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Onderhoud van de  
strafinrichtingen in het kader 
van publiek-private  
samenwerkingen - opvolging 
door de Regie der Gebouwen 
en de FOD Justitie

België telt 34 gevangenissen: 17 in Vlaanderen, 15 in Wallonië en 2 in Brussel.

De gevangenissen van Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut, die werden 
geopend in 2013 en 2014, zijn de eerste die werden gebouwd aan de hand van een DBFM 
(Design, Build, Finance & Maintain) publiek-private samenwerking.

Deze 3 inrichtingen kunnen elk 312 gedetineerden huisvesten, dat is 936 in totaal. De 
bouw ervan ligt in de lijn van Masterplan I 2008-2012 met het oog op een meer menselijke 
gevangenisinfrastructuur. In 2016 telde de gemiddelde opvangcapaciteit in de gevange-
nissen 9.686 plaatsen.

Voor deze 3 inrichtingen zal de Staat een vergoeding betalen tot de contracten  
aflopen in 2038 en in 2039. In 2017 bedroegen de voor de 3 gevangenissen  
vereffende vergoedingen in totaal 38.995.661 euro voor 936 gecreëerde plaatsen, dat is 
3.472 euro/gedetineerde/maand.

In het kader van de DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) publiek-private samenwerkingscon-
tracten vertrouwt de Staat de bouw, de finaciering en het onderhoud van gevangenissen toe aan 
een consortium van gespecialiseerde firma’s.

Vanaf de terbeschikkingstelling van de penitentiaire instelling betaalt de Staat het privéconsor-
tium een driemaandelijkse vergoeding gedurende de 25 jaar van het contract. Die vergoeding 
bestaat uit een forfaitaire component voor de bouw en de financiering, en een variabele compo-
nent voor de onderhoudswerkzaamheden. Op het einde van het contract wordt de infrastructuur 
aan de Staat afgestaan.

Gelet op de penitentiaire, financiële en vastgoedgebonden uitdagingen van de DBFM-formule 
moet de Staat een doeltreffende opvolging van de onderhoudsactiviteiten kunnen waarborgen. 
Ten opzichte van een klassiek eigen beheer heeft de DBFM-formule het voordeel dat de risico’s 
worden gedeeld met de privédienstverlener en dat ze waarborgen biedt gedurende de volledige 
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looptijd van het contract. De gevangenissen moeten immers volledig operationeel zijn tot ze 
worden afgestaan aan de Staat. Om de verwachte meerwaarde uit de DBFM-samenwerking te 
halen, moeten de onderhoudsprestaties alsook de kwaliteit en de kosten ervan op structurele en 
afdoende wijze worden omkaderd.

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie de onderhouds-
activiteiten opvolgen (de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden, de onderhoudstaken, de cate-
ring, de wasserij en de afvalverwerking) in de drie penitentiaire inrichtingen die volgens de DB-
FM-formule werden gebouwd (Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut). 

Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om de lopende of toekomstige DBFM-projecten te ver-
beteren:

1. De eisen van de Staat wat betreft de beschikbaarheid van de gevangenis en de perfor-
mantie van de onderhoudsactiviteiten door de privédienstverlener moeten in doelstel-
lingen worden gegoten. 

De Staat beschikt weliswaar over performantiedoelstellingen die de verwachtingen ten aanzien 
van de dienstverlener en de instrumenten om de onderhoudsactiviteiten te omkaderen, beschrij-
ven, maar die moeten worden verbeterd. Het gebruik ervan wordt immers afgezwakt door in-
terpretatieproblemen. Voorts kunnen de vele en complexe tools om de onderhoudswerkzaam-
heden operationeel te beheren moeilijk worden gebruikt voor de opvolging. Bovendien kunnen 
bijkomende kosten niet doeltreffend worden beheerd aan de hand van de regeling waarin is voor-
zien in geval van wijzigingen aan de infrastructuur tijdens de constructie en de exploitatie.

Het Rekenhof beveelt onder meer aan: 

• de interpretatieproblemen van de performantiedoelstellingen gecentraliseerd te onderzoe-
ken op basis van de ervaringen ter plaatse;

• de instrumenten voor het operationele beheer te rationaliseren om de wildgroei en de com-
plexiteit ervan te vermijden alsook om het gebruik ervan te verbeteren;

• een doeltreffende en aangepaste procedure uit te werken voor toekomstige constructies om 
de wijzingen aan de infrastructuren te beheren en een exhaustief overzicht te bewaren van de 
ermee gepaard gaande kosten, om ze op lange termijn in de hand te houden.

2. De Staat moet beschikken over instrumenten om de realisatie en de kwaliteit te veri-
fiëren van de onderhoudsactiviteiten van de dienstverlener. 

De Staat doet weliswaar een beroep op een controlesysteem op verschillende niveaus om de 
onderhoudsprestaties en de realisatie van de performantiedoelstellingen na te gaan, maar het 
gebruik ervan moet worden verbeterd.

De administratie beschikt immers niet systematisch over de protocollen, de programmatie en het 
resultaat van de controles door de dienstverlener op zijn activiteiten. Er is overigens geen gemeen-
schappelijke regeling voor alle DBFM-instellingen om afwijkingen te registreren, wat de controle 
van de registraties en de vergelijking van de instellingen ingewikkeld maakt. De administratie 
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stelde bovendien parametreerfouten vast, wat de betrouwbaarheid van de registraties en de be-
rekening van de vergoeding in het gedrang brengt. Ondanks plaatselijke initiatieven organiseert 
de Staat tot slot geen gestructureerde inspectie van de onderhoudactiviteiten.

Het Rekenhof beveelt onder meer aan: 

• ervoor te zorgen dat de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen kunnen beschikken over de 
nodige tools om de zelfcontrole door de dienstverlener op te volgen;

• de kwaliteit te onderzoeken van de registraties en van de parametrering van de systemen om 
die afwijkingen te registreren, zodat er geen fouten zijn die de berekening van de driemaan-
delijkse vergoeding kunnen beïnvloeden; 

• te zorgen voor de convergentie van de systemen om afwijkingen te registreren en voor de 
invoering van een gemeenschappelijke regeling voor alle DBFM-inrichtingen;

• een gecoördineerd inspectiebeleid en -programma in te voeren voor alle DBFM-instellingen.

3. Wanneer de performantiedoelstellingen niet worden bereikt, moet de Staat beschik-
ken over een transparant en doeltreffend mechanisme om de vergoeding te corrigeren 
en de bedragen die aan de dienstverlener worden gestort, te verlagen.

 De Staat beschikt weliswaar over een duidelijk berekeningsmechanisme voor de vergoeding dat 
verminderingen doorvoert wanneer de performantiedoelstellingen niet worden gehaald, maar 
er kan nog worden gesleuteld aan de uitvoering ervan.

De monitoringverslagen aan de hand waarvan de Staat de activiteiten van de dienstverlener kan 
opvolgen, beantwoorden immers niet altijd aan de contractuele bepalingen op het vlak van de 
inhoud en de kwaliteit van de gegevens. De berekening van de vergoeding vertoont bovendien 
zwakke punten op het vlak van transparantie en juistheid. De beslissingen die op lokaal niveau 
worden genomen, onder meer om af te wijken van de verminderingen waarin is voorzien inge-
val de performantiedoelstellingen niet worden gehaald, zijn onvoldoende omkaderd en gedocu-
menteerd. In sommige gevallen kunnen ze de berekening van de vergoeding in het nadeel van de 
dienstverlener of van de Staat beïnvloeden.

Het Rekenhof beveelt onder meer aan: 

• een vaste structuur op te leggen voor de monitoringrapporten om de opvolging te vergemak-
kelijken en de vergelijking van de verschillende inrichtingen te bevorderen;

• opvolgingsvergaderingen te organiseren in alle inrichtingen en de genomen beslissingen te 
documenteren, en zeker de beslissingen die het uiteindelijke bedrag van de vergoeding recht-
streeks beïnvloeden;

• de uitzonderingen op de toepassing van de verminderingen beter te omkaderen en te moti-
veren, onder meer door de genomen beslissingen te formaliseren, te centraliseren en te ver-
spreiden.
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4. De administraties die instaan voor de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden 
moeten zich kunnen baseren op een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden, 
voldoende personeel en toereikende coördinatie mechanismen.

Ook al beschikt de Staat over mechanismen die de verantwoordelijkheden vastleggen van de 
administraties die instaan voor de opvolging, en coördineert hij die tussenkomsten, toch zijn ver-
beteringen nodig. 

Zo is er verbetering nodig op het vlak van de coördinatie van de ondersteuning aan de direc-
ties van de DBFM-instellingen, de verdeling van de specifieke opdrachten en de informatieover-
dracht tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Bij sommige inrichtingen moeten de 
human resources overigens worden versterkt, evenals bij de dienst Ondersteuning, Gebouwen 
en Veiligheid van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD. De FOD moet 
immers een controlebeleid kunnen definiëren en opvolgen, en zijn steun aan de inrichtingen kun-
nen versterken. Tot slot beschikt de Staat niet over geformaliseerde leerprocessen aan de hand 
waarvan de positieve lessen die kunnen worden getrokken uit de DBFM-projecten, kunnen wor-
den benut om het bestaande beheer te verbeteren en de toekomstige keuzes te onderbouwen.

Het Rekenhof beveelt onder meer aan: 

• een transversaal team Regie der Gebouwen/FOD Justitie te creëren om het contractuele DB-
FM-beheer te versterken;

• de coördinatie tussen de administraties te verduidelijken door een Service Level Agreement 
in te voeren dat een kader biedt voor de functies en verantwoordelijkheden alsook voor de 
informatie die systematisch moet worden gedeeld;

• te beschikken over personeel dat specifiek is opgeleid inzake contractueel beheer en ervoor 
te zorgen dat er voldoende juridische en technische expertise behouden blijft;

• de leerpraktijken en -mechanismen te ontwikkelen die nodig zijn voor de DBFM-projecten 
om meer kennis en vernieuwende praktijken te verspreiden tussen de inrichtingen met 
DBFM-beheer onderling en met de inrichtingen met klassiek eigen beheer.

5. De Staat moet beschikken over evaluatie-instrumenten waarmee hij de verworven 
kennis kan benutten en delen, om lessen te trekken uit het gebruik van de DBFM-formu-
le en de onderhoudswerkzaamheden beter op te volgen.

De Staat beschikt niet over een instrument om de kosten en de kwaliteit van de onderhoudsac-
tiviteiten op te volgen of om een betrouwbare en geactualiseerde vergelijking te maken tussen 
de DBFM-instellingen enerzijds en de instellingen in eigen beheer anderzijds. De Regie der Ge-
bouwen en de FOD Justitie hebben echter twee evaluaties uitgevoerd die een dergelijke analyse 
mogelijk maken.
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Op het vlak van de bouw en de financiering is de DBFM-formule duurder dan een klassiek eigen 
beheer. Wat de constructie betreft, kan - zonder becijfering – het verschil worden verklaard door 
bv. de kwaliteit van de materialen en van de infrastructuur alsook door de interne en externe 
kosten eigen aan die twee beheermethodes.

Op het vlak van de onderhoudswerkzaamheden valt de DBFM-formule over het geheel genomen 
duurder uit dan de klassieke formule. Deze vaststelling moet echter worden genuanceerd reke-
ning houdende met het hoge niveau van de vereisten en de snelheid waarmee wordt opgetreden 
wanneer er iets misloopt. Het verschil varieert volgens het type activiteiten (eigenlijke onder-
houdswerkzaamheden, catering, wasserij en afvalbehandeling). Tussen DBFM-instellingen met 
eenzelfde capaciteit werden overigens ook belangrijke verschillen vastgesteld wat de kosten 
voor de onderhoudsactiviteiten betreft. Daarvoor kon geen specifieke verantwoording worden 
gegeven.

Het Rekenhof beveelt onder meer aan: 

• een beheerinstrument te ontwikkelen om de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtin-
gen op te volgen, dat is gebaseerd op een regelmatige bijwerking van de beheergegevens 
(aanpak op basis van de kosten) en een gemeenschappelijk systeem te ontwikkelen voor alle 
DBFM-inrichtingen om afwijkingen te registreren (aanpak op basis van de kwaliteit);

• een instrument te ontwikkelen om op voorhand beter te kunnen inschatten wat de kosten 
zijn in het geval dat wordt gekozen voor een DBFM-formule (inclusief in vergelijking met een 
klassiek eigen beheer), onder meer op het vlak van de financiering, door vergelijkingstools te 
ontwikkelen waarmee de beslissing kan worden geobjectiveerd.

In hun gezamenlijk antwoord onderschrijven de minister van Justitie en de minister van Binnen-
landse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, de meeste vaststellingen en aanbevelingen 
van het Rekenhof. Ze wijzen erop hoe belangrijk het is de wijzigingen aan de infrastructuren te 
beheren, de opvolging van de contracten aan te sturen, het budget onder controle te houden 
en permanent lessen te trekken uit dat soort projecten. Ze benadrukken hoe moeilijk het is om 
de nieuwe DBFM-gevangenissen te vergelijken met de bestaande inrichtingen in eigen beheer 
rekening houdend met de kosten en de kwaliteit van de prestaties. Ze onderstrepen dat evalua-
tiemiddelen moeten worden ontwikkeld om die vergelijking te onderbouwen.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1 Context

1.1.1 Detentie- en interneringsinrichtingen in België
In 2017 telt het Belgische vastgoedpark aan strafinrichtingen 34 gevangenissen (17 in Vlaan-
deren, 15 in Wallonië en 2 in Brussel), twee forensische psychiatrische centra (FPC) en een 
inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve.

De cijfers in de jaarverslagen 2012 tot 2016 van het Directoraat-Generaal Penitentiaire In-
richtingen (DG EPI) van de FOD Justitie geven de volgende gemiddelde capaciteit (het ge-
middelde aantal plaatsen waarin is voorzien voor gedetineerden in de inrichtingen van het 
land) en gemiddelde bevolking (de som van de gemiddelde bevolkingen van elke inrich-
ting). 

Grafiek 1 –  Gemiddelde capaciteit (aantal voorziene plaatsen) en gemiddelde bevolking (aantal 
gedetineerden) van de strafinrichtingen 2012-2016
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1.1.2 Masterplannen voor een meer humane gevangenisinfrastructuur 

De verslechtering van de gevangenisomstandigheden als gevolg van de verouderde staat van 
bepaalde inrichtingen en de overbevolking ervan heeft de ministerraad ertoe aangezet drie 
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1.1.2 Masterplannen voor een meer humane gevangenisinfrastructuur
De verslechtering van de gevangenisomstandigheden als gevolg van de verouderde staat 
van bepaalde inrichtingen en de overbevolking ervan heeft de ministerraad ertoe aangezet 
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drie masterplannen goed te keuren om de gevangenissen te renoveren en de gevangenisca-
paciteit uit te breiden.

Tabel 1 –  Masterplannen I, II en III voor een meer humane gevangenisinfrastructuur

Plannen Goedkeuring Doelstellingen

Masterplan I 
2008-2012 April 2008

• renoveren om de verloren capaciteit te recupereren;
• renoveren en onderhouden om de capaciteit op niveau 

te houden;
• beveiligen;
• het aantal beschikbare plaatsen uitbreiden;
• 7 nieuwe gevangenissen; 

o  3 nieuwe gebouwen: FPC Antwerpen, FPC Gent en 
gevangenis van Dendermonde;

o  3 extra gevangenissen te spreiden over Wallonië, 
Vlaanderen en Brussel;

o  1 gesloten centrum voor delinquente jongeren in 
Achêne(*).

Masterplan II 
2008-2012-2016

December 
2008

Masterplan II is een uitbreiding van Masterplan I en lokaliseert 
de bouwprojecten in Marche-en-Famenne, Beveren,  
Leuze-en-Hainaut, Dendermonde en Haren. 
In december 2010 keurt de ministerraad het project van de 
gevangenis van Haren goed.

Masterplan III November 
2016

Masterplan III omvat onder meer:
• de renovatie van de site van Merksplas;
• de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg en 

in Vresse-sur-Semois;
• de vervanging van de toren op de site van Lantin;
• de bouw van een nieuwe inrichting in Verviers;
• de uitbreiding van de capaciteit van de inrichtingen van 

Ieper, Jamioulx en Ruiselede;
• de bouw van een “longstay” inrichting (lang verblijf) in 

Aalst en van nieuwe FPC in Waver en Paifve.

(*)  Hoewel Achêne opgenomen werd in Masterplan I, zal deze inrichting niet worden gebouwd aangezien de bevoegdheid 
werd overgedragen aan de Gemeenschappen.

Bron: Rekenhof

1.1.3 Publiek-private samenwerkingen DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)
Zowel in België als in andere landen werd in de loop van de voorbije twee decennia steeds 
meer een beroep gedaan op publiek-private samenwerkingen1. Die evolutie is onder meer te 

1 De Europese Commissie definieert “publiek-private samenwerking” als “vormen van samenwerking tussen over-
heidsinstellingen en het bedrijfsleven die bedoeld zijn om infrastructuur te financieren, bouwen, renoveren, behe-
ren of onderhouden of een dienst te verlenen” (Europese Commissie, Groenboek over publiek-private samenwer-
king en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, COM/2004/0327 final,  
Brussel, april 2004, 24 p., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from
=NL).
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verklaren door de striktere Europese begrotingsdiscipline en de grotere bevoegdheid van 
de Europese Commissie op dat vlak. Tot 2004 waren de publiek-private samenwerkingen 
juridisch slecht gedefinieerd. Zo konden landen financiële middelen genieten ondanks de 
budgettaire verplichtingen die uit de toepassing van de Europese verdragen voortvloeien. 
De Europese regelgeving maakt sindsdien een onderscheid tussen samenwerkingen van 
financiële aard en samenwerkingen van operationele aard2. 

De samenwerkingen van financiële aard impliceren dat de economische eigendom van de 
infrastructuur wordt overgedragen aan de overheid. Dergelijke verrichtingen worden in de 
Europese boekhouding (ESR2010) verwerkt als leningoperaties. De totale som die bij de 
eigendomsoverdracht verschuldigd is, heeft bijgevolg een weerslag op de rekening van de 
overheid. 

Samenwerkingen van operationele aard veronderstellen daarentegen dat de privépartner 
eigenaar blijft van de infrastructuur. In een dergelijk geval stort de overheid bezettingsver-
goedingen die jaar na jaar worden aangerekend overeenkomstig de contractuele bepalin-
gen. 

Het onderscheid tussen die twee soorten samenwerking wordt, overeenkomstig de huidige 
regelgeving, gemaakt via de overdracht van de risico’s en de voordelen die gekoppeld zijn 
aan de bouw, het bezit en het gebruik van het goed. De effectieve overdracht van de risico’s 
en van de voordelen wordt beoordeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen en 
in laatste instantie door de Europese instanties. Die beoordeling gebeurt na een grondig 
onderzoek van de overeenkomsten gesloten tussen de overheid en de betrokken onderne-
mingen. 

Voor de bouw van de nieuwe strafinrichtingen heeft de federale Staat geopteerd voor een 
publiek-private samenwerking via een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance and 
Maintain). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft besloten dat de investeringen 
vallen onder samenwerkingen van operationele aard3.

Die samenwerking impliceert dat de Staat via een overeenkomst een private dienstverlener 
belast met het concept, de bouw, de financiering en het onderhoud van nieuwe gevangenis-
sen. De dienstverlener draagt de risico’s en is in het algemeen een consortium van verschil-
lende ondernemingen die zijn gespecialiseerd in de vier dimensies van het project. 

Vanaf de terbeschikkingstelling van de strafinrichting betaalt de federale Staat periodiek 
een vergoeding die bestaat uit een forfaitaire vergoeding voor de kosten van de bouw en de 
financiering, en een variabele vergoeding voor het onderhoud. Op het einde van de over-
eenkomst, die een looptijd heeft van 25 jaar, wordt de infrastructuur afgestaan aan de Staat. 

2 De bepalingen zijn opgenomen in het Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010, uitgave 
2016, p. 309-356.

3 De adviezen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn beschikbaar op https://inr-icn.fgov.be. Wat de 
penitentiaire infrastructuur betreft, zie de adviezen van 5 januari 2010, 25 mei 2012, 11 juli 2012, 13 juni 2013 en  
1 juni 2017. Al deze adviezen besluiten dat het om samenwerkingen van operationele aard gaat.
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Op budgettair vlak biedt die keuze de Staat de mogelijkheid om de kosten voor het ontwerp 
en de bouw te spreiden en de gevolgen van die financiering op het volume van de schuld en 
het vorderingensaldo te beperken. Die keuze kan ook worden ingegeven door andere crite-
ria zoals de termijnen of het projectbeheer. 

Grafiek 2 –   Vier dimensies van de publiek-private samenwerking volgens de DBFM-formule

Finance - Financiering: De dienstver-
lener zorgt voor de financiering van 
het project.

Finance - Financiering: De dienstver-
lener zorgt voor de financiering van 
het project.

Design - Concept: De dienstverlener 

ontwikkelt het infrastructuurproject 

op basis van de eisen van de Staat. 

Maintain - onderhoud: De dienst-
verlener is verantwoordelijk voor 
het onderhoud en waarborgt dat het  
gebouw functioneel werkt.

Build - Bouw: De dienstverlener 

neemt de bouw van het project voor 

zijn rekening.

D B

F M

Bron: Rekenhof

1.1.4	 DBFM-strafinrichtingen
Sinds 2017 zijn drie DBFM-strafinrichtingen in gebruik: Marche-en-Famenne, Beveren en 
Leuze-en-Hainaut. De drie gebouwen vloeien voort uit Masterplan I en werden ingehuldigd 
in 2013 (Marche) en 2014 (Beveren en Leuze). Ze beschikken elk over 312 plaatsen, dus een 
950-tal plaatsen voor de drie inrichtingen samen, wat neerkomt op bijna 10 % van de gemid-
delde capaciteit van de strafinrichtingen in 2016.

De volgende tabel geeft een overzicht van de bouwtermijnen. 

Tabel 2 –   Tijdschema van de bouw van de drie DBFM-gevangenissen die in 2017 in bedrijf zijn

Gevan-
genis Consortium

Onderte-
kening 
van de 

overeen-
komst

Begin van 
de werken Beschikbaarstelling

Uitvoe-
rings  ter-

mijn

Over-
dracht 

aan 
de Staat

planning effectief

Marche-
en-Fa-
menne

L’Hourgnette 
(TINC–Eif-
fage)

06/2011 25/10/2011 02/09/2013 30/09/2013 23  
maanden 09/2038

Beveren BAM PPP 06/2011 19/03/2012 28/01/2014 22  
maanden 01/2039

Leuze-
en-
Hainaut

Future 
Prisons 
 (Cofinimmo)

07/2011 06/08/2012 25/04/2014 16/05/2014 21  
maanden 05/2039

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de Regie der Gebouwen

De Staat zal voor de drie inrichtingen een kwartaalvergoeding betalen aan de private 
dienstverlener tot in 2038 en 2039. In 2017 was in totaal 38.995.661 euro aan vergoedingen 
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betaald voor 936 gecreëerde plaatsen, dat is 3.472 euro/gedetineerde/maand. Na 25 jaar ex-
ploitatie zullen de drie projecten de Staat, op basis van het theoretisch bedrag van de ver-
goedingen (d.w.z. niet-verminderd, niet-gecorrigeerd en zonder wijzigingen in de overeen-
komst) 949.288.920 euro hebben gekost (307.383.738 euro voor Marche; 340.356.862 euro 
voor Beveren en 301.548.320 euro voor Leuze).

De kosten voor de bouw van de drie inrichtingen werden als volgt geraamd en vastge-
legd in het contract: 61.728.945,52 euro voor Beveren, 55.577.071,93 euro voor Marche en 
74.943.377,00 euro voor Leuze. De effectief gerealiseerde investeringsuitgaven (design & 
build) (Capex-bedrag4 exclusief btw) bedragen uiteindelijk: 81.269.778,00 euro voor Beve-
ren, 60.348.141,00 euro voor Marche en 80.242.773,80 euro voor Leuze. 

In de overeenkomsten die tussen de Regie der Gebouwen -als opdrachtgever-, de dienstver-
leners en de Staat (de FOD Justitie) - als exploitant- werden gesloten, worden de rechten en 
de verplichtingen van de partijen in de voorbereidende fase, de fase van de bouw en de fase 
van de exploitatie vastgelegd. Die overeenkomsten leggen onder meer de nadere regels vast 
voor het afleveren van de beschikbaarheidscertificaten en de eigendomsoverdracht op het 
einde van de overeenkomst. Ze bepalen eveneens de verplichtingen van de dienstverlener 
op het vlak van beschikbaarheid en beheer van de kwaliteit van de prestaties, die overigens 
in één van de bijlagen verder worden uitgesplitst in specifieke en meetbare performantie-
doelstellingen. Naast de klassieke bepalingen is tot slot één van de hoofdstukken van die 
overeenkomsten gewijd aan de verzekeringen en de financiering. Een nota die de Regie der 
Gebouwen in het kader van Masterplan III heeft opgesteld, voert diverse argumenten aan 
om die formule te motiveren: 

• bestaan van een geïntegreerde overeenkomst waarbij één enkele gesprekspartner in-
staat voor de coördinatie van de verschillende fases en de actoren van het project;

• privatisering van de bouw- en terbeschikkingstellingsrisico’s om de kosten en de termij-
nen beter te beheersen;

• neutraliteit inzake het vorderingensaldo en de schulden. 

In een verslag van het Rekenhof van 2011 over de maatregelen tegen de overbevolking in 
de gevangenissen5, wees het Rekenhof erop dat de DBFM-projecten waarin de masterplan-
nen voorzagen onvoldoende waren voorbereid. Aan de masterplannen ging geen voorstudie 
vooraf om de begintoestand te identificeren, er waren onvoldoende instrumenten om de 
projecten op te volgen en de rapportering aan de ministerraad liet te wensen over. 

1.1.5 Onderhoud

1.1.5.1 Onderhoudsprestaties
In de DBFM-strafinrichtingen omvat het luik Onderhoud van de overeenkomst tussen de 
Staat6 en de dienstverlener die na de gunning van de opdracht werd gekozen, de volgende 
activiteiten: 

4  De Capex (Capital Expenditures) stemt overeen met de investeringsuitgaven in de bouw van de inrichting.
5  Rekenhof, Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoor-

digers, Brussel, 21 december 2011, 176 p., www.rekenhof.be.  
6  De Staat treedt op als opdrachtgever (Regie der Gebouwen) en als uitbater (FOD Justitie).
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• De eigenlijke onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op de buitenzijde en 
de inrichting, de technische installaties nodig voor de verwarming en de verluchting, 
de sanitaire installaties, de afvoer van water en de riolering, de elektriciteit, de telefonie 
en het dataverkeer, de teledistributie, de brandbestrijding en de beveiliging (intercom, 
videobewaking, de bediening van de deuren en de liften). 

• De onderhoudstaken hebben betrekking op de groene ruimten van de gevangenis (ex-
terne ruimten, parkings en aanplantingen in de ruimtes buiten de cellen) en de schoon-
maak van de ruimten buiten de cellen. 

• De facilitaire diensten hebben betrekking op de catering van het personeel en van de 
gevangenen, de wasserijdiensten, de ophaling, buiten de cellenafdeling, en de behande-
ling van het afval, en het onderhoud van de uitrustingen van de grootkeukens en van 
de wasserij. 

• De aanvullende onderhoudswerkzaamheden (kleine herstellingen en schoonmaak 
van de cellenafdeling, ophalen van afval van de werkplaats en van de cellenafdeling, 
maaltijdenbedeling in de cellenafdeling, was en strijk van de persoonlijke spullen van 
de gevangenen) worden door de gevangen uitgevoerd. 

• De FOD Justitie staat in voor een reeks kleine werkzaamheden in eigen beheer die in 
de overeenkomst zijn opgelijst7.

1.1.5.2 Verantwoordelijken voor onderhoud en opvolging
De private dienstverlener staat in voor de realisatie van de onderhoudsactiviteiten. Hij moet 
de beschikbaarheid van de gevangenis garanderen (voldoen aan de toepasselijke wettelijke 
bepalingen en toegankelijk en bruikbaar zijn overeenkomstig de bestemming ervan) alsook 
de functionele werking ervan tijdens de contractuele looptijd en in het vooruitzicht van de 
overdracht ervan aan de Staat. 

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de 
onderhoudsactiviteiten. De Regie speelt een rol bij de plaatsing van de opdracht en het toe-
zicht op de berekening van de vergoedingen die zijn verschuldigd aan de dienstverlener, en 
is ook betrokken bij opvolgingsvergaderingen met de FOD Justitie en de private dienstver-
lener. Ze treedt op als technisch expert bij de strafinrichtingen. Haar gewestelijke diensten 
nemen deel aan de vergaderingen die lokaal worden georganiseerd.

De FOD Justitie is betrokken bij de dagelijkse opvolging van de onderhoudsprestaties van de 
dienstverlener. De centrale diensten van de FOD staan ter beschikking van de inrichtingen 
voor technische ondersteuning in die opvolging. 

1.2 Audit

1.2.1 Doelstelling en reikwijdte
Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie 
erin slagen de onderhoudsactiviteiten in de drie DBFM-gevangenissen die in gebruik zijn 
(Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut) in goede banen te leiden. Met zijn 

7  Vervanging van de lampen op basis van de door de dienstverlener meegedeelde specificaties, herstelling van scha-
kelaars en stopcontacten indien ze zijn beschadigd door gevangenen, het ontstoppen van toiletten als de gevange-
nen de afvoerbuizen hebben verstopt, herstelling van scharnieren en sloten indien absoluut dringend, dringende 
werkzaamheden, ophalen van afval dat de gevangenen in de buitenruimten hebben achtergelaten.  
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audit wil het ook verbeteringspistes aanreiken voor nieuwe projecten, zowel op het vlak 
van de ontwikkeling ervan als op het vlak van de opvolging van de onderhoudsprestaties. 

Sinds de bouw van de gevangenis van Hasselt in 2005, de laatste “klassiek gebouwde” ge-
vangenis, worden de nieuwe gevangenissen alleen volgens de DBFM-formule gebouwd. Dat 
is het geval voor de drie inrichtingen in gebruik die in dit verslag worden onderzocht. Dat 
is ook het geval voor de lopende projecten (inrichtingen van Dendermonde, Antwerpen en 
Haren) en de toekomstige projecten (inrichtingen van Leopoldsburg, Lantin, Verviers en 
Vresse-sur-Semois).

De FPC van Antwerpen en Gent zijn gefinancierd door de Regie der Gebouwen; enkel de ex-
ploitatie ervan is uitbesteed8. De toekomstige FPC van Paifve, Waver en Aalst (lang verblijf) 
zullen worden gebouwd via DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate).

De DBFM-formule houdt een dubbele uitdaging in op het vlak van het onderhoud. Ener-
zijds moet de Staat een doeltreffende opvolging van de prestaties en een proactief beheer 
van de overeenkomst waarborgen. Anderzijds moet hij gelet op de looptijd van de overeen-
komsten en de financiële bedragen die in het spel zijn, het gebruik van de formule kunnen 
evalueren op het vlak van de kosten en de kwaliteit. 

Het Rekenhof is nagegaan in welke mate de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie de 
onderhoudsactiviteiten opvolgen en nagaan of de diensten verstrekt door de privépartner 
kwalitatief zijn en in verhouding met de berekening van de vergoeding die de Staat 25 jaar 
lang aan de dienstverlener zal betalen. 

In de hoofdstukken van dit verslag wordt onderzocht welke rol de Regie der Gebouwen en 
de FOD Justitie spelen in de vier opvolgingsmechanismen in het kader van het onderhoud.

8  De FPC van Gent en van Antwerpen gingen respectievelijk in 2014 en in 2017 open. De ministerraad heeft op 
22 juni 2017 de lancering van een opdracht voor juridische en financiële bijstand en de raadgevende opdracht 
voor de bouw van de nieuwe DBFM-inrichtingen van Leopoldsburg, Lantin, Verviers en Vresse-sur-Semois 
goedgekeurd. Hij keurde ook de gunning van de DBFM-overheidsopdracht voor de gevangenis van Haren goed op 
20 juli 2017. Voor de gevangenis van Antwerpen heeft hij op 21 april 2017 de gunning van de opdracht in verband 
met de bijstand en de opdracht van juridisch, financieel en eventueel technisch raadgever goedgekeurd, en op 
1 september 2017 de keuze van de DBFM-opdrachtenprocedure.   
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Tabel 3 –   Mechanismen voor opvolging van het onderhoud en hoofdstukken van het auditverslag 
waarin ze worden onderzocht

1. Performantiedoelstellingen en beheerinstrumenten Hoofdstuk

De performantiedoelstellingen beschrijven de verwachtingen inzake de be-
schikbaarheid van de gevangenis en de performantie van de onderhoudsacti-
viteiten die de dienstverlener moet uitvoeren. Het gaat bv. om het verwachte 
niveau van dienstverlening, de herstellingstermijnen of de instrumenten voor 
performantiemeting. 

2

2. Controles, registratie van de afwijkingen en inspecties

Om te kunnen aantonen dat de performantiedoelstellingen worden nageleefd, 
(1) moet de dienstverlener periodiek zelfcontroles uitvoeren om ervoor te 

zorgen dat de performantie-eisen worden nageleefd,
(2)  moeten de afwijkingen van de performantiedoelstellingen worden bij-

gehouden,
(3) moet de Staat inspecties kunnen uitvoeren. 

3

3. Monitoring en mechanisme voor de berekening van de vergoeding

De gevallen waarin de performantiedoelstellingen niet worden nageleefd, wor-
den opgenomen in een driemaandelijks monitoringverslag. 
De vergoeding die de Staat betaalt, wordt verminderd als een ruimte niet 
beschikbaar is, als de performantiedoelstellingen niet worden gehaald of als 
bepaalde tekortkomingen in hoofde van de dienstverlener worden vastgesteld 
(fraude, veiligheid, …). 

4

4. Evaluatie en leerproces

Het inzetten van evaluatie-instrumenten en een geformaliseerd leerproces 
zijn twee hefbomen die de Staat de mogelijkheid moeten bieden de doelmatig-
heid en de doeltreffendheid van de onderhoudsprestaties te evalueren om het 
huidig en toekomstig beheer ervan te verbeteren. 

5 en 6

Bron: Rekenhof

1.2.2 Onderzoeksvragen
Het Rekenhof heeft zijn onderzoekswerkzaamheden gebaseerd op de globale structuur 
voor de opvolging van het onderhoud om te antwoorden op de volgende vragen: 

1. Beschikt de Staat over duidelijk gedefinieerde performantiedoelstellingen en over 
beheerinstrumenten die het mogelijk maken de onderhoudsactiviteiten op te volgen 
(hoofdstuk 2)?

2. Voert de Staat controles uit om te verzekeren dat de performantiedoelstellingen op het 
vlak van onderhoud worden gehaald (hoofdstuk 3)?

3. Beschikt de Staat over een doeltreffend mechanisme om de vergoeding te corrigeren 
als de performantiedoelstellingen niet zijn gehaald (hoofdstuk 4)?

4. Beschikt de Staat over een leerproces waardoor het gebruik van de DBFM-formule in 
het kader van strafinrichtingen kan worden geëvalueerd en de onderhoudsactiviteiten 
continu kunnen worden verbeterd (hoofdstukken 5 en 6)?

1.2.3 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof heeft de documenten geanalyseerd die de Regie der Gebouwen (dienst DBFM) 
en de FOD Justitie (de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) van het  
Directoraat–Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) en de betrokken strafinrichtin-
gen) hem ter beschikking hebben gesteld. 
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Het heeft vervolgens een vragenlijst toegezonden aan de directie van de drie gevangenissen 
die volgens de DBFM-formule zijn gebouwd en die momenteel in gebruik zijn. Het heeft de 
antwoorden op die vragenlijst onderzocht en afgetoetst. 

Er werden interviews gehouden met de verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen 
en van de FOD Justitie evenals met de directie van de gevangenissen van Beveren, Leuze-
en-Hainaut en Marche-en-Famenne en met de lokale vertegenwoordigers van de Regie. Er 
vond eveneens een interview plaats met de verantwoordelijken van de gevangenis van Has-
selt om een relevante vergelijking mogelijk te maken met de opvolging van de onderhouds-
activiteiten in een inrichting in eigen beheer. 

1.2.4 Verloop van de audit

Maart 2017 Aankondiging van de audit aan de minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der 
Gebouwen, de voorzitter van de FOD Justitie en de adminis-
trateur-generaal van de Regie der Gebouwen

April 2017 – oktober 2017 Auditwerkzaamheden

Mei 2018 Verzending van het voorontwerp van verslag aan de voorzit-
ter van de FOD Justitie en aan de administrateur-generaal 
van de Regie der Gebouwen

12 juli 2018 Gezamenlijk antwoord van de Regie der Gebouwen en de 
FOD Justitie

Augustus 2018 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van  
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, belast met de 
Regie der Gebouwen. 

September 2018 Gezamenlijk antwoord van de minister van Justitie en de  
minister van Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der 
Gebouwen
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HOOFDSTUK 2

Performantiedoelstellingen, 
beheerinstrumenten en  
opvolging van de wijzigingen 
aan de infrastructuur
De overeenkomsten tussen de Staat en de dienstverlener voorzien in performantiedoelstel-
lingen en beheerinstrumenten om de opvolging van het onderhoud te omkaderen. 

De basisovereenkomst is vergelijkbaar voor Leuze, Marche en Beveren. Ze legt de rechten 
en verplichtingen van de partijen in de verschillende fasen van het project vast. De bijlage 
definieert de performantiedoelstellingen die de dienstverlener moet halen op het vlak 
van onderhoud en facilitaire diensten, en licht ook de beheerinstrumenten toe waarin is 
voorzien om de onderhoudsactiviteiten te omkaderen. 

De overeenkomst voorziet tot slot in een procedure om de wijzigingen te omkaderen die 
de Regie der Gebouwen of de FOD Justitie op elk moment kunnen laten aanbrengen in de 
overeenkomst. Het beheer van die wijzigingen heeft ook een weerslag op de onderhouds-
activiteiten. 

2.1 Doelstellingen op het vlak van performantie en beschikbaarheid

2.1.1 Doelstellingen en indicatoren
De beschikbaarheidsdoelstellingen beogen de beschikbaarheid van het gebouw voor 
gebruik tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een ruimte wordt als beschikbaar be-
schouwd als ze voldoet aan de toepasselijke regelgeving, rekening houdend met het geplan-
de gebruik, de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, en de eisen inzake functionaliteit 
en toegankelijkheid. De beschikbaarheid wordt beoordeeld op ruimtelijke basis (geheel van 
cellen en individuele cellen) en tijdsbasis (kwartaal- en dagbasis). 

De performantiedoelstellingen zijn uitgesplitst in 28 Service Level Agreements (SLA). 
Elke SLA geeft nauwkeurig de technische specificaties, het verwachte niveau en de ver-
wachte kwaliteit van dienstverlening weer. De doelstellingen inzake onderhoudswerk-
zaamheden en onderhoudstaken moeten worden gehaald van bij de beschikbaarstelling 
van de gevangenis tot de geplande datum van de overdracht ervan aan de Staat9. De doel-
stellingen in verband met de facilitaire diensten worden voor vijf jaar vastgelegd. Daarna 
kunnen die diensten opnieuw in mededinging worden gebracht. 

9  De einddatum, volgens het basiscontract, d.w.z. de dag waarop er 25 jaren verstreken zullen zijn sinds de datum 
van terbeschikkingstelling om middernacht.
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De Regie der Gebouwen heeft de performantiedoelstellingen uitgewerkt met de steun van 
de FOD Justitie voor de aspecten die te maken hebben met de veiligheid en die eigen zijn 
aan strafinrichtingen10. Noch de Regie noch de FOD had speciale ervaring op het vlak van 
DBFM. De Regie heeft een consultant aangesteld om te zorgen voor de juridische en finan-
ciële omkadering, en om de technische behoeften te formuleren die aan de oorsprong van 
de doelstellingen liggen. 

In het algemeen zijn de performantiedoelstellingen voor het onderhoud op dezelfde manier 
gestructureerd voor de drie DBFM-instellingen. Via indicatoren kan worden geëvalueerd 
of ze zijn gehaald. Elke indicator is gekoppeld aan een referentiewaarde, een tolerantie-
drempel, een hersteltermijn en een financiële sanctie afhankelijk van de afwijking en of 
deze kritiek is of niet. Als de doelstelling niet wordt gehaald, wordt de kwartaalvergoeding 
verminderd. 

2.1.2 Moeilijkheden bij de toepassing
Op basis van de doelstellingen moeten de prestaties kunnen worden opgevolgd en het be-
drag van de kortingen van de vergoeding worden bepaald. De verantwoordelijken van de 
inrichtingen wijzen er echter op dat bepaalde bepalingen dubbelzinnig of onvolledig zijn, 
zoals hierna blijkt: 

• Op basis van de formulering van de SLA over de beveiligingsinstallaties is het moeilijk 
kritieke afwijkingen te onderscheiden van niet-kritieke11. De formulering kan tot discus-
sies leiden over het bedrag van de financiële sanctie die moet worden toegepast wanneer 
een tekortkoming wordt vastgesteld. 

• Een concreet probleem is soms moeilijk aan een SLA te koppelen. Bij een slot dat niet 
meer werkt, kunnen naargelang van het vastgestelde probleem verschillende SLA’s wor-
den ingeroepen, met verschillende herstellingstermijnen en sancties. 

• In Leuze zijn de FOD Justitie en de dienstverlener het niet eens over de manier hoe moet 
worden tegemoetgekomen aan de beschikbaarheids- en performantiedoelstellingen als 
de gevangenisbevolking tijdelijk meer dan 312 gedetineerden bedraagt. Het tijdelijke 
karakter is niet nauwkeurig gedefinieerd in de overeenkomst. Er had een meer gedetail-
leerde definitie moeten worden gegeven van de notie “tijdelijke overcapaciteit”, met een 
maximumduur en precieze voorwaarden in termen van aanpassing van de eisen of in 
termen van compensatievergoedingen. 

Die interpretatieproblemen kunnen een invloed hebben op de opvolging van het onderhoud 
en de berekening van de kwartaalvergoeding. Ze kunnen ook leiden tot een verschillende 
behandeling van de inrichting tot de andere omdat ze lokaal worden beslecht. Zo worden 
in Beveren en Marche de interpretatiemoeilijkheden van de SLA’s besproken in de drie-
maandelijkse monitoringvergaderingen en gedocumenteerd om terugkerende gelijkaardige 

10  De FOD Justitie is tijdens de bouw tussengekomen in het kader van technische jury’s over de aspecten architectuur 
en beveiliging via technische vergaderingen, werfvergaderingen, technische fiches enz.

11  Als niet-kritieke afwijking wordt onder meer beschouwd “elke storing van technische oorsprong aan één van de ver-
melde installaties”, terwijl een kritieke afwijking verwijst naar een “storing […] die als gevolg heeft dat één van deze 
installaties in een volledige zone uitvallen”. De notie van volledige zone wordt door de dienstverlener gedefinieerd 
op basis van zijn project, de functionaliteit en de bediening van de systemen. Het is voor de betrokken inrichtingen 
moeilijk te omschrijven hoe die notie in de praktijk moet worden gebracht, waardoor moeilijk een onderscheid te 
maken is tussen kritiek en niet-kritiek. 
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gevallen te omkaderen. Er werd een inventarisering opgestart van de interpretatieproble-
men maar dat blijft een lokaal initiatief. In Leuze worden de problemen geval per geval 
opgelost, zonder dat de genomen beslissingen specifiek worden gedocumenteerd. 

De dubbelzinnigheid van sommige contractuele bepalingen en de interpretatieproblemen 
die ze meebrengen, kunnen aanleiding geven tot geschillen. Bij gebrek aan arbitrage kan 
een problematiek vastlopen, zonder een duurzame oplossing blijven en de samenwerking 
tussen de Staat en de dienstverlener aantasten. 

De overeenkomst bepaalt dat uiterlijk één maand na de ondertekening van de overeen-
komst12 een overlegcomité moet worden opgericht en voorziet in de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een onafhankelijke deskundige of om een zaak aanhangig te maken bij 
de bevoegde rechtbanken. Ondanks bepaalde aanhoudende en niet-opgeloste problemen 
stelt het Rekenhof vast dat die mechanismen niet in werking werden gesteld. 

2.2 Beheerinstrumenten

De basisovereenkomst voorziet in een reeks beheerinstrumenten, die door de dienstverle-
ner moeten worden opgesteld, om de planning en de uitvoering van de onderhoudsactivi-
teiten te omkaderen: plannen voor beheer, monitoring, onderhoud enz.13 

Over dergelijke instrumenten beschikken vormt een best practice waarmee de onderhouds-
activiteiten beter kunnen worden opgevolgd en aan de dienstverleners verduidelijking kan 
worden gevraagd in verband met hun activiteiten.

De FOD Justitie heeft de voornaamste instrumenten geëvalueerd bij de plaatsing van de 
opdracht. Er werd rekening mee gehouden bij het onderzoek van het gunningsubcriterium 
“Exploitatiekosten en operationele kosten van de gevangenis” voor 10 punten op 100. De 
kwaliteit ervan en de mate waarin ze waren uitgewerkt, heeft dus een rol gespeeld bij de 
keuze van de dienstverlener. De voorlopige voorbereidende documenten waren echter eer-
der algemeen van aard en niet erg gedetailleerd. De huidige versies kwamen tot stand na 
overleg met de verantwoordelijken van de gevangenissen die hun behoeften hebben kun-
nen kenbaar maken aan de dienstverlener. De verschillende plannen werden echter niet 
formeel gevalideerd door de centrale diensten van de FOD Justitie. 

De onderzochte plannen zijn heel uiteenlopend van de ene inrichting tot de andere omdat 
de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie geen gezamenlijke richtlijnen hebben gedefi-
nieerd. De plannen verschillen qua interne structuur en detailniveau naargelang van de 
inrichting, wat maakt dat ze divers en ingewikkeld zijn en moeilijk in gebruik voor zowel de 
verantwoordelijken van de inrichting als voor het hoofdbestuur. Dit verhindert een globale 
en geïntegreerde aanpak van de plannen. Het verband tussen die plannen is overigens niet 
duidelijk en op basis van de inhoud ervan kunnen ze niet altijd van elkaar worden onder-
scheiden. 

12  Artikel 19 en bijlage 10 van het contract die de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het overleg-
comité preciseren. 

13  Zie bijlage 1 voor details over de verschillende plannen, de componenten en formele modaliteiten ervan.



30

Het Rekenhof stelde vast dat de beheerinstrumenten in de praktijk weinig aandacht krijgen 
van de lokale verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Ze wor-
den niet gebruikt voor de opvolging tijdens de exploitatiefase. De planning van de onder-
houdstaken zou bijvoorbeeld moeten helpen om de activiteiten van de dienstverlener op te 
volgen zodat disfuncties kunnen worden vermeden en ervoor kan worden gezorgd dat de 
gebouwen na afloop van de overeenkomst in goede omstandigheden worden overgedragen. 

2.3 Opvolging van de wijzigingen aan de infrastructuur

De Regie der Gebouwen of de FOD Justitie kunnen te allen tijde een wijziging vragen, zoals 
een nieuwe inrichting van het gebouw of nieuwe installaties waarin aanvankelijk niet was 
voorzien. Die wijzigingen kunnen zich voordoen vóór de uitvoering van de werken, tijdens 
de bouwwerken of tijdens de exploitatie. De Staat moet de financiële gevolgen ervan dra-
gen14. 

In de praktijk hebben de wijzigingen vóór de werken vooral betrekking op financiële kosten 
naar aanleiding van vertragingen bij de toekenning van de vergunningen. De wijzigingen 
tijdens de werkzaamheden en in de loop van de exploitatie hangen samen met leemten 
of onnauwkeurigheden in het initiële project (bv. verplaatsing van een lokaal om veilig-
heidsredenen), nieuwe eisen van de FOD Justitie (bv. toevoeging van leeslampen in de cel, 
installatie van het beveiligd informaticasysteem voor de gedetineerden – prison cloud) of 
wettelijke wijzigingen (bv. aanpassing van de deuren met snelsluiting). De Regie beschikt 
over een geactualiseerde inventaris van de wijzigingen in de loop van de exploitatie. 

Die wijzigingen beïnvloeden de bouwkosten en de onderhoudsvergoeding voor de uitge-
voerde inrichtingen. 

Tabel 4 –   Kosten van de wijzigingen naargelang van de periode waarin ze zich voordoen (bedragen 
in euro)

Periode van 
wijziging

Weerslag Beveren
Leuze-en-

Hainaut
Marche

Vóór de werken 
Op de bouwkosten ( % van het 
Capex-bedrag exclusief btw)

3.355.904 3.175.777 766.550 

+4,13  % +3,96 % +1,27 %

Tijdens de 
werken en in 
de loop van de 
exploitatie

1.432.867 2.905.990 3.379.055

+1,76 % +3,62 % +5,59 %

Op de trimestriële onder-
houdsvergoeding inclusief btw
( % van de initiële vergoeding)

2.844 40.099 27.629

+0,47 % +6,12 % +3,9 %

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de Regie der Gebouwen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de overeenkomst voorziet in een procedure die de wij-
zigingen omkadert15. Toepassing van deze procedure tijdens de werken bleek tijdrovend en 
ingewikkeld door de vereiste formaliteiten, de opgelegde termijnen en de gevraagde 

14  Als een voorstel tot wijziging van de dienstverlener komt, zijn de gevolgen te zijnen laste tenzij de partijen iets 
anders overeenkomen. 

15  Bijlage 4 van de overeenkomst.
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wijzigingen. Om vertragingen bij de werf te vermijden werden de wijzigingen die lokaal en 
tijdens de bouw werden beslist, opgenomen in geglobaliseerde lijsten, die vervolgens aan 
de centrale diensten van de Regie werden voorgelegd. Het Rekenhof is van oordeel dat die 
werkwijze wel mogelijk is voor kleine wijzigingen tijdens de bouw, zolang de voorstellen tot 
wijziging zowel op operationeel als op financieel vlak worden geanalyseerd. 

De bestaande procedure bepaalt eveneens dat de wijzigingen in overeenstemming moeten 
zijn met de marktprijzen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat, bij het praktische beheer 
van een DBFM, de mogelijkheden voor de Staat om een beroep op mededinging te doen, 
beperkt zijn door enerzijds de kennis van de infrastructuur die de dienstverlener heeft ten 
opzichte van een derde en anderzijds door kwesties van aansprakelijkheid als een derde wij-
zigingen uitvoert op een goed dat door de dienstverlener wordt gebouwd en onderhouden. 

Die toestand vormt een risico voor de beheersing van de kosten van de wijzigingen in de 
exploitatieperiode, aangezien de dienstverlener in een positie komt te staan waarin hij ho-
gere kosten kan opleggen dan de marktkosten. De Staat moet de offertes voor wijzigingen 
ingediend door de dienstverlener kunnen evalueren in het licht van de conformiteit met de 
marktprijs en moet bijgevolg kunnen beschikken over voldoende technische en juridische 
expertise om te onderhandelen. Voor bepaalde posten (zoals de administratiekosten) kun-
nen de offertes die de dienstverlener heeft ingediend naar aanleiding van voorstellen tot 
wijziging afkomstig van de Staat vooraf worden omkaderd via overeenkomst. 

2.4 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de Staat performantiedoelstellingen heeft vastgelegd waar-
mee de onderhoudsactiviteiten gerealiseerd door de dienstverlener kunnen worden opge-
volgd. De manier waarop die doelstellingen zijn geformuleerd, kan echter leiden tot inter-
pretaties die een invloed kunnen hebben op die opvolging en dus op de berekening van de 
vergoeding. 

De Staat beschikt over de beheerinstrumenten waarin de basisovereenkomst voorziet. 
Die instrumenten zijn echter moeilijk te gebruiken voor de opvolging omdat ze zo divers 
en ingewikkeld zijn. De centrale besturen hebben niet van bij het begin hun verwachtingen 
gepreciseerd om de inhoud en het onderlinge verband ervan juist aan te geven. 

De opvolging van de wijzigingen aan de basisovereenkomst heeft een weerslag op de 
onderhoudsprestaties. De fase voorafgaand aan de overeenkomst is weliswaar van cruciaal 
belang om de wijzigingen in de hand te houden, maar er moet een doeltreffende procedure 
worden gedefinieerd om ze te omkaderen. 

De kosten kunnen overigens in de hand worden gehouden door een behoeftenanalyse en 
door een kritisch onderzoek van de conformiteit van de offertes met de markt. Voor zover 
mogelijk moet de Staat bepaalde, onder meer administratieve, kosten die door de dienstver-
lener in geval van wijziging worden gefactureerd, kunnen bepalen bij overeenkomst. 

Ook moeten de wijzigingen op exhaustieve en gedocumenteerde wijze worden geïnventa-
riseerd op centraal niveau, om de werken te kunnen opvolgen, de werkelijke kosten te kun-
nen vergelijken en anomalieën te kunnen opsporen. 
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Het Rekenhof benadrukt dat de contractuele bepalingen en de praktijk om te werken met 
verbintenissen op heel lange termijn een hindernis vormen voor de permanente aanpas-
singen die nodig zijn in de openbare dienst van de strafinrichtingen.

Het Rekenhof formuleert bijgevolg de volgende aanbevelingen: 

Performantiedoelstellingen

A1. 
Overgaan tot een gecentraliseerd onderzoek van de interpretatie-
problemen met betrekking tot de performantiedoelstellingen op 
basis van de lokale ervaringen om te komen tot een eenvormige 
lezing van de problematische bepalingen; de uitkomst daarvan 
formaliseren als input om de performantiedoelstellingen van toe-
komstige projecten beter te formuleren; bijvoorbeeld definiëren 
wat overcapaciteit is, hoe lang die kan duren en welke weerslag 
ze kan hebben.

A2. 
Ten laatste één maand na ondertekening van de overeenkomst 
het voorziene overlegcomité installeren; indien nodig de proce-
dures van geschillenbeslechting toepassen om te vermijden dat 
recurrente problematische situaties onopgelost blijven.

Beheerinstrumenten

A3.
De beheerinstrumenten rationaliseren om te vermijden dat er een 
wildgroei ontstaat en dat ze nodeloos ingewikkeld worden, om zo 
de opvolging te vergemakkelijken. 

A4.
Geharmoniseerde richtlijnen uitwerken en helder formuleren wat 
er van de inhoud van de instrumenten verwacht wordt om deze 
beter te kunnen gebruiken. 

A5.
Ervoor zorgen dat de beheerinstrumenten voor de opvolging van 
het preventief en reactief onderhoud effectief worden gebruikt, 
door ze onder meer te integreren in de regelmatige opvolgings-
vergaderingen. 

Opvolging van de 
wijzigingen 

A6.
Voor wijzigingen in de loop van de bouw en met het oog op de 
toekomstige projecten, een doeltreffende procedure opstellen die 
is aangepast aan de aard van voorgestelde wijzigingen.
Voor wijzigingen in de loop van de exploitatie, beschikken over 
middelen om de offertes kritisch te kunnen onderzoeken, en voor 
de posten waarbij dat mogelijk is, voorzien in contractuele bepa-
lingen om de kosten van de wijzigingen te kunnen omkaderen; 
een duidelijk en volledig beeld behouden van de werkelijke kosten 
die gepaard gaan met de wijzigingen, om deze op lange termijn in 
de hand te kunnen houden. 

2.5 Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

In hun antwoord preciseren de Regie en de FOD dat een onderzoek van de interpretatiepro-
blemen van de performantiedoelstellingen opgestart is. De Regie laat weten dat de nieuwe 
bepalingen in het bestek en de performantiedoelstellingen voor de nieuwe gevangenis van 
Antwerpen rekening houden met de opgedane ervaring. Ze zijn van mening dat op die ma-
nier het probleem van de interpretatieverschillen grotendeels is weggewerkt.

De Regie en de FOD preciseren ook dat dergelijke comités weliswaar niet officieel werden 
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opgericht, maar dat er wel degelijk overleg was, in diverse vormen. Daardoor konden de 
problemen worden opgelost, onder meer voor het beheer van de gevangenis van Leuze. Het 
Rekenhof herinnert er niettemin aan dat het noodzakelijk is, bij terugkerende problemen, 
de procedures uit te werken voor overleg en geschillenbeslechting die volgens de overeen-
komst voorgeschreven zijn.

De Regie en de FOD zijn het erover eens dat er vele beheersinstrumenten worden opgelegd 
en dat die onvoldoende worden gemonitord. Ze voegen eraan toe dat ze ernaar streven een 
eenduidige werkwijze vorm te geven en die te integreren in een duidelijk inspectieplan. 

Bovendien verklaren de administraties dat het bestek van de nieuwe gevangenis van Ant-
werpen voor het managementplan al oplegt welke rubrieken het minstens moet bevatten 
en volgens welke structuur. 

Ze preciseren tot slot dat het gebruik van de beheersinstrumenten zal worden opgenomen 
in de agenda van de opvolgingsvergaderingen. 

De Regie en de FOD vermelden dat wat de wijzigingen tijdens de exploitatie betreft, een 
vast percentage voor de kosten werd opgenomen in het contract voor de gevangenis van 
Haren. Ook in de latere contracten zal dit worden opgenomen, om de kosten van die post 
in de hand te houden. 

2.6 Antwoord van de minister van Justitie en van de minister van Bin-
nenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

In hun antwoord stellen de ministers dat de diverse overlegmomenten met verschillende 
niveaus van vertegenwoordiging van de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie en de private 
partner hebben geleid tot de nodige oplossingen bij o.a. de problemen in Leuze. Volgens de 
ministers lijkt het oprichten van een formeel overlegorgaan enkel nodig indien er tussen 
de partijen niet tot een oplossing gekomen wordt. Dit is tot nu toe niet nodig gebleken. De 
dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) zal echter wel bekijken hoe het 
overlegcomité officieel vorm kan worden gegeven.

Bovendien achten de ministers het te sterk uitgedrukt dat de evaluatie van de beheersin-
strumenten bij het subcriterium exploitatie en functionaliteit op het moment van de gun-
ning van de opdracht, mee de kandidaat zou hebben bepaald. Het Rekenhof is echter van 
oordeel dat het resultaat van de evaluatie van een criterium onvermijdelijk een invloed 
heeft op het globale resultaat van de evaluatie van de offerte.

Tot slot wijzen de ministers op de wijzigingen die nodig zijn aan de projecten als gevolg 
van nieuwe wetgeving of nieuwe technologieën. Het Rekenhof stelt de mogelijkheid van 
toekomstige wijzigingen niet in vraag. In de context van een DBFM-project met een lange-
termijnovereenkomst en rekening houdende met de relaties met de private partner, moeten 
die wijzigingen echter voldoende worden omkaderd om het budgettaire aspect niet uit het 
oog te verliezen.





ONDERHOUD VAN DE STRAFINRICHTINGEN IN HET KADER VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN / 35

HOOFDSTUK 3

Zelfcontroles, registratie van 
afwijkingen en inspecties
De DBFM-overeenkomst voorziet in drie mechanismen die ervoor moeten zorgen dat de 
onderhoudsprestaties effectief gebeuren en dat de dienstverlener zijn verplichtingen op dat 
vlak nakomt. 

De dienstverlener moet zelfcontroles uitvoeren op zijn eigen activiteit en erover rappor-
teren aan de administratie. Een registratiesysteem moet ook de mogelijkheid bieden afwij-
kingen te registreren die op het vlak van onderhoud worden vastgesteld. Tot slot kunnen 
de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie rechtstreeks inspecties uitvoeren. 

3.1 Zelfcontroles 

Zelfcontroles zijn de controleactiviteiten door de dienstverlener om na te gaan of hij de per-
formantiedoelstellingen haalt. Om de meerwaarde van zelfcontroles te kunnen benutten, 
moet de Staat de garantie hebben dat ze goed worden uitgevoerd en de resultaten ervan 
kunnen gebruiken. 

Zelfcontroles moeten garanderen dat de doelstellingen van de overeenkomsten worden ge-
haald. Ze moeten het ook mogelijk maken disfuncties te vermijden, de herstelkosten te 
verminderen en de goede werking van de inrichtingen op lange termijn te verzekeren.

3.1.1 Inhoud van de controleprotocollen
De overeenkomst bepaalt dat de dienstverlener protocollen ter beschikking stelt van de 
FOD Justitie met daarin de uitvoeringsmodaliteiten van de zelfcontroleactiviteiten. De 
Staat heeft echter vooraf geen richtlijnen uitgevaardigd voor de inhoud die van die pro-
tocollen verwacht wordt. De verantwoordelijke van de inrichting van Beveren vindt ze te 
summier of te algemeen. In Leuze hebben de verantwoordelijken van de FOD Justitie en 
van de Regie er geen toegang toe. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de Staat de kwaliteit van de uitgevoerde zelfcontroles niet 
kan opvolgen op basis van de documenten die momenteel door de dienstverleners worden 
opgesteld. 
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3.1.2 Uitvoering en opvolging van de zelfcontroles
De dienstverlener moet minstens om de drie maanden zelfcontroles uitvoeren16. Hij mag ze 
zelf uitvoeren17 of laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige tegen betaling18. De 
resultaten moeten onmiddellijk aan de Regie en aan de FOD Justitie worden meegedeeld. 
Ze moeten onmiddellijk worden ingevoerd in het registratiesysteem van de afwijkingen (zie 
punt 3.2.2). 

Op het vlak van de programmering en de uitvoering zijn de verantwoordelijken van de 
inrichtingen van Beveren en Leuze van oordeel dat ze weinig zicht hebben op de controles 
door de dienstverlener. Ze wijzen erop dat de rapportering over de resultaten weinig gede-
tailleerd is. In de inrichting van Leuze konden de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen 
pas toegang krijgen tot de resultaten naar aanleiding van de audit. In die omstandigheden 
kan de Staat zich er dus niet van vergewissen dat alle geplande periodieke controles worden 
uitgevoerd en dat de vastgestelde problemen systematisch worden geregistreerd. 

De Staat volgt de resultaten van de controles niet proactief op. Hij baseert zich op de noti-
ficaties, klachten en problemen die zich voordoen, eerder dan op het preventief onderhoud 
en de zelfcontroles. In Beveren is de verantwoordelijke van oordeel dat extra middelen no-
dig zouden zijn om die activiteiten specifiek op te volgen en dat een reactieve controle 
volstaat voor de opvolging van het onderhoud. In Marche bespreekt men de planning van 
de periodieke controles en de resultaten ervan bij de driemaandelijkse vergaderingen. In 
Leuze worden de zelfcontroles niet specifiek opgevolgd; noch de Regie noch de FOD worden 
van de uitgevoerde periodieke controles op de hoogte gebracht. 

Het Rekenhof acht deze tekortkomingen ernstig en zorgwekkend aangezien de overeen-
komst stelt dat, wanneer de Regie der Gebouwen of de FOD Justitie vaststelt dat de dienst-
verlener een afwijking die bij de zelfcontrole werd vastgesteld, niet gemeld heeft, of dat hij 
een afwijking niet had geregistreerd terwijl dat wel moest, het bedrag van de korting van 
de toepasselijke vergoeding moet worden vermenigvuldigd met twee19. 

De Regie preciseert in haar antwoord dat bepaalde controles op eigen initiatief toch techni-
sche problemen aan het licht hebben gebracht. 

3.2	 Systeem	voor	de	registratie	en	de	afhandeling	van	afwijkingen

3.2.1 Ontwikkeling van het registratiesysteem
De overeenkomst bepaalt dat de dienstverlener een systeem moet ontwikkelen om de mel-
dingen zoals klachten, wensen, vragen om informatie en storingen te registreren en af te 
handelen. De door het systeem beheerde informatie kan leiden tot een vermindering van 

16  Met uitzondering van vier SLA’s (met betrekking tot het onderhoud van de gevels en de waterdichtheid, de elek-
trische installaties en het geprogrammeerd onderhoud van de technische installaties) waarvoor de controles zes-
maandelijks of jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De SLA’s specificeren de verwachte controlefrequentie, die 
varieert naargelang van de activiteiten (drie maanden, één maand, continu). 

17  Bv. controles van het onderhoud van de gevels en van de daken.
18  Bv. controles die worden uitgevoerd volgens het systeem ontwikkeld door VSR (Vereniging Schoonmaak Research) 

waarbij de schoonmaakkwaliteit wordt geëvalueerd, moeten vier keer per jaar worden uitgevoerd door een er-
kende VSR-controleur. 

19  Zie bijlage 6 Programma van eisen van de basisovereenkomst (3.2.9 Opsporing van onregelmatigheden).
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het bedrag van de vergoedingen als de geregistreerde anomalieën niet tijdig worden gecor-
rigeerd. Elke inrichting heeft haar eigen systeem dat door de dienstverlener is ontwikkeld. 
Er is dus niet één gemeenschappelijk systeem voor de DBFM-inrichtingen. 

In elk van de drie inrichtingen werden echter bij de invoering van het registratiesysteem de 
lokale verantwoordelijken van de FOD Justitie geraadpleegd, die specifieke vragen hebben 
kunnen stellen. 

In Leuze werd bij de terbeschikkingstelling van de gevangenis een voorbehoud geformu-
leerd om het systeem te aanvaarden en werd in een extra termijn voorzien om het in over-
eenstemming te brengen. Het voorbehoud had betrekking op programmeerfouten, zoals 
verkeerde interventietermijnen die worden verwacht van de dienstverlener in geval van 
afwijkingen of het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid (tabs zonder naam, onmogelijkheid 
om gegevens te selecteren, programma in het Nederlands). In augustus 2015 werd een meer 
gebruiksvriendelijke interface ontwikkeld, die nog steeds geen betrouwbare en volledige 
registratie van de afwijkingen kon garanderen. Sinds april 2017 gebeurt de registratie in het 
systeem en waarborgt ze de traceerbaarheid van de gegevens. 

In de praktijk hebben de inrichtingsverantwoordelijken parametreringsfouten vastgesteld 
in het registratiesysteem. Het gaat om hersteltijden, kortingsbedragen en een kritieke aard 
van de gebeurtenissen die niet conform de SLA’s zijn20. Die fouten, die de betrouwbaarheid 
van de registraties en de juistheid van de berekening van de vergoeding kunnen beïnvloe-
den, werden vastgesteld bij lokale controles op de registraties. Ze werden gecorrigeerd naar-
mate ze werden ontdekt. 

Het Rekenhof stelt vast dat er echter geen veralgemeende analyse van de volledige regis-
tratiesystemen werd uitgevoerd om een redelijke garantie te kunnen bekomen dat er geen 
andere parametreringsfouten meer zouden zijn. 

3.2.2	 Registratie	en	afhandeling	van	de	afwijkingen
De overeenkomst stelt dat de dienstverlener in overleg met de Regie der Gebouwen en de 
FOD Justitie een beschrijving moet opstellen van het proces voor de registratie en de af-
handeling van de afwijkingen. De Regie der Gebouwen, de FOD Justitie of een andere over-
heid kunnen enkel via de oproepcentrale een afwijking melden aan de dienstverlener. Als 
de centrale niet werkt, gebeurt de registratie volgens een andere eveneens gedetailleerde 
procedure. De overeenkomst geeft aan welke informatie moet worden ingevoerd om een 
afwijking te registreren21. Dat systeem is een essentieel element van de organisatie van de 
onderhoudsactiviteiten en de berekening van de vergoeding. Het biedt immers de mogelijk-
heid afwijkingen te registreren die aanleiding geven tot een eventuele vermindering van de 
kwartaalvergoeding die aan de dienstverlener wordt betaald. 

20  In een bepaalde inrichting hebben de lokale verantwoordelijken van de FOD Justitie bijvoorbeeld opgemerkt dat 
de SLA in verband met de brandbestrijdingsinstallaties, zoals die initieel in het systeem was geparametreerd, 
voorzag in een schadevergoeding van 20 euro per dag vertraging, terwijl de contractuele documenten voorzagen 
in 20 euro per uur voor de niet-kritieke anomalieën.   

21  Namelijk de identiteit van de persoon die de afwijking registreert, de beschrijving, de datum en het tijdstip van de 
melding van de afwijking, de dienst, de ruimte en de oorzaak waarop de melding van de storing betrekking heeft, 
de bijzondere kenmerken en het registratienummer.  
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In de praktijk bestaan de procedures en beantwoorden de registratiesystemen aan de eisen. 
De inrichtingsverantwoordelijken vinden de geregistreerde informatie toereikend als input 
om de vergoeding te berekenen. 

De overeenkomst bepaalt ook welke informatie de dienstverlener moet registreren nadat de 
afwijking werd afgehandeld22. Het is belangrijk dat de administratie zich ervan kan verge-
wissen dat de afhandeling toereikend is. De overeenkomst bepaalt dat de Regie en de FOD 
Justitie volledige en permanente toegang tot die gegevens hebben. 

De invoering van een afwijking genereert in de drie inrichtingen een werkorder in de syste-
men van de dienstverlener om te wijzen op de noodzaak van een interventie. De afwijkin-
gen worden door de dienstverlener geregistreerd, behalve in Leuze waar ze eveneens door 
de FOD Justitie kunnen worden ingegeven. De personeelsleden van de FOD Justitie die met 
de opvolging belast zijn, ontvangen een bevestiging bij de registratie en bij de afhandeling. 
In Leuze kunnen de afwijkingen met terugwerkende kracht worden ingevoerd in het sys-
teem, wat een risico inhoudt voor de betrouwbaarheid van de afhandelingstermijnen. 

Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de gewestelijke diensten van de Regie niet syste-
matisch beschikken over een volledige en permanente toegang tot het registratiesysteem 
van de inrichtingen. 

3.3 Inspecties

De basisovereenkomst voorziet in inspecties door de FOD Justitie en de Regie der Gebou-
wen. Ze kunnen te allen tijde, al dan niet aangekondigd, (laten) controleren of de dienstver-
lener de contractuele verplichtingen naleeft.

De overeenkomst omkadert eveneens de organisatie van de inspecties. Ze regelt de toegang 
tot de informatie en tot de plaatsen waar de prestaties worden voorbereid en uitgevoerd, de 
mededeling van de resultaten aan de dienstverlener, de invoering ervan in het registratie-
systeem en de toewijzing van de inspectiekosten23. De overeenkomst bepaalt tot slot dat, 
als de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen een inspectie uitvoeren of laten uitvoeren, 
zij niet verplicht zijn melding te maken van de eventuele tekortkomingen van de dienst-
verlener. 

Volgens de inrichtingsverantwoordelijken is er sprake van aselecte en niet-systematische 
controles, die lokaal door personeel van de FOD Justitie werden uitgevoerd, of van externe 
audits die werden besteld om bepaalde structurele problemen te kunnen analyseren. Der-
gelijke praktijken kunnen echter niet worden gezien als inspecties die deel uitmaken van 

22  D.w.z. het onderhoud of de overeenkomst, de afhandelwijze, de oorzaak van de storing met verwijzing naar de 
verslagen die werden opgesteld naar aanleiding van de onderzoeken van de storing, het tijdstip van reparatie, 
de eventuele belemmeringen waarmee men bij de afhandeling werd geconfronteerd, de eventuele specifieke 
kenmerken, waaronder de eventuele classificatie als afwijking, en specifiek in Leuze, de relevantie van de afwijking 
voor de beschikbaarheid. 

23  De inspectiekosten zijn ten laste van de dienstverlener als, ondanks een inspectie die 48 uur op voorhand werd 
aangekondigd, afwijkingen konden worden vastgesteld die leiden tot een korting van de vergoeding met minstens 
1.000 euro. 
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een beleid en een programma van gecoördineerde inspecties die zijn gebaseerd op een risi-
coanalyse van de inrichtingen en vastgelegde transversale thema’s. 

Het Rekenhof wijst meer specifiek op de moeilijkheden als gevolg van de bepaling dat als 
de FOD en de Regie een inspectie voeren of laten uitvoeren, zij niet verplicht zijn melding 
te maken van de eventuele tekortkomingen van de dienstverlener. Als deze bepaling wordt 
toegepast, kan ze de algemene opzet van de overeenkomst in gevaar brengen. 

3.4 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft drie mechanismen onderzocht die de Staat heeft ingesteld om zich 
ervan te vergewissen dat de onderhoudsprestaties effectief worden uitgevoerd en dat de 
verplichtingen van de dienstverlener op dat vlak worden nageleefd.

Het stelt vast dat de FOD Justitie en de Regie niet systematisch beschikken over de proto-
collen van zelfcontrole, de programmering en de resultaten van de zelfcontroles. Er kan 
dus niet worden gegarandeerd dat alle afwijkingen die worden vastgesteld bij de zelfcon-
troles, worden geregistreerd. 

De registratie van de afwijkingen is niet georganiseerd als een gemeenschappelijk sys-
teem voor alle DBFM-inrichtingen, waardoor de controle van de registraties en de vergelij-
king tussen inrichtingen een ingewikkelde zaak wordt. 

Er werden parametreerfouten vastgesteld en er is de mogelijkheid om incidenten met te-
rugwerkende kracht in te voeren, waardoor de betrouwbaarheid van de registraties en de 
berekening van de vergoeding aangetast worden. In één inrichting werden de tekortko-
mingen die bij de terbeschikkingstelling werden opgemerkt, met vertraging opgelost. De 
Staat heeft dus geen garantie dat alle parametreerfouten werden opgespoord en dat het 
registratiesysteem een betrouwbare basis is voor de juiste berekening van de vergoedingen. 

De meldingen van de afwijkingen en de afhandeling ervan kunnen worden opgevolgd op 
basis van het proces en de geregistreerde informatie. In bepaalde inrichtingen blijven ech-
ter specifieke problemen bestaan (registratie met terugwerkende kracht van de afhandeling 
van de afwijkingen, weinig zekerheid over de volledigheid van de registratie, een gebrek-
kige toegang tot het registratiesysteem voor de gewestelijke diensten van de Regie). 

Het Rekenhof is van oordeel dat de verschillende lokaal opgestarte opvolgingsdemarches 
weliswaar positief bijdragen tot de globale dynamiek inzake opvolging van het onderhoud, 
maar dat ze niet formeel kunnen worden gelijkgesteld met inspectieactiviteiten. Ze moe-
ten gepaard gaan met een gestructureerd inspectiebeleid waarbij de hoofdbesturen van de 
Regie en van de FOD Justitie zijn betrokken. Een dergelijk gestructureerd inspectiebeleid is 
noodzakelijk rekening houdende met de uitdagingen van het onderhoud en in het licht van 
de uitbreiding van het DBFM-park waarin Masterplan III voorziet. 
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Het Rekenhof formuleert bijgevolg de volgende aanbevelingen:

Zelfcontroles

A7.
De nodige elementen ter beschikking stellen van de FOD Justitie en de Regie 
der Gebouwen voor de opvolging van de zelfcontrole (protocollen, program-
mering en resultaten) met inachtneming van de voorwaarden in de overeen-
komst. 

A8.
Zorgen voor een regelmatige opvolging van de realisatie en de resultaten 
van de controles, onder meer bij de wekelijkse en maandelijkse opvolgings-
vergaderingen, om disfuncties en problemen te voorkomen.

Registratie van de 
afwijkingen

A9.
De kwaliteit van de registraties en van de parametrering van de registratie-
systemen aan een audit onderwerpen om op een structurele en geharmoni-
seerde manier te waarborgen dat er geen fouten zijn die de berekening van 
de driemaandelijkse vergoeding kunnen beïnvloeden; op basis van die audit 
de operationele aanpassingen uitvoeren om de betrouwbaarheid van de re-
gistraties te kunnen verhogen en de naleving van de contractuele bepalingen 
te waarborgen. 

A10.
De convergentie van de registratiesystemen bevorderen op basis van de 
lessen die werden getrokken uit de bestaande systemen, om op termijn te 
komen tot een gemeenschappelijke regeling voor alle DBFM-inrichtingen. 

Inspecties

A11.
Een gecoördineerd inspectiebeleid en –programma invoeren voor de DBFM-
inrichtingen, op basis van een risicoanalyse van de inrichtingen, inclusief 
transversale thema’s; die opdracht toevertrouwen aan een DBFM-cel waarin 
de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen worden samengebracht, die is 
gesitueerd op een hoger organisatieniveau dan dat van het operationele be-
heer (zie hoofdstuk 5). 

3.5 Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie geven aan dat op het vlak van de controle van 
het onderhoud, de focus vooral moet liggen op de controle van de beschikbaarheid. De pri-
vate partner blijft verantwoordelijk voor de controle op het uitvoeren van alle onderhoud. 

Het Rekenhof is niettemin van oordeel dat de verantwoordelijkheid van de private partner 
de administratie er niet van hoeft te weerhouden proactief de uitvoering van het onderhoud 
op te volgen.

Wat de kwaliteit van de registraties betreft, signaleren de Regie en de FOD dat alle sys-
temen momenteel door de lokale equipes worden bekeken. Zo nodig wordt een audit ge-
vraagd aan de Federale Interne Auditdienst. Voor het Rekenhof is dit een goede praktijk 
die moet worden aangevuld met een horizontale analyse om te streven naar een uniform 
registratiesysteem voor alle DBFM-gevangenissen. De administraties onderschrijven in dat 
kader aanbeveling 10 om tot een gemeenschappelijke regeling te komen: daartoe is een 
aanzet gegeven naar aanleiding van de evaluatie van de huidige systemen. De bedoeling is 
een eenvormig monitoringsysteem te kunnen opleggen vanaf Masterplan III en het daarna 
uit te rollen in de al gebouwde gevangenissen. 
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3.6 Antwoord van de minister van Justitie en van de minister van 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

De ministers bevestigen in hun antwoord het belang van zelfcontroles en inspecties en 
benadrukken dat daarvoor een uitbreiding van de personeelseffectieven nodig is en vol-
doende formalisering van dergelijke activiteiten. Het Rekenhof is van oordeel dat vooral 
voor het opzetten van een inspectiebeleid personeel nodig zal zijn.
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Hoofdstuk 4

Berekening van de vergoeding
Zodra de penitentiaire inrichting ter beschikking wordt gesteld, betaalt de federale Staat 
een trimestriële vergoeding aan de privépartner tot het verstrijken van de overeenkomst 
met een looptijd van 25 jaar, waarna de inrichting wordt overgedragen aan de Staat.

Voor de drie geauditeerde DBFM-inrichtingen zal de Staat een vergoeding vereffenen tot 
2038 en 2039. In 2016 bedroegen de reeds afgeloste vergoedingen 38.713.227 euro.

De vergoeding bestaat uit een forfaitair deel voor de bouw- en financieringskosten, en een 
variabel deel voor de onderhoudswerkzaamheden. Het basisbedrag van de onderdelen van 
de vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst, maar wordt nog gecorrigeerd op ba-
sis van de effectieve bezetting van de gevangenis alsook op basis van de kortingen die van 
toepassing zijn, bijvoorbeeld wanneer de dienstverlener de performantiedoelstellingen niet 
haalt.

De berekening van de vergoeding berust op een monitoringsysteem dat de informatie 
kan afleveren die nodig is voor de berekening van de vergoeding.

Het Rekenhof is van mening dat het berekeningsmechanisme van de vergoeding moet 
beantwoorden aan vereisten betreffende transparantie en betrouwbaarheid.

4.1 Berekeningsmechanisme

De Staat betaalt op trimestriële basis een vergoeding die de investering, het onderhoud 
en de facilitaire diensten van de inrichtingen dekt. Het basisbedrag van de onderdelen 
van de vergoeding ligt vast. Het is gedefinieerd in het financiële luik van de overeenkomst 
(Financial Close).
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Tabel 5 –  Basisbedragen van de vergoeding

Onderdelen van de vergoeding

Gevangenissen

Marche-en-
Famenne Beveren Leuze-en-

Hainaut

Beschikbaarheidsvergoeding

Investeringsvergoeding
(ontwerp-, bouw- en financierings-
kosten)

1.722.800,00 2.282.574, 46(*) 1.887.380,00

Vergoeding voor onderhoudstaken
(kosten voor onderhoudswerkzaam-
heden naast de facilitaire diensten)

708.124,61 611.253,99 655.370,79

Vergoeding voor facilitaire diensten

Afvalbehandeling 26.988,02 13.553,69 6.639,57

Wasserij 49.912,50 34.041,63 32.901,79

Collectieve catering 566.012,25 462.144,85 433.191,05

Trimestriële vergoeding 3.073.837,38 3.403.568,62 3.015.483,20

Jaarvergoeding 12.295.349,52 13.614.274,48 12.061.932.80

(*) Ingevolge een herfinanciering waarvan de effecten ingingen op 1 januari 2017, daalde de investeringsvergoeding 
van 2.322.342,27 euro tot 2.282.574,46 euro.

Bron: Rekenhof

De Staat betaalt een trimestriële vergoeding waarop een aantal correcties en kortingen 
wordt toegepast. De bedragen evolueren ook volgens een formule voor prijsherziening die 
is opgenomen in elke overeenkomst.

De vergoeding voor onderhoudstaken alsook de vergoedingen voor wasserij- en catering-
diensten worden opgetrokken of verminderd op basis van het aantal plaatsen dat wordt 
benut in de inrichting. De investerings- en afvalbehandelingsvergoeding worden niet ge-
corrigeerd.

Er worden drie verminderingsmechanismen toegepast.

De kortingen wegens boetepunten houden verband met gebeurtenissen die worden om-
schreven en geklasseerd in vier categorieën naargelang van de ernst ervan. De gebeurtenis-
sen die een boete rechtvaardigen, moeten worden vastgesteld door de Regie der Gebouwen. 
Er wordt een proces-verbaal over opgesteld.

Een beschikbaarheidsvermindering wordt toegepast op de brutovergoeding wanneer de 
beschikbaarheidsvereisten niet worden gehaald.

Een prestatievermindering wordt toegepast wanneer de performantiedoelstellingen niet 
worden bereikt. Ze wordt berekend op basis van het bedrag dat voor elke SLA is voorop-
gesteld en de ernst van de vastgestelde afwijking. Wanneer deze afwijking verschillende 
oorzaken heeft die er elk apart zouden toe leiden dat er geen prestatie is, wordt één enkele 
vermindering toegepast.
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Er zijn regels die nauwkeurig bepalen op welke posten van de vergoeding de kortingen 
worden toegepast. Op de investerings- en afvalbehandelingsvergoedingen worden geen 
kortingen toegepast.

Aan de hand van die verschillende kortingen kan de vergoeding worden berekend. In de 
volgende tabel worden de correcties en kortingen samengevat die worden toegepast op het 
basisbedrag van de vergoedingen.

Tabel 6 –  Correctie- en verminderingsmechanisme m.b.t. de vergoeding

Trimestrieel basisbedrag van de vergoeding opgenomen in het financiële luik van de overeenkomst 
 (Financial Close)

Beschikbaarheidsvergoeding Vergoeding voor facilitaire diensten

Investering Onderhouds-
taken

Afval- 
behandeling Catering Wasserij

Correcties +/- 0 correctie +15 €/etmaal/  
ingenomen 
plaats in-
dien >359  
ingenomen 
plaatsen of
/mono- of duo-
cel ingenomen 
door 2/3 gedeti-
neerden

0 correctie +8 €/dag/plaats  
indien >312 plaat-
sen

+0,5 €/dag/plaats 
indien >312 plaat-
sen

-8 €/dag/niet-ge-
bruikte plaats 
ten opzichte van 
312 plaatsen/
maaltijd of /
niet-opgediende 
maaltijd

-0,5 €/dag/niet-ge-
bruikte plaats 
ten opzichte van 
312 plaatsen

= gecorrigeerd bedrag of brutovergoeding

Verminde-
ringen

Boeten 
(gebeurtenissen of 
omstandigheden 
opgelijst in 4 catego-
rieën)

1.000 €/ boetepunt (indien >4 punten/verstreken trimester)
De boetepunten nemen af volgens de gebeurtenissencategorie:
• categorie 1 = 25 punten

Voorbeeld: verboden contact met gedetineerden
• categorie 2 = 5 punten

Voorbeeld: schending van het huishoudelijk reglement van de 
gevangenis

• categorie 3 = 3 punten
Voorbeeld: tekortkomingen van de dienstverlener die leiden 
tot situaties die een reëel risico inhouden op verwondingen

• categorie 4 = 1 punt
Voorbeeld: tekortkoming die niet leidt tot een risicovolle 
situatie

Beschikbaarheids-
kortingen (elke ruim-
te van de gevangenis 
moet beschikbaar 
zijn)

50 tot 20.000 €/dag
volgens het aantal en het percentage van alle beschikbare cellen 
en volgens het aantal individuele cellen dat voor een bepaalde 
duur niet beschikbaar is

Prestatiekortingen De kortingen worden berekend op basis van de verwachte perfor-
mantieniveaus en de ernst van de tekortkoming.

Voorbeelden:
•  200€/dag voor een sanitair blok dat buiten werking is en niet 

binnen 4 uur hersteld is (indien kritiek)
•  100 €/dag voor een vochtprobleem dat niet binnen 5 werk-

dagen  
verholpen is (indien niet kritiek)

= te vereffenen bedrag of nettovergoeding

Bron: Rekenhof
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4.2 Monitoringsysteem

4.2.1 Monitoringverslagen
Opdat de correcties en de kortingen zouden kunnen worden toegepast, moet de Staat be-
schikken over de nodige informatie voor de exacte berekening van de vergoeding. De over-
eenkomst bepaalt dat de dienstverlener per trimester een monitoringverslag bezorgt aan 
de Regie der Gebouwen en aan de FOD Justitie24. Dat verslag moet het volgende bevatten:

• de afwijkingen m.b.t de verstreken periode en de behandeling ervan;
• de afwijkingen die niet werden opgelost binnen de geplande termijn;
• de oorzaken en details van de kortingen;
• de resultaten van de zelfcontroles of van de inspecties;
• de gegevens m.b.t. de facilitaire diensten en de toegepaste correcties.

De overeenkomst bepaalt dat het verslag duidelijk en begrijpelijk moet zijn alsook voldoen-
de onderbouwd met makkelijk te controleren gegevens. Het verslag bevat de bedragen van 
de vergoeding voor de desbetreffende periode en vormt één van de verantwoordingsstuk-
ken ervan25.

De verantwoordelijken van twee inrichtingen zijn van oordeel dat de verslagen duidelijk en 
exhaustief genoeg zijn om de kortingen te kunnen berekenen. Het trimestrieel verslag van 
Marche vermeldt inderdaad systematisch en op exhaustieve wijze alle elementen waarin de 
overeenkomst voorziet. In Leuze daarentegen werden de verslagen laattijdig ter beschik-
king gesteld van de FOD Justitie en van de Regie, en waren ze niet duidelijk en exhaustief 
genoeg. De gegevens beantwoordden niet aan de verwachtingen op het vlak van kwaliteit en 
inhoud (niet-becijferde grafieken, geen analyses en interne tegenstrijdigheden). Bijgevolg 
werd de korting manueel berekend door de directie van de inrichting op basis van gegevens 
uit het registratiesysteem. In juni 2017 achtten de verantwoordelijken van de inrichting het 
nieuwe format van de dienstverlener aanvaardbaar, hoewel het uitsluitend gecumuleerde 
cijfers bevatte zonder enige analyse. De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen benadruk-
ken dat in het geval van Leuze boetepunten werden opgelegd voor die mankementen.

4.2.2 Monitoringvergaderingen
De overeenkomst voorziet in een maandelijkse rapporteringsvergadering waarbij de SLA’s 
en de moeilijkheden die werden ondervonden om de doelstellingen te bereiken, worden 
overlopen26. De afwijkingen uit de registratiesystemen dienen als tools voor de opvolging.

In de praktijk werd de coördinatie verder uitgewerkt:

• Er vinden wekelijkse vergaderingen plaats met de technisch beheerder, de vertegen-
woordiger van de dienstverlener en, naargelang van de instelling, een vertegenwoordi-
ger van de Regie der Gebouwen. De opvolging is gericht op de operationele en techni-
sche problemen in de inrichting.

24 Artikel 8.5 van de basisovereenkomst.
25 Artikel 5.1.1 van bijlage 2 ‘Betalingsmechanisme’ van de basisovereenkomst.
26 Programma van performantie-eisen. 
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• Er vinden maandelijkse vergaderingen plaats met het hoofd van de inrichting, de tech-
nisch beheerder en de vertegenwoordiger van de dienstverlener. De opvolging is gericht 
op de belangrijkste problematieken in de inrichting.

• Er vinden trimestriële vergaderingen plaats met het hoofd van de inrichting, de ver-
tegenwoordiger van de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) van de 
FOD Justitie (sinds 2016), de vertegenwoordiger van de dienstverlener en de vertegen-
woordiger van de DBFM-cel van de Regie der Gebouwen. De opvolging betreft de tri-
mestriële monitoring en de toepassing van de kortingen in het licht van de berekening 
van de vergoeding.

De vergaderingen vinden plaats en worden gedocumenteerd. In sommige inrichtingen 
wordt de frequentie voorgeschreven in de overeenkomst soms aangepast naargelang van de 
behoeften. In sommige andere inrichtingen kunnen door de kwaliteit van de documentatie 
de beslissingen niet systematisch worden opgevolgd. Dat vormt een probleem voor de beta-
ling van de vergoedingen. Op basis van de processen-verbaal van de vergaderingen kunnen 
niet altijd de uitzonderingen worden geïdentificeerd waartoe werd beslist voor de toepas-
sing van de vergoedingskortingen (zie punt 4.3.2 ‘Betrouwbaarheid van de berekening van 
de kortingen’). Die situatie kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de opvol-
ging en voor de transparantie van de berekening van de vergoeding.

4.3	 Vereffende	vergoedingen

Na afloop van de bouwfase bevestigt de Staat dat de gevangenis werd gerealiseerd in over-
eenstemming met de DBFM-overeenkomst, door een beschikbaarheidscertificaat af te le-
veren. Vanaf dat moment is het gebouw beschikbaar en is de vergoeding verschuldigd aan 
de dienstverlener.

De volgende tabel bevat de door de Staat betaalde jaarlijkse vergoedingen.

Tabel 7 –  Gecorrigeerde en verminderde jaarlijkse vergoedingen, vergoedingen voor laattijdige  
terbeschikkingstelling niet meegerekend (bedragen in euro)

 Gevange-
nissen 2013 2014 2015 2016 2017

Marche 4.674.306,24 12.484.601,76 12.561.459,35 12.650.595,80 12.614.845,00

Leuze(*) - 7.646.639,06 11.074.771,29 12.073.155,23 12.415.624,41

Beveren - 13.035.603,45 13.746.055,03 13.989.476,30 13.965.191,48

Totaal 4.674.306,24 33.166.844,27 37.382.285,67 38.713.227,33 38.995.660,89

(*) In Leuze omvatten de vergoedingen de vergoeding voor laattijdige terbeschikkingstelling, d.i. 157.500 euro, verschuldigd 
door de dienstverlener en aangerekend op de eerste investeringsvergoeding. Ze bevatten echter niet de boetes wegens 
vertraging die voorlopig werden afgehouden in het tweede trimester 2015 (1.294.750 euro) en definitief werden bepaald in 
januari 2017 (993.694,11 euro), die de investeringsvergoeding en de vergoeding voor onderhoudstaken doen dalen.

Bron: Regie der Gebouwen

De correcties en kortingen die in Marche, Beveren en Leuze worden toegepast, staan op-
gesomd per trimester in bijlage 2. De correcties gebeuren op basis van de bezetting van 
de inrichtingen. Een structurele interpretatie van de kortingen is moeilijk, maar ze gaan 
in dalende lijn. In Leuze bedragen ze echter meer dan in Marche en Beveren aangezien er 
vergoedingen werden toegepast voor laattijdige terbeschikkingstelling.
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De terbeschikkingstelling van de gevangenis van Leuze was oorspronkelijk gepland op 
25 april 2014. Vanwege een heel aantal afwijkingen27 weigerde de Regie het certificaat af 
te leveren op die datum. Uiteindelijk werd het certificaat toegekend op 20 juni 2014, met 
terugwerkende kracht tot 16 mei, tegen vergoedingen en met veel voorbehoud. Er werd 
een vergoeding voor laattijdige beschikbaarheid geëist ten belope van 157.500 euro28. Ook 
werd een systeem ingevoerd voor boetes wegens vertraging waarbij elke afwijking die was 
vastgesteld op het moment dat het certificaat werd opgemaakt, werd gekoppeld aan een 
maximumtermijn voor een tussenkomst, waarna een dagelijkse boete verschuldigd was. In 
januari 2017 bedroegen die boetes wegens afwijkingen 993.694 euro. De twee laatste ele-
menten van voorbehoud die als bijlage bij het beschikbaarheidscertificaat waren gevoegd, 
werden geschrapt in februari 2017.

4.4 Betrouwbaarheid van de berekening van de kortingen

De interpretatie van de SLA’s, de kwaliteit van het registratiesysteem en de betrouwbaar-
heid van de rapportering29 bepalen hoe betrouwbaar de berekening van de kortingen is. De 
vaststellingen die daaromtrent reeds werden geformuleerd in de voorgaande hoofdstukken 
hebben bijgevolg een rechtstreekse invloed op de kortingen van de vergoeding.

Sommige door de inrichtingen genomen beslissingen, die inmiddels niet langer worden 
toegepast, kunnen de berekening in het nadeel van de dienstverlener of van de Staat wij-
zigen:

• Sommige inrichtingen hebben een andere interpretatie gehanteerd van de kosten die 
voor rekening van de dienstverlener zijn, ondanks de bepalingen in de overeenkomst. 
Ter illustratie, de kosten voor de benutting van verbruiksgoederen voor sanitair of was-
serij werden verkeerdelijk gefactureerd aan de dienstverlener, want op grond van de 
overeenkomst zijn ze voor rekening van de Staat.

• Verschillende inrichtingen besloten de gedetineerden te laten meewerken bij onder-
houdstaken die moesten worden uitgevoerd door de dienstverlener, bijvoorbeeld bij 
onderhoudstaken m.b.t. groene ruimtes. Die activiteiten zijn contractueel gezien niet 
bedoeld om te worden uitgevoerd door gedetineerden. Op die manier betaalt de Staat 
de dienstverlener een vergoeding voor taken die hij niet uitvoert.

• De dienstverlener die instaat voor de wasserij bij één inrichting is daar ook voor verant-
woordelijk bij een forensisch psychiatrisch centrum. Toen hij vaststelde dat de installa-
ties van de wasserij onderbenut waren, besliste hij de prestaties voor beide inrichtingen 
te realiseren in één installatie. Deze praktijk mag dan wel stopgezet zijn volgens de 
Regie der Gebouwen, ze geeft toch aanleiding tot vragen bij de afmetingen van de infra-
structuur, de omvang van de geleverde prestaties en de eraan gekoppelde bezoldiging.

27 Voorbeelden: problemen bij het sluiten van elektrische deuren, alarmen die niet in werking treden, intercoms en 
luidsprekers die buiten werking zijn, camera’s die vanzelf bewegen, ongeschikt systeem voor de registratie en 
verwerking van de meldingen.

28 Gelijk aan 21 (dagen) x 7.500 euro. Deze vergoeding zou 600.000 euro hebben belopen indien de beschikbaar-
heidsdatum zou zijn vastgelegd op 20 juni in plaats van met terugwerkende kracht te zijn vastgelegd op 16 mei  
(30 x 7.500 euro + 25 x 15.000 euro).

29 Bij gebrek aan een betrouwbaar monitoringverslag hebben de beheerders van de gevangenis van Leuze de gege-
vens uit het registratiesysteem gebruikt om de overzichtsstaat van de dienstverlener te verifiëren.
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De administraties signaleren dat deze problemen weggewerkt zijn. De FOD Justitie is niet-
temin van oordeel dat de overeenkomst te restrictief is voor het werk van de gedetineerden. 
De FOD voegt daaraan toe dat in de drie DBFM-gevangenissen door de private partner con-
tracten werden aangegaan met Cellmade (de arbeidsdienst van DG EPI) voor de inhuring 
van gedetineerden voor bepaalde taken. De private partner betaalt zoals elke andere firma 
die een beroep doet op gedetineerden de factuur hiervoor aan Cellmade. Voor het Rekenhof 
houdt die manier van werken het risico in dat er een bedrag voor vergoedingen ter beschik-
baar is dat niet meer overeenstemt met de werkelijk geleverde prestaties.

Bovendien wordt lokaal afgeweken van de hoge eisen, wat niet conform de overeenkomst 
is. Om verschillende redenen worden vergoedingskortingen niet toegepast of worden ze 
vervangen voor andere maatregelen. De FOD en de Regie noemen uiteenlopende motieven: 
problemen in verband met de interpretatie van de vereisten, de wens om een engagement 
op lange termijn aan te gaan met een partner, de operationele praktijk, de strengheid van 
sommige kortingen of herstellingstermijnen.

Zo stelde het Rekenhof bv. de volgende gevallen vast:

• Één inrichting kende uitbreidingen toe van de herstellingstermijn voor problemen met 
cameratoezicht of paste de geplande kortingen niet toe wanneer de herstellingstermijn 
werd overschreden. Een andere inrichting verlengde de geplande herstellingstermijn 
met vijf minuten; ze achtte de in de overeenkomst vastgelegde termijn niet realistisch.

• Één inrichting liet een aantal kortingen vallen die verband hielden met steeds terugke-
rende elektriciteitsproblemen op voorwaarde dat de dienstverlener de problematische 
installaties onderzocht en een structurele oplossing aanbracht voor de recurrente pro-
blemen.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de bestraffingen, zelfs wanneer de overeen-
komst voorziet in een discretionaire bevoegdheid ter zake. Zo stelde het Rekenhof vast:

• In één inrichting werden geen boetepunten gegeven, ondanks bepaalde gebeurtenissen 
die dat konden rechtvaardigen. De directie deed een beroep op aangetekende stukken 
en processen-verbaal zonder de in de basisovereenkomst opgenomen sancties toe te 
passen.

• In een andere inrichting had tot tweemaal toe een boete moeten worden opgelegd aan 
de dienstverlener, omdat een arbeider de plannen van het gebouw was vergeten in de 
wasserij en als gevolg van een elektriciteitspanne die tot 25.000 euro boete had kunnen 
leiden. In dat laatste geval verbond de dienstverlener zich ertoe investeringen uit te voe-
ren op het vlak van elektriciteit en heeft hij zich aan deze verbintenis gehouden.

In die twee gevallen werden de centrale administratie van de FOD Justitie en de Regie der 
Gebouwen geraadpleegd.

Het Rekenhof heeft ongelijkheden tussen de inrichtingen vastgesteld bij de uitzonderings-
modaliteiten. Er is immers geen enkele centrale instructie ter omkadering van de uitzon-
deringen op lokaal niveau. Het niveau van objectivering en documentatie van de uitzonde-
ringen varieert van de ene inrichting tot de andere. De toegekende uitzonderingen worden 
niet gecentraliseerd, wat verhindert dat hieromtrent een gemeenschappelijke databank 
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wordt aangelegd en dat de belangrijkste uitzonderingen worden gevalideerd.

4.5	 Verificatie	van	de	vergoeding	en	van	de	bedragen

De controles van de centrale diensten van de Regie der Gebouwen hebben betrekking op 
de toepassing van het mechanisme voor prijsherziening. De gegevens die lokaal worden op-
genomen in de monitoringverslagen worden niet geverifieerd op centraal niveau. De dienst 
Budget van de FOD Justitie voert gelijkaardige verrichtingen uit voor de facilitaire diensten.

De formules voor prijsherziening, de indexen en wegingen worden op een verschillende 
manier toegepast bij de drie inrichtingen. In Leuze kan de keuze voor een welbepaalde 
index in vraag worden gesteld: de herziening van het bedrag van de vergoeding voor afval-
behandeling varieert gedeeltelijk op basis van een index gekoppeld aan de evolutie van de 
kosten in het hotelwezen. Bovendien wordt in de overeenkomsten van de drie inrichtingen 
de consumptieprijsindex gebruikt in formules voor prijsherziening, wat strijdig is met de 
wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen30. Tot slot worden 
sommige indexen pas bekendgemaakt na berekening van de vergoeding voor de desbetref-
fende periode, waardoor de waarde van de index een periode betreft die voorafgaat aan de 
facturatieperiode.

De op de vergoedingen toe te passen correcties worden uitgevoerd op basis van de gegevens 
opgenomen in een door de dienstverleners ingevuld formulier, dat voor elke dag van het 
verstreken trimester het aantal in de inrichting aanwezige gedetineerden vermeldt.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat, wat de kortingen betreft, de kwaliteit van de in de 
trimestriële overzichtsstaten opgenomen informatie verschilt van de ene inrichting tot de 
andere. Het is niet mogelijk de uitgevoerde kortingen te verantwoorden aan de hand van de 
monitoringgegevens die bij de overzichtsstaat worden gevoegd ter staving van de facturatie.

4.6 Conclusies en aanbevelingen

De overeenkomst voorziet in een monitoringsysteem dat de Staat de mogelijkheid moet 
bieden de activiteiten van de dienstverlener op te volgen, de kwaliteit ervan te evalueren 
en te beschikken over nuttige informatie voor de berekening van de vergoeding. De mo-
nitoringverslagen beantwoorden echter niet systematisch aan de contractuele bepalingen 
op het vlak van de inhoud en de kwaliteit van de gegevens. Zo duurde het in Leuze tot juni 
2017 vooraleer men beschikte over een verslag dat voldeed aan de eisen betreffende kwa-
liteit en controleerbaarheid. Volgens de FOD Justitie en de Regie doet dit probleem zich 
vooral voor in Leuze, waar boetepunten werden opgelegd.

30 De wet verbiedt alle formules voor de indexatie van industriële en commerciële prijzen die gekoppeld zijn aan de 
consumptieprijsindex of aan ongeacht welke index. De clausules betreffende de prijsherziening moeten betrek-
king hebben op parameters die de werkelijke kosten vertegenwoordigen. Hetzelfde verbod vloeit momenteel 
voort uit de artikelen 10 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en 38/7, §  1, van het koninklijk 
besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten.
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De opvolging van de prestaties wordt ook omkaderd door een regeling betreffende moni-
toringvergaderingen op verschillende niveaus. In bepaalde inrichtingen kunnen door de 
kwaliteit van de documentatie die tijdens die monitoringvergaderingen wordt opgemaakt, 
de beslissingen niet altijd in detail worden opgevolgd, wat een probleem vormt voor de be-
taling van de vergoedingen.

Een mechanisme voor de berekening van de vergoeding vermeldt correcties die ge-
koppeld zijn aan de bezetting van de plaatsen voor gedetineerden, alsook de kortingen 
die worden toegepast wanneer de performantie- en beschikbaarheidsdoelstellingen niet 
worden gehaald.

De invoering ervan vertoont echter zwakke punten op het vlak van transparantie en juist-
heid. Zo hebben de monitoringgegevens en het feit dat afwijkingen op de kortingen niet 
worden gedocumenteerd een negatieve invloed op de transparantie van de berekening van 
de vergoedingskortingen. Bovendien heeft een aantal fouten de bepaling van het bedrag 
beïnvloed ingevolge, meer bepaald, een slechte toepassing van sommige in de overeen-
komst opgenomen bepalingen. Die situatie kan een remmende werking hebben op de ei-
genschap van het kortingsmechanisme om te wegen op het gedrag van de dienstverlener in 
geval van een afwijking. Op termijn kan die toestand schade toebrengen aan de algemene 
opzet van de overeenkomst en de verschillen tussen de inrichtingen benadrukken. De prijs-
herzieningsformules werden overeengekomen in strijd met de toepasselijke wettelijke be-
palingen31.

Bijgevolg formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:

Monitoringregeling

A12.
Één enkele structuur van monitoringrapport invoeren voor alle  
DBFM-inrichtingen, om een eenvormige naleving van de contractue-
le bepalingen te garanderen, de gecentraliseerde opvolging te verge-
makkelijken en de verschillende inrichtingen gemakkelijker te kunnen 
vergelijken.

A13.
Ervoor zorgen dat de opvolgingsvergaderingen daadwerkelijk worden 
georganiseerd in alle inrichtingen en dat de genomen beslissingen  
worden gedocumenteerd, en zeker de beslissingen die het uiteindelijke 
bedrag van de vergoeding rechtstreeks beïnvloeden.

Mechanisme voor de 
berekening van de 

vergoeding

A14.
Bij toekomstige projecten voorzien in een mechanisme voor prijsher-
ziening dat in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en 
dat hetzelfde is voor alle inrichtingen, om een betere controle mogelijk 
te maken.

31 Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen bij de plaatsing van de op-
drachten van de drie DBFM-gevangenissen. Momenteel gaat het om de artikelen 10 van de wet van 17 juni 2016 in-
zake overheidsopdrachten en 38/7, §  1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van overheidsopdrachten.
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A15.
Om een gelijke behandeling en de coherentie van de opvolging van de 
onderhoudswerkzaamheden op lange termijn te garanderen, de af-
wijkingen op de toepassing van de kortingen beter omkaderen, meer  
bepaald door de genomen beslissingen te formaliseren, te centralise-
ren en mee te delen.

A16.
De afwijkingen op de toepassing van een korting waartoe lokaal werd 
besloten, formeel en grondig motiveren, om een transparant proces te 
garanderen.

4.7 Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

Wat aanbeveling 12 betreft, begrijpen de administraties het belang om contractueel mini-
male kwaliteitseisen op te leggen om de monitoringverslagen te omkaderen.

Ze zijn het echter niet eens met de opmerking van het Rekenhof over de prijsherzienings-
formule in de huidige contracten in verband met het gebruik van de consumptieprijsindex 
om prijzen te herzien (aanbeveling 14). De administraties halen als argument artikel 65 aan 
van de wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, om af te wijken van arti-
kel 57 van de wet van 30 maart 1976.

Het Rekenhof is van oordeel dat artikel 65 niet van toepassing is op de drie onderzoch-
te DBFM, aangezien het pas van kracht werd op 1 juli 2013 (en maar van kracht was tot 
29 juni 2017), wat na de sluiting van de contracten is.

Nog steeds in verband met aanbeveling 14 is de administratie van oordeel dat het moge-
lijk maar niet evident is een identieke prijsherzieningsformule op te leggen voor alle ge-
vangenissen. Voor deze aanpak zou de gemiddelde kostenopbouw van alle bieders bekend 
moeten zijn. Een prijsherzieningsformule op maat van het project (zoals gevraagd tijdens 
de aanbestedingsprocedure voor Beveren, Marche en Leuze) is volgens haar de meest ge-
schikte oplossing.

De administratie preciseert ook dat ze overweegt de prijsherzieningsformule mee te be-
oordelen via het financiële gunningscriterium. Het Rekenhof is echter van oordeel dat het 
moeilijk is de financiële gevolgen van een prijsherzieningsformule te beoordelen via de 
gunningscriteria. Artikel 38/7, §  1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten preciseert trouwens dat, 
voor dat type opdracht en behalve bij gemotiveerde uitzondering, de aanbestedende over-
heid zelf een prijsherzieningsformule moet opnemen in de documenten van de opdracht, 
die van toepassing is op alle inschrijvers.

Wat de centralisering van de afwijkingen (aanbeveling 15) betreft, erkennen de Regie der 
Gebouwen en de FOD Justitie dat de contracten nog te gedecentraliseerd worden beheerd 
en centraler moeten worden opgevolgd om geharmoniseerde beslissingen tussen de inrich-
tingen te kunnen nemen.
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Hoofdstuk 5

Administratieve organisatie en 
kennisvergaring
De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie verdelen de opdrachten voor de opvolging van 
de onderhoudswerkzaamheden. Die administraties moeten kunnen werken op basis van 
een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden, voldoende en kwalitatieve 
human resources en performante cöordinatiemechanismen.

Met het oog op permanente verbetering is het van belang dat de Staat parallel kan terug-
vallen op leermechanismen, om de bij het beheer van de DBFM-projecten verworven er-
varing te benutten, zowel voor de bestaande als voor de toekomstige DBFM-inrichtingen, 
alsook voor de inrichtingen in eigen beheer.

5.1 Verdeling van de verantwoordelijkheden en coördinatie

De volgende grafiek geeft een schematisch overzicht van de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden voor de opvolging van het onderhoud. De punten 5.1.1 tot 5.1.4 omschrijven nader 
de aard van de verbanden 1, 2, 3 en 4 in de grafiek.

Grafiek 3 –  Administratieve organisatie die instaat voor de opvolging van de onderhoudswerkzaam-
heden

3

2

4

1

FOD Justitie – DG EPI (DOGV) Regie der Gebouwen – Cel DBFM

Regie der Gebouwen – Regionale 
directies

FOD Justitie – Directie van de 
DBFM-inrichting

Bron: Rekenhof

5.1.1 FOD Justitie (Verband 1)
De dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) van de FOD Justitie is de dienst 
van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) die belast is met de tech-
nische ondersteuning van alle gevangenissen van het land. De DOGV bestaat uit 13 voor-
namelijk technisch opgeleide personeelsleden, waaronder 4 ingenieurs. De dienst beschikt 
niet over een specifieke cel belast met de opvolging van de DBFM-projecten. De verant-
woordelijke meent dat het aantal personeelsleden volstaat voor de momenteel georgani-
seerde technische opvolging van de onderhoudsactiviteiten, maar ontoereikend is om de 
technische inbreng te garanderen die nodig is voor de voorbereiding van DBFM-projecten.
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Op lokaal niveau zijn de directies van de gevangenissen en hun diensten verantwoordelijk 
voor de opvolging van de performantievereisten, voor de opvolging van de onderhoudsacti-
viteiten, voor kleine herstellingen en voor werken in eigen beheer32.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de DOGV een ondersteunende rol speelt door gericht 
te antwoorden op de technische vragen van de directies van de inrichtingen, maar dat 
zijn steun aan de DBFM-inrichtingen inzake contractueel beheer beperkt is. De dienst had 
de lokale directies steun moeten bieden om de samenhang en de kwaliteit te bevorderen 
van de instrumenten voor de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden (gemeenschap-
pelijke richtlijnen inzake opvolgings-, monitoring- of registratie-instrumenten; krijtlijnen 
voor interpretaties en de afwijkingen met betrekking tot de berekening van de vergoeding 
enz.). De DOGV moet erop toezien dat hij over het nodige personeel beschikt om die steun 
te bieden.

5.1.2 Regie der Gebouwen (Verband 2)
De DBFM-cel van de Regie der Gebouwen leidde de gunningsprocedure voor de overheids-
opdracht (opdracht voor consultancy, terreinonderzoek, contacten met de FOD Justitie, 
tenlasteneming van de onderhandelingsprocedure en begeleiding van het consortium bij 
de indiening van de vergunningen). Tijdens de exploitatiefase controleert de cel de factu-
ren voor de vergoedingen en de overzending ervan ter vereffening. Ze neemt deel aan de 
trimestriële opvolgingsvergaderingen en biedt juridische expertise ter ondersteuning van 
de penitentiaire inrichtingen.

De regionale directies van de Regie staan in voor de technische opvolging in de gevangenis-
sen ter ondersteuning van de uitbaters van de inrichting33. Tijdens de eerste maanden van 
de exploitatie kwamen sommige van die regionale directies weinig tussen bij de opvolging 
van de onderhoudswerkzaamheden34, wat meer bepaald kan worden verklaard door hun 
afwezigheid bij de voorgaande fasen van de DBFM-projecten. De activiteiten vonden im-
mers plaats op centraal niveau, terwijl de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden 
vervolgens aan de regionale directies werd toevertrouwd, zonder dat ze daarvoor werden 
opgeleid.

5.1.3 Tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie (Verbanden 3 en 4)
De verdeling van de verantwoordelijkheden en de coördinatie tussen de Regie der Gebou-
wen en de FOD Justitie gebeurt op twee niveaus. Enerzijds kent de basisovereenkomst 

32 Modernisering van het verlichtingssysteem, ontstoppen van toiletten, herstelling van de scharnieren en sloten, 
verwijdering van het afval dat de gedetineerden achterlaten in de buitenruimtes enz.

33 Die opdrachten werden gedefinieerd in het kader van brieven die werden verstuurd aan de lokale diensten van de 
Regie der Gebouwen: de problemen opvolgen die niet onder het DBFM-contract vallen (grote schade ingevolge 
een ontsnappingspoging, aansluitingen…); deelnemen aan de lokale coördinatievergaderingen en kennisnemen 
van de verslagen; de controle van de onderhoudswerkzaamheden betreffende de technische installaties en de 
facilitaire diensten opvolgen, om de op de trimestriële facturen toegepaste kortingen te verifiëren; de rol van tech-
nisch expert waarnemen ter ondersteuning van degenen die de inrichting exploiteren; naargelang van de behoefte 
inspecties (laten) organiseren; de overdrachtsinspecties bijwonen, om het certificaat voor de overdracht aan de 
Staat voor te bereiden.

34 Ter illustratie, in een brief van 3 februari 2015 heeft de gedelegeerd bestuurder van de Regie aan de directeur van 
de dienst Vlaanderen Regio West gevraagd om iemand aan te wijzen om in te staan voor de opvolging tijdens de 
exploitatie. Ter herinnering werd nog een brief gestuurd op 20 januari 2016 om erop te wijzen dat er sinds juni 
2015 niemand instond voor de opvolging van de gevangenis van Beveren aangezien niemand werd aangewezen.
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opdrachten toe aan elk van hen, respectievelijk als opdrachtgever (Regie) en als uitbater 
(FOD). Anderzijds vormen de monitoringvergaderingen (zie punt 4.2.2) coördinatiemo-
menten.

Ondanks die gelegenheden tot coördinatie ontbreken sommige informatiekanalen tussen 
de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. De interpretaties van de SLA’s of de lokaal toe-
gestane afwijkingen bijvoorbeeld, worden niet systematisch meegedeeld aan de centrale 
diensten van de Regie en van de FOD Justitie. Op termijn kan die situatie leiden tot grote 
verschillen tussen de inrichtingen, waardoor de opvolging erg ingewikkeld wordt.

5.2 Human resources

In Beveren en in Marche beschikt de FOD Justitie over twee technisch opgeleide perso-
neelsleden. Een personeelslid van de Regie is belast met de opvolging van de onderhouds-
prestaties.

In Leuze is de Regie meer betrokken vanwege de moeilijkheden die worden ondervonden 
en door het gebrek aan human resources van de FOD Justitie, zowel op kwantitatief als op 
kwalitatief vlak. De FOD beschikt er over één enkel technisch opgeleid personeelslid, een 
situatie die de inrichtingsverantwoordelijke ontoereikend acht gezien de werklast en de 
technieken die komen kijken bij de onderhoudsactiviteiten. Een personeelslid van de Regie 
der Gebouwen is belast met de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden. Ook werd 
een multidisciplinair team van drie personeelsleden samengesteld, dat wekelijks tussen-
komt om bijkomende steun te verlenen op de desbetreffende vlakken.

Het Rekenhof merkt op dat het van belang is dat de Staat zowel op centraal als lokaal ni-
veau beschikt over personeel dat vertrouwd is met het specifieke karakter van contractueel 
beheer en dat ook voldoende juridische en technische expertise heeft om de overeenkomst 
op te volgen.

5.3 Kennisvergaring en kennisdeling

Het Rekenhof stelt vast dat binnen de administraties geen mechanisme van kennisverga-
ring werd ingebouwd om het strategisch beleid en het operationeel beheer van de DBFM-
projecten te ondersteunen. Zo’n mechanisme moet het mogelijk maken de expertise en de 
kennis inzake publiek-private samenwerking bijeen te brengen, om het penitentiair beheer 
te verbeteren zowel in de inrichtingen in gedelegeerd beheer als de inrichtingen in eigen 
beheer.

De initiatieven genomen op lokaal niveau (inventaris van de interpretaties van het Pro-
gramma van Eisen in de basisovereenkomst, lokaal opgemaakte werkdocumenten enz.) en 
op centraal niveau (evaluatie van de keuze voor DBFM, juridisch-technische ondersteuning 
van de inrichtingen enz.) zijn bevorderlijk voor een leerdynamiek, maar behouden een ge-
isoleerde positie die systematiek mist.

Het inbouwen van een geformaliseerd mechanisme van kennisvergaring lijkt onontbeerlijk 
in deze ontwikkelingsfase van de projecten. Het engagement van de Staat in de samenwer-
kingen van lange termijn vereist dat de projecten die aan de gang zijn worden geëvalueerd 
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en de verworven kennis wordt gebundeld, om het bestaande beheer te verbeteren en de 
toekomstige keuzes te onderbouwen. De kennisoverdracht kan ook gebeuren naar de in-
richtingen in eigen beheer toe. De gevangenis van Hasselt beschikt bijvoorbeeld niet over 
een digitaal registratiesysteem voor de afwijkingen op het vlak van het onderhoud dat spe-
cifiek is ontwikkeld om het onderhoudscontract op te volgen. De modellen die in het kader 
van de DBFM-projecten werden ontwikkeld kunnen - middels harmonisering – als basis 
dienen voor de ontwikkeling van gelijkaardige tools bij de inrichtingen in eigen beheer, om 
het beheer van de onderhoudsovereenkomsten te vereenvoudigen.

De ontwikkeling van die expertise en van die capaciteit om de kwaliteit van de diensten 
te evalueren alsook de kosten voor de onderhoudsprestaties35 moet de mogelijkheid bie-
den op objectieve wijze te beslissen over de eventuele verlenging van de prestaties van de 
dienstverlener inzake facilitaire diensten. De overeenkomst bepaalt immers dat de facili-
taire diensten worden verleend door de dienstverlener gedurende een periode van 5 jaar die 
niet automatisch wordt verlengd.

Het Rekenhof is van oordeel dat mechanismen van kennisvergaring en kennisdeling op 
drie niveaus zouden moeten worden gestructureerd:

• op operationeel niveau (interpretaties van de performantiedoelstellingen, afwijkingen 
op de vergoeding, lokaal ontwikkelde opvolgingsinstrumenten, uitbreiding van de ken-
nis en vaardigheden op het vlak van contractueel beheer enz.);

• op organisatorisch niveau (innoverende onderhoudspraktijken, ontwikkeling van con-
tractueel beheer en behoud van juridisch-technische expertise die wordt verworven 
inzake DBFM-projecten, vernieuwing van de overeenkomsten voor facilitaire diensten 
enz.);

• op strategisch niveau (globale kosten/kwaliteit-evaluatie betreffende de DBFM-formule, 
kennisoverdracht tussen DBFM-inrichtingen en gevangenissen in eigen beheer enz.).

5.4 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Staat over mechanismen beschikt om de verschillen-
de verantwoordelijkheden te verdelen over de administratieve actoren die instaan voor de 
opvolging van de onderhoudswerkzaamheden, en om de coördinatie ervan te verzekeren. 
Die mechanismen zijn echter voor verbetering vatbaar op het vlak van de opvolgingsinstru-
menten, de uitvoering van de prestaties en de communicatie van de beslissingen. Ook de 
beschikbare human resources moeten worden uitgebreid bij sommige inrichtingen alsook 
bij de DOGV, om die laatste in staat te stellen een controlebeleid uit te stippelen en op te 
volgen, deel te nemen aan inspecties en meer steun te bieden aan de DBFM-inrichtingen.

Het Rekenhof stelt vast dat de Staat momenteel niet beschikt over een geformaliseerd leer-
proces aan de hand waarvan de bijdragen van de DBFM-formule kunnen worden gebundeld 
en benut om het bestaande beheer te verbeteren en toekomstige keuzes te onderbouwen. 
De initiatieven blijven specifiek en lokaal.

35 Zie hoofdstuk 6.
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Bijgevolg formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:

Delen van de verantwoorde-
lijkheden en coördinatie

A17.
Een transversaal team Regie der Gebouwen/FOD Justitie creëren 
om de verschillende aspecten van het contractuele DBFM-beheer te 
versterken; aan deze cel – bestaande uit een multidisciplinair team waarin 
juridische, technische en financiële vaardigheden zijn samengebracht – 
de opvolging toevertrouwen van de onderhoudswerkzaamheden voor 
de gecentraliseerde opdrachten (juridisch-technische ondersteuning 
voor de DBFM-projecten, controle van de vergoeding, definitie van 
een inspectiebeleid, uitvoeren van thematische inspecties enz.); deze 
cel in staat stellen de verworven kennis te bundelen met het oog op 
toekomstige penitentiaire projecten en om de federale expertise te 
vergroten in projecten met een gelijkaardig beheer.

A18.
De coördinatie binnen de betrokken administraties verbeteren:

(1) bij de Regie, van de centrale en de regionale diensten, bij de 
voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten;

(2) bij de FOD Justitie, van de centrale administratie (Dienst On-
dersteuning, Gebouwen en Veiligheid – DOGV) en de DBFM-
inrichtingen, wat betreft de problemen inzake de opvolging 
van de onderhoudswerkzaamheden (beheerinstrumenten, be-
handeling van interpretaties en afwijkingen, toegang van de 
dienstverleners tot de ruimte van de gevangenis).

A19.
De coördinatie tussen de administraties verduidelijken door een Service 
Level Agreement (SLA) in te voeren dat een kader biedt voor de op-
drachten van de entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkheden 
alsook voor de informatie die systematisch moet worden gedeeld.

Human resources

A20.
Beschikken over personeel dat is opgeleid inzake het specifieke karak-
ter van contractueel beheer en ervoor zorgen dat voldoende juridische 
en technische expertise wordt behouden op het niveau van de Regie en 
de FOD Justitie om te garanderen dat de overeenkomst doeltreffend 
wordt opgevolgd.

Kennisvergaring en  
kennisdeling

A21.
De leerpraktijken en -mechanismen ontwikkelen die nodig zijn voor de  
DBFM-projecten op operationeel, organisatorisch en strategisch vlak, 
om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te 
komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en met de 
inrichtingen in eigen beheer.

5.5 Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

In hun antwoord schuiven de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen de volgende elemen-
ten naar voren:

• Een werkelijk transversaal team zoals aangehaald in aanbeveling 17 is niet aan de orde. 
Een overstijgende cel DBFM werd in het verleden al opgericht in de vorm van een task-
force waarin de administraties en de beleidscellen van de beide overheden vertegen-
woordigd zijn.

• De cel DBFM van de Regie en de DOGV van de FOD Justitie werken vaak nauw samen 
en wisselen regelmatig ervaringen uit om daaruit voorstellen te formuleren voor een 
betere toekomstige samenwerking en opvolging van het contract. In het verleden werd 
al vergaderd over een publiek-private overeenkomst, maar dit werd niet verder geforma-
liseerd. De taskforce zal dit punt opnieuw bekijken.
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• De Regie is begonnen met de  opmaak van een bestek via een consultancyopdracht om 
een multi-inzetbaar team van vijftien technici/ingenieurs voor één jaar op te richten. 
Volgens de Regie kunnen deze technische profielen, met enige coaching, ook worden 
ingezet in de DBFM’s. Voor de juridische en financiële profielen zullen bijkomende aan-
wervingen nodig zijn.

• De DOGV is opgericht als ‘technische dienst’ binnen het DG EPI die de infrastructuur 
en de veiligheid coördineert. De dienst heeft extra competenties nodig die dit contract-
beheer kunnen versterken. Voor de juridische ondersteuning werd beslist een beroep 
te doen op de juristen die werkzaam zijn bij de diensten van de voorzitter van de FOD.

• De FOD Justitie wenst de opvolging en monitoring verder te concretiseren op het PPP-
platform voor publiek-private samenwerking. Het platform focust zich op kennisont-
wikkeling en moet de verdere realisatie van de masterplannen uitwerken en tools, 
technieken, handleidingen en andere instrumenten ontwikkelen om de projecten te 
begeleiden en op te volgen. Door de intensieve werklast verbonden aan verschillende 
prioritaire projecten uit Masterplan III was het in 2017 nog niet haalbaar een structureel 
ingebed platform uit te werken.

In zijn verslag over de maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen had het Re-
kenhof in 2011 al de coördinerende rol van de taskforce benadrukt in de globale coördinatie 
van het masterplan. Aanbeveling 21 beoogt een operationele, organisatorische en strate-
gische samenwerking (zie punt 5.3) tussen de actoren betrokken bij de DBFM-projecten, 
onder meer voor opvolging, inspectie en delen van kennis en expertise.

Wat de leermogelijkheden betreft, past de wil van de administratie om een PPP-platform te 
creëren voor publiek-private samenwerking in een positieve dynamiek om ervaringen volop 
te benutten. Die is nodig om de verwachte meerwaarde van een DBFM te geven op het vlak 
van de innovatie en de ontwikkeling van best practices.

Het Rekenhof is echter van oordeel dat het vanaf nu mogelijk is om alle opgedane kennis 
samen te brengen om zo kennisdeling en uitwisseling van vernieuwende praktijken te be-
vorderen tussen inrichtingen die via DBFM worden beheerd onderling en met inrichtingen 
in eigen beheer. In zijn verslag over de beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheids-
diensten36 had het Rekenhof overigens het belang benadrukt van beleidsevaluatie (lessen 
trekken uit de opgedane ervaringen en verschillende scenario’s met elkaar confronteren) 
om de beleidskeuzes op het vlak van zuinigheid, effectiviteit en efficiëntie te verbeteren, in 
het bijzonder in een besparingscontext.

5.6 Antwoord van de minister van Justitie en van de minister van 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

De ministers bevestigen in hun antwoord dat de DOGV van de FOD Justitie over voldoende 
en competente personeelsleden moet beschikken om de inrichtingen te ondersteunen in 
hun beheer en om het centraal beheer van de DBFM’s vorm te geven. Ze benadrukken ook 
het belang om de opgedane ervaring te bundelen in het kader van de DBFM-projecten, 
onder meer om de onderhoudscontracten van de klassieke gevangenissen te verbeteren. Ze 

36 Rekenhof, Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten, Verslag aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, Brussel, 14 maart 2018, 92 p., www.rekenhof.be.  
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voegen eraan toe dat de RDG in nauw overleg met de FOD Justitie bekijkt op welke manier 
globale onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten per gevangenis om het onder-
houd en het beheer efficiënter te laten verlopen.
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Hoofdstuk 6

Evaluatie van de kosten  
en de kwaliteit van de 
DBFM-formule
Om voordeel te halen uit de DBFM-formule moet de Staat beschikken over evaluatie-
instrumenten om de kosten en de kwaliteit van de onderhoudsactiviteiten op te volgen. 
Die instrumenten moeten de Staat de mogelijkheid bieden het bestaande beheer te evalue-
ren, onder meer aan de hand van een vergelijking tussen de inrichtingen, en de toekom-
stige projecten te verbeteren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op een kwalitatieve aanpak 
van de onderhoudsprestaties die is gericht op het bereiken van de performantievereisten.

6.1 Instrumenten om de kwaliteit en de kosten te evalueren

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben twee evaluatienota’s opgesteld, aan de 
hand waarvan een kostenanalyse kan worden gemaakt.

1) In oktober 2016 legde de Regie een evaluatienota voor aan de ministerraad in het 
kader van Masterplan III. Daarin wees ze op de theoretische voor- en nadelen 
van de DBFM-formule. Ze vergeleek de kosten van de inrichting van Beveren met 
die van de gevangenis van Hasselt (de laatste gevangenis die in eigen beheer is 
gebouwd; geopend in 2005) op het vlak van bouw, financiering en onderhoud.

2) In januari 2015 bezorgde de FOD de minister van Justitie een evaluatienota die de 
onderhoudskosten van de klassiek gebouwde inrichtingen en de DBFM-inrichtin-
gen vergelijkt. Die nota vermeldt de verschillende kostenposten en becommenta-
rieert de belangrijkste vastgestelde verschillen tussen de beheertypes. Op metho-
dologisch vlak bemoeilijken en beperken de verschillen tussen beide projecten 
(opvangcapaciteit, architectuur, materialen, niveau van technische ontwikkeling 
en performantievereisten) de uitvoering van een vergelijking DBFM-Hasselt.

Het Rekenhof merkt echter op dat er geen enkel specifiek instrument is dat voorziet in een 
permanente evaluatie van de DBFM-projecten.

Bij gebrek aan een specifiek instrument heeft het Rekenhof dan ook de twee evaluaties van 
de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie onderzocht. Het maakt hierna een vergelijking 
van de bouwkosten, de duur van de werkzaamheden, de financierings- en onderhoudslas-
ten van de drie gevangenissen in DBFM-beheer met deze van de gevangenis van Hasselt in 
eigen beheer.
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6.2 Vergelijking van de kosten

6.2.1 Bouw
Volgens de analyse van de Regie der Gebouwen liggen de totale kosten per vierkante 
meter voor de gevangenis van Beveren (DBFM-beheer) 40 % hoger dan die voor de ge-
vangenis van Hasselt (klassiek beheer)37. De Regie verklaart het verschil door de kwaliteit 
van de materialen, het constructiejaar of de betere uitrusting van de DBFM-gevangenissen 
(bijvoorbeeld op het vlak van sanitair, sport en vorming).

Tabel 8 –  Totale bouwkosten per vierkante meter – meerkosten van het DBFM-beheer ten opzichte 
van het klassieke eigen beheer (bedragen in euro, meerkosten in %)

In aanmerking genomen ruimtes Beveren
(DBFM-beheer)

Hasselt
(eigen beheer)

Meerkosten

Cellenvleugel 3.286,24 2.654,04 +24 %

Volledige gevangenis
(inclusief gemeenschappelijke en  
administratieve ruimtes)

3.374,67(*) 2.407,42 +40 %

(*) Bouwkosten/m²: 2.441,41 euro; ontwerp- en bouwkosten/m²: 2.652,18 euro; ontwerp- en bouwkosten en bij-
komende kosten met btw/m²: 3.374,64 euro.

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)

De bouwkosten per gedetineerde liggen in Beveren veel hoger dan in Hasselt. Volgens 
de Regie vloeit dat verschil voort uit de kwaliteit en de uitrusting, maar ook uit de toename 
van de oppervlakte per gedetineerde. Voor de volledige gevangenis, dat wil zeggen inclusief 
de gemeenschappelijke en administratieve ruimtes, bedraagt die oppervlakte 92,7 m²/gede-
tineerde in Beveren, tegenover 55,2 m² in Hasselt.

Tabel 9 –  Bouwkosten per gedetineerde – meerkosten van het DBFM-beheer ten opzichte van het 
klassieke eigen beheer (bedragen in euro, meerkosten in euro en in %)

In aanmerking genomen 
ruimtes

Beveren
(DBFM-beheer)

Hasselt
(eigen beheer)

Meerkosten

Cellenvleugel 140.602,50 70.302,60 70.299,90 +100 %

Volledige gevangenis (met 
inbegrip van gemeenschap-
pelijke en administratieve 
ruimtes)

312.794,83 132.836,22 179.958,61 +135 %

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)

37 De kosten voor de bouw van de gevangenis van Hasselt werden geactualiseerd in de evaluatie, om ze te toetsen aan 
2011, het jaar waarvan de kosten werden opgenomen in de Financial Close van Beveren.
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6.2.2 Duur van de werken
De duur van de werkzaamheden bedroeg 23 maanden in Marche, 22 maanden in  
Beveren, 21 maanden in Leuze en 31 maanden in Hasselt. Volgens de Regie kan dankzij de 
DBFM-formule worden bespaard op arbeidskrachten en op de begeleiding van het project.

6.2.3 Financiering
De Regie der Gebouwen berekende een gemiddelde rentevoet van 7,9 % voor de DBFM-
formule van Beveren. Voor Hasselt ging de Staat rechtstreeks een banklening aan met een 
rentevoet van 2,7 % gedurende de eerste periode van vijf jaar en met een rentevoet van 
1,85 % gedurende de tweede periode38.

Indien de rentevoet van 2,7 % die werd verkregen voor Hasselt binnen de voorwaarden van 
een klassieke lening, zou worden toegepast op het DBFM-project van Beveren39, zouden de 
financieringskosten voor Beveren neerkomen op 39 % van de totale bouwkosten. Met de 
DBFM-formule en de effectief verkregen rentevoet, bedragen de financieringskosten 131 % 
van de totale bouwkosten.

Tabel 10 –  Financieringskosten voor de gevangenis van Beveren volgens de DBFM-formule (effectieve 
kosten) en volgens de formule van de klassieke lening (hypothetische kosten)

Financierings-
formule

Financieringskosten
Ontwerp en bouw

(in euro)
 % van de bouwkosten(1) Effectieve rentevoet

DBFM  128.060.913,71(2) 131 % 7,9 %

Klassieke lening  37.970.512,32 39 % 2,7 %
(1)  De totale kosten voor het ontwerp en de bouw van de gevangenis van Beveren bedroegen 

97.591.986,29 euro (met btw).
(2)  De Regie berekende de financieringskosten als volgt: (bedrag van de trimestriële vergoeding x 100) – 

totale ontwerp- en bouwkosten: (2.256.529 x 100) – 97.591.986 = 128.060.913,71 euro. Er moet worden 
opgemerkt dat de Regie haar berekening maakt op basis van een trimestriële investeringsvergoeding 
ten belope van 2.256.529 euro; de in de Financial Close opgenomen vergoeding bedraagt daarentegen 
2.282.574,46 euro.

Bron: Rekenhof, op basis van de nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad 
betreffende het Masterplan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane 
omstandigheden (bijlage over de financiering)

Tabel 11 –  Totale bouwkosten (inclusief design en financiering) (bedragen in euro)

Totale kosten Design-Build-Finance

Huidig project Beveren  225.652.900,00

Project Beveren (hypothese, op basis van de voorwaarden van een 
klassieke lening)

 135.562.498,61

Bron: Rekenhof, op basis van de nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad 
betreffende het Masterplan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane 
omstandigheden (bijlage over de financiering)

38 De rentevoet van 2,7 % vloeit voort uit financieringsmodaliteiten die werden toegekend via aanbesteding. De te-
rugbetalingen zijn gestart in 2006. De rentevoet kan om de vijf jaar worden herbekeken. De herziening naar 1,85 % 
vond plaats in 2011.

39 De Financial Close van Beveren werd gesloten op 23 juni 2011. De Regie opteerde uit voorzorg voor de rentevoet 
van 2,7 % die oorspronkelijk was bepaald voor de gevangenis van Hasselt, terwijl die in 2011 was herleid tot 1,85 %.
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Het DBFM-financieringsmodel is voornamelijk gebaseerd op de inbreng van kapitaal door 
aandeelhouders, wat een verwacht rendement inhoudt, en op bankkredieten die aanleiding 
geven tot intresten. De aan de aandeelhouders en aan de banken betaalde bedragen worden 
opgenomen in de berekening van het bedrag van de door de Staat betaalde trimestriële 
vergoeding.

De financiële crisis van 2008 vormde een ongunstige context voor de financieringsvoor-
waarden. Die conjuncturele parameter moet dus in aanmerking worden genomen bij de 
analyse van de betrokken projecten.

6.2.4 Onderhoud
De kosten voor het onderhoud40 omvatten alle uitgaven in verband met het eigenlijke on-
derhoud, de onderhoudstaken, de catering, de wasserij en de afvalbehandeling voor 2013. 
Om de inrichtingen te kunnen vergelijken, berekende het Rekenhof de bedragen van de 
dagelijkse kosten per gedetineerde.

Bij de DBFM-inrichtingen zijn die bedragen gelijk aan de in de Financial Close vastgelegde 
vergoeding, met uitsluiting van de bezoldiging van het technisch personeel van de FOD 
Justitie of vergoedingen van gedetineerden die bijdragen aan het onderhoud.

In zijn vergelijking van de onderhoudskosten telt de FOD Justitie een aantal uitgavenposten 
van verschillende aard bij elkaar op aangaande de gevangenis van Hasselt voor boekjaar 
2013.

Tabel 12 –  Totale jaarlijkse kosten voor het onderhoud en meerkosten voor de gevangenissen in 
DBFM-beheer ten opzichte van de gevangenis in eigen beheer van Hasselt (bedragen in 
euro, meerkosten in % ten opzichte van het basisbedrag)

Gevangenissen Totaal Meerkosten Totale dagelijkse 
kosten / 

gedetineerde

Totale dagelijkse 
meerkosten/ 
gedetineerde

Hasselt 3.145.070,10 basisbedrag 19,15(*) basisbedrag

Beveren 4.483.976,64 +42,57 % 39,37 +105,59 %

Leuze 4.512.413,20 +43,47 % 39,62 +106,89 %

Marche 5.404.149,52 +71,83 % 47,45 +147,78 %

(*) De DBFM-inrichtingen hebben een capaciteit van 312 gedetineerden. Hasselt heeft een capaciteit van 
450 gedetineerden, terwijl er in 2013 gemiddeld 562 aanwezig waren. De dagelijkse kosten per gedeti-
neerde werden berekend op basis van de theoretische capaciteit (450). Gezien de gemiddelde bezetting 
(562) liggen die kosten in werkelijkheid lager dan de vermelde kosten.

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)

Economisch gezien is de DBFM-formule voordeliger voor sommige posten, zoals de af-
valbehandeling en de wasserij bij sommige inrichtingen. Wat het eigenlijke onderhoud 
en de catering betreft, is de DBFM-formule minder voordelig. Wat het onderhoud betreft, 

40 Bijlage 3 geeft in detail de uitgavenposten die binnen het onderhoud vallen.
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verklaart de FOD Justitie de verschillen aan de hand van de omvang van de installaties, de 
architecturale en technische kenmerken en de door de performantiedoelstellingen opge-
legde vereisten. Wat de catering betreft, verwijst de FOD naar het hogere vereistenniveau 
dat wordt opgelegd aan de private dienstverlener.

Er zijn ook kostenverschillen tussen inrichtingen met een DBFM-beheer onderling. Dat 
is het geval bij Marche ten opzichte van de andere gevangenissen, bv. inzake afvalbehan-
deling en catering. In de evaluatie van de FOD Justitie kunnen de oorzaken van die ver-
schillen niet duidelijk worden geïdentificeerd. De verschillen qua kostenstructuur bij elke 
dienstverlener kunnen aan de basis liggen van die verschillen. Volgens de Regie kunnen die 
verschillen voortvloeien uit het gebrek aan transversaliteit bij de aansturing van de DBFM-
projecten, waardoor onder meer geen vergelijkende analyse kan worden gemaakt van de 
structuur van de kosten die de dienstverleners voorstellen.

De FOD Justitie vergelijkt de dagelijkse kosten per gedetineerde van de klassieke gevan-
genissen in eigen beheer en van de DBFM-gevangenissen. Wat de klassieke gevangenissen 
betreft, berusten die kosten op de uitgaven voor alle penitentiaire inrichtingen van België 
vanuit de kredieten van de federale uitgavenbegroting 2013. Die omvatten het personeel, 
de bestaansmiddelen, het onderhoud en de catering door de gedetineerden, de medische 
en psychologische zorg, de veiligheid en de centrale garage. Wat de DBFM-gevangenissen 
betreft, is de berekening gebaseerd op de kosten voor het onderhoud, het personeel en de 
algemene kosten waarin is voorzien voor 2014.

Tabel 13 –  Vergelijking van de dagelijkse kosten per gedetineerde in de DBFM-gevangenissen en in de 
klassieke gevangenissen in eigen beheer (bedragen in euro, meerkosten in % ten opzichte 
van het basisbedrag)

Gevangenissen
Dagelijkse kosten/

gedetineerde voor het  
onderhoud

Meerkosten

Klassiek 125,21 basisbedrag

Beveren 141,79 +13,24 %

Leuze 146,17 +16,74 %

Marche 155,86 +24,48 %

Bron: nota van 15 januari 2015 van de FOD Justitie, waarin de kosten voor onderhoud van de klassiek 
gebouwde gevangenissen en van de DBFM-gevangenissen worden vergeleken

Zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie zijn van oordeel dat de vastgestelde ver-
schillen worden gerechtvaardigd door de meerwaarde van de DBFM-formule. Volgens de 
Regie vloeien de verschillen voort uit ongelijke kwaliteitsniveaus van de geleverde diensten 
en van het technisch personeel, uit de hogere kosten voor de technische installaties bij de 
DBFM-inrichtingen, uit de kwaliteitsvereisten tijdens een lange periode (25 jaar) en uit de 
grotere oppervlakte van de gevangenissen. De FOD Justitie stelt dat het van belang is reke-
ning te houden met het hogere kwalificatieniveau van het personeel dat de privépartner ter 
beschikking stelt gezien de specificiteit van de onderhoudsactiviteiten.
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6.2.5 Analyse van het Rekenhof
Het Rekenhof is van oordeel dat de evaluatie van de kosten en de kwaliteit van de DBFM-
formule door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie een positieve oefening vormt in die 
zin dat ze in de lijn ligt van een evaluatielogica voor lopende projecten.

Het is echter van oordeel dat deze evaluatie op methodologisch vlak niet volstaat om een 
onweerlegbare vergelijking te maken van de rechtstreekse en onrechtstreekse onderhouds-
kosten tussen de DBFM-inrichtingen en de inrichtingen in eigen beheer. De aansturing van 
DBFM-inrichtingen die in gebruik zijn mag dan wel gebaat zijn met die evaluatie, er moet 
ook kwaliteitsvolle informatie over het beheer zijn op basis waarvan de Staat kan beslissen 
om al dan niet een beroep te doen op de DBFM-formule en zijn standpunt kan versterken 
bij de voorbereiding van en onderhandelingen voor toekomstige projecten.

Het Rekenhof is van oordeel dat de bestaande evaluaties de neiging hebben de kosten voor 
de DBFM’s te onderschatten en die voor de klassiek gebouwde inrichtingen te overschatten. 
Het is immers van mening dat ze in de berekening van de verschillende onderhoudsposten 
van de DBFM-inrichtingen geen rekening houden met de bezoldigingen van het technisch 
personeel van de Staat dat belast is met de opvolging, zowel lokaal als centraal, van de twee 
administraties, en ook niet met de vergoedingen voor de gedetineerden. Zo dragen ook de 
referenties die worden gebruikt om de onderhoudskosten te ramen in de inrichting van 
Hasselt, zoals bv. het in aanmerking nemen van door de Regie der Gebouwen gerealiseerde 
investeringsuitgaven of de boeking van veel meer personeel dan momenteel voor die op-
drachten wordt ingezet, bij tot een overschatting van de kosten bij de inrichtingen in eigen 
beheer.

Op het vlak van de financiering zorgt de DBFM-formule in het geval van Beveren voor een 
meerkost van 90 miljoen euro ten opzichte van een klassieke financiering, waardoor de 
kosten voor de gevangenis verdubbelen. In hun antwoord geven de administraties aan dat 
de redenering onvolledig is omdat in een DBFM-contract ook 25 jaar onderhoud gedekt is 
door de financieringskosten. In klassiek gebouwde projecten worden deze risico’s meestal 
niet gewaardeerd, waardoor geen correcte vergelijking mogelijk is. Het Rekenhof stelt ech-
ter vast dat de financieringskosten, zoals geschat in de nota van de Regie, geraamd zijn op 
basis van de kosten voor het ontwerp en de bouw van de betrokken inrichtingen, en dus 
zonder vergoeding voor het onderhoud.

De Regie der Gebouwen is van mening dat de financiering door de privésector binnen een 
DBFM-formule voorkomt dat het geleende bedrag gaat wegen op de staatsschuld. Het Re-
kenhof merkt echter op dat de meerkosten voor de overheidsuitgave hoog zijn. Het heeft 
vastgesteld dat noch de Regie noch de FOD Justitie adequate instrumenten van besluitvor-
ming hebben ontwikkeld om de voorwaarden die de keuze voor een DBFM-formule met 
zich meebrengt, te objectiveren (zoals Public Private Comparator of Public Sector Compara-
tor41), in het bijzonder met betrekking tot de beschikbare financieringsopties.

41 In zijn verslag van 2011 over de overbevolking in de gevangenissen merkte het Rekenhof reeds het volgende op: 
"Voor de verdere onderbouwing van de keuze voor een publiek-private samenwerking (PPS) werd geen volwaardige 
meerwaardetoets of public private comparator (PPC) uitgevoerd, die de meerwaarde van een dergelijke PPS-formule 
analyseert ten opzichte van een klassieke financiering. Nochtans kan een dergelijke PPC, naast een inschatting over de 
mogelijke meerwaarde van PPS, ook dienen als een benchmark voor de projectvoorstellen van de private kandidaten 
tijdens de selectiefase. In dit geval spreekt men eerder van een public sector comparator (PSC)”.
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Daarenboven ontbreekt budgettaire informatie voor het parlement over de meerjarenra-
ming van de vergoedingen, de financieringsbronnen, de samenstellende delen en de evolu-
tie van de kosten van de projecten.

Op het vlak van onderhoud kost de DBFM-formule ook meer dan de klassieke formule. 
Wanneer echter wordt gekeken per activiteitentype, blijken er uitgavenposten te zijn waar-
voor de DBFM-formule economisch gezien de voordeligste is. Ook worden kostenverschil-
len vastgesteld tussen DBFM-inrichtingen onderling. Het Rekenhof is van oordeel dat de 
Staat geen duidelijk zicht heeft op de kostenstructuur van de privépartner om beslissingen 
te kunnen nemen en om de onderhoudskosten te kunnen opvolgen.

Het Rekenhof erkent dat een dergelijke economische aanpak onvermijdelijk moet worden 
aangevuld met gegevens over de kwaliteit van de dienstverlening door kwalitatieve criteria 
op te nemen in de evaluatie. Bij het bezoek van de DBFM-inrichtingen en de inrichtingen 
in eigen beheer kon worden vastgesteld dat de keuze voor een DBFM-formule waarborgen 
biedt voor de realisatie van de prestaties, de contractuele omkadering en de snelheid van 
het optreden bij problemen. Hiermee moet ook rekening worden gehouden in het licht van 
de ambities die zijn geformuleerd in de wet van 12 januari 2005 tot regeling van het intern 
statuut van de gedetineerden, waarvan de invoering de penitentiaire infrastructuur defini-
eert42. De niet-financiële meerwaarde van de projecten moet kunnen worden gedefinieerd 
aan de hand van de opvolging van de performantiedoelstellingen, om een echte evaluatie 
mogelijk te maken van de keuze voor de DBFM-formule.

Een dergelijke evaluatie moet de Staat ook de mogelijkheid bieden op gedifferentieerde 
wijze een beroep te doen op de meest efficiënte prestatieverlening naargelang van de on-
derhoudsactiviteiten (klassiek beheer, contractualisering …). Ook moet de administratie 
de kostenanalyse van de verschillende onderhoudsposten in aanmerking kunnen nemen 
wanneer zich de vraag stelt van de verlenging van de periode van vijf jaar die geldt voor de 
contractuele bepalingen met betrekking tot de facilitaire diensten.

6.3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof besluit dat de financiering van de strafinrichtingen via de DBFM-formule 
meerkosten met zich brengt in verband met de financiering en het onderhoud, ook al houdt 
ze een waarborg in voor de kwaliteit van de prestaties. Het is echter van oordeel dat de Staat 
momenteel niet beschikt over betrouwbare instrumenten om een vergelijking te maken tus-
sen klassieke projecten en projecten die worden gefinancierd via DBFM-overeenkomsten. 
Zoals het Rekenhof had gesteld in zijn verslag over de maatregelen tegen de overbevolking 

42 Zo regelt onder meer het eerste hoofdstuk van titel V van die wet de materiële levensvoorwaarden van de gede-
tineerden. Het bepaalt de nadere regels voor de huisvesting, voor de mogelijkheid die de gedetineerden wordt 
geboden om in te staan voor hun persoonlijke hygiëne, voor hun voeding en kledij. De artikelen 42 en 44, respec-
tievelijk betreffende de voeding en het uiterlijk en de lichamelijke hygiëne van de gedetineerde, zijn in werking 
getreden op 1 september 2011 bij toepassing van het koninklijk besluit van 8 april 2011. Artikel 41 bepaalt dat de 
koning de voorwaarden vastlegt waaraan de verblijfsruimtes en de ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten 
moeten voldoen inzake gezondheid, brandveiligheid en hygiëne, en daartoe regels vaststelt die minstens betrek-
king hebben op de omvang, de verlichting, de verluchting, de sanitaire voorzieningen en het onderhoud. 
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in de gevangenissen43, moet de keuze voor de DBFM-formule worden voorafgegaan door 
een evaluatie van de kosten en de kwaliteit.

Bijgevolg formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:

Evaluatie van de  
kosten en van de 

kwaliteit

A22.
Een beheerinstrument ontwikkelen voor de lopende DBFM-
projecten om de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtingen 
op te volgen; een dergelijk instrument moet gebaseerd zijn op 
een globaal scorebord waarbij de beheergegevens regelmatig 
worden geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) en er een 
gemeenschappelijk registratiesysteem is voor de DBFM-inrichtingen 
(aanpak op basis van de kwaliteit); dit instrument moet een optimale 
informatieverstrekking mogelijk maken en voorkeur geven aan een 
geïntegreerde meerjarenaanpak van de projecten.

A23.
Een instrument ontwikkelen waarmee beter ex ante kan worden 
geëvalueerd welke kosten samenhangen met de keuze voor een 
DBFM-formule, en meer bepaald wat de financiering betreft; daarbij 
instrumenten ontwikkelen om een vergelijking te kunnen maken 
ter versterking van de besluitvorming en de opvolging van het 
gedelegeerde beheer.

6.4 Antwoord van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

In hun antwoord schuiven de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen de voordelen naar vo-
ren van de DBFM-contracten, onder meer de responsabilisering van de private partner die 
alle disciplines groepeert en zelf instaat voor de coördinatie daarvan en verantwoordelijk 
blijft voor het bouw-, onderhouds- en beschikbaarheidsrisico. De twee administraties bena-
drukken dat de evaluatienota zich beperkt tot een vergelijking van één DBFM-gevangenis 
met één klassiek gebouwde gevangenis. Het gaat om een moeilijke oefening aangezien de 
vergelijkingsbasis tussen de gevangenis van Hasselt en die van Beveren niet dezelfde is. De 
Regie en de FOD onderstrepen de moeilijkheid om daarin het onderhoud te vergelijken, 
aangezien de termijn van 25 jaar nog niet verstreken is en de uitgaven voor onderhoud in de 
klassiek gebouwde inrichtingen in het algemeen de noden niet dekken.

Volgens het Rekenhof zijn voor een dergelijke vergelijking methodologische voorzorgen 
nodig op het vlak van vergelijkbaarheid en om rekening te houden met de kwaliteit van 
de geleverde diensten in vergelijking tot de behoeften, om tot eenvormig interpreteerbare 
resultaten te komen. Bij zijn vaststellingen heeft het Rekenhof benadrukt dat het niveau 
voor de gestelde eisen en de snelheid waarmee wordt opgetreden hoger lag bij de DBFM 
dan bij de klassiek gebouwde gevangenissen. Het niveau van gestelde eisen heeft echter 
onvermijdelijk een kost, of de gevangenis nu wordt beheerd volgens het DBFM-methode of 
volgens de klassieke methode.

Het Rekenhof is van oordeel dat de methodologische voorzorgen die nodig zijn bij de verge-
lijking, de vergelijking zelf niet mogen tegenhouden, gezien de budgettaire weerslag die een 

43 Rekenhof, Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, Brussel, december 2011, 176 p., www.rekenhof.be.
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DBFM heeft voor de Staat. De opmerkingen van de administraties roepen ook vragen op 
wat het niveau van onderhoud en de investeringen betreft in de klassiek gebouwde gevan-
genissen en wat de beheerinformatie betreft die daar wordt opgesteld om de behoeften en 
de kosten op te volgen. De Regie en de FOD Justitie signaleren dat er vooral een belangrijke 
uitdaging op het vlak van onderhoud ligt bij de klassiek gebouwde gevangenissen.

Tot slot geven de administraties aan dat zelfs als er een instrument zou zijn dat het risico 
evalueert van een privaat consortium dat de verschillende disciplines groepeert die ver-
eist zijn voor een goed projectbeheer (juridisch, financieel, technisch, architecturaal, on-
derhoudsgebonden enz.), dan zou dit instrument de juiste waarde ervan moeilijk kunnen 
evalueren. De geschatte kosten verbonden aan de risico’s gedragen door de private partner 
blijven immers hypotheses of veronderstellingen die vaak genoeg de risico’s die zich dan in 
werkelijkheid voordoen, nog onderschatten. De Regie der Gebouwen streeft er bovendien 
naar om naarmate er nieuwe projecten tot stand komen en de vergelijking zo realistischer 
wordt, haar analyse te vervolledigen om een kwalitatieve evaluatie te kunnen uitbouwen.

Het Rekenhof is van oordeel dat ondanks de methodologische beperkingen van de verge-
lijking privaat-publiek, die vergelijking moet worden gebruikt om de beleidsbeslissing zo 
goed mogelijk voor te bereiden en de investeringskeuzes precies toe te lichten. Die evalua-
ties moeten onder meer kunnen steunen op de bestaande projecten en de expertise die bij 
de realisatie ervan wordt opgedaan.

In hun antwoord geven de administraties aan dat de budgettaire ramingen voor de DBFM-
projecten eenvoudigweg kunnen worden aangeleverd en ook tijdens de begrotingsgesprek-
ken worden meegedeeld.

Het Rekenhof acht het opportuun om, vanuit de zorg voor budgettaire transparantie, aan 
de parlementsleden het totaalbedrag mee te delen van de uitgaven voor de DBFM-gevange-
nissen en de totaalbedragen van de projecten over de 25 betrokken jaren. De opvolging van 
het deel DBFM in de begrotingen voor investering en onderhoud van gevangenissen moet 
het ook mogelijk maken de budgettaire houdbaarheid op lange termijn te onderzoeken en 
het risico te beheersen dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de andere gevangenissen.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Staat de onderhoudsactiviteiten opvolgt in het kader 
van de DBFM-projecten voor de strafinrichtingen die in gebruik zijn. Het is in dat kader 
nagegaan of de Staat die opvolging beheerst door zich te vergewissen van de kwaliteit van 
de prestaties van de dienstverlener, het juiste bedrag van de vergoeding aan de dienstver-
lener te berekenen en een mechanisme van kennisvergaring in te bouwen met het oog op 
continue verbetering.

Het vat hieronder zijn conclusies en aanbevelingen samen voor elk opvolgingsmechanisme 
van het onderhoud dat in de hoofdstukken van deze audit aan bod kwam.

7.1 Conclusies

7.1.1 Performantiedoelstellingen, beheerinstrumenten en opvolging van de 
wijzigingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat gedetailleerde performantiedoelstellingen zijn vastge-
legd in de overeenkomsten, op basis waarvan de Staat de onderhoudsactiviteiten kan opvol-
gen. Die doelstellingen leggen de gewenste specificaties en het gewenste kwaliteitsniveau 
vast in elk onderhoudsdomein. Het heeft echter vastgesteld dat bepaalde van die doelstel-
lingen vaag zijn, wat negatief kan zijn voor de opvolging van het onderhoud en de bereke-
ning van de vergoeding, en aanleiding kan geven tot dooreenlopende geschillen.

De Staat beschikt over beheerinstrumenten om de opvolging van het onderhoud te ope-
rationaliseren en de interventiemethodes en de activiteiten van de dienstverlener te ob-
jectiveren. De opvolging van het onderhoud wordt echter bemoeilijkt doordat de beheer-
instrumenten heterogeen zijn en los staan van elkaar, door het grote aantal en het gebrek 
aan opvolging ervan. Ze bieden daardoor weinig meerwaarde voor de opvolging van de 
prestaties.

De Staat kan altijd wijzigingen aan de overeenkomst vragen naar aanleiding van een nieu-
we behoefte of een aanpassing van wat reeds bestaat. Rekening houdende met de looptijd 
van 25 jaar van de DBFM-projecten en in het kader van het beheer van die wijzigingen is 
het noodzakelijk dat wordt geanalyseerd hoe de behoeften evolueren, dat er een aangepaste 
omkadering is van de wijzigingen en dat de ingediende offertes kritisch kunnen worden 
geanalyseerd, om de kosten te kunnen beheersen.

7.1.2 Zelfcontroles, registratie van de afwijkingen en inspecties
De Staat beschikt over drie mechanismen die werden ontwikkeld om een controle uit te 
voeren op de onderhoudsactiviteiten van de dienstverlener.

Wat de periodieke zelfcontroles betreft die de dienstverlener uitvoert op zijn eigen activi-
teiten, heeft de Staat niet voor elke DBFM-gevangenis een homogeen en helder beeld van 
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de methodes die de dienstverlener gebruikt, van de programmering van de controles en 
van de verwerking van de resultaten ervan. De regeling kan niet garanderen dat storingen 
worden voorkomen of dat tekortkomingen die bij die controles worden vastgesteld, syste-
matisch worden geregistreerd.

In uitvoering van de overeenkomsten beschikt elke inrichting over haar eigen, door de 
privépartner ontwikkelde systeem om de afwijkingen die het gevangenispersoneel heeft 
vastgesteld, te registreren. Er is dus géén gemeenschappelijk systeem voor alle DBFM-in-
richtingen. Bovendien werd geen enkele analyse uitgevoerd van de betrouwbaarheid van 
de registratiesystemen, ondanks het feit dat de administratie parametreringsfouten heeft 
vastgesteld. Er kan bijgevolg niet worden gewaarborgd dat de driemaandelijkse vergoedin-
gen correct worden berekend.

Naast de aselecte controles door het personeel van de strafinrichtingen, die ongetwijfeld 
nuttig zijn voor de opvolging van het onderhoud, voert de Staat geen gestructureerde in-
spectie van de onderhoudsactiviteiten uit. De nood aan een gestructureerd inspectiebeleid 
is des te prangender aangezien zwakke punten in de omkadering werden vastgesteld in 
bepaalde inrichtingen en Masterplan III voorziet in een stijging van het aantal DBFM’s.

7.1.3 Berekening van de vergoeding
De berekening van de vergoeding is gebaseerd op correcties en kortingen, onder meer wan-
neer de performantiedoelstellingen niet worden gehaald. De effectiviteit van die kortingen 
kan het mechanisme doeltreffend maken in die zin dat ze druk leggen op de dienstverlener 
in geval van niet-naleving van de doelstellingen.

Het Rekenhof is van oordeel dat dit mechanisme zwakke punten vertoont op het vlak van 
transparantie en betrouwbaarheid van de berekening.

De door de dienstverlener voorgelegde monitoringverslagen beantwoorden niet systema-
tisch aan de vereisten inzake inhoud en kwaliteit bij alle betrokken inrichtingen. Beslissin-
gen op lokaal niveau om af te wijken van de kortingen die zijn opgenomen in de performan-
tiedoelstellingen, zijn onvoldoende omkaderd en gedocumenteerd om een transparante 
opvolging mogelijk te maken. Ook kunnen sommige lokale beslissingen, die betrekking 
hebben op de opdrachten en uitgaven voor onderhoud, de dienstverlener of de Staat bena-
delen bij de berekening van de vergoeding.

7.1.4 Administratieve organisatie en kennisvergaring
De administratieve organisatie van de opvolging van het onderhoud omvat een reeks re-
gelingen die de tussenkomst van de betrokken administraties makkelijker moeten maken. 
De organisatie van de coördinatie zorgt ervoor dat de prestaties op verschillende niveaus 
worden opgevolgd. In de praktijk zijn die mechanismen echter voor verbetering vatbaar 
wat betreft de steun die wordt geboden aan de DBFM-inrichtingen, de verdeling van som-
mige specifieke opdrachten, de informatie-uitwisseling tussen de Regie der Gebouwen en 
de FOD Justitie en wat betreft de human resources die nodig zijn om een dergelijk proces te 
beheersen op centraal en lokaal niveau.

De Staat beschikt momenteel niet over een geformaliseerd mechanisme van kennis-
vergaring dat hem in staat stelt te evalueren of de DBFM-formule de juiste keuze is. 



ONDERHOUD VAN DE STRAFINRICHTINGEN IN HET KADER VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN / 73

De initiatieven bleven gericht en lokaal. Een dergelijk mechanisme moet het mogelijk ma-
ken de gegenereerde kennis en vernieuwende praktijken over te dragen van de ene DBFM-
inrichting naar de andere, maar ook naar inrichtingen in eigen beheer, met het oog op 
toekomstige projecten.

De invoering van een doeltreffend instrument om de onderhoudswerkzaamheden op te vol-
gen, dat tegemoetkomt aan de zwakke punten waarop wordt gewezen in de verschillende 
hoofdstukken van deze audit, kan de Staat ook garanderen dat de keuze voor de DBFM-
formule een meerwaarde heeft.

7.1.5 Evaluatie van de kosten en de kwaliteit van de DBFM-formule
De Staat beschikt niet over een geformaliseerd beheerinstrument dat het mogelijk maakt 
een betrouwbare en geactualiseerde vergelijking te maken tussen de DBFM-inrichtingen 
en de inrichtingen in eigen beheer.

Uit het onderzoek van de bestaande gegevens blijkt dat de DBFM-formule duurder is dan 
een klassieke aanpak, wat betreft de bouw en de financiering. Wat de bouw betreft, kun-
nen – zonder cijfers te geven – elementen zoals de kwaliteit van de materialen en van de 
infrastructuur en het bedrag van de interne en externe kosten eigen aan die twee beheer-
methodes, dat verschil beïnvloeden.

Op het vlak van onderhoud valt de DBFM-formule over het geheel genomen duurder uit 
dan de klassieke formule. Deze vaststelling moet echter worden genuanceerd rekening 
houdend met het hoge niveau van de vereisten en van de snelheid waarmee een probleem 
wordt aangepakt. De kostenverschillen variëren volgens het type activiteiten (eigenlijke 
onderhoud, catering, wasserij en afvalbehandeling). Bovendien werden met betrekking tot 
de onderhoudsactiviteiten grote kostenverschillen vastgesteld tussen DBFM-inrichtingen 
onderling. Het Rekenhof is van oordeel dat een grondige analyse moet gebeuren van die 
verschillen, opdat de meest efficiënte oplossingen worden toegepast op alle penitentiaire 
inrichtingen. Dat is des te meer het geval voor de facilitaire diensten: zij worden verleend 
gedurende een periode van vijf jaar die niet automatisch wordt verlengd. Indien geen ak-
koord wordt gesloten ten laatste één jaar voor die periode afloopt, loopt de opdracht van 
de dienstverlener van rechtswege ten einde zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. 
Vanaf dat ogenblik heeft de opdrachtgever en/of de uitbater het recht om een beroep te 
doen op een derde voor het verlenen van die diensten.

7.2 Antwoord van de minister van Justitie en van de miniser van 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

De ministers sluiten zich in hun gezamenlijk antwoord aan bij de meeste vaststellingen 
en aanbevelingen van het Rekenhof. Ze wijzen op het belang van het beheer van de wijzi-
gingen, de opvolging van de contracten, de budgettaire waakzaamheid en de permanente 
kennisvergaring die dit soort project vereist. Ze benadrukken dat het moeilijk is de nieuwe 
gevangenissen te vergelijken met de bestaande inrichtingen, rekening houdende met de 
kost en de kwaliteit van de prestaties. Ze benadrukken echter de noodzaak aan evaluatie-
middelen ter ondersteuning van die aanpak. De meer specifieke elementen alsook de tech-
nische commentaren van de administratie werden in het verslag zelf opgenomen.
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7.3 Samenvattend overzicht van de aanbevelingen

De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de 23 aanbevelingen van het Re-
kenhof, met vermelding van de punten van het auditverslag waarin het desbetreffende op-
volgingsmechanisme wordt uiteengezet. Ook de betrokken actoren worden erin vermeld.

De uitvoering van die aanbevelingen veronderstelt over het algemeen het overlegd optre-
den van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.

Opvolgings- 
mechanismen

Punt van 
het verslag Aanbeveling Verantwoor-

delijke 

Performantiedoelstellingen, beheerinstrumenten en opvolging van de wijzigingen

Performantie- 
doelstellingen

2.1

A1.
Een gecentraliseerd onderzoek voeren naar de interpre-
tatieproblemen bij de performantiedoelstellingen, op 
basis van de lokale ervaringen, om te komen tot een een-
vormige lezing van de problematische bepalingen; het 
resultaat van die kennisvergaring formaliseren als input 
voor de de formulering van de performantiedoelstellin-
gen van toekomstige projecten; bv. de notie van overca-
paciteit definiëren, de mogelijke duur en weerslag ervan.

Regie der 
Gebouwen(*) en  
FOD Justitie

A2.
Het overlegcomité waarin is voorzien uiterlijk één maand 
na ondertekening van de overeenkomst installeren; in-
dien nodig de procedures van geschillenbeslechting uit-
voeren om te vermijden dat recurrente problematische 
situaties onopgelost blijven.

Beheer- 
instrumenten

2.2

A3.
De beheerinstrumenten rationaliseren om te vermijden 
dat er een wildgroei ontstaat en dat ze nodeloos ingewik-
keld worden, om zo de opvolging te vergemakkelijken. 

Regie der 
Gebouwen en 
FOD Justitie

A4.
Geharmoniseerde richtlijnen uitwerken en helder formu-
leren wat er van de inhoud van de instrumenten verwacht 
wordt om deze beter te kunnen gebruiken. 

A5.
Ervoor zorgen dat de beheerinstrumenten voor de opvol-
ging van het preventief en reactief onderhoud effectief 
worden gebruikt, door ze onder meer te integreren in de 
regelmatige opvolgingsvergaderingen. 

Opvolging van 
de wijzigingen

2.3

A6.
Voor wijzigingen in de loop van de bouw en met het oog 
op de toekomstige projecten, een doeltreffende proce-
dure opstellen die is aangepast aan de aard van voorge-
stelde wijzigingen.
Voor wijzigingen in de loop van de exploitatie, beschik-
ken over middelen om de offertes kritisch te kunnen 
onderzoeken, en voor de posten waarbij dat mogelijk is, 
voorzien in contractuele bepalingen om de kosten van de 
wijzigingen te kunnen omkaderen; een duidelijk en volle-
dig beeld behouden van de werkelijke kosten die gepaard 
gaan met de wijzigingen, om deze op lange termijn in de 
hand te kunnen houden.

Regie der  
Gebouwen en 
FOD Justitie

(*) Zonder verdere precisering gaat het om het hoofdbestuur, zowel voor de Regie der Gebouwen als voor de FOD Justitie.
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Opvolgings- 
mechanismen

Punt van het 
verslag Aanbeveling Verantwoor-

delijke 

Zelfcontroles, registratie van afwijkingen en inspecties

Zelfcontroles 3.1

A7.
De nodige elementen ter beschikking stellen van 
de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen voor de 
opvolging van de zelfcontrole (protocollen, program-
mering en resultaten) met inachtneming van de 
voorwaarden in de overeenkomst.

Regie der 
 Gebouwen  

(hoofdbestuur en 
lokale besturen)

FOD Justitie 
(hoofdbestuur en 
strafinrichtingen)

A8.
Zorgen voor een regelmatige opvolging van de rea-
lisatie en de resultaten van de controles, onder meer 
bij de wekelijkse en maandelijkse opvolgingsverga-
deringen, om disfuncties en problemen te voorko-
men.

Registratie van 
de afwijkingen

3.2

A9.
De kwaliteit van de registraties en van de parame-
trering van de registratiesystemen aan een audit 
onderwerpen om op een structurele en geharmo-
niseerde manier te waarborgen dat er geen fouten 
zijn die de berekening van de driemaandelijkse ver-
goeding kunnen beïnvloeden; op basis van die audit 
de operationele aanpassingen uitvoeren om de be-
trouwbaarheid van de registraties te kunnen verho-
gen en de naleving van de contractuele bepalingen 
te waarborgen.

Regie der  
Gebouwen en FOD 

Justitie

A10.
De convergentie van de registratiesystemen bevor-
deren op basis van de lessen die werden getrokken 
uit de bestaande systemen, om op termijn te komen 
tot een gemeenschappelijke regeling voor alle DB-
FM-inrichtingen.

Inspecties 3.3

A11.
Een gecoördineerd inspectiebeleid en -programma 
invoeren voor de DBFM-inrichtingen, op basis van 
een risicoanalyse van de inrichtingen, inclusief trans-
versale thema’s; die opdracht toevertrouwen aan een 
DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Ge-
bouwen worden samengebracht, die is gesitueerd op 
een hoger organisatieniveau dan dat van het operati-
onele beheer (zie hoofdstuk 5).

Regie der 
Gebouwen en FOD 

Justitie

Berekening van de vergoeding en monitoringsysteem

Monitoring-
systeem

4.2

A12.
Één enkele structuur van monitoringrapport invoe-
ren voor alle DBFM-inrichtingen, om een eenvormige 
naleving van de contractuele bepalingen te garande-
ren, de gecentraliseerde opvolging te vergemakkelij-
ken en de verschillende inrichtingen gemakkelijker te 
kunnen vergelijken.

Regie der 
 Gebouwen

FOD Justitie 
 (centrale  

administratie en  
penitentiaire 
inrichtingen)

A13.
Ervoor zorgen dat de opvolgingsvergaderingen 
daadwerkelijk worden georganiseerd in alle inrich-
tingen en dat de genomen beslissingen worden 
gedocumenteerd, en zeker de beslissingen die het 
uiteindelijke bedrag van de vergoeding rechtstreeks 
beïnvloeden.
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Opvolgings- 
mechanismen

Punt van het 
verslag Aanbeveling Verantwoor-

delijke 

Berekening van de vergoeding en monitoringsysteem

Berekening van 
de vergoeding

4.3 tot 4.5

A14.
Bij toekomstige projecten voorzien in een mecha-
nisme voor prijsherziening dat in overeenstemming 
is met de toepasselijke wetgeving en dat hetzelfde is 
voor alle inrichtingen, om een betere controle moge-
lijk te maken.

Regie der  
Gebouwen

FOD Justitie  
(centrale  

administratie 
en penitentiaire 

 instellingen)

A15.
Om een gelijke behandeling en de coherentie van de 
opvolging van de onderhoudswerkzaamheden op 
lange termijn te garanderen, de afwijkingen op de 
toepassing van de kortingen beter omkaderen, meer 
bepaald door de genomen beslissingen te formalise-
ren, te centraliseren en mee te delen.

A16.
De afwijkingen op de toepassing van een korting 
waartoe lokaal werd besloten, formeel en grondig 
motiveren, om een transparant proces te garande-
ren.

Administratieve organisatie en leermogelijkheden

Delen van de 
verantwoorde-

lijkheden en 
coördinatie

5.1

A17.
Een transversaal team Regie der Gebouwen/FOD 
Justitie creëren om de verschillende aspecten van het 
contractuele DBFM-beheer te versterken; aan deze 
cel –bestaande uit een multidisciplinair team waarin 
juridische, technische en financiële vaardigheden 
zijn samengebracht– de opvolging toevertrouwen 
van de onderhoudswerkzaamheden voor de gecen-
traliseerde opdrachten (juridisch-technische onder-
steuning voor de DBFM-projecten, controle van de 
vergoeding, de definitie van een inspectiebeleid, het 
uitvoeren van thematische inspecties enz.); deze cel 
in staat stellen de verworven kennis te bundelen met 
het oog op toekomstige penitentiaire projecten en 
om de federale expertise te vergroten in projecten 
met een gelijkaardig beheer.

Regie der  
Gebouwen en 
FOD Justitie

A18.
De coördinatie binnen de betrokken administraties 
verbeteren:
(1)  bij de Regie, van de centrale en de regionale dien-

sten, bij de voorbereiding en de ontwikkeling van 
de DBFM-projecten;

(2)  bij de FOD Justitie, van de centrale administratie 
(Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid 
– DOGV) en de DBFM-inrichtingen, wat betreft 
de problemen inzake de opvolging van de on-
derhoudswerkzaamheden (beheerinstrumenten, 
behandeling van interpretaties en afwijkingen, 
toegang van de dienstverleners tot de ruimte van 
de gevangenis).

A19.
De coördinatie tussen de administraties verduidelij-
ken door een Service Level Agreement (SLA) in te voe-
ren dat een kader biedt voor de opdrachten van de 
entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkhe-
den alsook voor de informatie die systematisch moet 
worden gedeeld.
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Opvolgings- 
mechanismen

Punt van het 
verslag Aanbeveling Verantwoor-

delijke 

Administratieve organisatie en leermogelijkheden

Human 
 resources

5.2

A20.
Beschikken over personeel dat is opgeleid inzake het 
specifieke karakter van contractueel beheer en er-
voor zorgen dat voldoende juridische en technische 
expertise wordt behouden op het niveau van de Re-
gie en de FOD Justitie om te garanderen dat de over-
eenkomst doeltreffend wordt opgevolgd.

Regie der  
Gebouwen en 
FOD Justitie

Kennisverga-
ring en kennis-

deling
5.3

A21.
De leerpraktijken en –mechanismen ontwikkelen die 
nodig zijn voor de DBFM-projecten op operationeel, 
organisatorisch en strategisch vlak, om tot meer ken-
nisdeling en overdracht van innoverende praktijken 
tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling 
en met de inrichtingen in eigen beheer.

Regie der 
Gebouwen en 
FOD Justitie

Evaluatie van de kosten en van de kwaliteit van de DBFM-formule

Evaluatie van 
de kosten en 
van de kwali-

teit

6.2

A22.
Een beheerinstrument ontwikkelen voor de lopende 
DBFM-projecten om de kosten en de kwaliteit van 
de DBFM-inrichtingen op te volgen; een dergelijk 
instrument moet gebaseerd zijn op een globaal sco-
rebord waarbij de beheergegevens regelmatig wor-
den geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) 
en er een gemeenschappelijk registratiesysteem is 
voor de DBFM-inrichtingen (aanpak op basis van de 
kwaliteit); dit instrument moet een optimale infor-
matieverstrekking mogelijk maken en voorkeur ge-
ven aan een geïntegreerde meerjarenaanpak van de 
projecten.

Regie der  
Gebouwen en 
FOD Justitie

A23.
Een instrument ontwikkelen waarmee beter ex ante 
kan worden geëvalueerd welke kosten samenhan-
gen met de keuze voor een DBFM-formule, en meer 
bepaald wat de financiering betreft; daarbij instru-
menten ontwikkelen om een vergelijking te kunnen 
maken ter versterking van de besluitvorming en de 
opvolging van het gedelegeerde beheer.





ONDERHOUD VAN DE STRAFINRICHTINGEN IN HET KADER VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN / 79

Bijlagen
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Bijlage 1

Beheerinstrumenten in detail

Door de  
dienstverlener  

opgestelde plannen

Beoogde  
doelstelling

Omschrijving van de inhoud Formele bepalingen

Beheerplan

Het systeem voor 
kwaliteitsbeheer 
beschrijven dat 
van toepassing is 
op de prestaties en 
daarbij de proce-
dures vermelden 
die de dienstver-
lener naleeft bij 
de organisatie, de 
aansturing en de 
controle van de 
uitvoering van het 
contract

• systeem voor kwaliteitsbeheer
• monitoringplan
• goedkeuringsplan
• informatieplan

Opgesteld ten 
laatste 6 maanden 
vóór de beschik-
baarheidsdatum 
die is afgesproken 
met de opdracht-
gever en de uitba-
ter; en ter goed-
keuring voorgelegd

Monitoringplan  

Beschrijven hoe de 
dienstverlener zal 
nagaan of het Pro-
gramma van Eisen 
wordt nageleefd, 
op een transpa-
rante manier die 
opvolging door de 
opdrachtgever en 
de uitbater moge-
lijk maakt

• volledige omschrijving van het 
systeem voor de registratie 
en afhandeling van meldin-
gen: procesbeschrijving voor 
afhandeling van meldingen, 
procesbeschrijving voor op-
volging gepland onderhoud, 
beschrijving van de integratie 
met het Centraal Beheer van 
Technische Alarmen (CBT), 
beschrijving van de opvol-
gingsmethode voor de SLA’s, 
rapporteringsmogelijkheden, 
aantal licenties, overdracht-
modaliteiten van de databank, 
niveaus van toegankelijkheid, 
back-upsysteem

• de protocollen voor de perio-
dieke controles die minstens 
driemaandelijks worden uitge-
voerd

Onderhoudsplan

Niet gedefinieerd Niet gedefinieerd Ter goedkeuring 
voorgelegd 6 
maanden vóór de 
geplande beschik-
baarheids-da-
tum, en jaarlijks 
bijgewerkt volgens 
het onderhoud, de 
regels van de kunst 
en de wetgeving
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Door de  
dienstverlener  

opgestelde plannen

Beoogde  
doelstelling

Omschrijving van de inhoud Formele bepalingen

Plan betreffende 
facilitaire dienstver-

lening

Niet gedefinieerd Niet gedefinieerd Ter goedkeuring 
voorgelegd 6 
maanden vóór de 
geplande beschik-
baarheids-datum, 
jaarlijks bijgewerkt 
en om de vijf jaar 
hernieuwbaar

Realisatieplan 
onderhoud en facili-

taire diensten 

Niet gedefinieerd • onderhoudsplanning voor 
gepland  
onderhoud

• typelokalen voor het meten 
van de KPI’s van de SLA’s voor 
verwarming, ventilatie en koe-
ling

• een voorstel van zonering voor 
alle beveiligingsinstallaties

• procedure voor periodieke 
controles van de brandbeveili-
gingsinstallaties

• procedures voor de periodieke 
controle van alle beveiligings-
installaties

• procedure voor controle vol-
gens HACCP-methode

• plan voor onderhoud van 
groenvoorzieningen

• energiebeheerplan
• kwaliteitsmanagement
• veiligheidsplan
• schoonmaakprogramma en  

-procedures

Bron: Rekenhof
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Bijlage 2

Correcties en kortingen van de trimestriële vergoeding
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Bijlage 3

Uitgavenposten van het onderhoud

1) Eigenlijke onderhoudswerkzaamheden en onderhoudstaken
In Hasselt bevatten de uitgaven voor onderhoudstaken de personeelskosten, de vergoedin-
gen van de gedetineerden en onderhoudsproducten, alsook de vergoedingen in het kader 
van een contract dat werd gesloten met een private dienstverlener, die instaat voor onder-
houdsactiviteiten in de inrichting. Ze omvatten ook de herstellings- en onderhoudskosten 
die bovenop het met de dienstverlener gesloten onderhoudscontract komen, en de investe-
ringsuitgaven vanwege de Regie der Gebouwen. Volgens het Rekenhof kan de toevoeging 
van de investeringskosten aan de kosten voor onderhoudstaken de vergelijking verstoren.

De FOD Justitie wijt de verschillen aan de omvang van de installaties, de architecturale en 
technische kenmerken en de vereisten opgelegd door de performantiedoelstellingen inzake 
niveau en interventietermijnen.

Tabel 1 –   Jaaruitgaven voor eigenlijke onderhoudswerkzaamheden en voor onderhoudstaken (be-
dragen in euro, meerkosten in % ten opzichte van het basisbedrag)

Gevangenissen Totaal Meerkosten
Totale dagelijkse 

kosten / 
gedetineerde

Meerkosten

Hasselt 1.238.734,78 Basisbedrag 7,54 Basisbedrag

Beveren 2.445.015,96 97,38 % 21,47 184,74 %

Marche 2.832.498,44 128,66 % 24,87 229,84 %

Leuze 2.621.483,16 111,63 % 23,02 205,30 %

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)

2) Catering
De uitgaven voor catering in Hasselt omvatten de personeelskosten, de vergoedingen voor 
de gedetineerden en de uitgaven voor het aankopen van grondstoffen en materieel.

De uitgaven van de DBFM-inrichtingen zijn gebaseerd op het vastgelegde bedrag van de 
vergoeding.

De FOD Justitie wijt de verschillen aan de cateringvereisten die samenhangen met de per-
formantiedoelstellingen van de SLA’s en die een hoger prestatieniveau opleggen aan de 
privépartner. Er wordt geen verklaring gegeven voor de veel hogere kosten voor catering in 
de gevangenis van Marche.



ONDERHOUD VAN DE STRAFINRICHTINGEN IN HET KADER VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN / 85

Tabel 2 –   Jaaruitgaven voor catering (bedragen in euro, meerkosten in % ten opzichte van het 
basisbedrag)

Gevangenissen Totaal Meerkosten Totale dagelijkse  
kosten /gedetineerde Meerkosten

Hasselt 1.569.350,28 Basisbedrag  9,55 Basisbedrag

Beveren 1.848.579,40 17,79 %  16,23 69,95 %

Marche 2.264.049,00 22,47 %  19,88 108,17 %

Leuze 1.732.764,20 10,41 %  15,22 59,37 %

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)

3) Afvalbehandeling
De uitgaven voor afvalbehandeling in Hasselt omvatten de personeelskosten, de vergoedin-
gen voor de gedetineerden en de kosten voor afvalbehandeling. De FOD Justitie benadrukt 
de uitzonderlijke situatie van Marche waar, anders dan bij de andere DBFM-gevangenissen, 
de uitgaven voor afvalbehandeling hoog liggen.

Tabel 3 –   Jaaruitgaven voor afvalbehandeling (bedragen in euro, meerkosten in % ten opzichte van 
het basisbedrag)

Gevangenissen Totaal Meerkosten Totale dagelijkse  
kosten /gedetineerde Meerkosten

Hasselt 101.565,48 Basisbedrag 0,62 Basisbedrag

Beveren 54.214,76 -46,62 % 0,48 -22,58 %

Marche 107.952,08 6,29 % 0,95 53,23 %

Leuze 26.558,68 -73,85 % 0,23 -62,90 %

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad 
betreffende het Masterplan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie 
in humane omstandigheden (bijlage over de financiering)

4) Wasserij
De uitgaven voor de wasserij in Hasselt bestaan uit de personeelskosten en de wasserij. 
De uitgaven van de DBFM-inrichtingen zijn gebaseerd op het vastgelegde bedrag van de 
vergoeding.

Tabel 4 –   Jaaruitgaven voor de wasserij (bedragen in euro, meerkosten in % ten opzichte van het 
basisbedrag)

Gevangenissen Totaal Meerkosten
Totale dagelijkse 

kosten / 
gedetineerde

Meerkosten

Hasselt 235.419,56 Basisbedrag 1,43 Basisbedrag

Beveren 136.166,52 -42,16 % 1,19 -16,78 %

Marche 199.650,00  -15,19 % 1,75 22,38 %

Leuze 131.607,16  -44,10 % 1,16 -18,88 %

Bron: nota van 3 oktober 2016 van de Regie der Gebouwen aan de ministerraad betreffende het Master-
plan gevangenissen III – Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden (bijlage 
over de financiering)
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Bijlage 4

Gezamenlijk antwoord van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden 
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