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1 SAMENVATTING 

In Vlaanderen werd de voorbije jaren heel wat infrastructuur gerealiseerd met een publiek-private 
samenwerking (PPS). De belangrijkste voordelen van het realiseren van infrastructuur met een PPS zijn de 
budgettaire en de functionele zekerheid voor de aanbestedende overheid. De private opdrachtnemer 
verbindt zich er immers contractueel toe om aan een bepaalde prijs een zorgvuldig gedefinieerde 
infrastructuur op te leveren. DBFM (design, build, finance and maintain) en DBFMO (design, build, finance, 
maintain and operate) zijn mogelijke PPS-varianten waarbij de private opdrachtnemer na de realisatie van 
de infrastructuur ook instaat voor het onderhoud en/of de exploitatie.  
 
Ook lokale overheden hebben steeds meer interesse in de DBFM(O)-contractvorm, maar kunnen de 
(administratieve) last die een DBFM(O) oplegt aan het lokale bestuur niet of moeilijk inschatten. Deze studie 
biedt lokale bestuurders en ambtenaren daarom een blik op de tijd en de energie die nodig is om een project 
te verwezenlijken met een DBFM(O)-contract. Dit rapport bevat allereerst een modeltraject voor een lokaal 
DBFM(O)-project dat besturen kan gidsen door een eigen project. Daarnaast wordt aangetoond welke 
tijdsbesteding een DBFM(O)-project verlangt van verschillende lokale ambtenarenprofielen en dit vanaf het 
vormen van het projectidee tot het opvolgen van het onderhoud en/of de exploitatie van de infrastructuur. 
Daarbij wordt ook verklaard welke factoren de tijdsbesteding aan een DBFM(O) kunnen beïnvloeden. In een 
laatste hoofdstuk worden ten slotte aanbevelingen geformuleerd die lokale besturen kunnen helpen bij de 
organisatie van een eigen DBFM(O)-project. 
 
De in deze studie gerapporteerde tijdsbestedingen van lokale ambtenarenprofielen aan een DBFM(O)-
project zijn gebaseerd op schattingen en tijdsregistratie van de leidende ambtenaren van zes lokale 
projecten. Gemiddeld maken vijf ambtenaren deel uit van een lokale projectgroep. Een gemiddeld DBFM(O)-
project vraagt een tijdsbesteding van 765 tot 1091 mandagen van projectidentificatie tot aan het einde van 
de projectrealisatie. Door de grote impact die de aard en de omvang van het project kunnen hebben op het 
verloop van een DBFM(O)-project, werden de projecten in twee groepen verdeeld. Een sport- en 
recreatieproject vraagt gemiddeld 765 mandagen van de lokale projectgroep, een infrastructuur voor 
huisvesting gemiddeld 1091 mandagen. Daarenboven vraagt de exploitatie van de infrastructuur een 
jaarlijkse inspanning van respectievelijk 28 tot 173 mandagen of een totale inspanning over een looptijd van 
25 jaar van 702 tot 4320 mandagen. De totale tijdsbesteding aan een gemiddeld sport- en recreatieproject 
komt, rekening houdend met de exploitatiefase, uit op 1467 mandagen. Voor een gemiddeld 
huisvestingsproject is de totale tijdsbesteding zo uiteindelijk 5411 mandagen.  
 
De doorlooptijd van de bestudeerde Vlaamse lokale DBFM(O)-projecten is 6 tot 11 jaar, al kennen de 
huisvestingsprojecten (81 maanden of bijna 7 jaar) gemiddeld een kortere doorlooptijd dan de sport- en 
recreatieprojecten (105 maanden of bijna 9 jaar). Er dient rekening gehouden te worden met de hogere mate 
van complexiteit van projecten die onder clustering gerealiseerd werden. Die complexiteit zorgt ervoor dat 
zulke projecten een hogere doorlooptijd kennen. De gemiddelde doorlooptijd van sport- en 
recreatieprojecten onder clustering is 108 maanden of 9 jaar, terwijl de gemiddelde doorlooptijd van sport- 
en recreatieprojecten zonder ondersteuning 102 maanden of 8,5 jaar is. De leidende ambtenaren geven ten 
slotte aan dat een traditionele aanbesteding niet noodzakelijk meer of minder tijd vergt van de projectgroep 
dan een DBFM(O)-contract. 
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Het dient benadrukt te worden dat de in dit rapport vermelde tijdsbestedingen de lezer louter een indicatie 
geven van de inspanningen van een lokale overheid om een DBFM(O)-project succesvol te realiseren en geen 
garantie noch een verbintenis inhouden van de auteur. 
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2 CONTEXT 

Met een publiek-private samenwerking (PPS) kunnen overheden voorzien in noodzakelijke infrastructuur 
voor bijvoorbeeld mobiliteit, sport, onderwijs, zorg en dienstverlening. Dankzij een PPS worden belangrijke 
risico’s waaraan de overheid blootgesteld wordt bij de bouw, de financiering, het onderhoud en/of de 
uitbating van infrastructuur geplaatst bij een private partij. Het gebruik van een PPS-contract betekent 
immers dat een private opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het totstandkomen, instandhouden en 
eventueel uitbaten van een infrastructuur voor een bepaalde termijn. Ook de financiering van het contract 
dient meestal afgesloten te worden door de opdrachtnemer. Twee mogelijke publiek-private 
samenwerkingsvormen voor de realisatie van publieke infrastructuur worden dan ook DBFM (design, build, 
finance and maintain) en DBFMO (design, build, finance, maintain and operate) genoemd. De overheid 
vergoedt de opdrachtnemer door de betaling van een beschikbaarheidsvergoeding, ook wel de bruto 
werkingssubsidie genoemd. Omdat de investerings- en exploitatiekosten van een PPS-project niet (volledig) 
op de rekening van de overheid wegen, wordt dit contracttype aangeduid als een buiten begroting-operatie.1 
 
Ook op het lokale beleidsniveau wordt de laatste jaren meer infrastructuur via de PPS-vormen DBFM en 
DBFMO gerealiseerd. Naast de regelgeving over DBFM(O) is een andere onbekende voor lokale overheden 
de (administratieve) last die het lokale bestuur zal ondervinden om een DBFM(O)-contract tot stand te laten 
komen. Ook het opvolgen van het onderhoud en/of de exploitatie van de infrastructuur na de realisatie 
vraagt inspanningen van de betrokken ambtenaren. De opdracht van voorliggend onderzoek bestond er 
daarom in een document op te leveren dat lokale aanbestedende overheden in staat stelt te ontdekken 
welke expertise en energie nodig zijn om een DBFM(O) op een professionele wijze uit te voeren. Hiervoor 
werd er een DBFM(O)-modeltraject opgesteld waarin per projectfase de onderliggende stappen opgelijst 
worden. Dit modeltraject kan de lokale overheden een houvast bieden bij het doorlopen van een DBFM(O)-
project, al dient vermeld te worden dat de specificiteit van lokale DBFM(O)-projecten maakt dat lokale 
overheden zeker kunnen en zullen afwijken van het voorgestelde stramien. Er werden ook kritieke 
beslissingspunten of kantelmomenten ingebouwd in het modeltraject die lokale besturen moeten helpen om 
tot een betere besluitvorming te komen gedurende het traject. Aan de hand van het modeltraject geven we 
lokale besturen eveneens een idee van de gemiddelde tijdsbesteding van ambtenarenprofielen aan een 
DBFM(O)-project. 
 
Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft de voorbije jaren verschillende instrumenten ontwikkeld die overheden 
kunnen benutten om de meerwaarde van een DBFM(O)-project te onderzoeken en het DBFM(O)-contract 
vorm te geven. Zo zijn er onder meer het DBFM(O) Handboek waarin de contractvormen inhoudelijk uit de 
doeken gedaan worden en het Procesdraaiboek waarin overheden kunnen achterhalen welke acties 
ondernomen dienen te worden per processtap. Het Kenniscentrum PPS kan ook geconsulteerd worden door 
overheden die overwegen een bepaald project te realiseren met een DBFM(O)-contractvorm. Verder biedt 
het Kenniscentrum ook workshops en instrumenten aan om de meerwaarde van een DBFM(O)-contract ten 
opzichte van een andere contractvorm te onderzoeken. Eén van die instrumenten is de AUV of 
“Aanbestedingsuitvoeringsvorm” waarmee de best passende contractvorm van een PPS-project bepaald kan 

                                                             
1 Het is ook mogelijk dat de overheid de investeringsmiddelen ter beschikking stelt van de opdrachtnemer, al is dat eerder een uitzondering. 
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worden. Ook gedurende het verdere verloop van het DBFM(O)-traject kan er teruggevallen worden op het 
advies en de instrumenten van het Kenniscentrum PPS.2 
 
Het Kenniscentrum PPS geeft met het DBFM(O) Handboek en het Procesdraaiboek reeds een eerste 
antwoord op inhoudelijke en praktische vragen over DBFM(O) aan (lokale) besturen. Met het voorliggende 
rapport wil het Kenniscentrum een derde oriënteringsdocument voorzien. Dankzij dit rapport krijgen lokale 
overheden een zicht op de (administratieve) impact die ze kunnen ondervinden van een DBFM(O)-project. 

                                                             
2 Op de website van het Kenniscentrum PPS zijn publicaties en instrumenten beschikbaar voor lokale overheden die meer informatie over PPS en DBFM(O) behoeven 
(https://overheid.vlaanderen.be/dbfmo). 
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3 ONDERZOEKSOPZET 

Het voorliggende onderzoek naar de administratieve lasten van een DBFM(O) voor een lokale aanbestedende 
overheid werd in opdracht van het Vlaams Kenniscentrum PPS uitgevoerd door Indiville in samenwerking 
met de onderzoeksgroep ‘Economie en beleidsmanagement’ van Universiteit Hasselt. 
 
De eerste fase in het onderzoek omvatte het opstellen van een DBFM(O)-modeltraject op basis waarvan de 
administratieve lasten in een volgende fase in kaart gebracht zouden worden. Hiertoe werden een 
literatuurstudie, interviews met leidende ambtenaren van lokale overheden en experten, en een benchmark 
met Nederland uitgevoerd. 
 
In een tweede fase werden gesprekken gevoerd met leidende ambtenaren die de voorbije jaren de 
projectgroepen van verschillende lokale DBFM(O)-projecten hebben aangestuurd. Zo kon er leerrijke 
informatie verkregen worden over de organisatie en het verloop van tien lokale projecten. Er werden 
eveneens tijden en kosten gemeten die door vijf lokale overheden geïnvesteerd werden in de 
totstandkoming van zes DBFM(O)-projecten. Op basis van de verzamelde tijdsbestedingen en kosten wordt 
er in dit rapport geschetst welke gemiddelde tijdsbesteding en welke gemiddelde kost lokale overheden 
oplopen voor twee typen DBFM(O)-projecten. De tien beschouwde DBFM(O)-projecten worden in Tabel 1 
kort voorgesteld. 
 

VORM GEMEENTE PROJECT FASE3 LOOPTIJD VLAAMSE 
ONDERSTEUNING 

DBFM ANTWERPEN Politiegebouw Realisatie 25 jaar Neen 
DBFM BRASSCHAAT Jeugd- en verblijfcentrum Exploitatie 25 jaar Ja 
DBFM HEIST-OP-DEN-BERG Multifunctioneel sportcomplex Exploitatie 30 jaar Ja 
DBFMO HEIST-OP-DEN-BERG Zwembad Realisatie 30 jaar Neen 
DBFM HERENT Nieuw administratief centrum Exploitatie 27 jaar Neen 
DBFM KORTESSEM Sporthal Exploitatie 30 jaar Ja 
DBFMO KORTRIJK Zwembad Realisatie 30 jaar Neen 
DBFM LANAKEN Kunstgrasvelden (2) Exploitatie 10 jaar Ja 
DBFMO LANAKEN Multifunctioneel sportcomplex Realisatie 30 jaar Ja 
DBMo MECHELEN Woonzorgcentrum Realisatie 25 jaar4 Neen 

Tabel 1: Bestudeerde Vlaamse lokale DBFM(O)-projecten. 
 
Er werd eveneens gesproken met PPS-experten, academici en consultants om de administratieve afhandeling 
en organisatorische verwerking van DBFM(O)-projecten op lokaal niveau in Vlaanderen te evalueren. Ter 
referentie van de Vlaamse praktijk werden ook het Nederlandse Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo) 
en leden van de projectgroep van een Nederlandse lokale DBFMO geconsulteerd. In Tabel 2 worden de 
geïnterviewde experten opgesomd en in Tabel 3 wordt meer informatie gegeven over het Nederlandse 
DBFMO-project. 
 

                                                             
3 Fase waarin het project zich bevindt in februari 2018. 
4 Het contract is gebaseerd op een looptijd van 25 jaar voor de componenten design, build en maintenance. De exploitatie (operate) kent een looptijd van 4 jaar. 
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EXPERT ORGANISATIE/OVERHEID 

Dhr. Steven Ducatteeuw Blue Strategy 
Mevr. Marlies Hueskes Universiteit Antwerpen & Rijkswaterstaat (NL) 
Dr. Martijn van den Hurk Universiteit van Amsterdam (NL) 
Prof. Dr. Steven Van Garsse Universiteit Hasselt 
Dhr. Wesley Veekman PIANOo & Rijkswaterstaat (NL) 
Prof. Dr. Koen Verhoest Universiteit Antwerpen 

Tabel 2: Geïnterviewde PPS-experten. 
 

VORM GEMEENTE PROJECT FASE LOOPTIJD ONDERSTEUNING 

DBFMO WESTLAND (NL) Nieuw administratief centrum Exploitatie 25 jaar Rijksvastgoedbedrijf 
Tabel 3: Bestudeerde Nederlandse DBFMO-project. 
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4 DBFM(O)-MODELTRAJECT 

4.1 AANPAK 

Op basis van documentatie van het Kenniscentrum PPS werd inzicht verkregen in het geheel aan 
(administratieve) activiteiten bij het opzetten van een DBFM(O). Dat geheel aan administratieve handelingen 
werd gestandaardiseerd en in een DBFM(O)-modeltraject gegoten. De input van experten liet toe om het 
traject te optimaliseren op maat van lokale besturen. Er werden leidende ambtenaren van verschillende 
lokale DBFM(O)-projecten in Vlaanderen geïnterviewd en op basis van het verloop van die projecten werd 
het traject aangepast. Naast de expertise van het Kenniscentrum werd er dus beroep gedaan op de 
ervaringen van ambtenaren, academici en consultants om tot een uitvoerig gevalideerd DBFM(O)-
modeltraject te komen. 
 
Het DBFM(O)-modeltraject werd opgedeeld in de volgende zes fasen: 
1 Projectidentificatie; 
2 Structureringsfase; 
3 Contractvormingsfase; 
4 Realisatiefase; 
5 Exploitatiefase; 
6 Afrondingsfase. 
 
Per fase worden de projectstappen beschreven die de lokale overheid in de betrokken fase dient af te ronden. 
Onder 4.2 ‘Modeltraject van een lokale DBFM(O)’ wordt het modeltraject weergegeven en worden de 
projectstappen toegelicht. Bepaalde projectstappen worden verduidelijkt met een voorbeeld van een 
gemeente die een openbaar zwembad wil realiseren. Het voorbeeld staat in het wit gedrukt onder de 
beschrijving van de processtappen. In het DBFM(O)-modeltraject werden vijf kritieke beslissingsmomenten 
geïdentificeerd waarop er bij de lokale overheid een consensus moet zijn over de dan gemaakte keuzes. 
Onder 4.3 ‘Kritieke beslissingsmomenten in het DBFM(O)-traject’ kunnen ze teruggevonden worden. In het 
DBFM(O)-modeltraject worden ze met een rode stip aangeduid. 
 
Om zo overzichtelijk mogelijk te kunnen rapporteren, werd slechts één modeltraject opgenomen in het 
rapport. Het hierna volgende traject is toepasselijk voor zowel DBFM- als DBFMO-projecten, al zullen door 
het niet moeten vastleggen van de exploitatie de volgende projectstappen lichter zijn in een DBFM-contract: 
– Projectdefinitie (fase 1); 
– Risicoanalyse (fase 2); 
– Business case (fase 2); 
– Ontwerp van het bestek (fase 2); 
– Onderhandelen met kandidaten (fase 3); 
– Contractwijzigingen gedurende de exploitatiefase (fase 5). 
 
Het hieronder gepresenteerde modeltraject zal dienen om in het volgende hoofdstuk te tonen welke tijd 
lokale ambtenarenprofielen moeten besteden gedurende het verloop van een DBFM(O)-traject. 
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4.2 MODELTRAJECT VAN EEN LOKALE DBFM(O) 

FASE 1: PROJECTIDENTIFICATIE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Projectidee uitwerken in 
projectgroep 

Deze stap behelst het erkennen van een bepaalde nood op lokaal bestuursniveau en het formuleren van mogelijke oplossingen om aan 
die noodzaak te voldoen. De DBFM(O)-contractvormen zijn op dit moment waarschijnlijk al enkele denkpistes. 
Een projectidee kan het realiseren van een openbaar zwembad zijn zodat de inwoners in de eigen gemeente kunnen zwemmen. Dit is 
ook het momentum om de faciliteiten zo te bouwen dat er in de toekomst ook een zwem- en waterpoloclub opgericht kan worden. De 
gemeente wil zich immers meer als een sportgemeente profileren. 

2) Projectidee afstemmen op BBC 
(beheers- en beleidscyclus) en 
beleidsplannen 

Nadat het projectidee werd vormgegeven, dient onderzocht te worden of het idee past binnen de eerder gemaakte beleidskeuzes. Zo 
niet, dient onderzocht te worden of de nodige budgettaire ruimte gemaakt kan worden in de begroting en de meerjarenplanning. 

3) Externe expertise aantrekken Om de DBFM(O) procesmatig verder vorm te geven en uit te voeren, wordt best externe expertise aangetrokken die het projectteam 
versterkt om de financiële, juridische en/of technische kwaliteit van het proces en het contract te verzekeren. De contracten met de 
externe expert(en) moeten meestal ook aanbesteed worden door de lokale overheid. 

4) De verschillende stakeholders 
raadplegen 

Om stappen te kunnen zetten inzake de concrete invulling en realisatie van het project, worden best alle stakeholders gehoord. Naast 
inwoners, omwonenden en middenstand kunnen ook stakeholders als de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(Gecoro) en de Vlaamse Bouwmeester geraadpleegd worden. Het is ook aan te raden om te onderzoeken of het project gerealiseerd 
kan worden met een buurgemeente of onder een clustering van bijvoorbeeld Sportfacilitator of Toerisme Vlaanderen. 
Het gaat dan in het voorbeeld van het zwembad onder andere over de sportclubs die van de faciliteiten gebruik zullen maken, de 
buurtbewoners die meer trafiek zullen ervaren door het zwembad, de horeca die er met het openen van de cafetaria een nieuwe 
speler bij zal krijgen, enzovoort. 

5) Projectdefinitie uitwerken • In deze stap kan met behulp van het projectdefinitiedocument van het Kenniscentrum PPS het project verder vormgegeven worden. 
Elementen van dat document zijn o.a. de doelstellingen, scope, context, initiële business case, organisatie en risico’s van het DBFM(O)-
project. 

6) Contractvormingsstrategie 
uitwerken 
 

Hierbij komt ter sprake welke contractvorm gebruikt kan worden om het project aan te besteden en te realiseren. De voor- en nadelen 
van een PPS worden afgewogen ten opzichte van die van een klassieke aanbesteding. Het is ook aan te raden hierbij de nodige 
aandacht te besteden aan de gevolgen die die strategie kan hebben op de verdere procedure. De AUV (Aanbestedingsuitvoeringsvorm) 
van het Kenniscentrum PPS kan lokale besturen bij deze stap helpen. 

 
  

Identificatie

Structurering

Contractvorming

Realisatie

Exploitatie

Afronding
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FASE 2: STRUCTURERINGSFASE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Publiek-publieke afstemming • De publiek-publieke afstemming speelt zich zowel intern als extern af. Tijdens de interne publiek-publieke afstemming worden de visies 
van alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen gealigneerd en worden er knopen doorgehakt. Met de externe publiek-
publieke afstemming worden de violen gestemd tussen alle participerende besturen, zoals buurgemeenten, de provincie en 
intercommunales. 

2) Risicoanalyse en 
risicobeheersstrategie • 

Tijdens deze stap worden de risico's van het project opgelijst, en wordt bepaald welke partij welke risico's op zich zal (moeten) nemen. Er 
dienen ook maatregelen vooropgesteld te worden die de risico's inperken of vermijden. De risico's zijn te plaatsen onder het bouwrisico, 
beschikbaarheidsrisico en vraagrisico. De risicoverdeling is essentieel om ESR-neutraliteit te bereiken. 

3) Eventuele marktverkenning Alvorens de aanbesteding daadwerkelijk te publiceren, is het aangewezen de markt te verkennen en gesprekken te voeren met 
verschillende partijen. Op die manier leert de opdrachtgever de markt en de gangbare specificaties van soortgelijke projecten kennen. De 
tot hiertoe geconceptualiseerde visie van het projectteam en van het bestuur kan dan afgetoetst worden aan het kennen en kunnen van 
de markt. Ook kan er op die manier inzicht verkregen worden in de marktprijzen voor hetgeen het lokale bestuur wil laten bouwen. 
In het kader van de bouw van een zwembad kan het lokale bestuur gesprekken voeren met bouwbedrijven, studiebureaus of andere 
lokale besturen die in het verleden reeds een zwembad hebben gebouwd. 

4) Contractkeuze  • Het projectteam onderzoekt de voor- en nadelen van de verschillende PPS-contractvormen. In dit kader kan een pre-business case 
gebeuren om een idee te krijgen van de impact van het incorporeren van bijvoorbeeld de financiering, het onderhoud en de exploitatie 
op de contractprijs. Het DBFM-rekenmodel van het Kenniscentrum PPS kan lokale besturen bijstaan bij het maken van een contractkeuze. 
Een belangrijke afweging in het voorbeeld van een zwembad is het al dan niet incorporeren van het onderhoud en/of de exploitatie in het 
contract. Daarom kan een pre-business case de financiële impact van de verschillende contracttypen duiden. 

5) Business case • In de business case moeten de kosten en de baten van het project in de gekozen contractvorm opgelijst worden en verdeeld worden 
onder de partijen. Het is belangrijk om in deze stap tot een indicatie van de beschikbaarheidsvergoedingen te komen. Het opmaken van 
de business case moet de financiële haalbaarheid van het project duiden. De risicoanalyse is hiervoor een belangrijke input en kan 
bijgesteld worden op basis van de bevindingen uit de business case. 

6) Ontwerp van het bestek Als het project financieel haalbaar blijkt te zijn, kan er overgegaan worden tot de voorbereiding van de aanbesteding. In deze stap dienen 
de verschillende bestekdocumenten voorbereid te worden die de basis van de onderhandelingen met private spelers zullen uitmaken. 
Houd er rekening mee dat sommige lokale overheden volledig nieuwe bestekdocumenten schrijven, en dat andere besturen starten 
vanuit draft-documenten van bijvoorbeeld eerdere eigen DBFM(O)-projecten of van een Vlaamse instantie zoals Sportfacilitator. 
De verschillende bestekdocumenten worden hieronder opgesomd. 

6a) Selectieleidraad De selectieleidraad bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en met welke kandidaten onderhandeld 
zal worden over het contract. De selectie gebeurt doorgaans op basis van de betrouwbaarheid, technische bekwaamheid en financiële 
draagkracht van de kandidaten. Dit is een intern document. 

6b) Gunningsleidraad De gunningsleidraad is daarentegen een extern document voor de geselecteerde kandidaten. Het beschrijft het verloop van de procedure 
en de weging van de gunningscriteria. 
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6c) Programma- of proceseisen De programma- of proceseisen zijn de eisen die de opdrachtgever stelt rond de uitvoering van de DBFM(O). 
De opdrachtgever kan eisen dat bouw, onderhoud en uitbating van het zwembad in de meest veilige omstandigheden voor arbeiders, 
werknemers, bezoekers en passanten gebeuren en dat alle wettelijke regels omtrent tewerkstelling en sociale zekerheid nageleefd 
worden. Andere eisen kunnen bijvoorbeeld gaan over milieu, natuur en omgeving. 

6d) Outputspecificaties De outputspecificaties bevatten: 
(i) De onderhoudseisen die opgenomen zijn bij DBFM(O)-contracten waar ook het onderhoud deel van uitmaakt. De onderhoudseisen 
beschrijven hoe en hoe vaak onderhoud uitgevoerd dient te worden door de opdrachtnemer. 
(ii) De beschikbaarheidseisen die de kenmerken beschrijven waaraan de outputspecificaties moeten voldoen om beschikbaar verklaard 
te kunnen worden. Ook dient er vastgelegd te worden binnen welke termijn de opdrachtgever een onbeschikbaarheid aanpakt. 
(iii) De voltooiingseisen indien de opdrachtgever toestaat dat de infrastructuur opent terwijl dat ze nog niet volledig afgewerkt is. 
(iv) De overdrachtseisen die dienen te voorkomen dat de opdrachtgever na afloop van de DBFM(O) een onderhouds- en dus investerings-
behoevende infrastructuur overneemt van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zou immers kunnen speculeren met het onderhoud 
van de infrastructuur zodat die slechts toereikend is tot de laatste dag van het DBFM(O)-contract. 

6e) Ontwerp van de 
overeenkomst 

Het ontwerp van de DBFM(O)-overeenkomst is een draft van het contract dat zal gelden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De 
verdeling van de risico's en de bepalingen van geschillenbehandeling zijn bijzonder belangrijk voor de kandidaten. 

6f) Eisen omtrent 
informatieverstrekking 

De overheid neemt best ook eisen op rond de timing en inhoud van informatieverstrekking door de opdrachtnemer na het sluiten van de 
DBFM(O)-overeenkomst.  
Zo kan er bijvoorbeeld gestipuleerd worden dat er een periodieke beschikbaarheidsinspectie dient te gebeuren door een lid van de 
projectgroep of kan de opdrachtgever vragen dat de opdrachtnemer de beschikbaarheid periodiek bewijst. 

6g) Financiële eisen van de 
opdrachtnemer en de Speciale 
Projectvennootschap (SPV) 

Er kunnen een aantal eisen rond financiële draagkracht gesteld worden aan de private spelers en/of de projectvennootschap, zoals 
bijvoorbeeld solvabiliteits- en financieringsvereisten. 
De opdrachtgever kan vereisen dat de participerende private spelers de projectvennootschap voor 20% van eigen vermogen en voor 80% 
van vreemd vermogen voorzien. 
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FASE 3: CONTRACTVORMINGSFASE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Eventuele vooraankondiging 
van de aanbesteding 

De vooraankondiging van de opdracht is verplicht voor werken met een waarschijnlijke contractwaarde van meer dan 5.548.000 euro5. 

2) Bestek (definitief), 
aanbestedingsbericht en 
publicatie 

Het aanbestedingsbericht wordt opgemaakt en het definitieve bestek wordt gepubliceerd via e-Procurement en het Europese platform 
voor aanbestedingen. Het definitieve bestek bevat de in fase 2 opgelijste bijlagen nog niet. 

3) Bieding opvolgen en 
kandidaten selecteren 

Na het verstrijken van de vastgestelde biedingsperiode worden de kandidaten geselecteerd die een offerte mogen indienen. In een 
eerste beweging worden kandidaten geweerd die niet aan de selectiecriteria voldoen (RSZ-betalingen, aannemerserkenning enz.). In een 
tweede beweging worden de scores van de inschrijvers op de verschillende gunningscriteria onderling vergeleken. Kandidaten die de 
beide bewegingen doorstaan, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingen en ontvangen de gunningsleidraad, een 
ontwerp van overeenkomst en de outputspecificaties. Wettelijk dienen minstens 3 kandidaten deel te nemen aan de onderhandelingen. 

4) Niet-geselecteerde kandidaten 
inlichten en motivatie verschaffen 

De kandidaten die niet uitgenodigd worden voor de onderhandelingen moeten hierover ingelicht worden en moeten een goed 
gestoffeerde en duidelijke motivatie ontvangen van de redenen waarom zij niet geselecteerd werden. 

5) Onderhandelen met 
geselecteerde kandidaten 

De opdrachtgever kan zelf bepalen hoeveel onderhandelingsronden er georganiseerd worden, over welke onderwerpen er onderhandeld 
wordt en binnen welk tijdschema die onderhandelingen plaatsvinden. 

6) Voorkeursbieder aanduiden en 
onderhandelen 

Na afloop van de onderhandelingsronden kan de opdrachtgever een voorkeursbieder aanduiden en verder onderhandelen met die partij. 

7) Voorkeursbieder oproepen tot 
best and final offer (BAFO) 

Na de onderhandelingen met de voorkeursbieder wordt de voorkeursbieder verzocht een finale offerte op te stellen. Ook over de details 
van de BAFO kan nog onderhandeld worden. 

8) Contractual close Er wordt een winnende bieder aangeduid en opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten een overeenkomst (contractual close). In deze stap 
kunnen er nog finale besprekingen en aanpassingen aan het contract plaatsvinden. 

9) Omgevingsvergunning 
(milieu/stedenbouw) aanvragen 
en verkrijgen 

Om de beoordeling van de omgevingsvergunning (in het verleden de milieu- en stedenbouwkundige vergunning) het project zo min 
mogelijk te laten vertragen, wordt de omgevingsvergunning doorgaans al ingediend na de contractual close. Het is ook mogelijk dat de 
opdrachtnemer de taak krijgt om de vergunning(en) voor te bereiden, en dat de opdrachtgever de vergunning(en) enkel indient. 

10) Financial close De opdrachtnemer heeft zijn financiering rond en opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen het contract nu ook financieel sluiten. 
 

 
 

                                                             
5 Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, Art. 38 §3, via https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving. 
 Europese drempelbedragen, via https://overheid.vlaanderen.be/europese-drempelbedragen. 
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FASE 4: REALISATIEFASE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Naleving contract en 
proceseisen opvolgen 

Tijdens de uitvoering van de werken is het de taak van de opdrachtgever om te controleren of de opdrachtnemer de bepalingen van het 
contract en de contractdocumentatie (zoals de proceseisen) naleeft. 
Het lokale bestuur dient na te gaan of de opdrachtnemer het zwembad bouwt volgens de bepalingen van het contract; worden de 
funderingen juist aangelegd, wordt het juiste beton gestort, worden de muren juist geïsoleerd, enz. Ook dient onderzocht te worden of 
de opdrachtnemer zijn proceseisen naleeft; worden de arbeiders gecontroleerd op hun werkdocumenten, houdt de opdrachtnemer zich 
aan zijn afspraken met de buurt, enz.? 

2) Contractwijzigingen managen Indien er tijdens de uitvoering van de werken gestoten wordt op onverwachte gebeurtenissen, is het mogelijk dat het contract dient 
gewijzigd te worden. Een alternatief is om met facturen buiten het contract te werken, de zgn. factuur voor “meerwerken”. 
Het blijkt dat de in het contract voorziene op- en afrit van de parking van het zwembad te smal is. Opdrachtgever en opdrachtnemer 
lossen dit op door de opdrachtnemer een factuur voor het “meerwerk” om de op- en afrit te verbreden, te laten opstellen. 

3) Beschikbaarheidscertificaat 
verlenen 

Zodra de opdrachtnemer het gebouw beschikbaar acht, stelt hij een rapport op waarin hij aantoont dat het gebouw aan de 
beschikbaarheidsvereisten voldoet. Op basis van dat rapport en een rondgang met de opdrachtnemer in het gebouw, kan de 
opdrachtgever een beschikbaarheidscertificaat verlenen aan de opdrachtnemer. Dat beschikbaarheidscertificaat markeert het begin van 
de periodieke beschikbaarheidsbetalingen. 

4) Voltooiingscertificaat verlenen Indien de opdrachtgever de beschikbaarheid mogelijk acht voordat de infrastructuur volledig afgewerkt (voltooid) is, moet er na het 
beschikbaarheidscertificaat nog een voltooiingscertificaat verleend worden. Dat certificaat kan pas verleend worden nadat de 
opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens een rondgang door de infrastructuur de voltooiing geïnspecteerd hebben. 
Het lokaal bestuur wil het zwembad zo snel mogelijk openen en stipuleert in het contract dat er een beschikbaarheidscertificaat verleend 
wordt als het binnenzwembad in gebruik genomen kan worden. Vanaf dan kunnen inwoners komen zwemmen in het bad en begint de 
timer voor het betalen van de beschikbaarheidsvergoeding te lopen.  Door de hoogdringendheid moeten het buitenzwembad en het 
groenaanleg op dat moment echter nog niet opgeleverd zijn. Bij oplevering van het buitenbad en het groenaanleg, in de planning van de 
aannemer vier maanden na de beschikbaarheid voorzien, zal de gemeente een voltooiingscertificaat verlenen aan de opdrachtnemer.  
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FASE 5: EXPLOITATIEFASE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Beschikbaarheid en exploitatie 
van de infrastructuur opvolgen 

Na het verlenen van het beschikbaarheidscertificaat dient de opdrachtgever op te volgen of de opdrachtnemer aan de 
beschikbaarheidseisen blijft voldoen. Ook het opvolgen van problemen met infrastructuur, onderhoud en/of exploitatie zit vervat in deze 
stap. 
Worden de baden op een constante temperatuur van 32°C gehouden? Wordt het water gefilterd volgens de bepalingen in het contract? 
Werken de verlichting en de sloten in de kleedkamers? Worden de kleedkamers gepoetst en ontsmet volgens de bepalingen in het 
contract? Is de cafetaria geopend volgens de afspraken? 

2) Contractwijzigingen managen Gedurende de exploitatie van de infrastructuur kunnen er contractwijzigingen optreden die betrekking hebben op de uitbating. Er kan 
ook een noodzaak zijn om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden. 
Twee jaar na de opening van het zwembad blijkt dat er op zondagavond amper bezoekers zijn. De opdrachtnemer verzoekt de 
opdrachtgever om zondagavond te mogen sluiten. Meteen na de opening blijkt dat de cafetaria veel volk trekt en dat ze te klein is. Er 
ontstaat de noodzaak om de cafetaria uit te breiden. 

3) Onderhoud opvolgen De opdrachtgever dient ook op te volgen of de opdrachtnemer voldoet aan de onderhoudseisen. 
Worden de zwembadgoten minstens om de 3 maanden geledigd en gedesinfecteerd? 

 

FASE 6: AFRONDINGSFASE 

ADMINISTRATIEVE 

HANDELING 
BESCHRIJVING 

1) Infrastructuur controleren op 
de overdrachtseisen 

Na het aflopen van de exploitatietermijn van de DBFMO controleert de opdrachtgever tijdens verschillende inspectierondes de staat en 
de overdraagbaarheid van de infrastructuur met de opdrachtnemer. Die inspecties vinden ruim voor de afloop van de DBFMO plaats om 
de opdrachtnemer nog de tijd te geven om een aantal zaken in orde te brengen. 

2) Overdrachtscertificaat verlenen Als de infrastructuur op de einddatum van de DBFMO aan de overdrachtseisen voldoet, verleent de opdrachtgever een 
overdrachtscertificaat aan de opdrachtnemer. Samen met de betaling van de overdrachtsvergoeding door de opdrachtgever, draagt de 
opdrachtnemer de eigendom over aan de opdrachtgever. 
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4.3 KRITIEKE BESLISSINGSMOMENTEN IN HET DBFM(O)-TRAJECT 

In de identificatie- en structureringsfase moeten er keuzes gemaakt worden die bepalend zijn voor het goede 
verdere verloop van het project. Daarom houdt de lokale aanbestedende overheid best rekening met een 
aantal kritieke beslissingsmomenten. Het gaat hierbij niet zozeer om points of no return, maar het valt toch 
aan te raden om enkel in uitzonderlijke gevallen terug te komen op de toen gemaakte beslissingen. De 
kritieke beslissingsmomenten zijn immers projectstappen waarvoor belangrijke assumpties en beleidskeuzes 
gemaakt moeten worden. Indien de kritieke beslissingsmomenten in een latere fase terug ter discussie 
gebracht worden, zal dit ongetwijfeld een bijkomende last betekenen voor de projectgroep en de eventuele 
externe experten en kan dit de doorlooptijd van het project aanzienlijk verlengen. 
 
De kritieke beslissingsmomenten die best ingebouwd worden in het traject van een lokaal DBFM(O)-project 
zijn: 
– Projectdefinitie (fase 1): In deze projectstap moeten alle ideeën op tafel gelegd worden en moeten alle 

wensen en mogelijkheden besproken worden. Indien bepaalde facilitaire overwegingen van de 
infrastructuur nu niet gemaakt worden, dan kan dat in een latere projectstap de implicatie hebben dat 
plannen en budgetten ontoereikend zijn. 

– Publiek-publieke afstemming (fase 2): De projectstap van de interne publiek-publieke afstemming is 
voorzien om de zegen van het politieke bestuur te verkrijgen voor de tot dan toe gemaakte projectkeuzes. 
Dit is een zeer belangrijk moment in het traject aangezien de praktijk leert dat verschillende politieke 
visies het project enorm kunnen vertragen. 

– Risicoanalyse (fase 2): De risicoverdeling is een uiterst belangrijk onderdeel van een PPS, aangezien ze 
bepalend is voor de financiële haalbaarheid van het project. In deze stap wordt bepaald welke risico’s die 
verbonden zijn aan de realisatie van de infrastructuur, overgedragen moeten worden naar de private 
opdrachtnemer. 

– Contractkeuze (fase 2): Het kiezen van een contractvorm is allesbepalend voor het verdere traject. De 
keuze voor een bepaalde PPS-vorm zoals DBM, DBFM of DBFMO maakt dat vanaf dan er pas echt een 
betrouwbaar beeld verkregen kan worden van de kost van het project. 

– Business case (fase 2): Om de kosten en baten van het project in de business case te bepalen, dient er 
voordien dus al in vrij grote mate zekerheid te zijn over de eigenschappen van de infrastructuur. De 
business case laat het uiteraard nog toe om op basis van berekeningen keuzes te maken over finale 
eigenschappen. De uiteindelijke set van gekozen eigenschappen zal de lokale overheid een idee geven 
van de budgettaire impact die het project zal hebben. Als alle betrokkenen van de lokale overheid zich 
vinden in die budgettaire impact, dan kan er met de nodige zekerheid en duidelijkheid begonnen worden 
met het bestekontwerp. 

 
In het volgende hoofdstuk wordt op basis van gerealiseerde en lopende lokale DBFM(O)-projecten 
aangetoond welke tijdsbesteding het organiseren en afronden van een DBFM(O)-project vereist van lokale 
ambtenarenprofielen. 
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5 TE BESTEDEN TIJD OM EEN DBFM(O) AF TE RONDEN 

5.1 AANPAK 

In de tweede fase van dit onderzoek werd data verzameld bij steden en gemeenten om het DBFM(O)-
modeltraject te kunnen aanvullen met een gemiddelde tijdsbesteding per projectfase. Voor zes van de tien 
DBFM(O)-projecten werden inschattingen van de tijdsbesteding aan elke projectfase van de DBFM(O) 
verkregen. De zes cases worden in Tabel 4 opgesomd. 
 

VORM GEMEENTE PROJECT FASE LOOPTIJD VLAAMSE 
ONDERSTEUNING 

DBFM ANTWERPEN Politiegebouw Realisatie 25 jaar Neen 
DBFM HEIST-OP-DEN-BERG Multifunctioneel sportcomplex Exploitatie 30 jaar Ja 
DBFMO HEIST-OP-DEN-BERG Zwembad Realisatie 30 jaar Neen 
DBFM HERENT Nieuw administratief centrum Exploitatie 27 jaar Neen 
DBFMO KORTRIJK Zwembad Realisatie 30 jaar Neen 
DBFMO LANAKEN Multifunctioneel sportcomplex Realisatie 30 jaar Ja 

Tabel 4: Vlaamse lokale DBFM(O)-projecten waarvan de tijdsbesteding gemeten werd. 
 
Voor enkele cases werden op het niveau van de projectstappen van elke projectfase inschattingen van de 
tijdsbestedingen per profiel verkregen. Het bleek enkel mogelijk voor de leidende ambtenaren om in die 
mate van detail inschattingen te maken indien het project recentelijk gegund werd of de bouw van de 
infrastructuur recentelijk van start ging. Bij één lokale overheid werd de tijdsbesteding aan het DBFM(O)-
project gemeten met een tijdsregistratiesysteem, waardoor ook per projectstap data verkregen kon worden. 
Deze data werden verzameld met behulp van een DBFM(O)-modeltraject in een uitgebreide spreadsheet. 
 
De overige inschattingen van tijdsbestedingen konden met een vereenvoudigd DBFM(O)-modeltraject 
verzameld worden op het niveau van de projectfasen in een vereenvoudigde spreadsheet. Ten eerste werden 
de leidende ambtenaren in dat bestand gevraagd om de doorlooptijd van elke projectfase (in aantal 
maanden) op te geven. Op basis van een maandelijks gemiddelde van 18 beschikbare werkdagen6 werd zo 
een totaal aantal aan beschikbare mandagen per profiel automatisch ingevuld. Hierna dienden de leidende 
ambtenaren te schatten welk procentueel aandeel het DBFM(O)-project opeiste in het totale takenpakket 
van elk ambtenarenprofiel gedurende de eerder ingevoerde doorlooptijden. Op die manier werd het ook 
mogelijk om tijdsinschattingen te maken voor de leidende ambtenaren van DBFM(O)-projecten die reeds 
enkele jaren geleden gerealiseerd werden. 

5.2 TOELICHTINGEN BIJ DE GERAPPORTEERDE TIJDSBESTEDINGEN 

Lokale beleidsmakers die zich voornemen om een bepaalde infrastructuur te verwezenlijken en hierbij een 
DBFM(O)-contractvorm overwegen, kunnen de onderstaande modellen raadplegen bij de planning van hun 
beleid. De modellen geven op basis van inschattingen van de leidende ambtenaren van zes Vlaamse 
                                                             
6 Van de 365 dagen in een jaar zijn er 104 dagen een weekenddag. Daarnaast hebben Vlaamse ambtenaren 13 officiële feestdagen en gemiddeld 30 verlofdagen. Zo 
wordt een gemiddelde van 218 werkdagen per jaar of 18,12 werkdagen per maand verkregen. Afgerond telt een maand dus gemiddeld 18 werkdagen. 
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DBFM(O)-projecten aan hoeveel tijd en mankracht geïnvesteerd dienen te worden alvorens infrastructuur in 
een DBFM(O)-contractvorm gerealiseerd kan worden. 
 
De door de leidende ambtenaren geschatte tijdsbesteding per profiel wordt bepaald door alle inspanningen 
in rekening te brengen die gedaan werden om het DBFM(O)-project te structureren en te realiseren. In dat 
verband kan gedacht worden aan alle opzoekingen, voorbereidingen, werkvergaderingen, 
overlegmomenten, presentaties, onderhandelingen en dergelijke meer gedurende het DBFM(O)-traject. Het 
werk dat door externe experten uitgevoerd werd, zit niet vervat in de hierna weergegeven tijdsbestedingen. 
Het door ambtenaren bijwonen van bijvoorbeeld een door een externe partij georganiseerde workshop werd 
wel opgenomen in de geschatte tijdsbestedingen. Het werk van de gemeentesecretaris en leden van het 
College van Burgemeester en Schepenen werd enkel in rekening gebracht indien die profielen deel 
uitmaakten van de interne projectgroep van de lokale DBFM(O). 
 
Hieronder worden de schema’s met de gemiddelde tijdsbesteding van verschillende ambtenarenprofielen 
aan een DBFM(O) weergegeven. De bestudeerde projecten werden op basis van hun functie verdeeld in twee 
groepen; ‘Infrastructuur voor sport en recreatie’ en ‘Gemeentelijke huisvesting’. In Tabel 5 wordt de 
verdeling van de projecten over de twee groepen visueel voorgesteld. 
 

INFRASTRUCTUUR VOOR SPORT EN RECREATIE GEMEENTELIJKE HUISVESTING 

DBFM Heist-op-den-Berg: Multif. sportcomplex DBFM Antwerpen: Politiegebouw 
DBFMO Heist-op-den-Berg: Zwembad DBFM Herent: Nieuw administratief centrum 
DBFMO Lanaken: Multifunctioneel sportcomplex   
DBFMO Kortrijk: Zwembad   

Tabel 5: Indeling van de DBFM(O)-projecten waarvan de tijdsbesteding gemeten werd. 
 
Elke groep bevat één project met een opvallend grotere contractwaarde en complexiteit in de 
projectstructuur. Er werd daarom gekozen om de tijdsbestedingen aan die twee grotere en complexere 
projecten afzonderlijk te rapporteren. Zo wordt voorkomen dat die twee projecten de gemiddelde 
tijdsbesteding van hun groep te sterk vertekenen. Daarom worden de vier volgende schema’s opgetekend in 
dit rapport: 
– Infrastructuur voor sport en recreatie: gemiddeld project; 
– Infrastructuur voor sport en recreatie: groot project; 
– Gemeentelijke huisvesting: gemiddeld project; 
– Gemeentelijke huisvesting: groot project. 
 
Uit de zes case studies blijkt dat de tijdsbestedingen van de verschillende ambtenarenprofielen aan een 
DBFM(O)-project afhankelijk zijn van de volgende factoren: 
– De contractvorm van het project; 
– De aard van het project; 
– De omvang van het project; 
– De aan- of afwezigheid van ondersteuning van een Vlaamse instantie tijdens het traject; 
– De bestuurskracht en -efficiëntie van de aanbestedende overheid; 
– De aangetrokken externe expertise; 
– Andere case-specifieke omstandigheden. 
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De manier waarop de bovenstaande factoren de zes beschouwde DBFM(O)-projecten beïnvloedden, wordt 
onder 5.9 ‘Factoren die de tijdsbesteding kunnen beïnvloeden’ besproken. 

5.3 KANTTEKENINGEN BIJ DE VERSTREKTE TIJDSINSCHATTINGEN 

Wat betreft de exploitatiefase is de tijdsbesteding per profiel gebaseerd op inschattingen van leidende 
ambtenaren van werkelijke prestaties voor projecten in de exploitatiefase, alsook op hun verwachtingen van 
toekomstige prestaties voor projecten die zich nog in de realisatiefase bevinden. De tijdsbesteding die 
weergegeven wordt voor de exploitatiefase is een schatting van de tijdsbesteding op jaarbasis. Voor de 
afrondingsfase worden geen tijdsbestedingen gerapporteerd omdat het een te abstracte oefening bleek voor 
de leidende ambtenaren (en PPS-experten) om inschattingen te maken van de duur van die projectfase en 
de last die zal voortvloeien uit de desbetreffende projectstappen. 
 
Het dient benadrukt te worden dat de hieronder weergegeven tijdsbestedingen van verschillende 
ambtenarenprofielen aan een lokale DBFM(O) oftewel een gemiddelde betreffen dat gebaseerd is op een 
beperkt aantal DBFM(O)-projecten, oftewel één specifiek project vertegenwoordigen. De in dit rapport 
vermelde tijdsbestedingen geven de lezer louter een indicatie van de inspanningen van een lokale overheid 
om een DBFM(O)-project succesvol te realiseren. Het onderling vergelijken van de op de volgende pagina’s 
gerapporteerde schema’s met tijdsinschattingen is niet opportuun aangezien de tijdsbesteding van lokale 
ambtenaren aan de verschillende DBFM(O)-projecten sterk beïnvloed wordt door de hierboven opgesomde 
factoren. 
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5.4 INFRASTRUCTUUR VOOR SPORT EN RECREATIE: GEMIDDELD PROJECT 
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5.5 INFRASTRUCTUUR VOOR SPORT EN RECREATIE: GROOT PROJECT 
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5.6 GEMEENTELIJKE HUISVESTING: GEMIDDELD PROJECT 
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5.7 GEMEENTELIJKE HUISVESTING: GROOT PROJECT 
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5.8 SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE TIJDSBESTEDINGEN 
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5.8.1 INFRASTRUCTUUR VOOR SPORT EN RECREATIE 
Een gemiddeld DBFM(O)-project voor infrastructuur voor sport en recreatie vraagt een tijdsbesteding van 
765 mandagen vanaf de identificatiefase tot aan het einde van de realisatiefase. De jaarlijkse tijdsbesteding 
van de lokale projectgroep gedurende de exploitatiefase is 28 mandagen, hetgeen voor een project met een 
looptijd van 25 jaar nog eens een tijdsinvestering van 702 mandagen betekent. De totale tijdsbesteding van 
de projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie voor een gemiddeld sport- en 
recreatieproject is daarmee 1467 mandagen. Voor een groter sport- en recreatieproject bedraagt de 
tijdsbesteding vanaf de projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie 567 mandagen, maar 
ligt de tijdsbesteding aan de exploitatiefase hoger. Jaarlijks dienen de verschillende lokale 
ambtenarenprofielen 39 mandagen te besteden aan de opvolging van het contract, wat neer komt op een 
inspanning van 975 mandagen over een looptijd van 25 jaar. De totale tijdsbesteding van de 
projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie voor een groot sport- en recreatieproject komt 
daarom uit op 1542 mandagen. De gemiddelde doorlooptijd van de bestudeerde lokale projecten voor sport 
en recreatie is 105 maanden of bijna 9 jaar. De lokale sport- en recreatieprojecten met Vlaamse 
ondersteuning (clustering) werden gerealiseerd na een gemiddelde doorlooptijd van 9 jaar (of 108 maanden), 
de sport- en recreatieprojecten zonder Vlaamse ondersteuning na een gemiddelde doorlooptijd van 8,5 jaar 
(102 maanden). 
 
De meest tijdsintensieve fase van het DBFM(O)-traject is voor sport- en recreatieprojecten de 
contractvormingsfase, met een aandeel van 30 tot 40% in de totale tijd (exclusief exploitatiefase). Het 
vergelijken van de tijdsbesteding aan een gemiddeld en een groot project voor sport en recreatie toont dat 
de fasen voorafgaand aan de gunning voor een groot sport- en recreatieproject efficiënter verlopen, terwijl 
er voor de laatste fasen voor het grote project net een grotere tijdsbesteding ingecalculeerd wordt. De 
factoren die het verschil in tijdsbesteding het meest verklaren zijn in de uitgevoerde case studies de 
bestuurskracht en -efficiëntie van de lokale overheid en de aangetrokken externe expertise. Het grotere 
project werd uitgevoerd door een gemeente met een grotere bestuurskracht. In de laatste twee fasen kan 
de grotere gemeente ook meer mankracht toewijzen aan de opvolging van het project, waardoor de 
tijdsbesteding in die fasen net hoger uitkomt. 
 
Een andere verklaring voor het verschil in de tijdsbesteding tussen het gemiddelde en het grote project is dat 
er voor het grotere project sneller een politieke eensgezindheid was over het DBFM(O)-contract. In de 
kleinere gemeenten duurde het langer om de verwachtingen die de politiek had van het project te aligneren, 
waardoor de doorlooptijd stijgt. 

5.8.2 GEMEENTELIJKE HUISVESTING 
Een gemiddeld DBFM(O)-project voor gemeentelijke huisvesting vraagt een tijdsbesteding van 1091 
mandagen vanaf de projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie. De jaarlijkse tijdsbesteding 
van de lokale projectgroep gedurende de exploitatiefase is 173 mandagen, hetgeen voor een project met 
een looptijd van 25 jaar nog eens een tijdsinvestering van 4320 mandagen betekent. De totale tijdsbesteding 
van de projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie voor een gemiddeld huisvestingsproject 
is daarmee 5411 mandagen. Voor een groter huisvestingsproject bedraagt de tijdsbesteding vanaf de 
projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie 3917 mandagen, en de jaarlijkse tijdsbesteding 
aan de exploitatiefase van de verschillende lokale ambtenarenprofielen 216 mandagen. De exploitatiefase 
alleen komt neer op een inspanning van 5400 mandagen over een looptijd van 25 jaar. De totale 
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tijdsbesteding van de projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie voor een groot 
huisvestingsproject komt daarom uit op 9317 mandagen. De gemiddelde doorlooptijd van de bestudeerde 
lokale projecten voor gemeentelijke huisvesting is 81 maanden of bijna 7 jaar. Voor gemeentelijke 
huisvesting is de meest tijdsintensieve fase de realisatiefase met een aandeel van ongeveer 50% in de totale 
tijdsbesteding (exclusief exploitatiefase). 
 
Hierna worden de factoren die bepalend kunnen zijn voor het verloop van een DBFM(O)-project verder 
toegelicht op basis van bevindingen uit de elf beschouwde Vlaamse en Nederlandse DBFM(O)-projecten. 

5.9 FACTOREN DIE DE TIJDSBESTEDING KUNNEN BEÏNVLOEDEN 

5.9.1 DE CONTRACTVORM VAN HET PROJECT 
Een DBFMO-project contractueel vastleggen is in principe ingewikkelder en tijdsintensiever dan het opzetten 
van een DBFM-contract, ondanks dat er voor beide contractvormen onderhandeld moet worden over de 
belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer voor een periode van 25 tot 30 jaar. De inclusie van de 
uitbating van de infrastructuur maakt dat voor een DBFMO-scenario die belangen moeilijker te kwantificeren 
zijn. De toekomstige kosten en baten van de exploitatie van een infrastructuur worden immers aan meer 
commercieel risico blootgesteld. De opdrachtnemer is daarom geneigd om voldoende marge in te bouwen 
om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen. De aanbestedende lokale overheid heeft 
daarentegen meestal een eerder beperkte budgettaire ruimte, waardoor onderhandelingen veel tijd kunnen 
vragen. Na de realisatie van de infrastructuur is het doorgaans ook eenvoudiger om een DBFM-contract op 
te volgen dan om een DBFMO-contract op te volgen. Bij een DBFM-contract moet de lokale overheid tijdens 
de exploitatiefase immers niet nagaan of de private opdrachtnemer zijn verantwoordelijkheden opneemt 
aangezien de lokale overheid zelf verantwoordelijk is voor de exploitatie. In één gemeente werd de 
exploitatie van de infrastructuur zelfs toevertrouwd aan een lokale vzw na de realisatie van de DBFM. 

5.9.2 DE AARD VAN HET PROJECT 
De aard of de functie van de infrastructuur heeft een belangrijke invloed op de tijdsbesteding van lokale 
ambtenarenprofielen aan een DBFM(O)-project. Er is immers een groot verschil tussen het opzetten van een 
DBFM(O) voor de realisatie van infrastructuur voor huisvesting en een DBFM(O) voor de realisatie van 
infrastructuur voor sport en recreatie. Voor de beide infrastructuurtypes wordt meestal gewerkt volgens de 
principes van de industrie- of skeletbouw, maar een infrastructuur met werk- of woonfunctie moet 
doorgaans voorzien worden van meer faciliteiten, uitrusting en afwerking. Ter illustratie kan hiervoor 
gedacht worden aan de finale uitrusting en afwerking van woonzorgkamers in een WZC en kleedkamers in 
een zwembad. De lokale projectgroep dient dus doorgaans meer tijd te investeren in het opstellen van de 
gunnings- en selectieleidraden en outputspecificaties indien het om een infrastructuur voor huisvesting gaat. 
De structureringsfase van een sport- en recreatieproject vraagt meestal minder tijdsbesteding van een lokale 
overheid. Het bestek van een gemiddeld project voor gemeentelijke huisvesting is dus meestal lijviger dan 
dat van een gemiddeld sport- en recreatieproject, maar ook de onderhandelingen voor zo’n 
huisvestingsproject duren doorgaans langer en het opvolgen van de bouw en de exploitatie vragen meer 
energie van de lokale ambtenarenprofielen. De bij zes lokale DBFM(O)-projecten verzamelde tijden tonen 
dan ook aan dat de contractvormings-, realisatie- en exploitatiefase van een gemiddeld huisvestingsproject 
tijdsintensiever zijn voor een lokale overheid dan bij een sport- en recreatieproject. 
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Niet enkel tussen de twee typen infrastructuur is er een onderscheid in de werklast om het contract voor te 
bereiden en op te volgen. De invloed van de aard van het project op de tijdsbesteding wordt ook duidelijk 
binnen de groep sport en recreatie en de groep gemeentelijke huisvesting. Zo vraagt de realisatie van een 
kunstgrasveld of sporthal, met abstractie van de contractvorm, eventuele ondersteuning door een Vlaamse 
administratie of externe experten, minder arbeid van de lokale projectgroep dan de realisatie van een 
zwembad. De complexiteit om de infrastructuur te bouwen, te onderhouden en/of te exploiteren is bepalend 
voor de tijdsinvestering van lokale ambtenarenprofielen. 
 
Ten slotte kan de specifieke infrastructuur van gelijkaardige projecten ook verschillen. In de steekproef van 
lokale DBFM(O)-projecten zitten drie lokale overheden die een zwembad laten bouwen. De opzet van die 
drie zwembaden verschilt in die zin dat één gemeente voor haar zwembad veel sterker inzet op de 
recreatieve beleving dan de andere twee gemeenten. De bouw van een zwembad met meer recreatieve 
faciliteiten verlangt van de lokale projectgroep dat er meer nagedacht en onderhandeld wordt over 
specifieke recreatieve eigenschappen zoals wildwaterbanen, glijbanen, kinderbaden en wellness. Hetzelfde 
geldt volgens de leidende ambtenaren ook voor de bouw van een sporthal. 

5.9.3 DE OMVANG VAN HET PROJECT 
Ook de omvang van een project heeft een impact op de inspanning die de lokale projectgroep moet leveren 
om een DBFM(O) voor te bereiden en af te ronden. De impact van de omvang van het project op de 
tijdsbesteding kent niet noodzakelijk een positief verband met de omvang van het project, maar is ook 
afhankelijk van het soort project en van de projectfase. 
 
Volgens een PPS-expert is 20 miljoen euro de grenswaarde om de keuze voor een DBFM(O) financieel te 
rechtvaardigen. Indien een project gerealiseerd kan worden met Vlaamse ondersteuning en er met behulp 
van modeldocumenten een hoge mate van standaardisatie bereikt wordt, is DBFM(O) volgens de expert al 
interessant vanaf een waarde van 10 tot 15 miljoen euro. Het Kenniscentrum PPS is de mening toegedaan 
dat bij een doorgedreven standaardisatie ook projecten met een waarde lager dan 10 tot 15 miljoen euro in 
aanmerking kunnen komen voor DBFM(O). 
 

INTERVIEW PROF. DR. KOEN VERHOEST & MARLIES HUESKES – UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Marlies Hueskes stelt zich de vraag of het dragen van de organisatorische kost van een DBFM(O) te 
rechtvaardigen is voor een lokale overheid die eenmalig of eens om de zoveel jaar een DBFM(O)-project 
uitvoert. Prof. Dr. Verhoest raadt het opzetten van een op zichzelf staande DBFM(O) enkel aan voor de 
centrumsteden en roept kleinere gemeenten op om over de gemeentegrenzen heen een clustering van 
projecten op te zetten. Op die manier kunnen de inspanningen van lokale ambtenaren gebundeld worden 
en blijven de organisatorische kosten van een DBFM(O) beheersbaar voor een kleinere gemeente. 

 

5.9.4 DE ONDERSTEUNING TIJDENS HET DBFM(O)-TRAJECT 
Bepaalde infrastructuren met een lokale functie kunnen verwezenlijkt worden op initiatief van een Vlaamse 
administratie. Dit doet zich voor wanneer de Vlaamse Regering de noodzaak erkent om op korte termijn een 
groot aantal nieuwe infrastructuren te creëren en hiervoor middelen vrijmaakt. Er wordt in dat verband 
gesproken van het clusteren van lokale DBFM(O)-projecten. 
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Lokale besturen kunnen onder zo’n infrastructurele inhaalbeweging een dossier indienen en subsidies 
verkrijgen. De regie van de clustering en van de aanbesteding van de projecten is meestal in handen van een 
Vlaamse administratie, zoals Sportfacilitator of het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). 
Deze inhaalbewegingen zijn een opportuniteit voor lokale besturen om infrastructuur te realiseren die op 
eigen kracht niet of veel moeilijker gerealiseerd hadden kunnen worden. 
 
De projecten die zich het best lenen tot een geclusterde realisatie zijn projecten met een beperkte 
complexiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van kunstgrasvelden en de bouw van sporthallen, 
zwembaden of scholen. Door alle projecten onder een cluster vrij gelijkaardige eigenschappen en 
outputspecificaties te geven, kan de initiatiefnemende administratie vermijden dat specifieke wensen van 
lokale besturen de gehele clustering vertragen of duurder maken. 
 

INTERVIEW DR. MARTIJN VAN DEN HURK – UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Dr. Martijn van den Hurk bestudeerde de clustering van projecten onder het Sportinfrastructuurplan. 
Volgens hem is een grondige marktverkenning uiterst belangrijk om een succesvolle clustering op te 
zetten. Alle betrokken partijen moeten op de hoogte zijn van de prijs die de markt vraagt voor een 
infrastructuur met bepaalde eigenschappen. Bij een ontoereikende marktverkenning wordt er te veel 
toegegeven aan de wensen van de lokale besturen en kan de Sportfacilitator de touwtjes dus niet strak 
genoeg in handen houden. In het verleden is het daarom ook al gebeurd dat de mandaatprijzen en de 
financiering van de clustering moeilijk in de hand te houden waren. 

 
Afhankelijk van het project, van het beleidsdomein en van de ondersteunende Vlaamse administratie kunnen 
er verschillende projectstappen (deels) overgenomen worden door de Vlaamse partij. Daarom kan er geen 
exhaustieve opsomming gemaakt worden van de administratieve lasten voor de lokale overheid van een 
geclusterd project. 
 
De verzamelde data van tijdsbestedingen van lokale ambtenarenprofielen aan infrastructuur voor sport en 
recreatie tonen aan dat, voor gelijkaardige projecten, de tijdsbesteding van een lokale overheid die 
ondersteund wordt door een Vlaamse administratie niet altijd lager ligt dan de tijdsbesteding van een lokale 
overheid die geen ondersteuning ontvangt. De structureringsfase is voor projecten met Vlaamse 
ondersteuning wel lichter dan voor projecten zonder ondersteuning. Een lokale overheid die ondersteund 
wordt door een Vlaamse administratie staat immers niet volledig zelf in voor het opstellen van de selectie- 
en gunningsleidraad, de outputspecificaties, het DBFM(O)-contract en de andere bijlagen bij het contract. De 
tijdswinst voor lokale overheden met een geclusterd project wordt echter soms tenietgedaan door de extra 
tijd die ze moeten besteden aan de identificatie- en contractvormingsfase. In die fasen moeten lokale 
overheden die ondersteund worden namelijk vaker en met meer partijen (Sportfacilitator, PMV en Sport 
Vlaanderen) rond de tafel zitten. 
 
Hieronder wordt kort toegelicht onder welke op Vlaams niveau georganiseerde clusteringen lokale PPS-
projecten gerealiseerd kunnen worden. 
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5.9.4.1 SPORT 
In 2006 werd op het Vlaamse beleidsniveau de noodzaak erkend om bijkomende sportinfrastructuur te 
realiseren. Omwille van budgettaire redenen werd ervoor gekozen om die inhaalbeweging te verwezenlijken 
met alternatieve financiering. Die beleidskeuzes vormden het fundament van het Vlaamse 
Sportinfrastructuurplan. Dat Sportinfrastructuurplan richtte zich op de realisatie van kunstgrasvelden, 
eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportcomplexen in een publiek-private 
samenwerking (PPS). Door projecten te bundelen en samen in de markt te zetten, beoogde de Vlaamse 
overheid de administratieve lasten te beperken en een volumekorting te verkrijgen. In 2008 werden zowel 
het decreet als de tenuitvoerlegging van dat decreet goedgekeurd zodat er definitief van start gegaan kon 
worden met het Sportinfrastructuurplan. Om lokale overheden aan te zetten tot het indienen van een 
projectvoorstel, subsidieerde de Vlaamse overheid tot maximaal 30% van de beschikbaarheidsvergoeding 
van elk project. 
 
De coördinatie en de plaatsing van de projecten in de markt was in handen van de Sportfacilitator. De 
Sportfacilitator is een samenwerkingsverband van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), het 
kabinet van de Vlaamse minister van Sport, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het 
Kenniscentrum PPS. Bloso (nu Sport Vlaanderen) stond de Sportfacilitator bij tijdens bepaalde bouw- en 
sporttechnische discussies. 
 
De lokale overheid verleent onder het Sportinfrastructuurplan het mandaat aan de Sportfacilitator om op te 
treden als aanbestedende overheid, waardoor de Sportfacilitator de onderhandelingen voerde met de 
geïnteresseerde partijen. De DBFM(O)-overeenkomst werd echter per individueel project gesloten tussen de 
private opdrachtnemer en de lokale overheid. 
Vier projecten in onze steekproef werden gerealiseerd in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan: 
– Multifunctioneel sportcomplex Heist-op-den-Berg; 
– Sporthal Kortessem; 
– Kunstgrasvelden Lanaken; 
– Multifunctioneel sportcomplex Lanaken. 

5.9.4.2 TOERISME 
In het beleidsveld Toerisme werd in 2010 besloten om een inhaalbeweging in te zetten om bijkomende en 
meer moderne jeugdverblijfinfrastructuur te voorzien in Vlaanderen. Onder de noemer Inhaalbeweging 
inzake jeugdverblijfinfrastructuur werden acht projecten geïnitieerd en aanbesteed door Toerisme 
Vlaanderen. Het jeugdverblijfcentrum Casa Ametza in Brasschaat zit in onze steekproef en is het enige project 
dat in een DBFM-contractvorm aanbesteed en gegund werd. De andere projecten werden met een DBF-
contract, traditionele aanbesteding of aankoopprocedure7 gerealiseerd. 
 
Toerisme Vlaanderen is de opdrachtgever van het jeugdverblijfcentrum in Brasschaat en betaalt dus ook de 
jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding aan de private opdrachtnemer. De gemeente Brasschaat bracht de 
grond in om het project te realiseren en was ook tot vlak voor de gunning betrokken bij de vormgeving van 
het DBFM-project. Als opdrachtgever leidde Toerisme Vlaanderen de contractvormingsfase. 

                                                             
7 De stad Hasselt trad voor het Hasseltse jeugdverblijfcentrum op als bouwheer en verkocht de infrastructuur na de oplevering aan Toerisme Vlaanderen. Ook de stad 
Kortrijk trad op als bouwheer voor het jeugdverblijfcentrum in Kortrijk, maar verleende via een erfpachtcanon een zakelijk recht op de infrastructuur aan Toerisme 
Vlaanderen na de oplevering. 
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5.9.4.3 ONDERWIJS 
Ook in het beleidsdomein Onderwijs werd er reeds enkele jaren geleden een inhaalbeweging voor 
schoolinfrastructuur ingezet. De regie van deze inhaalbeweging is in handen van AGION, het Vlaams 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De inrichtende machten van het vrije onderwijsnet en het 
gemeenschapsonderwijs kunnen bij AGION een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst voor de 
realisatie van nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur. Goedgekeurde aanvragen worden geclusterd en 
samen aanbesteed door AGION. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ werd in 2006 decretaal 
vastgelegd en in 2010 werd er hiervoor een vennootschap opgericht. Sindsdien werden al iets meer dan 150 
scholenbouwprojecten gerealiseerd en staan er nog een dertigtal in de steigers. 
 
De nood aan bijkomende schoolinfrastructuur blijft stijgen en daarom werd eind 2016 een nieuw DBFM-
programma decretaal goedgekeurd. Een belangrijk verschil met het programma ‘Scholen van Morgen’ is dat 
de inrichtende machten van de geselecteerde scholen onder deze nieuwe golf zelf verantwoordelijk zijn voor 
de onderhandelingen met private partijen. AGION en een extern projectbureau staan echter wel in voor de 
voorbereiding van de aanbesteding. De Vlaamse Regering selecteerde in het voorjaar van 2017 41 
scholenbouwprojecten die onder deze clustering gerealiseerd zullen worden. 

5.9.5 DE BESTUURSKRACHT EN -EFFICIËNTIE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID 
Indien de leidend ambtenaar slechts een beperkte financiële, juridische en technische kennis heeft en in zijn 
projectgroep niet of in beperkte mate over die profielen kan beschikken, dan kan het project minder 
professioneel en efficiënt uitgevoerd worden dan een project waarbij die profielen vast deel uitmaken van 
de projectgroep. Het grotere sport- en recreatieproject werd uitgevoerd door een gemeente met een grotere 
bestuurskracht. Hierdoor kon de gemeente in de eerste fasen sterke profielen op het DBFM(O)-project 
zetten. In de laatste twee fasen kan de grotere gemeente ook meer mankracht toewijzen aan de opvolging 
van het project, waardoor de tijdsbesteding in die fasen net hoger uitkomt.  
 
Wanneer niet één ambtenaar maar een hele dienst de financiële, juridische of technische interne expertise 
aanlevert in de projectgroep, is de kans groter dat er leereffecten optreden voor de lokale overheid bij een 
later DBFM(O)-project. Dit is een bijkomend voordeel dat een bestuurskrachtigere gemeente heeft ten 
opzichte van een kleinere gemeente. Op basis van het verloop van de tien bestudeerde cases is het 
waarschijnlijk dat die leereffecten zullen optreden bij de lokale overheden die de twee grote projecten 
hebben opgezet. 
 
Bestuurskrachtigere gemeenten hebben vaak ook bijkomende beheers- en bestuursstructuren zoals een 
autonoom gemeentebedrijf (AGB), Sociaal Huis of gemeentelijke vzw in het leven geroepen. Wanneer zulke 
structuren ook hun zeg hebben in een DBFM(O)-project, dan zorgt dit vaak voor een bijkomende 
tijdsbesteding voor lokale ambtenaren aan overlegmomenten met die structuren. Het komt ook voor dat 
andere publieke organen zoals de lokale politie of een gemeentelijke vzw participeren in het project omdat 
de infrastructuur (ook) voor dat orgaan gebouwd wordt. Zo werd het grote gemeentelijke huisvestingsproject 
aangestuurd vanuit het AGB van de betrokken gemeente en (mede-)uitgevoerd voor de lokale politie van die 
gemeente. De vertegenwoordiging van gemeente, AGB en lokale politie maakt de realisatie van het project 
complexer en tijdsintensiever.  
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5.9.6 DE AANGETROKKEN EXTERNE EXPERTISE 
Alle zes projecten waarvoor inschattingen van de tijdsbestedingen verkregen werden van de leidende 
ambtenaren, werden begeleid door externe experten. De verschillende projecten werden wel in 
verschillende fasen bijgestaan door externe experten. Het effect van de externe expertise op de tijd die de 
interne profielen van de lokale overheid aan het project besteedden, is daarom niet eenduidig te bepalen. 
 
Aan het inhuren van consultants die optreden als externe financiële, juridische, technische of algemene 
procesexperten hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Uit de gegevens die de leidende ambtenaren 
verstrekten over hun lokaal DBFM(O)-project blijkt dat de kost van externe expertise tussen 0,4% en 1,1% 
van de totale contractwaarde (investeringswaarde, onderhoudswaarde en eventuele exploitatiewaarde) 
bedraagt. 
 
De projecten met een relatief hoge kost van externe expertise zijn enerzijds de meest complexe projecten 
en anderzijds de projecten waarvoor meerdere experten ingehuurd werden omwille van een 
onbevredigende dienstverlening van eerdere experten. De projecten met een relatief lage kost van externe 
expertise zijn zowel projecten die gerealiseerd dienden te worden binnen een enge budgettaire ruimte, als 
projecten met een ervaren en kundige projectgroep. 

5.9.7 ANDERE CASE-SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 

5.9.7.1 POLITIEK DRAAGVLAK 
Uit de studie van tien lokale DBFM(O)-projecten blijkt dat een project een enorme vertraging kan oplopen in 
de identificatie- en structureringsfase als de projectgroep niet beschikt over een stabiel politiek draagvlak. 
Zo kunnen er in het College van Burgemeester en Schepenen strubbelingen zijn over de outputspecificaties 
van het project. Vaak formuleert de politiek bijkomende vereisten omtrent de vorm of de functies van de 
infrastructuur, maar heeft ze daarbij geen of onvoldoende oog voor de budgettaire impact. Daarnaast zijn er 
binnen het politieke bestuur soms ook verschillende meningen over de meest optimale uitvoeringsvorm van 
een project. 
 
Bij een drietal projecten uit de steekproef werden zo bijvoorbeeld in een latere fase nog de aanleg van een 
parkeergarage en een ontsluitingsweg gevraagd, of wilde het College in een latere fase dat er bijkomende 
administratieve functies voorzien werden in de infrastructuur. De projecten die door politieke discussies 
vertraging oplopen, blijven twee tot vier jaar in de identificatie- en structureringsfase hangen. Voor één 
project duurde het zelfs negen jaar om van het projectidee te kunnen evolueren naar concrete 
outputspecificaties. 

5.9.7.2 WISSELS VAN POLITICI EN AMBTENAREN 
Bij DBFM(O)-projecten neemt de burgemeester of een schepen vaak een politieke voortrekkersrol op. De 
politieke trekker licht het project toe en verdedigt het op raden en colleges. Hij is ook het eerste politieke 
aanspreekpunt van de projectgroep. Wanneer er door een pensionering, bestuursakkoord of bestuurswissel 
de politieke trekker van het project wordt vervangen, kan dat ervoor zorgen dat het project een grote 
vertraging oploopt. Voor één project in de steekproef betekende het vertrek van de politieke trekker een 
stilstand van een viertal jaren. De nieuwe politieke verantwoordelijke stelde immers eerder gemaakte 
beleids- en projectkeuzes opnieuw ter discussie. 
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Tegelijkertijd kan ook het vertrek of het intern doorstromen van een lid van de projectgroep een DBFM(O)-
project vertragen. Drie leidende ambtenaren waren dan weer niet van bij de start betrokken bij hun 
DBFM(O)-project. Zulke interne verschuivingen gebeuren vaak om de aansturing van de projectgroep te 
verbeteren, maar kunnen de drive van een projectgroep ook verstoren en in latere fasen moeilijkheden 
veroorzaken omdat er minder eigenaarschap is van eerder gemaakte beslissingen. Geen van de drie leidende 
ambtenaren benadrukte echter dat door interne verschuivingen de tijdsbesteding van de projectgroep 
opliep. 

5.9.7.3 ZELF GEÏNITIEERDE CLUSTERING 
Ook zonder een door de Vlaamse Regering ingezette inhaalbeweging kan de lokale overheid een clustering 
van haar project nastreven. Eén van de projecten uit de steekproef, het zwembad Kortrijk Weide, werd 
samen met een project van een buurgemeente (Zwevegem) voorbereid en aanbesteed. Hierdoor konden er 
inspanningen en kosten van externe expertise gedeeld worden tussen de twee lokale overheden. 

5.9.8 VERGELIJKING MET TIJDSBESTEDING AAN EEN TRADITIONELE AANBESTEDING 
Binnen de scope van deze studie werd het verschil in tijdsbesteding tussen een DBFM(O) en een traditionele 
aanbesteding niet in kaart gebracht. Toch kon er bij de leidende ambtenaren van de lokale DBFM(O)-
projecten gepolst worden naar hoe zij het verschil in werklast tussen de contractvormen percipiëren. Er kan 
besloten worden dat de tijdsbesteding die een DBFM(O) aan een lokale projectgroep oplegt bijzonder hoog 
lijkt. Toch menen de leidende ambtenaren dat er aan het einde van de rit geen groot verschil zal zijn tussen 
de twee contractvormen. Bij een DBFM(O)-contract moet er veel werk geleverd worden om dat contract 
waterdicht te maken voor 25 tot 30 jaar, en ligt het gewicht van de inspanning voor de lokale overheid 
volgens de leidende ambtenaren vooral voor de gunning (in de structurerings- en contractvormingsfase).  
 
Bij een traditionele aanbesteding ligt er na de gunning een zwaar gewicht bij de lokale ambtenaren. Zo zijn 
er bij klassieke aanbestedingen tijdens de bouw altijd wel onvoorziene omstandigheden waardoor het 
contract en de plannen aangepast moeten worden en dient de lokale projectgroep veel tijd te investeren in 
de opvolging van het project. Toch zijn er ook in de eerste drie fasen van het project tijdsintensieve stappen 
bij een traditionele aanbesteding. Zo komt het bij klassieke aanbestedingen vaak voor dat het ontwerp, de 
studie, de bouw en de installatie van specifieke uitrustingen apart aanbesteed en gegund worden. Dat 
betekent dat er meerdere contracten voorbereid dienen te worden. Bovendien vinden de leidende 
ambtenaren dat (politieke) discussies in de identificatiefase niet enkel bij DBFM(O)-projecten voorkomen. 
Ook bij traditionele aanbestedingen kan het moeizaam zijn om in de eerste fase tot een overeenstemming 
over de projecteigenschappen en de uitvoeringsvorm te komen. Op basis van de input van de leidende 
ambtenaren is de verwachting dan ook dat wanneer er een optelsom gemaakt zou worden van de werklast 
van een traditionele aanbesteding, die niet aanzienlijk zal verschillen van de werklast van een DBFM(O). 
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6 AANBEVELINGEN TER ORGANISATIE VAN EEN DBFM(O)-
PROJECT 

Hieronder worden op basis van de bevindingen uit de gesprekken met de leidende ambtenaren en de PPS-
experten aanbevelingen geformuleerd die een lokale overheid dienen te helpen om een DBFM(O)-project te 
organiseren. De aanbevelingen worden gestructureerd onder de volgende thema’s: 
– Kiezen van een DBFM(O)-contractvorm; 
– Vormen van een interne projectgroep; 
– Aanduiden van een leidend ambtenaar; 
– Organiseren van andere overlegvormen; 
– Aantrekken van externe expertise; 
– Opvolgen van het contract. 

6.1 KIEZEN VAN EEN DBFM(O)-CONTRACTVORM 

Een DBFMO onderscheidt zich van een DBFM door de inclusie van de exploitatie van de infrastructuur na de 
beschikbaarstelling of voorlopige oplevering van de infrastructuur. Enkel voor de realisatie van zwembaden 
opteerden de betrokken lokale overheden ervoor om het project in een DBFMO-overeenkomst aan te 
besteden, en om de zwembaden dus door de private opdrachtnemer te laten uitbaten. De drie besturen 
verklaren die keuze door de complexiteit van het uitbaten van een zwembad. Een goede dienstverlening in 
een zwembad vraagt immers specifieke knowhow. Die knowhow is onder andere nodig omdat een zwembad 
een hoge operationele kost kent en dan ook onderhevig is aan een groot commercieel risico. Er is ook zware 
regelgeving van toepassing op de exploitatie van een zwembad. 
 
Met de keuze voor een DBFMO-contractvorm kan de lokale overheid de zorgen die de exploitatie van een 
infrastructuur veroorzaakt, laten overnemen door een private partij. Het zich laten “ontzorgen” van de 
exploitatie is dan ook het belangrijkste keuzeargument van een DBFMO-overeenkomst. Merk echter wel op 
dat de private opdrachtnemer die zorgen slechts zal overnemen indien daar een gerechtvaardigde 
vergoeding tegenover staat. Die vergoeding zal de private partij deels verkrijgen via de toegangstarieven die 
bezoekers en gebruikers moeten betalen, maar daarnaast zal de publieke opdrachtgever ook een hogere 
jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen. Voor lokale overheden (met een beperkte 
budgettaire ruimte) is het belangrijk om vooraf te weten welke jaarlijkse kost gedragen kan worden om de 
private opdrachtnemer te vergoeden voor de beschikbaarheid. Hierdoor zal de lokale overheid weten welke 
contractvorm (DBFM of DBFMO) haalbaar is. Uiteraard dient het lokale bestuur er ook rekening mee te 
houden dat de realisatie van een nieuw DBFM(O)-project een potentiële besparing inhoudt door het 
overbodig worden van bestaande infrastructuur en/of beheerskosten. 
 
Ook een nieuw administratief centrum (NAC) of gemeentehuis kan met een DBFMO-overeenkomst 
gerealiseerd worden. In de Nederlandse gemeente Westland opende in juli 2017 een NAC dat nu door het 
bouwconsortium geëxploiteerd wordt. Westland prefereerde een DBFMO omdat de gemeente ervan 
overtuigd is dat zij onder eigen beheer nooit hetzelfde kwaliteitsniveau van de facilitaire diensten, zoals 
schoonmaak, bewaking en catering, zou behalen. 
 



 

 
pagina 34 van 42 De administratieve lasten van DBFM(O) voor een aanbestedende overheid 5.04.2018 
 

Innovatie kan eveneens een argument zijn om voor een DBFMO-contractvorm te kiezen. De realisatie van 
het woonzorgcentrum Roosendaelveld in Mechelen gebeurt met een DBMo-overeenkomst. De financiering 
(finance) maakt geen deel uit van de overeenkomst; Mechelen stelt de nodige financiering op voorhand 
volledig ter beschikking van de private opdrachtnemer. Ook interessant aan dit project is dat de exploitatie 
slechts beperkt uitbesteed wordt aan een private partij. Daarom wordt er met een kleine letter o gerefereerd 
naar de operate-component van dit project. Een private partij zal gedurende vier jaar onder andere instaan 
voor de zorgkamer van de toekomst en de apotheek van de toekomst. Om zulke innovaties met specifieke 
technologieën te kunnen incorporeren in een project dient een beroep te worden gedaan op de diensten van 
de private markt. 
 
Lokale overheden dienen een grondige behoeftenanalyse uit te voeren om te bepalen of een DBFM of 
DBFMO de beste keuze zou zijn voor het te realiseren lokale project. De publicaties en instrumenten van het 
Kenniscentrum PPS, waaronder het DBFM-rekenmodel en de AUV, kunnen hierbij helpen. 
 
Mogelijke alternatieven voor een DBFM en DBFM(O) zijn een traditionele openbare aanbesteding alsook een 
concessieovereenkomst. De gemeente Brasschaat heeft er in het verleden al tweemaal voor geopteerd om 
een domeinconcessieovereenkomst af te sluiten om nieuwe of vernieuwde sportinfrastructuur te realiseren. 
In 2003 werd een concessie verleend voor de bouw van een nieuw sportcomplex en in 2010 werd de 
renovatie en uitbating van een sporthal geregeld met een domeinconcessieovereenkomst, beiden met een 
looptijd van 30 jaar. Op die manier kan de gemeente Brasschaat sportinfrastructuur op een vrijwel 
budgetneutrale manier realiseren of vernieuwen en het bouw-, renovatie- en exploitatierisico afwentelen op 
een private partij. De concessieovereenkomst bevat voldoende bepalingen die de bestemming van de 
infrastructuur vastleggen en die de controle van de gemeente op de dienstverlening garanderen. Zo werd 
bepaald dat er enkel door een stuurgroep waarin zowel de concessieverlener als de concessiehouder 
vertegenwoordigd zijn, kan beslist worden over onder meer de aard van de bezetting, openingsuren en 
tarieven. 

6.2 VORMEN VAN EEN INTERNE PROJECTGROEP 

De projectgroep bestaat uit de ambtenaren die het DBFM(O)-project vormgeven en de aanbesteding van het 
project voorbereiden. In de projectgroep zitten dus de profielen die voor de concrete uitvoering van het 
project zorgen. Uit de gesprekken met de lokale besturen blijkt dat de projectgroep van een lokale DBFM(O) 
meestal uit vier tot vijf personen bestaat. De diensten en profielen die doorgaans vertegenwoordigd zijn in 
de projectgroep zijn: 
– De dienst Gebouwen (Patrimonium), Bouw of Facilitair beheer voor de technische expertise; 
– De dienst Sport of Vrije tijd, of de gemeentesecretaris voor meer specifieke projectexpertise; 
– De dienst Ruimtelijke ordening, Omgeving en/of Milieu voor meer specifieke bouwexpertise; 
– De financieel beheerder voor de financiële expertise; 
– De juridisch verantwoordelijke voor de juridische expertise; 
– De burgemeester of één of meerdere schepenen voor politieke vertegenwoordiging. 
Het valt aan te raden dat de projectgroep samengesteld wordt uit zo complementair en multidisciplinair 
mogelijke groepsleden. 
 
Sommige gemeenten en steden beschikken over een autonoom gemeentebedrijf (AGB) en vertrouwen dan 
ook op hun AGB om het project (deels) vorm te geven en de aanbesteding en gunning over te nemen. In het 
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geval dat het AGB de financiële en/of juridische afwikkeling van het project op zich neemt, en dus niet de 
leiding over het project neemt, kan het zijn dat een afvaardiging van het AGB deel uit maakt van de 
projectgroep. 
 
Het valt op dat in de meeste gemeenten de projectgroepen vooral bestaan uit profielen van de diensten 
Gebouwen (Patrimonium), Bouw of Facilitair beheer en Sport of Vrije tijd. Een aantal gemeenten verklaarden 
de financieel beheerder, juridisch verantwoordelijke en dienst Ruimtelijke ordening enkel bij die 
projectstappen te betrekken waar hun expertise vereist is. In een kleinere projectgroep kan er namelijk 
doorgaans efficiënter gecommuniceerd worden en sneller geschakeld worden. 
 

CASE KORTRIJK – ZWEMBAD KORTRIJK WEIDE (DBFMO) 
De projectgroep van het zwembad Kortrijk Weide bestaat uit vijf projectleden: het afdelingshoofd 
Gebouwen (leidend ambtenaar), het afdelingshoofd Sport, de projectleider van het stadsdeel Kortrijk 
Weide, de financieel beheerder en de juridisch verantwoordelijke. Kortrijk kiest er dus voor om de 
financieel beheerder en de juridisch verantwoordelijke als vaste leden in de projectgroep op te nemen. 
Ondanks dat er regelmatig overlegmomenten zijn met de projectgroep, zijn er vaker één-op-één meetings 
tussen projectleden in het kader van een deelaspect design, build, finance, maintain of operate. Kortrijk 
ziet de projectgroep op die manier zo efficiënt mogelijk functioneren. 

 
De betrokkenheid van de burgemeester of een schepen is eerder uitzonderlijk in onze steekproef, en kwam 
enkel voor in de gemeenten met een kleinere schaalgrootte. In bepaalde gemeenten en steden werd de 
politiek bewust uit de projectgroep gehouden en werden er daarom naast de projectgroep andere 
overlegvormen opgezet (zie 6.4 ‘Organiseren van andere overlegvormen’). 
 

INTERVIEW MARLIES HUESKES – UNIVERSITEIT ANTWERPEN & RIJKSWATERSTAAT (NL) 
Marlies Hueskes vindt het belangrijk dat de politieke vertegenwoordigers van de gemeente ook betrokken 
worden bij het project, al dienen zij niet deel uit te maken van de projectgroep. De ambtenaren uit de 
projectgroep dienen er volgens haar over te waken dat de politiek het project niet vertraagt met 
onrealistische vragen en vereisten. Het is volgens Marlies Hueskes de taak van de projectgroep om de 
leden van het College van Burgemeester en Schepenen te wijzen op de impact die bijkomende vragen 
kunnen hebben op de prijs en het verloop van het project. 

 
De PPS-experten raden aan om met een zo klein mogelijke projectgroep het DBFM(O)-project te trekken. Op 
die manier kan er volgens hen een betere betrokkenheid van en kennisdeling tussen de leden bereikt worden. 

6.3 AANDUIDEN VAN EEN LEIDEND AMBTENAAR 

De projectgroep wordt aangestuurd door een leidend ambtenaar. De beschouwde cases tonen aan dat het 
profiel van de leidend ambtenaar afhankelijk is van het type project dat opgezet wordt en van de 
bestuursgrootte van de gemeente of stad. 
 
De meeste projecten in onze steekproef betreffen infrastructuur voor sport en recreatie. In de gemeenten 
of steden met ongeveer 40.000 inwoners en meer werd de leiding over het DBFM(O)-project toevertrouwd 
aan het hoofd van de dienst Gebouwen (Patrimonium). De overige gemeenten hebben een kleinere schaal 
en wezen het diensthoofd Vrije tijd of de sportfunctionaris aan als leidend ambtenaar. 
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Bij het grotere en complexere project voor gemeentelijke huisvesting nam het autonoom gemeentebedrijf 
(AGB) de leiding over het project. Bij het gemiddelde project voor gemeentelijke huisvesting was de 
gemeentesecretaris de projectleider. 

6.3.1 UITDAGINGEN VAN DE LEIDEND AMBTENAAR 
Naast de keuze voor een leidend ambtenaar te baseren op het type project en de aanwezige profielen binnen 
het bestuur, heeft de leidend ambtenaar best voldoende ervaring met projectmanagement. Een DBFM(O)-
project legt een aanzienlijke werklast op aan de lokale overheid. Er rust dan ook een zware taak op de 
schouders van de leidend ambtenaar om het werk optimaal te verdelen en de projectgroep te ondersteunen 
en te motiveren. Ervaring met contractmanagement kan ook een pluspunt zijn voor de leidend ambtenaar. 
 
Het sluiten van een DBFM(O)-overeenkomst vraagt een grondige studie van de documentatie die 
daaromtrent beschikbaar is. De leidend ambtenaar bezit dus best het vermogen om zich te verdiepen in de 
voorschriften en procedures. Hij dient zijn projectgroep ook te informeren over de voorschriften en het 
verloop van de DBFM(O). 
 
De leidend ambtenaar is eveneens het eerste aanspreekpunt van het College van Burgemeester en 
Schepenen (‘het College’) van de gemeente. Uit de gesprekken met de leidende ambtenaren kwam naar 
voren dat het College vaak hoge verwachtingen heeft van het project, zeker als het de inzet van een 
verkiezingscampagne is. Daarnaast dient de leidend ambtenaar ook oog te hebben voor het spanningsveld 
dat kan ontstaan tussen een afgemeten budget voor het DBFM(O)-project en de door het bestuur gewenste 
output, en in staat te zijn de beide partijen een compromis te laten bereiken. 

6.4 ORGANISEREN VAN ANDERE OVERLEGVORMEN 

Het kan aangewezen zijn om naast de projectgroep een bijkomende overlegvorm te organiseren. Terwijl de 
projectgroep de operationele verantwoordelijkheid heeft over een lokaal DBFM(O)-project, kan een 
stuurgroep de beslissingsverantwoordelijkheid nemen. In de stuurgroep zetelen de projectgroepsleden, 
alsook andere profielen van wie de input relevant is bij het nemen van beslissingen over het project. Indien 
de financieel en juridisch verantwoordelijken van de gemeente geen deel uitmaken van de projectgroep, kan 
het zinvol zijn om hen te betrekken bij de stuurgroep. Een vertegenwoordiging van het politieke bestuur van 
de gemeente in de stuurgroep lijkt vanzelfsprekend, tenzij de stuurgroep een mandaat krijgt van het College 
van Burgemeester en Schepenen om bepaalde beslissingen te nemen. 
 
Indien de aanbestedende lokale overheid eerder over een kleine bestuursgrootte beschikt, kan het nuttig 
zijn om de operationele en de beslissingsverantwoordelijkheid bij slechts één groep te leggen.  
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CASE HERENT – NAC DE KOUTER, HET HUIS VAN DE GEMEENTE (DBFM) 
Het College van de gemeente Herent gaf tijdens de onderhandelingen met de voorkeursbieder een 
stuurgroep de beslissingsbevoegdheid over het DBFM-project. De stuurgroep bestond uit twee schepenen, 
leden van het managementteam van de gemeente, het OCMW en de politiezone, en uit 
vertegenwoordigers van het bouwconsortium. Enkel de formele beslissingen dienden door het College of 
de gemeenteraad genomen te worden. Dat de stuurgroep beslissingsbevoegdheid verkreeg, liet volgens 
Herent toe om zo efficiënt mogelijk te onderhandelen met de voorkeursbieder. 

 
Tijdens de bouw van de infrastructuur (realisatiefase) en de uitbating van de infrastructuur (exploitatiefase, 
indien een DBFMO-contract) is het raadzaam om een periodiek overleg te organiseren tussen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Zo’n overleg is nodig om de naleving van de in de DBFM(O)-
overeenkomst gestelde programma- of proceseisen op te volgen, en om zich ervan te vergewissen dat er 
voldaan wordt aan de overeengekomen outputspecificaties (zie ook 6.6 ‘Opvolgen van het contract’). 

6.5 AANTREKKEN VAN EXTERNE EXPERTISE 

Het succesvol realiseren van een project met een DBFM(O)-contractvorm vereist een goede kennis van de 
DBFM(O)-overeenkomst. Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft de voorbije jaren documentatie en 
instrumenten ontwikkeld die lokale besturen kunnen gidsen doorheen het DBFM(O)-traject. Die veelal 
gestandaardiseerde documentatie biedt besturen een theoretische houvast. Uit de gesprekken met de 
leidende ambtenaren blijkt echter dat er tijdens het DBFM(O)-traject veel projectspecifieke beslissingen 
genomen dienen te worden, waardoor de documentatie niet altijd uitkomst biedt. 
 
Het schrijven van een overeenkomst, zowel het starten vanaf een modelcontract DBFM(O) als het starten 
vanaf een wit blad papier, betekent dat de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de 
bouw en/of de exploitatie op een waterdichte manier moeten worden vastgelegd. Uit de gesprekken met de 
leidende ambtenaren blijkt dat het vastleggen van de juridische en financiële bepalingen bijzonder 
omvangrijk en complex is. Het is daarom volgens de meeste geïnterviewde leidende ambtenaren 
noodzakelijk om tijdens één of meerdere fasen van het DBFM(O)-traject externe expertise in te huren, zeker 
in het geval dat de lokale overheid de vereiste expertise om een DBFM(O) vorm te geven en te realiseren niet 
in huis heeft. 
 
In onze steekproef werd er voor zeven van de tien Vlaamse projecten een beroep gedaan op externe 
expertise. Voor drie van de tien beschouwde projecten werd er dus geen beroep gedaan op externe experten. 
Het gaat om de drie meest gestandaardiseerde projecten uit de steekproef die met ondersteuning van de 
Vlaamse Sportfacilitator uitgevoerd werden. Het zijn tegelijk ook de drie projecten waarvoor geen inschatting 
van de tijdsbesteding aan het realiseren van het project verkregen werd. Verder valt het op dat er enkel voor 
de projecten met een uitzonderlijk hoge contractwaarde experten ingehuurd worden die de projectgroep 
van de lokale overheid gedurende het gehele traject bijgestaan hebben. In onze steekproef zijn er twee 
projecten met een opvallend hogere contractwaarde. Voor één project werden de financiële, juridische en 
projecttechnische expertise apart aangetrokken, voor het andere project werd één multidisciplinair 
studiebureau aangetrokken voor de gehele adviesverlening. 
 
De overige vijf projecten hebben een lagere contractwaarde. Voor deze projecten werd er meestal enkel 
juridische expertise ingehuurd voor de projectfasen die aan de onderhandelingen en gunning voorafgaan.  
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Aan het inhuren van consultants die optreden als externe financiële, juridische, technische of algemene 
procesexperten hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Uit de gegevens die de leidende ambtenaren 
verstrekten over hun lokaal DBFM(O)-project blijkt dat de kost van externe expertise tussen 0,4% en 1,1% 
van de totale contractwaarde (investeringswaarde, onderhoudswaarde en eventuele exploitatiewaarde) 
bedraagt. De projecten met een relatief hoge kost van externe expertise zijn enerzijds de meest complexe 
projecten en anderzijds de projecten waarvoor meerdere experten ingehuurd werden omwille van een 
onbevredigende dienstverlening van eerdere experten. De projecten met een relatief lage kost van externe 
expertise zijn zowel projecten die gerealiseerd dienden te worden binnen een enge budgettaire ruimte, als 
projecten met een ervaren en kundige projectgroep. 

6.5.1 AANDACHTSPUNTEN BIJ EXTERNE EXPERTISE 
Uit de gesprekken met de leidende ambtenaren blijkt echter ook dat het inhuren van externe expertise zowel 
een zegen als een vloek kan zijn. Bij twee van de zeven projecten waarbij een beroep werd gedaan op externe 
experten, verliep de samenwerking tussen de lokale overheid en de externe experten niet zoals verhoopt. 
De twee leidende ambtenaren verklaarden beiden dat het verleende advies en de geleverde inspanningen 
van de externe experten niet aan de verwachtingen voldeden. Desalniettemin zijn ze nog steeds overtuigd 
van de meerwaarde om externe expertise aan te trekken om het DBFM(O)-project mee te helpen 
structureren. 
 
Het lijkt daarom aangewezen dat de lokale overheid, nadat ze de noodzaak om externe experten aan te 
trekken grondig overwogen heeft, de consultancymarkt goed verkent en zich voldoende informeert over de 
verschillende spelers die erop actief zijn. De leidend ambtenaar of een lid van het College van Burgemeester 
en Schepenen zou zijn contacten kunnen aanspreken bij lokale besturen die ervaring hebben met PPS. Zo 
verkrijgt een met DBFM(O) startend bestuur eerstelijnsadvies over het inhuren van experten en betrouwbare 
getuigenissen van ervaringen met bepaalde consultants. 
 
Eén bestuur heeft, mede omwille van budgettaire redenen, bewust in beperkte mate vertrouwd op externe 
juridische expertise gedurende het DBFM(O)-traject. Volgens de leidend ambtenaar van dat DBFM(O)-project 
had die beslissing als gevolg dat de betrokkenheid van de leden van de projectgroep zeer goed was. De 
leidend ambtenaar raadt besturen daarom aan om zoveel mogelijk werk in eigen beheer te doen. Er dient 
uiteraard bemerkt te worden dat hierdoor de werklast voor de lokale overheid aanzienlijk stijgt. 
 
Een andere leidend ambtenaar adviseert lokale besturen om duidelijke afspraken te maken met de externe 
experten teneinde extra kosten te vermijden. Die extra kosten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in de 
structureringsfase wanneer de consultants bij bepaalde projectstappen voorstellen om extra opties te 
verkennen. 

6.6 OPVOLGEN VAN HET CONTRACT 

Uit de gesprekken met de leidende ambtenaren en PPS-experten uit Vlaanderen en Nederland kan besloten 
worden dat de projectgroep voor zijn relatie met de private opdrachtnemer best een evenwicht zoekt tussen 
een professionele band gebaseerd op vertrouwen en het strikt opvolgen van het contract. De leidende 
ambtenaren van de Vlaamse projecten verklaarden in een gemoedelijke sfeer contact te houden met de 
opdrachtnemer ter bescherming van de goede samenwerking op lange termijn. Deze aanpak gaat bij 
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bepaalde lokale overheden echter gepaard met een suboptimaal niveau van onderhoud en/of exploitatie 
omdat de projectgroep na de beschikbaarstelling het contract niet meer raadpleegt. 
 
In de Nederlandse case, het nieuw administratief centrum van de gemeente Westland, wordt er volledig 
andere aanpak gehanteerd. In dit DBFMO-project volgt de gemeente het onderhoud en de exploitatie door 
de verschillende private opdrachtnemers zeer strikt op. Een medewerker van de uitbater van het NAC is 
permanent gestationeerd in het gebouw en rapporteert inbreuken op de beschikbaarheid aan zijn 
werkgever. De interventie van de uitbater wordt gemonitord door Westland en indien de interventie niet 
verloopt zoals gestipuleerd in het contract, vordert Westland meteen de korting (het equivalent van een 
boete tegen een beschikbaarheidsvereiste in Vlaanderen) van de uitbater. De gemeentesecretaris, de leidend 
ambtenaar van de DBFMO, stelt dat Westland het contract strikt moet managen om het vooropgestelde 
rendement te behalen en de berekende beschikbaarheidsvergoeding te verantwoorden. 
 

INTERVIEW STEVEN DUCATTEEUW – BLUE STRATEGY 
Steven Ducatteeuw raadt lokale aanbestedende overheden aan om het DBFM(O)-contract samen te 
vatten zodat de inhoud van het contract voor een leek duidelijk is. De eerste problemen doen zich meestal 
pas enkele jaren na de beschikbaarstelling van de infrastructuur voor, wanneer de contractuele afspraken 
niet meer vers in het geheugen zitten. Indien de leden van de projectgroep beschikken over het DBFM(O)-
contract for dummies kan er bij twijfel of discussie snel duidelijkheid zijn over wat er in welke situatie dient 
te gebeuren, en wie de verantwoordelijkheid draagt. Voor projecten met een looptijd van 25 tot 30 jaar is 
het niet ondenkbaar dat er in die periode een belangrijke schakel in de projectgroep op pensioen gaat of 
ziek valt. Ook in dat geval is een DBFM(O)-contract for dummies erg handig zodat andere ambtenaren het 
contractmanagement kunnen overnemen. Een laatste voordeel van een contractsamenvatting is dat het 
de politieke vertegenwoordigers van de gemeente de mogelijkheid biedt om in grote lijnen vertrouwd te 
zijn met het contract. 

 

6.7 DELEN VAN KENNIS EN ERVARINGEN MET ANDERE BESTUREN 

Het Kenniscentrum PPS heeft volgens enkele Vlaamse PPS-experten de voorbije jaren heel wat instrumenten 
ontwikkeld die lokale besturen in staat zouden moeten stellen om zelfstandig een DBFM(O)-project op te 
zetten. Die experten vinden dat er nood is aan een netwerk of platform waarmee lokale overheden elkaar 
kunnen ondersteunen bij inhoudelijke vragen en procesmatige obstakels. Op die manier kan de 
communicatie en kennisdeling tussen lokale overheden verhoogd worden. 
 

INTERVIEW PROF. DR. KOEN VERHOEST – UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Prof. Dr. Koen Verhoest ziet voor het Kenniscentrum een rol als makelaar weggelegd die in tweede of 
derde lijn tussenkomt bij lokale besturen die bijkomende kennis en ondersteuning nodig hebben om hun 
DBFM(O)-project te structureren en/of aan te besteden. Volgens Prof. Dr. Verhoest zou het Kenniscentrum 
niet in eerste lijn betrokken moeten zijn bij DBFM(O)-projecten omdat hij meer waarde ziet in de 
kennisdeling tussen lokale overheden. 
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7 CONCLUSIE 

Deze studie toont aan dat het uitvoeren van een DBFM(O) op lokaal niveau een aanzienlijke tijdsbesteding 
vraagt van verschillende lokale ambtenarenprofielen. De meest tijdsintensieve fase van het DBFM(O)-traject 
is voor sport- en recreatieprojecten de contractvormingsfase, met een aandeel van 30 tot 40% in de totale 
tijd (exclusief exploitatiefase). Voor infrastructuur voor gemeentelijke huisvesting is de meest tijdsintensieve 
fase de realisatiefase met een aandeel van bijna 50% in de totale tijdsbesteding (exclusief exploitatiefase). 
Het is de leidend ambtenaar die de grootste tijdsinvestering moet leveren. De bijdrage van de leidend 
ambtenaar is het grootst tijdens de identificatie- en realisatiefase. De leidend ambtenaar wordt daarnaast 
bijgestaan door gemiddeld vier andere ambtenaren die deel uitmaken van de projectgroep. 
 
Een gemiddeld DBFM(O)-project voor infrastructuur voor sport en recreatie vraagt een tijdsbesteding van 
765 mandagen vanaf de identificatiefase tot aan het einde van de realisatiefase. De jaarlijkse tijdsbesteding 
van de lokale projectgroep gedurende de exploitatiefase is 28 mandagen, hetgeen voor een project met een 
looptijd van 25 jaar nog eens een tijdsinvestering van 702 mandagen betekent. Een gemiddeld sport- en 
recreatieproject in een DBFM(O) vraagt dus een totale tijdsbesteding van 1467 mandagen van de 
projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie. Voor een groter sport- en recreatieproject 
bedraagt de tijdsbesteding vanaf de projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie 567 
mandagen, maar ligt de tijdsbesteding aan de exploitatiefase hoger. Jaarlijks dienen de verschillende lokale 
ambtenarenprofielen 39 mandagen te besteden aan de opvolging van het contract, wat neer komt op een 
inspanning van 975 mandagen over een looptijd van 25 jaar. Een groot sport- en recreatieproject in een 
DBFM(O) vraagt zo een totale tijdsbesteding van 1542 mandagen van de projectidentificatie tot het aflopen 
van de projectexploitatie. 
 
Een gemiddeld DBFM(O)-project voor gemeentelijke huisvesting vraagt een tijdsbesteding van 1091 
mandagen vanaf de projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie. De jaarlijkse tijdsbesteding 
van de lokale projectgroep gedurende de exploitatiefase is 173 mandagen, hetgeen voor een project met 
een looptijd van 25 jaar nog eens een tijdsinvestering van 4320 mandagen betekent. Een gemiddeld 
DBFM(O)-project voor huisvesting vraagt zo dus een totale tijdsbesteding van 5411 mandagen van de 
projectidentificatie tot het aflopen van de projectexploitatie. Voor een groter huisvestingsproject bedraagt 
de tijdsbesteding vanaf de projectidentificatie tot aan het einde van de projectrealisatie 3917 mandagen. De 
jaarlijkse tijdsbesteding aan de exploitatiefase van de verschillende lokale ambtenarenprofielen is 216 
mandagen. Dit komt neer op een inspanning van 5400 mandagen over een looptijd van 25 jaar voor de 
exploitatie. De totale tijdsbesteding is daarmee 9317 mandagen van de projectidentificatie tot het aflopen 
van de projectexploitatie.  
 
De bestudeerde Vlaamse lokale DBFM(O)-projecten werden gerealiseerd met een doorlooptijd van 6 tot 11 
jaar. De huisvestingsprojecten kennen een kortere gemiddelde doorlooptijd (81 maanden of bijna 7 jaar) dan 
de sport- en recreatieprojecten (105 maanden of bijna 9 jaar). Er dient rekening gehouden te worden met de 
hogere mate van complexiteit van projecten die met Vlaamse clustering gerealiseerd werden. Die 
complexiteit zorgt ervoor dat zulke projecten een hoger dan gemiddelde doorlooptijd kennen. Zo is de 
gemiddelde doorlooptijd van sport- en recreatieprojecten onder clustering is 108 maanden of 9 jaar, terwijl 
de gemiddelde doorlooptijd van sport- en recreatieprojecten zonder ondersteuning 102 maanden of 8,5 jaar 
is. 
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Met die aanzienlijke tijd die de verschillende ambtenarenprofielen moeten besteden aan een DBFM(O)-
project gaat ook een hoge organisatorische kost voor de lokale overheid gepaard. Het is daarom belangrijk 
dat er in de identificatie- en structureringsfase goed nagedacht wordt over de verschillende eigenschappen 
en parameters die de functies en de omvang van de infrastructuur bepalen. Hoe functioneler de 
infrastructuur dient te zijn en hoe hoger het budget voor de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding is, hoe 
meer tijd en energie de structurerings- en de contractvormingsfase zullen vereisen van de lokale 
projectgroep. Ook de keuze voor een DBFMO-contract zal meer voorbereiding vragen dan een DBFM-
contract, al kan na de realisatie van de infrastructuur dankzij een DBFMO-constructie veel tijd 
teruggewonnen worden door de lokale overheid. Andere manieren waarop de lokale overheid ervoor kan 
zorgen dat er minder werk bij de lokale ambtenaren komt te liggen, is het clusteren van het project op lokaal 
of Vlaams niveau en het aantrekken van externe expertise. Met het inhuren van externe experten gaat 
uiteraard een kost gepaard die afhankelijk is van het aantal projectstappen of -fasen waarbij ze betrokken 
wordt. De kost voor externe expertise bedraagt in onze steekproef tussen 0,4% en 1,1% van de totale 
contractwaarde (investeringswaarde, onderhoudswaarde en eventuele exploitatiewaarde). Door contacten 
te leggen met andere lokale overheden die eerder al een gelijkaardig project realiseerden met een DBFM(O)-
contract, kan een lokaal bestuur ook nuttige informatie en voorbeelddocumenten verkrijgen. Wanneer de 
projectgroep zich kan baseren op beproefde documentatie, is het waarschijnlijk dat de tijdsbesteding aan en 
de doorlooptijd van een DBFM(O)-project zal dalen. 
 
Verder is het aan te raden dat de lokale overheid gebruik maakt van de in dit rapport voorgestelde kritieke 
beslissingsmomenten opdat er bij de ambtenaren en het politieke bestuur steeds een stabiel draagvlak is 
voor eerder genomen beslissingen. Een laatste aanbeveling naar lokale overheden toe is dat de kennis over 
PPS en DBFM(O) optimaal gedeeld wordt binnen diensten zodat er bij latere projecten leereffecten kunnen 
optreden en het DBFM(O)-project dan efficiënter kan verlopen. 
 
Het toepassen van de in dit rapport opgenomen aanbevelingen over de organisatie van een lokale DBFM(O) 
kan de lokale overheid helpen om de (administratieve) lasten van een DBFM(O) op het lokale bestuur 
enerzijds in te schatten, alsook anderzijds te verlichten waar mogelijk. Zo kan ook op lokaal niveau optimaal 
en efficiënt gebruik gemaakt worden van de uitvoeringsvormen DBFM en DBFMO voor de realisatie van 
infrastructuur. 
 
Het dient opnieuw benadrukt te worden dat de in dit rapport vermelde tijdsbestedingen de lezer louter een 
indicatie geven van de inspanningen van een lokale overheid om een DBFM(O)-project succesvol te realiseren 
en geen garantie noch een verbintenis inhouden van de auteur. 
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