
Charter tussen VIVAQUA en de verenigingen die hulp verlenen aan daklozen 

 

Inleiding  

De sociale ongelijkheden in het Brusselse Gewest zijn heel uitgesproken. Volgens het laatste 

Brusselse armoederapport (Welzijnsbarometer 2018) van het Observatorium voor Gezondheid en 

Welzijn van Brussel-Hoofdstad moet een derde van de Brusselaars (33 %) rondkomen met een 

inkomen onder de armoederisicogrens, terwijl het Belgische gemiddelde 16 % bedraagt.  

Deze zorgwekkende toestand vertaalt zich met name in een explosieve stijging van het aantal dak- en 

thuislozen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Volgens La Strada (Steunpunt thuislozenzorg 

Brussel) werden in de nacht van 5 november 2018 4187 personen geteld, waaronder 51,4 % 

daklozen, 22,2 % thuislozen en 24,8 % mensen met ontoereikende huisvesting. De toestand is sterk 

achteruitgegaan ten opzichte van de eerste telling in 2008 (toen werden er 1729 personen geteld, 

ofwel een stijging met bijna 150 %).  

Dit is een alarmerende evolutie en als openbaar bedrijf met een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, is VIVAQUA van mening dat het zijn plicht is om in actie te komen. VIVAQUA 

heeft vandaag al bijzondere aandacht voor de mensen die zich in een precaire situatie bevinden en 

probeert de minstbedeelden te helpen, met name via zijn financiering van het sociaal waterfonds.  

Maar er moet meer worden gedaan. Om deze reden bevat het nieuwe strategisch plan van VIVAQUA 

VIVAnext (2019-2024) een duidelijke en krachtige verbintenis door te voorzien in: 'Bijzondere 

aandacht voor kwetsbare gezinnen of personen in een precaire situatie'. Daarom pleit VIVAQUA voor 

de invoering van een sociaal tarief voor water, naar het voorbeeld van dat voor gas en elektriciteit, 

om de waterarmoede beter te bestrijden. Zo steunt VIVAQUA ook volop het initiatief om van het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een Blue Community te maken, namelijk een gewest dat zich er met 

name toe verbindt het recht op water voor iedereen te respecteren.  

Dit Charter kadert volledig in de wens van VIVAQUA om mensen in een precaire situatie te hulp te 

komen. Het wil immers verenigingen steunen die actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

en die de daklozen in hoofdzaak gezondheids- en/of opvangdiensten aanbieden met gratis toegang 

tot douches en/of een wasruimte. 

 

Concreet is de hulp die VIVAQUA aanbiedt de volgende:  

1) Doel 

VIVAQUA zal een korting toepassen op de jaarlijkse waterfactuur voor de verenigingen in het veld die 

in rechtstreeks contact staan met de kwetsbare personen en die daklozen gratis toegang bieden tot 

douches en/of een wasruimte. 

2) Begunstigde(n) 

Verenigingen zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid die aan de volgende 

toekenningsvoorwaarden voldoen 



3) Toekenningsvoorwaarden 

De toekenning van de korting is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

i het hoofddoel van de vereniging is het bieden van gezondheidsdiensten en/of noodopvang
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aan daklozen (maatschappelijk doel) EN ze toont aan dat ze deze mensen gratis toegang 

biedt tot douches en/of een wasruimte (maatschappelijk doel OF activiteitsverslag van het 

jaar voorafgaand aan de aanvraag OF enig ander bewijs);  

ii de vereniging voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voor het verlenen 

van diensten aan daklozen (in voorkomend geval, een bewijs van erkenning, voorlopige 

erkenning of voorlopige exploitatievergunning verstrekt door de GGC, COCOF of VGC); 

iii de vereniging levert het bewijs dat de douches en/of de wasruimte waartoe ze toegang 

geeft, aanwezig zijn op het adres waarvoor een korting op de factuur wordt aangevraagd, dat 

deze douches en/of wasruimte beschikken over een aansluiting (vast of standpijp) op het 

openbare drinkwaterdistributienet van VIVAQUA (distributieabonnement) en dat de 

vereniging inderdaad de gebruiker is (directe ontvanger van de waterfactuur). 

 

4) Verbintenis van VIVAQUA 

VIVAQUA past een korting van 50 % toe op het totale bedrag van de jaarlijkse waterfactuur van de 

begunstigde vereniging, met dien verstande dat deze korting niet van toepassing is op de jaarlijkse 

waterfactuur voor de gebouwen van de begunstigde vereniging die geen toegang bieden tot douches 

of een wasruimte (bv. administratieve gebouwen).  

5) Verbintenissen van de begunstigde vereniging 

 

i De begunstigde vereniging stuurt VIVAQUA op 31 maart van elk jaar een activiteitsverslag, 

met vermelding van ten minste het aantal personen dat daadwerkelijk heeft gebruikgemaakt 

van de douches en/of wasruimte waartoe ze toegang geeft alsook een overzicht van de 

activiteiten die ze verricht.  

 

ii De begunstigde vereniging verbindt zich ertoe de wettelijke en reglementaire voorwaarden 

na te leven met betrekking tot de uitoefening van de diensten die ze verleent en in elk geval: 

- het verbod op elke vorm van discriminatie op grond van overwegingen op het vlak van 

politiek, cultuur, ras, filosofie, religie of seksuele geaardheid; 

- de privacy en fundamentele mensenrechten; 

- de verplichting om haar taken uit te voeren ten behoeve van de betrokken personen, 

ongeacht hun taal. 

 

iii De begunstigde vereniging brengt VIVAQUA onmiddellijk op de hoogte indien een einde 

wordt gemaakt aan haar rechtspersoonlijkheid of aan haar activiteiten die de korting die ze 

geniet, rechtvaardigen.  

 

6) Einde van de korting 

                                                             
1
 Onder noodopvang moet worden verstaan de opvang op korte of middellange termijn van daklozen. 



De korting wordt in de volgende gevallen automatisch stopgezet: 

i de begunstigde vereniging verliest haar rechtspersoonlijkheid of voldoet niet langer aan de 

toekenningsvoorwaarden vermeld in punt 3 hierboven; 

ii de begunstigde vereniging komt haar in punt 5 hierboven genoemde verbintenissen niet na. 

 

7) Evaluatie 

VIVAQUA evalueert dit charter regelmatig en ten minste binnen twee jaar na de aanneming ervan. 

Indien nodig kan VIVAQUA het principe of de uitvoeringsregels herzien, met dien verstande dat deze 

herzieningen voor de begunstigde organisaties pas van toepassing zijn op de factuur voor het jaar 

volgend op het jaar waarin ze worden doorgevoerd.  

8) Procedure 

De vereniging dient een aanvraag in bij VIVAQUA voor een korting op het bedrag van haar jaarlijkse 

waterfactuur. Die aanvraag omvat ten minste de volgende documenten en informatie: 

- de statuten van de vereniging, met inbegrip van een beschrijving van haar maatschappelijk 

doel; 

- het activiteitsverslag van het jaar voorafgaand aan de aanvraag, indien er een is, of, indien 

dit niet het geval is, enig bewijs dat de vereniging als voornaamste doel heeft de daklozen 

gezondheids- en/of noodopvangdiensten aan te bieden en hun gratis toegang te verlenen tot 

douches en/of een wasruimte; 

- in voorkomend geval, een bewijs van erkenning, voorlopige erkenning of voorlopige 

exploitatievergunning afgegeven door de GGC, COCOF of VGC.  

Als de aanvraag onvolledig is, laat VIVAQUA dit weten aan de vereniging. Die kan dan haar aanvraag 

vervolledigen. 

Als de aanvraag volledig is, controleert VIVAQUA, indien het dit nodig acht, na aanvullende 

documenten of informatie te hebben opgevraagd, of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan en 

neemt het een beslissing en brengt de vereniging daarvan op de hoogte. In geval van weigering 

motiveert VIVAQUA zijn beslissing schriftelijk. 

In geval van toekenning wordt de korting toegepast op de eerste jaarlijkse waterfactuur na de 

beslissing.  

VIVAQUA kan na toekenning te allen tijde nagaan of nog steeds aan de toekenningsvoorwaarden 

wordt voldaan en of de begunstigde vereniging haar verbintenissen nakomt. Daarvoor kan het 

aanvullende documenten of informatie opvragen bij de begunstigde vereniging, die deze moet 

verstrekken. 

Het stelt de begunstigde organisatie die niet meer voldoet aan een of meer van de 

toekenningsvoorwaarden of die in een van de andere in punt 6 bedoelde gevallen verkeert, er 

schriftelijk van in kennis dat de korting die ze geniet automatisch wordt stopgezet. In deze gevallen 

houdt de beslissing om de korting stop te zetten in dat er na dit besluit geen korting wordt toegepast 

op de jaarlijkse waterfactuur. 


