandse taal

Alle berichtgeving in het kader van deze Beschikking wordt In de Nederlandse taal gesteld

Artikel 4 Bezwaar en beroeo

De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing Op grond van artikel 5 lid 4 van de Kaderwet

subsidies MinIsterle van Buitenlandse Zaken heeft het instellen van bezwaar en beroep tegen deze

Beschikking schorsende werking

Artikel 5 Informatieverschaffina

Wanneer de Schenkingsovereenkomst door de overheid van Ghana en ORET nl is ondertekend wordt

de Subsidieontvanger hiervan op de hoogte gesteld en tevens nader gemformeerd over de wijze

waarop de gelden via ORET nl door Ghana ter Beschikking zullen worden gesteld aan de

Subsidieontvanger

Artikel 6 Slotbepalinoen

I ORET nl kan een onderzoek doen instellen betreffende de in het kader van deze Beschikking

uitgevoerde activiteiten met inbegrip van de door de Subsidieontvanger bijgehouden

rapportages en de in artikel 2 paragraaf vii genoemde administrate terzake De
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Subsidieontvanger verleent medewerking aan de door ORET nl aan te wijzen functionaris sen

bij de uitvoering van dit onderzoek en verleent Inzage In de op de Subsidle betrekklng

hebbende stukken De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de minister voor

Ontwikkelingssamenwerking

ii ORET nl kan deze Beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling intrekken of

wljzigen de Subsidle lager vaststellen of de betaling van termijnen opschorten dan wel reeds

overgemaakte gelden geheel of gedeeltelljk terugvorderen van de Subsidieontvanger indien

deze de voor hem uit deze subsidiebeschikking voortvioeiende verplichtingen niet of niet tijdig
nakomt de aanwijzingen van ORET nl als bedoeld in Artikel 6 paragraaf iii van deze

Beschikking niet opvoigt de middelen besteedt aan een ander doel dan waarvoor deze door

ORET nl ter Beschikking zijn gesteld dan wel van derden medefinanciering is verkregen

zonder dat ORET nl dit wist en waarvan de gevolgen voor de begroting niet zijn goedgekeurd

Indien ORET nl naar inzicht meent of op uitdrukkelljk verzoek van de Nederlandse Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat de financiering van de Transactle in strijd Is met

het buitenlandse beieid van de Nederlandse Regering neemt zij het initiatief tot overleg met

de Subsidieontvanger ORET nl kan op basis van dit overleg over de uitvoering van de

Transactle schriftelijk nadere aanwijzingen geven

iii

iv Het tijdstip of de tijdstippen waarop de uit deze beschikking voortvioeiende

betalingsverplichting zal worden geeffectueerd zal door de minister worden vastgesteld binnen

het raam van de voor de uitvoering van het ORET programma beschikbare kasmiddelen in

een gegeven jaar onverminderd het daaromtrent in de Algemene wet bestuursrecht

bepaalde

Tegen deze Beschikking kan binnen zes weken na verzending van de Beschikking schriftelijk
bezwaar worden aangetekend bij ORET nl Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6 5 van de

Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en ten mlnste bevatten naam en adres van de

indiener de dagtekening de omschrijvlng van de Beschikking waartegen het bezwaar is gericht en

de gronden waarop het bezwaarschrift berust Tevens dient een kopie van de bestreden Beschikking

te worden toegevoegd

Aldus opgemaakt in enkelvoud

1 S^^inistY Ontwikkelingssamenwerking

I0 2e

10 2e

DRET10 2e

Bijlage n model voortgangsrapportage versie 2006

mode accountantsverklaring versie 1 5 2007
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GRANT AGREEMENT

GH WM07029

of € 21 338 519

dated

The undersigned

the Government of the Kingdom of the Netherlands represented by Stichting ORET with

its registered office in The Hague hereinafter referred to as ORET nl

1

and

the Government of the Republic of Ghana represented by the Ministry of Finance and

Economic Planning hereinafter referred to as the Grantee

2

whereas

ORET nl will make available a grant to the Grantee for the partial financing of the total amount to be

paid to Tahal Group B V hereinafter referred to as Tahal pursuant to their contract dated 11

December 2007 with Ghana Water Company Limited hereinafter referred to as GWCL for the

Rehabilitation and expansion of the Accra Tema Metropolitan Area ATMA Rural Water Supply
Scheme amounting to € 41 029 976 hereinafter referred to as the Contract

have agreed as follows

Article 1 Financial Assistance

ORET nl will make available a grant hereinafter referred to as the Grant up to a

maximum amount of € 21 338 519 twenty one million three hundred thirty eight
thousand five hundred nineteen Euros to the Grantee subject to the terms and conditions

set forth in this Agreement

1 1

The Grant shall be used exclusively for the purpose of the partial payment of the amounts

to be disbursed to Tahal pursuant to the Contract

1 2

The transaction amount is inclusive financing costs up to an amount of

referred to in Articles 2 2 and 2 6 of this Agreement

1 3 10 1c as

1 4 The transaction amount is inclusive contingencies up to an amount of €

referred to in Articles 2 2 and 2 7 of this Agreement

10 1c as
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Article 2 Conditions for Disbursement

2 1 The financing of the amount of the Contract will be as follows

out of the Grant

out of a commercial Loan hereinafter referred to as the Loan

to be extended by the io ic hereinafter referred to as

Bank

€ 21 338 519

€ 19 691 458

€ 41 029 976

2 2 Payment of the amount of the Contract will be made as follows

10 1c

€ 41 029 976

2 3 The down payment under the Grant shall only be disbursed after the following conditions

precedent have been fulfilled In form and substance satisfactory to ORET nl

a ORET nl has received from the Grantee the present Agreement duly signed and dated

by the Grantee This shall be within 6 months after the Grantee has been offered the

present Agreement This date can be extended once as described in the ORET

Regulation

b ORET nl has received notice from the Bank that the Loan has become effective and

that drawings under the Loan are allowed

c ORET nl has received from Tahal an original bank guarantee for the amount of the

down payment to be paid out of the Grant hereinafter referred to as the

Guarantee which shall be in accordance with the bank guarantee template available

at ORET nl
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d ORET nl has received from the Grantee a certificate of competence and or a signature

circular showing the authorisation of the government of the Republic of Ghana to sign

documentation

e ORET nl has received sufficient proof that the value of Dutch component is compliant

with the ORET Regulation

The conditions precedent of article 2 3 b through e must be fulfilled within six months as of

the date that ORET nl has received the present Grant Agreement duly signed and dated by

the Grantee

The first subsequent payment shall only be made after ORET nl has received in form and

substance acceptable to it the following documents

a written request for payment from Tahal including the corresponding commercial

invoices and a copy of the Bill of Lading when applicable
a written confirmation from the Bank that the part of each payment out of the Loan

has been paid Partial payments if any made under article 2 2 of this Agreement

will be made pro rata out of the Grant and the Loan

a drawdown request from the Grantee

2 4

a

b

c

Each subsequent payment hall only be made after ORET nl has received in form and

substance acceptable to it the following documents

a written request for payment from Tahal including the corresponding commercial

invoices and a copy of the Bill of Lading when applicable

a written confirmation from the Bank that the part of each payment out of the Loan

has been paid Partial payments if any made under article 2 2 of this Agreement

will be made pro rata out of the Grant and the Loan

a drawdown request from the Grantee

After completion of Phase 1 of the Transaction which involves the Preliminary and

Final Engineering Design as specified in the Contract and within twelve months after

the disbursement of the down payment a final list of spare parts should be

submitted for review and approval by ORET nl Possible additional spare parts to be

delivered in excess of this list may be financed from the budget available under

contingencies but only after approval by ORET nl and GWCL and or the Grantee

2 5

a

b

c

d

With respect to financing costs disbursements will take place under the Loan and the

Grant up to the maximum amount as Indicated under Articles 1 3 and 2 2 upon

submission of the actual Invoices of the relevant financial institutions

2 6

Within the Contract a provision Is made for contingencies as indicated in Articles 1 4 and

2 2 of this Agreement Contingencies will only be made available for unforeseeable costs

and can only be disbursed after an upfront written request from Tahal has been approved

by ORET nl and GWCL and or the Grantee Using these funds without an upfront written

request and approval by ORET nl and GWCL and or the Grantee will exclude them from

being paid out of the Grant Disbursements for contingencies will be made pro rata out of

the Grant and non ORET Grant funding

2 7

As specified in Article 2 5 d contingencies may be used to finance spare parts that are not

included on the final list but only if the procedure described above is followed

The final payment as indicated in Article 2 2 of this Agreement will only be made after

ORET nl has received within 6 months after the completion of the execution of the

Contract in form and substance acceptable to it the following documents

2 8

00044 1465863



Reference GH WM07029

the duly signed Final Certificate of Compietion stating that Tahai has fulfiiied aii of

its obiigations under the Contract including the expiration of the defects liability

period

a written request for payment from Tahai including the corresponding commercial

invoice and a copy of the Bill of Lading when applicable

a written confirmation from the Bank that the final instalment has taken place
the final report and documentation in accordance with the ORET Regulation

the final auditor s statement in accordance with the ORET Regulation the Decision

and the auditor s protocol available at www oret nl

a request to determine the definitive amount of the Grant after which ORET nl will

issue its decision to Tahai upon the determination of the definitive amount of the

Grant

a

b

c

d

e

f

The final payment can be made earlier after the completion of the execution of the

Contract after submission by Tahai to ORET nl of a bank guarantee in form and

substance acceptable to it for the amount of the final payment ORET nl will receive within

6 months after completion of the execution of the Contract the documents as stated in

Article 2 8 of this Agreement

2 9

2 10 If during the disbursement period
the Bank would refuse further drawings under the Loan and or would suspend

terminate cancel or accelerate the Loan or the Grantee fails to fulfil the obligations
stated In the present Grant Agreement and or

the Government of the Netherlands Instructs ORET nl to cease honouring requests

for drawings under the Grant GH WM07029 and or

the Recipient of Subsidy does not fulfil its obligations according to the ORET

Regulation the Decision and Grant Agreement

ii

iii

ORET nl is entitled

to refuse further drawings under the Grant

to demand that the Grantee shall reimburse to ORET nl the aggregate amount

drawn so far under the Grant and the Grantee shall do so upon the first written

request thereto from ORET nl The amount involved shall not be increased by
interest or in any other way

Article 3 Drawinas Pavment

3 1 The Grantee herewith irrevocably authorises ORET nl to make payments under the Grant

up to € 41 029 976 to Tahai

No disbursements shall be allowed after 30 June 2012 unless ORET nl informs the Grantee

of a later date in this respect

3 2

Article 4 Consultation

As long as the conditions of this Agreement will be in force the Grantee and ORET nl shall

provide each other with such information as may reasonably be required for the

implementation and administration of the Grant

4 1

Any amendment to the provisions of this Agreement has to be agreed upon in writing4 2
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Article 5 Disbursement overview

ORET nl shall send to the Grantee after a written request from the Grantee and or GWCL an

overview of the fulfilled disbursements ofORET nl in connection with the Grant

Article 6 Assignment

The Grant shall be used exclusively for the purpose of financing the activities of the Contract The

use of this Grant being exclusive to the Contract as well as limited to the agreed purposes as set

forth in this Agreement the Grantee shall not assign or in any other way whatsoever transfer any of

its rights under this Agreement to a third party If any third party would acquire pledge garnish or

attach by law by contract or in any other way whatsoever any of the rights of the Grantee the

obligation of ORET nl to make the Grant or any part thereof available shall terminate forthwith and

ipso facto

Article 7 Costs and charges

7 1

10 2a

7 2 Value Added Tax VAT on locally procured goods and or services follows the regulations of

the Republic of Ghana on VAT

7 3
10 2a

Article 8 Dispute Settlement

8 1 If any dispute arises between ORET nl and the Grantee relating to the interpretation

application or implementation of the Agreement ORET nl and the Grantee shall in the first

place endeavour to settle it by negotiation

Any dispute controversy or claim arising out of or relating to the Interpretation

application or performance of the Agreement including its existence validity or

termination shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the

Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes Between Two

Parties Of Which Only One Is a State as in effect on the date of this agreement The

Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only One Is a State

of the Permanent Court Of Arbitration are applicable in this respect

The number of arbitrators shall be three The presiding arbitrator shall not be of the

nationality of either party

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English
The appointing authority shall be the Secretary General of the Permanent Court of

Arbitration The place of arbitration shall be The Hague the Netherlands This agreement

to arbitrate constitutes a waiver of any right to immunity from execution to which a party

might otherwise be entitled with respect to the enforcement of any award rendered by an

arbitral tribunal constituted pursuant to this agreement

8 2

8 3

8 4

8 5
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Articie 9 Domicile

For the performance of this Agreement and for the serving of legal process the Grantee elects

domicile at the Embassy of the Republic of Ghana In The Hague the Netherlands and ORET nl elects

domicile at its office in The Hague the Netherlands

Article 10 Governing Law

This Agreement and the interpretation of any of the provisions thereof shall be governed by law of

the Netherlands

Article 11 Currency denomination

ORET nl reserves the right to fulfil Its obligations where applicable In the currency legally prescribed
in the Netherlands at the time of payment

Article 12 Transparency

The parties to this Grant Agreement shall neither offer nor give to a third party nor seek accept or

get promised directly or indirectly or for another party any gift or payment consideration or benefit

of any kind which would or could be construed as an illegal or corrupt practice Any such practice
will be ground for an annulment of this Agreement or part thereof

Article 13 Notices

All notices advices statements requests demands and other communications with regard to this

Agreement shall be made in the English language and shall be addressed unless indicated

otherwise in this Agreement as follows

in the case of notice to the Grantee

Government of the Republic of Ghana

Ministry of Finance and Economic Planning
P O Box M 40

Accra GHANA

and copy to

Ghana Water Company Limited

10 2e

Accra GHANA

in the case of notice to ORET nl to

ORET nl

P O Box 30715

2500 GS The Hague
THE NETHERLANDS
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In witness whereof the parties hereto each acting through its representatives duiy authorised

thereto have signed this Agreement in two originais

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM

OF THE NETHERLANDS represented by

ORET ni

THE GOVERNMENT OF the Repubiic of Ghana

represented by
The Ministry of Finance and Economic

Pianning \

10 2e

k CJ LC • a

10 2e
Name

Titie

10 2e Name

Titie

10 2e

of

economic planning
Q BOX MB 40 ACCRA

10 2e
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k TAHAL GROUP B V

TAHAL Prins Hendriklaan 52 1075 BE Amsterdam The Netherlands

Tel 31 20 3050010 • Fax 31 20 3050011 e mail tahal aroepbv@tahal comGROUP

December 1 2006

Ref GH00146

10 2e

FMO NIO

Anna van Saksenlaan 71

2509 AB Den Haag

DeafO 2 0

Re Ghana ATMA Rurals Water Supply Project

Division ofInvestments According to Basic Scope and Complementarv Scope

We wish to thank you again for Oie meeting held with you on November 23 2006 in connection

with the above project

As requested by you at the conclusion of the meeting please find below some additional

explanations with respect to the division of the total original scope of the project into two parts

• Basic Scope for which the updated economic model and calculations have been provided
• Complementary Scope which is totally excluded from the application for ORET financing

In addition we would like to present the updated figures and tables that relate to our revised

application for the Basic Scope of this project and flow diagram for Basic Scope attached

PROJECT DIVISION OVERVIEWI

At the suggestion of FMO and in order to maintain both the project and the transaction within the

limits of €45 million the original project with a total investment cost of about 92 million was

divided in two projects namely the Basic Scope and tiie Complementary Scope

The rationale behind the division is to have two stand alone projects each having its own head

works treatment plant supplying water to a definitive area via transmission mains storage
reservoirs and distribution networks The two projects can be implemented separately and can

operate independently

The Basic Scope is designed to supply water to the communities located south of Kpong namely
Akosomho Kpong Area Accra Plains Area Akwapin Ridge and Dodowa Areas

The Complementary Scope is designed to supply water to the communities located north of Kpong

namely Atimpoku Frankadua Area andM^a Kribo Yilo Area

Thus the original water dem^d was divided according to the projected population in the above

areas

U \TsvikaRoz\Airica\GHANA\Atina Rurals Division of Investments to Basic Complementary Scope doc
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II INVESTMENT COST

The investment of each project was obtained as explained below and sum up to 51 320 000 for

Bacis Scope and 40 594 000 for Complementary Scope

Preliminariesa

10 1cThe original amount of

project thus

was divided according to die cost of the works in each

Basic Scope

Complementary Scope
10 1c

Transmission Mains

As stated die Basic Scope includes all the communities located south of Kpong i e those

located in die following areas

• Akasombo Kpong Tema
• Accra Plains Area

• Akwapin Ridge and Dodowa Areas

b

The Complementary Scope includes all the communities located nordi of Kpong i e

• Atimpoku Frankadua Area

• Maya Kribo Yilo Area

Thus the transmission mains were divided to cater to each project separately

The Basic Scope includes the following sections

• Kpong Tema Service Res I0 ic m

• Kpong Akawle Junction

• Akawle Junction Michel Camp d io ic

• Afienya Dawhenya | iO ic m

Jml10 1c

The above sections of pipelines form the main backbone of the system supplying water

from Kpong to the communities included in the Basic Scope

The transmission mains included in the Complementary Scope are all the remaining
sections

In terms of investment cost for the transmission mains the division is as follows

Basic Scope
Complementary Scope
Total

1 10 1c

Storage Reservoirs

There are five storage reservoirs in the original system four located in the areas covering
the Basic Scope and one in the areas covering the Complementary Scope as follows

c

Basic Scope
nNew Tema Service Reservoir

Akawle Reservoir

Adukrom Reservoir

Dodowa Reservoir

10 1c

3
tn

2
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Complementary Scope
iO ic m^• Atimpoku Reservoir

In terms of investment cost the division is thus as follows

Basic Scope
Complementary Scope 10 1c

Total

d Treatment Plant

There will be two adjacent heatment plants one to serve the areas included in the Basic

Scope for a net water demand pf| iO i c jnVdav and die second to serve the areas included

in die Complementary Scope for a net water demand of| iO ic |niVdav

The cost of the freatment plant for die Basic Scope was estimated at I0 ic nand for die

Complementary Scope at | I0 ic

~

Distribution Network

The investment costs related to the dishibution network were divided in proportion to die

population to be served in each of the projects as follows

e

Basic Scope
Complementary Scope 10 1c

Total

f Contingencies

Of the original amount of I0 ic for contingencies a total of | I0 ic | was

assigned to the Basic Scope and the remainder | I0 ’c | to the Complementary Scope

Provisional Sum for Additional Works

The original amount of I I0 ic [for additional works diat are related to the project
which are yet to be defined and are not linked to any water supply components is included

in die Complementary Scope

g

SUMMARYIII

We wish to reiterate diat the above two projects are not interlinked or interdependent The

investments relating to the Complementary Scope are not included in the revised application for

ORET

We hope that the above clarification will allow you to expedite the application process during die

coming transition period of the management of the ORET program that you have mentioned

As always we will be happy to provide any additional clarifications necessary to review and

approve our application and are ready to meet with you for that purpose at your earliest

convenience

Sincerely your^
10 2e

10 2e

l1Q 2e 10 2e

Attached 1 Revised tables for application form

2 Flow diagram of Basic Scope

3
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