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Voorwoord
Tot voor kort werden ruimtelijke problemen grotendeels opgelost door de overheden en werden 
private  partijen  enkel  aangesteld  voor  de  uitvoering  van  die  oplossingen.  Door  de  nieuwe 
marktbenadering  van  de  overheid  is  er  een  groot  deel  verantwoordelijkheid  aan  de  markt 
overgedragen en is er een samenwerkingsconcept ontwikkeld waarbij de markt vroeger betrokken 
wordt in het proces om op die manier de kansen die hierbij ontstaan op vlak van prijs/kwaliteit, 
risicoverdeling, duurzaamheid, efficiëntie, creativiteit en innovatie optimaal te benutten en een 
win-win situatie te creëren. Het gaat hier over een publiekprivate samenwerking.

Publiekprivate samenwerking (PPS) is een containerbegrip waar de laatste jaren veel over is ge-
schreven. Met deze term wordt algemeen bedoeld dat de private sector actief wordt betrokken bij 
het realiseren van overheidsdoelstellingen. Het International Monetary Fund geeft er de volgende 
definitie voor: "Dit zijn overeenkomsten waarbij de private sector instaat voor het realiseren van  
infrastructuur  en  het  leveren  van  de  bijhorende  dienstverlening  welke  traditioneel  door  de  
overheid  wordt  voorzien.  Deze  soort  overeenkomsten  kennen  tal  van  toepassingen  zoals  het  
bouwen  en  ter  beschikking  stellen  van  ziekenhuizen,  scholen,  gevangenissen,  wegen,  bruggen,  
tunnels, spoornetwerken en water- en andere zuiveringsinstallaties.”

Een concrete vertaling van het publiekprivate samenwerkingsconcept resulteert in een innovatieve, 
geïntegreerde  contractvorm,  aanbesteed  door  de  overheid,  met  de  markt  als  aannemer.  Een 
DBFM(O)-contract is zo een contractvorm, die reeds enkele jaren in Nederland, en nog maar kort in 
België, toepassingen kent in overheidsgerelateerde infrastructuurwerken (wegen, bruggen, tunnels). 
Volgens  dit  contract  wordt  de  private  partij  aangenomen voor  het  ontwerp  (Design),  de  bouw 
(Build), de financiering (Finance), het onderhoud (Maintain) en het eventuele beheer (Operate) van 
overheidsgerelateerde  infrastructuurwerken.  De  private  partij  wordt  dus  reeds  vroeg  in  het 
planningsproces betrokken met de bedoeling betere ruimtelijke oplossingen te vinden. 

Die vroege marktbetrokkenheid houdt strategische en operationele uitdagingen in voor bedrijven en 
overheid, meer bepaald op het vlak van de geïntegreerde aanpak van en expertise in verschillende 
disciplines.  Het  komt  er  dan  ook  op  aan  om  zich  als  bedrijf,  dat  zich  bezig  houdt  met  die 
contractvorm, te onderscheiden op de markt. Zo kan een bouwbedrijf competenties opbouwen om 
beter in staat te zijn geïntegreerde contracten aan te pakken en te zorgen voor een succesvolle 
verwerving en uitvoering van die contracten. 

Heijmans is een aannemersbedrijf dat meespeelt op de markt van de geïntegreerde contracten. Met 
vestigingen in Nederland en België heeft Heijmans als opdrachtnemer al enige ervaring opgedaan op 
de DBFM(O)-infrastructuurmarkt,  maar eveneens nog veel te leren. Daarom is het nuttig om de 
stand van zaken te bekijken en te leren uit wat de praktijk te bieden heeft. 

Dit werk is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie geeft een duidelijk beeld over het 
hoe en waarom van publiekprivate samenwerking en de praktijk laat zien wat de effecten en de 
voor- en nadelen zijn van dit theoretisch concept in realiteit. Het theoretische deel is opgesteld aan 
de  hand  van  geschreven  bronnen  rond  PPS  en  DBFM(O)-contracten.  Dit  zijn  voornamelijk 
beleidsbrieven,  overheidsnota's,  handboeken,  werkwijzers,  informatie  van  overheidsgerelateerde 
internetsites en presentaties gegeven door overheidsinstellingen. Deze werken representeren vooral 
de publieke kant van het verhaal. Om ook de kant van de markt te belichten, is er een intern 
onderzoek gebeurd bij Heijmans rond de ervaring met DBFM(O). Op die manier krijgt ook de praktijk 
een plaats  in  dit  werk.  Door  gesprekken  met  mensen  uit  externe  instellingen  buiten  Heijmans 
(overheid,  kenniscentra,  universiteiten,  banken,  brancheorganisaties)  krijgt  de  praktische  kant 
meer vorm en wordt er een vollediger beeld ontwikkeld.
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In de probleemstelling wordt een inventarisatie van aandachtspunten rond DBFM(O) bij Heijmans 
Infra Nederland (HIN) en Heijmans Infra België (HIB) opgesteld. Aan de hand van gesprekken met 
mensen binnen deze bedrijven is er polshoogte genomen van de uitdagingen van de dag en wordt er 
gefocust op problemen die een belemmering vormen om die uitdagingen tot een goed einde te 
brengen. Dit zal leiden tot een vraagstuk dat speelt op verschillende praktische en beleidsaspecten 
binnen Heijmans. Met dat vraagstuk uit de eerste fase biedt zich de mogelijkheid aan om op zoek te 
gaan naar oplossingen en antwoorden. 

Aangezien in dit onderdeel vertrouwelijke informatie is vrijgegeven, wordt dit niet opgenomen in 
het openbare werk voor de universiteit. Er zal kort worden ingegaan op de hoofdlijnen, maar er 
wordt niet in detail getreden. Dit hoofdstuk is uitgebreid beschreven in het werk dat voor Heijmans 
is geschreven.

In  een  tweede  deel  wordt  een  theoretisch  kader  opgesteld,  dat  de  geschreven  bronnen  rond 
DBFM(O) in België en Nederland vertaalt naar een bruikbare onderlegger voor dit onderzoek. Dit 
kader zal vier belangrijke aspecten van DBFM(O) en PPS omhullen, namelijk het organisatorische, 
het technisch/inhoudelijke, het financiële en het juridische aspect. Met dit raamwerk wordt een 
matrix gecreëerd waar de praktische ervaringen binnen Heijmans, uit de probleemanalyse, elk in 
hun aspect worden belicht. Ook deze matrix kan niet uitgebreid worden besproken aangezien hier 
opnieuw vertrouwelijke informatie in wordt opgenomen.

De  uitkomst  van  de  opgestelde  toepassingsmatrix  dient  als  input  voor  een  derde  fase  waar 
belangrijke  problemen  worden  besproken  met  partijen  buiten  Heijmans  zoals  de  overheid, 
universiteiten, Team Bouwreflectie, Vlaamse Confederatie Bouw, enz. Dit derde deel toetst in de 
richting van oplossingen voor de geformuleerde problemen en komt tot stand door gesprekken met 
mensen met een andere ervaring met DBFM(O) in infrastructuur. Deze partijen kunnen helpen een 
blik  te  werpen  vanuit  diverse  kritische hoeken om op die  manier  meer  zicht  te  krijgen op de 
complexiteit van het samenwerkingsconcept en op de mogelijke richtingen waarin Heijmans op de 
DBFM(O)-markt kan evolueren. 

In een laatste deel worden, aan de hand van de theorie en de praktische ervaringen, gekaderd in de 
theorie, adviezen geformuleerd voor Heijmans.  De informatie uit gesprekken met mensen buiten 
Heijmans wordt teruggekoppeld aan de praktische leerpunten bij Heijmans intern, en op die manier 
worden succes- en faalfactoren geformuleerd voor de verdere aanpak van geïntegreerde contracten 
bij Heijmans Infra. Ook deze informatie is vertrouwelijk. Naast leerpunten voor de private kant, 
wordt ook dieper ingegaan op leerpunten voor de overheid.
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Deel 1
Probleemanalyse voor Heijmans Infra 

1.1. Heijmans Infra Nederland 
Vanaf begin 2000 heeft Heijmans Infra Nederland (HIN) op de verandering van traditioneel naar 
innovatief aanbesteden ingespeeld. Het bedrijf ziet toekomst in deze trend en wil daar de aanpak 
van zaken voor op afstemmen. Het gaat er om een eigen weg te vinden in deze nieuwe praktijk en 
langs die weg het einddoel te bereiken. Heijmans is nu bezig met het bouwen van die weg en het 
uitstippelen van een route. Uiteraard is dit een spel van aftasten, sterktes en zwaktes onderzoeken 
en de route bijsturen waar nodig. De gekozen richting is duidelijk: Heijmans Infra wil evolueren van 
een uitvoerende partij naar een Full Service – dienstverlener voor zowel grote integrale projecten 
als voor regulier infrawerk. 

In deze probleemanalyse komen verschillende onderdelen aan bod waar de probleempunten rond 
DBFM(O) zich situeren. Met een inventarisatie van deze  aandachtspunten wordt een overzichtelijke 
stand van zaken gecreëerd. Op basis van deze stand van zaken worden later concrete op Heijmans 
gerichte succes- en faalfactoren worden geformuleerd.

De doelstelling van Heijmans is om een vooraanstaande rol in de DBFM(O)-bouwwereld te spelen. 
Hiervoor is het nodig dat het bedrijf kan functioneren als een volwaardige partner in voldoende 
projecten in vaste samenwerkingsverbanden. “Volwaardig” zijn wijst dan op het bieden van een 
volledige  service  in  ontwerp,  bouw,  financiering,  beheer  en onderhoud.  “Voldoende projecten” 
wijst  op  projecten  die  zich  zowel  in  de  bouw als  in  de  infrastructuur  bevinden.  Als  er  wordt 
gesproken  over  vaste  samenwerkingsverbanden  gaat  het  over  samenwerkingsverbanden  met 
adviseurs en partners. 

Om die ambities te bereiken zijn er momenteel een aantal knelpunten, waar Heijmans mee kampt, 
die duidelijk maken dat er op vlak van verschillende aspecten een inspanning geleverd moet worden 
wil het bedrijf die ambities halen. Drie grote aspecten die tijdens de gesprekken naar voor kwamen 
zijn specialisatie en capaciteitsvergroting, samenwerking en concurrentie en beleid en strategie.

Specialisatie en capaciteitsvergroting
Op  vlak  van  specialisatie  gaat  het  over  de  vraag  in  welke  componenten  (ontwerp,  bouw, 
financiering, onderhoud, beheer) Heijmans kennis zelf wil ontwikkelen en in huis  halen en voor 
welke  componenten  het  bedrijf  samenwerkingsverbanden  wil  aangaan  met  gespecialiseerde 
ondernemingen. Het is belangrijk dat wordt uitgemaakt wat de investering is die nodig is om kennis 
te ontwikkelen en dat die investering wordt afgewogen tegen de voordelen, winst en kansen die 
ontstaan  door  de  opgebouwde  expertise  in  eigen  huis  te  hebben,  en  daardoor  niet  te  moeten 
vertrouwen op andere partijen. Ontwerp en bouw zijn aannemerseigen takken maar financiering en 
onderhoud van infrastructuur zijn nieuwe kennisgebieden die voor een bouwbedrijf tot voor kort 
onbekend  waren.  Bovendien  zijn  er  nieuwe  kennistakken  zoals  verkeersmanagement, 
incidentmanagement, risicobeheersing en contractvorming die ver staan van de normale kunde van 
een aannemer,  die  vooral  gericht  is  op  snel,  goed  en goedkoop  te  bouwen,  en dus  een  grote 
investering  vragen  wil  men  die  kennis  in  het  bedrijf  ontwikkelen.   Verkeersmanagement  is 
bijvoorbeeld nodig om een goed beeld te hebben over hoe doorstroming en bereikbaarheid tijdens 
de bouwfase gegarandeerd kunnen worden. Incidentmanagement is belangrijk omdat dit door de 
overheid  wordt  uitbesteed  en  mee  als  eis  in  geïntegreerde  contracten  wordt  opgenomen. 
Risicobeheersing  is  belangrijk  omwille  van de sterke risico-overdracht  die  inherent  is  aan deze 
contractvorm en bedrijven met nieuwe en andere risico's geconfronteerd zullen worden. Hier wordt 
dieper op ingegaan in het theoretisch kader.
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Op vlak van capaciteit gaat het over voldoende, kwalitatief personeel. Er is capaciteit, in termen 
van  aantal  personen,  nodig  om een  antwoord  te  kunnen  bieden  aan  de  komende  stroom van 
projecten. Niet meedoen aan een tender zet immers de continuïteit van het bedrijf en de uitbouw 
van ervaring op het spel. Kwalitatief personeel is nodig omdat deze vorm van aanbesteden een 
andere manier van denken vraagt. Men kan niet meer gunnen op de laagste prijs maar men moet 
gunnen op kwaliteit en een sterke prijskwaliteit verhouding. Van het personeel wordt daardoor een 
andere competentie gevraagd.

Er bestaat een groot dilemma tussen de verwerving van DBFM(O)-projecten en het uitbouwen van 
kennis en ervaring. Immers, het grote voordeel van het binnenhalen van DBFM(O)-contracten is de 
kans om ervaring op te bouwen en ervaring kan alleen maar ontwikkeld worden als er DBFM(O)-
contracten worden binnen gehaald.  Als  projecten  uit  ervaring  komen en ervaring  uit  projecten 
komt,  worden  beide  uitdagingen  versterkt.  Er  zit  hier  een  vicieuze  cirkel  die  een  sterke 
belemmering vormt voor kwalitatieve groei. De uitdaging is om projecten binnen te halen met de 
beperkte ervaring. 

Samenwerking en concurrentie
Hier gaat het over samenwerking tussen business units binnen Heijmans, over concurrentie met 
partijen buiten Heijmans en over partnerships met partijen buiten Heijmans. Interne units baten 
bij  een  goede  samenwerking  zodat  de  geïntegreerde  aanpak  tussen  disciplines  degelijk  kan 
worden  doorgevoerd.  Voor  een  goede  samenwerking  moeten  rolverdeling  en 
verantwoordelijkheden van elke unit voor iedereen duidelijk zijn.

Als het gaat om concurrentie met andere partijen moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen Nederlandse bouwbedrijven, waar Heijmans behoort tot de top vijf van spelers op de 
DBFM(O)-markt  (naast  Volker  Wessel,  BAM,  Dura  Vermeer  en  Strukton)  en  buitenlandse 
bouwbedrijven, uit bijvoorbeeld Frankrijk, die reeds veel ervaring hebben opgebouwd met deze 
contractvorm omdat publiekprivate samenwerking in infrastructuur in hun eigen land al langer 
wordt toegepast.

Partnerships met andere bedrijven zijn meestal nodig omwille van risicospreiding en capaciteit. 
Er kan ook nood zijn aan partnerships omdat een bedrijf simpelweg de kennis niet heeft. Er moet 
duidelijk  beslist  worden,  en  dit  sluit  aan  met  het  probleem  van  specialisatie,  voor  welke 
DBFM(O)-componenten men samenwerkingsverbanden wil aangaan en voor welke componenten 
niet.  Als  wordt  gekozen  voor  een  samenwerkingsverband  is  de  keuze  van  welke  partner  de 
tweede  uitdaging.  Het  komt  erop  neer  om  de  juiste  partner  te  vinden  voor  de  juiste 
componenten om tot de sterkste ruimtelijke oplossing te komen.

Beleid en strategie
Op vlak van beleid en strategie moet de richting waarin Heijmans wil evolueren worden gekozen en 
moet de mogelijkheid gegeven worden om zich in die richting te ontplooien. Sturing is hierin zeer 
belangrijk. Het gaat dan over partnerkeuze, specialisatie, uitbreiding en investering.

Bovendien  moet  ook  het  gedachtegoed,  dat  is  veranderd  door  de  opkomst  van  PPS,  worden 
gestimuleerd  in  de  richting  van  life  cycle  cost  en  kwaliteit.  Vanuit  het  beleid  moet  een 
gewaarwording worden gecreëerd bij het personeel.
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1.2. Heijmans Infra België
Wat  Heijmans  Infra  België  (HIB)  betreft  spreken  we  in  een  andere  context  dan  bij  Heijmans 
Nederland.  DBFM  in  Vlaanderen  wordt  immers  doorgevoerd,  niet  vanuit  een  ideologie  van 
meerwaarde zoals in Nederland, maar vanuit de nood aan alternatieve financiering voor België. 
België wil immers een investeringsregering zijn. Daarnaast draagt de Vlaamse regering bij aan het 
terugdringen van de overheidsschuld (in 2010 zal Vlaanderen schuldenvrij zijn). Dat laatste heeft als 
gevolg dat ze haar investeringen niet met nieuwe leningen of schulden mag financieren, maar cash 
moet  financieren.  De  regering  is  daarom  naar  alternatieve  financieringskanalen  gaan  zoeken. 
Daarom is België zo geïnteresseerd in innovatieve contractvormen. Wel gesteld dat deze nieuwe 
aanbesteding  pas  van  de  grond  komt  en  dus  nog  heel  wat  kinderziektes  kent.  Over  de 
beweegredenen om gebruik te maken van PPS en DBFM(O)-contracten wordt in een tweede deel 
dieper ingegaan. 

Om redenen  als  het  behalen  van  een ESR-neutraliteit  (projecten  zijn  ESR-neutraal  als  ze,  met 
uitzondering van de in het concrete jaar verschuldigde betalingen, geen impact hebben op het 
begrotingsresultaat en de overheidschuld van de betrokken overheid) en dus de noodzakelijkheid 
van de financieringscomponent  is  er in  België  dan ook geen sprake van D(design)&C(construct)-
contracten, die men in Nederland wel terug vindt. Bovendien zijn de DBFM-contracten nog zeer 
schaars. Dat betekent ook dat HIB heel wat minder ervaring heeft met PPS en DBFM(O)-contracten 
dan Heijmans Infra Nederland.

Heijmans  Infra  België  wil  deelnemen aan de  Belgische  DBFM(O)-markt  en wil  zich  daar  kunnen 
meten met andere grote Belgische spelers, zoals CFE en Besix. Ook hier zijn de uitdagingen voor HIB 
te vinden op dezelfde drie aspecten: 

Specialisatie en capaciteitsvergroting
Hier geldt hetzelfde probleem als in Nederland. Er moet duidelijk zijn voor welke componenten 
men  een  investering  gaat  doen  en  de  kennis  zelf  zal  ontwikkelen,  of  inkopen,  en  voor  welke 
componenten men vertrouwt op partnerships. 

Wil  men  in  België  aan  de  komende  stroom van  overheidsopdrachten  een  volwaardig  antwoord 
kunnen bieden, zit men momenteel ook met een probleem van capaciteit. Men heeft nog te weinig 
voldoende kwalitatief personeel om slim op de komende opdrachten te kunnen inspelen.

Net zoals in Nederland kampt men hier met het probleem van de vicieuze cirkel. Te weinig ervaring 
om projecten binnen te halen, die op hun beurt zorgen voor de uitbouw van ervaring.

Samenwerking en concurrentie
In  België  is  Heijmans  Infra  een  aanzienlijke  speler  op  de DBFM(O)-markt.  Problematisch  is  dat 
andere  grote  Vlaamse bouwbedrijven  vaak  wel  al,  meer  dan Heijmans,  interne  DBFM(O)-kennis 
hebben opgebouwd en diensten zoals onderhoud intern al sterk hebben ontwikkeld. Dat maakt het 
moeilijker voor Heijmans Infra België om tenders te winnen en benadeelt hun competitief voordeel.

De concurrentie met het buitenland wordt gevoeld doordat ervaren bedrijven vaak een lijst met 
sterke referenties kunnen voorleggen waar de Vlaamse overheid nogal voor durft bezwijken. Zich 
meten met buitenlandse spelers is door het grote verschil in ervaring niet eens aan de orde maar de 
aanwezigheid van die bedrijven op de markt wordt wel duidelijk gevoeld.

Beleid en strategie
Momenteel  ligt  het  imago  van  Heijmans  Infra  België  nog  te  weinig  aan  de  kant  van  de  grote 
opdrachtnemer  en  lijkt  het  bedrijf  nog  teveel  een  samenraapsel  van  kleine  bouwbedrijfjes. 
Heijmans heeft nu de capaciteit om niet alleen vele kleine werken te vervolledigen maar ook om 
grote projecten succesvol af te ronden.
Bovendien  is  het  belangrijk  dat  er  een  evenwicht  ontstaat  tussen  klassieke  aanbestedingen  en 
innovatieve  aanbestedingen.  Hier  moet  een  beleid  bestaan  dat  de  balans  tussen  klassieke  en 
innovatieve tenders op een gezond niveau houdt zodat het bedrijf op de twee vlakken kan groeien.
De geïntegreerde contracten vragen een geïntegreerde aanpak en een bedrijf zoals HIB moet aan 
die aanpak werken en wennen.
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Deel 2
Theoretisch kader

Het streven naar innovatie, creativiteit en efficiëntie zijn grote drijfveren geweest voor de overheid 
om de stap te zetten naar geïntegreerde contracten, zowel in Nederland als in België. Naast die 
factoren  spelen  ook  financiële  voordelen  en  het  voordeel  van  risico-overdracht  mee.  Deze 
elementen  worden in het volgende deel elk in hun eigen context belicht om een duidelijk beeld te 
scheppen van de motivatoren voor markt en overheid en van de veranderingen die DBFM(O) met 
zich meebrengt.

In de organisatorische context wordt besproken waarom men de stap heeft gezet naar PPS, en meer 
bepaald DBFM(O)-contracten in infrastructuur, in België en Nederland. Het gaat hier ook over een 
grondige verandering die DBFM(O) met zich mee brengt namelijk de vroege marktbetrokkenheid, en 
de gevolgen daarvan voor de organisatie van overheid en markt.

In  de technische context  worden infrastructuurprojecten uit  Nederland en België  besproken die 
volgens een DBFM(O)-contract op de markt zijn gezet. Ook PPS in het buitenland wordt belicht. Er 
wordt hier dieper ingegaan op de concrete aanpassingen in het vakgebeid van beide deelnemende 
partijen om een integrale aanpak te kunnen garanderen. Tenslotte wordt er uitgewijd over hoe die 
integrale aanpak in een contract kan verzegeld worden.

In  de  financiële  context  wordt  dieper  ingegaan  op  de  financiële  partners,  hun  manier  van 
financieren  en  hun  rol  in  het  consortium.  Daarnaast  wordt  ook  de  beschikbaarheidvergoeding 
uitgelegd en het belang daarvan aangegeven voor overheid en markt.

In  een  laatste,  juridische,  context  worden  aspecten  zoals  het  risicomanagement  en  de  risico-
overdracht  besproken.  Ook  contractuele  aspecten  zoals  wijzigingen  in  het  contract  en 
verzekeringen voor risico's worden uitgelegd.

Aan de hand van dit theoretisch kader wordt er een matrix opgesteld die de praktijkervaringen 
binnen  Heijmans  belicht  in  hun  respectievelijke  theoretische  context.  Uit  die  matrix  zullen  de 
belangrijkste  leerpunten  worden  gefilterd  waarop  in  het  laatste  deel  een  antwoord  wordt 
geformuleerd.  
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2.1. Organisatorische context

2.1.1. Waarom DBFM in Nederland?

Ondernemingsplan Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in 
opdracht  van  de  minister  en  staatssecretaris  van  V&W  de  infrastructurele  hoofdnetwerken  in 
Nederland ontwikkelt, aanlegt, beheert en onderhoudt. 

Tussen  2004  en  2008  wilde  Rijkswaterstaat  het  ondernemingsplan  RWS  realiseren.  Dit  is  een 
onderdeel van het actieprogramma 'de veranderopgave van Verkeer en Waterstaat: meer kwaliteit 
met minder mensen'. Het Ondernemingsplan markeerde dan ook een trendbreuk in de organisatie-
ontwikkeling van Rijkswaterstaat. De organisatie stond voor de opdracht te werken aan het terug-
dringen van taken en overlap, aan kwaliteitsverbetering en aan het flexibeler inzetten van perso-
neel.  De werkprocessen en werkwijze moesten daarom ingrijpend veranderen. 

Om publieksgericht te werken moest er een meedenkende Rijkswaterstaat komen die de problemen 
op de weg en met het water volgens de noden van het publiek oplost. Rijkswaterstaat zou zich ver-
dergaand ontwikkelen tot een zakelijke, professionele opdrachtgever naar de markt, en zich nog 
meer richten op het actief waarborgen van de publieke belangen, door zich te concentreren op de 
kerntaak, zijnde netwerkmanagement. 

Daarom moest men andere taken gaan uitbesteden aan de markt, zoals aanleg, beheer en onder-
houd en was er een nieuwe relatie met het bedrijfsleven nodig.  Door minder arbeidsintensieve 
werkprocessen en het beter benutten van de markt zou RWS efficiënter gaan werken en zou haar 
toegevoegde waarde toenemen. Bij innovatief aanbesteden is immers aantoonbaar minder perso-
neel nodig.

De belangrijkste gevolgen van het Ondernemingsplan waren dus een focus op de gebruiker, minder 
intensieve werkprocessen en meer werk dat naar de markt gebracht werd volgens het "markt, ten-
zij…" principe.1

Markt, tenzij…
Rijkswaterstaat is vandaag een professioneel opdrachtgever naar de markt (POG). Met name voor 
aanleg en onderhoud en de uitvoerende beheertaken geldt het principe ‘Markt, tenzij’. Voorbeelden 
van de beheertaken die RWS in ieder geval zelf blijft doen zijn: verkeersmanagement, incidentma-
nagement, vergunningverlening, handhaving en het optreden bij calamiteiten. Rijkswaterstaat con-
centreert zich op de ‘voorkant’ van het ontwerp- en uitvoeringsproces van zijn producten. De markt 
krijgt de gelegenheid om dit proces naar eigen inzicht in te zetten met benutting van de eigen crea-
tiviteit. Tevens zal RWS sturen op prijs en kwaliteit. Met deze opstelling wordt RWS een professio-
neel opdrachtgever die ruimte biedt aan de eigen kennis en ervaring van de markt.

Er is dus sprake van een nieuwe marktbenadering. Rijkswaterstaat haalt daar de volgende motivatie 
voor aan. Bij infrastructurele projecten worden marktpartijen doorgaans pas na de planstudiefase 
betrokken bij het vervoersprobleem. Het probleem is dan dermate uitgewerkt in een oplossing en 
verankerd qua ruimtelijke ordening en besluitvorming dat er weinig ruimte over is voor de creatieve 
en innovatieve inbreng van marktpartijen. Innovatieve aanbestedingen en contractvormen komen in 
een dergelijke situatie minder goed tot hun recht, want de oplossing ligt al deels vast. Alleen op 
technisch uitvoerend niveau kan nog geoptimaliseerd worden. Op die manier blijven er kansen lig-
gen. Daarom is er in Nederland de wil om marktpartijen vroeger in het planvormingsproces te be-
trekken en de belemmering voor innovatie weg te nemen.2 
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Bovendien spelen er ook andere, voor de overheid zeer belangrijke motieven een rol. Door innova-
tief aanbesteden kan de overheid immers een groot deel van de risico's, die ze bij een traditionele 
aanbesteding zelf moet dragen, overgeven aan de markt. Door die risico-overdracht is het volgens 
de aanbestedingsregelgeving ook mogelijk om de investeringen in deze projecten uit de begroting te 
halen. De overheid krijgt dan op die manier haar infrastructuurwerken gerealiseerd, niet alleen op 
een efficiënte en snellere manier dankzij de kunde van de markt, maar ook op een goedkopere en 
minder risicovolle manier dankzij de risico-overdracht en de financiële voordelen.

De wijze  waarop  de markt  de dienst  levert,  hoe  zij  besluit  te  ontwerpen (design),  te  bouwen 
(build), te financieren (finance), en te onderhouden (maintain) is vanuit overheidsoogpunt irrele-
vant. Het gaat erom dat de dienst tijdig en correct geleverd wordt. Door de vier bovengenoemde 
activiteiten te bundelen in een organisatie waar  managementvaardigheden zijn  geconcentreerd, 
kunnen door innovatie en efficiëntie kostenbesparingen worden gerealiseerd en/of een hogere kwa-
liteit worden geleverd. 

In de nieuwe marktbenadering gaat het dus in essentie om de volgende zaken: ideeontwikkeling 
door de markt, met een realiseerbare oplossing als resultaat, in een fasegewijze opbouw. Daarom 
moeten marktpartijen al in de planstudiefase van projecten worden betrokken. De overheid stelt 
een heldere en consistente formulering op van het maatschappelijke probleem en beschrijft  de 
randvoorwaarden voor oplossingen. Er wordt echter nog niet vooruit  gelopen op de oplossingsrich-
tingen. Dit laatste wordt samen met de markt gedaan in een gemeenschappelijk, zorgvuldig gefa-
seerd proces. De uitkomst van dit proces is een uitgewerkt, en onderbouwde oplossing die inspeelt 
op het geformuleerde probleem. De oplossing omvat minimaal een complete beschrijving van maat-
regelen, probleemoplossend vermogen en effecten van de gekozen oplossing, plus een business case 
die de hele levenscyclus van de oplossing uitwerkt.

Fasegewijs werken staat centraal in deze aanpak, waarbij het uitgangspunt is dat één doorlopende 
getrechterde procedure wordt gevolgd waarbij per fase het commitment van publieke en private 
partijen toeneemt en die voldoet aan de aanbestedingsregelgeving. Bij de inrichting van de proce-
dure wordt er naar gestreefd de transactiekosten voor alle betrokken partijen zo laag mogelijk te 
houden.3 

In Nederland is Rijkswaterstaat begonnen met een Ondernemingsplan, waaronder één van de 
doelen een nieuwe marktbenadering was. In die nieuwe marktbenadering en volgens het mot-
to 'markt, tenzij' wou de overheid de markt vroegtijdig in het planvormingproces betrekken. 
Dit met het oog op het creëren van een meerwaarde in efficiëntie, innovatie, en creativiteit, 
om meer kwaliteit met minder mensen te bereiken, om een betere prijskwaliteit verhouding 
te bereiken en om risico's over te kunnen dragen naar de markt. Vanuit dit standpunt heeft 
RWS de stap gezet naar geïntegreerde contracten met als motief meerwaarde en als basis-
voorwaarde vertrouwen tussen markt en overheid.
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2.1.2. Waarom DBFM in Vlaanderen?

Alternatieve financiering
De Europese Unie heeft in de jaren '70 een boekhoudkundig kader vastgelegd voor alle Europese 
overheden. Dit vormde de basis voor het huidige Europees Stelsel van Rekeningen 1995 (ESR 95) dat 
begin 2000 in voege trad. 

Deze regelgeving definieert onder meer de modaliteiten voor het bepalen van het jaarlijks begro-
tingsresultaat en de totale overheidsschuld. Dit is van cruciaal belang voor de twee meest in het 
oog springende bepalingen uit de Maastrichtnorm (1992). Deze bepalen dat het jaarlijks begrotings-
tekort en de totale overheidsschuld in functie van het bruto binnenlands product respectievelijk 
maximaal 3% en 6% mogen bedragen. In dit verband kunnen investeringen of andere lange termijn 
schulden in overheidsgerelateerde infrastructuur ESR-neutraal zijn. Dit betekent dat deze, met uit-
zondering van de in het concrete jaar verschuldigde betalingen, geen impact hebben op het begro-
tingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid. 

Sinds februari 2004 werd de regelgeving binnen ESR 95 immers verfijnd met een bijkomende toet-
sing voor schulden aangegaan binnen PPS-projecten. Deze wijziging heeft gevolgen voor elke lang-
durige overeenkomst tussen een overheid en een eenheid uit de private sector. Deze concrete bepa-
ling luidt dat de hiermee gepaard gaande investeringen buiten de overheidsbegroting kunnen blijven 
indien de eenheid uit de private sector naast het bouwrisico ook het beschikbaarheids- of vraagrisi-
co op zich neemt. Bouwrisico's hebben betrekking op alle risico's tot aan het einde van de bouwfase. 
Beschikbaarheidrisico is het risico dat tijdens de uitbating van een infrastructuur als gevolg van on-
voldoende  management  niet  aan  de  contractueel  vooropgestelde  en  vastgelegde  verwachtingen 
wordt voldaan. Dit resulteert in een lager volume of in een service die niet aan de vooropgestelde 
kwaliteitsstandaarden voldoet. Met het vraag risico worden die gevallen bedoeld waar de variabili-
teit van de vraag hoger of lager is dan kon worden vermoed op het moment van ondertekening van 
het contract. Dit kan het resultaat zijn van conjuncturele evoluties, nieuwe markttrends, een ver-
anderende voorkeur bij de eindgebruikers of in onbruik geraakte technologie. In feite vormt dit een 
onderdeel van het gebruikelijke economische risico waaraan elke bedrijf is blootgesteld.

De achterliggende idee van deze nieuwe regelgeving is dat de schulden dienen geboekt te worden 
bij  die  partij  die  het economische eigenaarschap draagt  van de bijbehorende infrastructuur.  In 
Vlaanderen maakte de regering in 1999 voor het eerst melding van PPS als één van de mogelijke in-
strumenten voor het realiseren van publieke voorzieningen en maatschappelijke doelstellingen.4 

In  2004  heeft  de  Vlaamse  Overheid  een  beleidsbrief  uitgebracht  onder  het  motto  "PPS  in 
Vlaanderen- willen, kunnen, doen". Daarin wordt verteld dat ook Vlaanderen voelt hoe de rol van de 
overheid aan het veranderen is van rechtstreekse speler naar organisator, regelgever en controleur. 
De overheid oefent met andere woorden een kader- of voorwaardenscheppende rol uit. De privé 
sector  doet  haar  werk  -  ondernemen  -  binnen  dit  speelveld.  Beide  rollen  zijn  noodzakelijk 
complementair. Immers, de overheid kan niet alles en kan het niet alleen. 

De Vlaamse regering wil in die geest en in uitvoering van haar regeerakkoord de mogelijkheden die 
het  instrument  PPS  haar  kan  schenken,  ten  volle  uitbaten,  zonder  dat  dit  mag leiden  tot  een 
onverantwoorde debudgettering. Ze wil bij de uitvoering van haar publieke taken via PPS de private 
sector als volwaardige partner betrekken, zodat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid 
en privé tot stand komt. Ook de Vlaamse overheid handelt dus uit motieven als het creëren van 
marktmeerwaarde  en  het  stimuleren  van  sterkere  ruimtelijke  oplossingen.  Maar  meer  dan  in 
Nederland, spelen vandaag nog de voordelen die PPS brengt voor de budgettering van de  Vlaamse 
overheid zeker mee.5
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Via-invest
Om een substantiële inhaalbeweging in openbare werken via alternatieve financiering te realiseren, 
heeft de Vlaamse overheid Via-invest opgericht, dat een beroep doet op privé kapitaal zoals ban-
ken. Het doel van Via-invest is het realiseren en faciliteren van PPS-projecten in het domein van 
Openbare Werken, in de ruime betekenis, in opdracht van het Vlaamse Gewest. Ook voeren ze stu-
dies uit en ondernemen ze allerlei acties met het oog op realiseren van investering-, PPS-, en ande-
re samenwerkingsprojecten in het domen van openbare werken. Via-invest is een structureel sa-
menwerkingsverband  tussen  het  Vlaamse  Gewest,  vertegenwoordigd  door  Agentschap  Wegen en 
Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, en de Participatiemaatschappij Vlaan-
deren.

De grote doelstellingen van Via-invest zijn een versnelde realisatie van openbare werken via PPS, 
een flexibiliteit introduceren bij de realisatie van grote en middelgrote projecten, ESR-neutraliteit 
behalen, een optimale beheersing van risico's en een optimale waardekostprijsverhouding. Bij dit 
laatste streeft men naar een betere prijskwaliteit in oplossingen door multidisciplinair te werken, 
met een integrale aanpak, en creatieve voorstellen en zich te richten op een life cycle cost benade-
ring.6

Figuur gebaseerd op presentatie Via-invest op www.pmvlaanderen.be

In Vlaanderen heeft men de stap gezet naar PPS vanuit hoofdzakelijk het motief van de alter-
natieve financiering. Uiteraard wordt er ook verder gebouwd op sterke pijlers als creatievere 
oplossingen en betere prijskwaliteit verhoudingen, maar PPS wordt gebruikt als een zeer ge-
schikt instrument om openbare werken te realiseren zonder de staatsschuld te verhogen. Het 
basismotto in Vlaanderen om PPS toe te passen in de bouw van openbare werken is goedkope 
leningen.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen maakt men gebruikt van publiekprivate samenwerking, 
in de vorm van DBFM-contracten. De motieven zijnde wat ze zijn, het blijft zo dat de vroege 
marktbetrokkenheid een inherente eigenschap van PPS is. Het is uit die vroege marktbetrok-
kenheid dat alle vernoemde voordelen van PPS moeten vloeien.

15



Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Uitnodiging 
inschrijving

Inlichting

Uitnodiging tot 
dialoog

Dialoog

Uitnodiging tot 
inschrijving

Inschrijving

Uitnodiging tot 
onderhandeling

Onderhandeling

Finale 
aanbieding

Gunning

Openbare procedure

Niet-openbare procedure

Concurrentiegerichte dialoog

Onderhandelingsprocedure

2.1.3. Ontwikkeling in de aanbesteding

Concurrentiegerichte dialoog
Als  de  overheid  diensten  of  werken  uitbesteedt  boven  vastgestelde  drempelbedragen,  is  de 
Europese  aanbestedingsregelgeving  van  toepassing.  In  de  nieuwe  geïntegreerde  Europese 
aanbestedingsrichtlijn  is  voor  het  soort  gecompliceerde  projecten  waarop  DBFM(O)-contracten 
betrekking hebben een nieuwe aanbestedingsprocedure in het leven geroepen. Het gaat om een 
concurrentiegerichte  dialoog.  Deze  methode  is  bedoeld  voor  het  aanbesteden  van  bijzonder 
complexe overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende partij niet vooraf de specificaties van het 
werk  aanbiedt  maar  deze  in  dialoog  met  geïnteresseerde  ondernemers  bepaalt.  Immers,  de 
opdrachtgever kan objectief gezien de technische middelen niet bepalen en de juridisch/financiële 
voorwaarden niet specificeren. 

Figuur uit "Introductie geïntegreerde contractvorming", Rijksgebouwendienst, op www.minvrom.nl

Alle ondernemers kunnen zich melden voor deelname. De aanbestedende partij selecteert eerst een 
aantal ondernemingen waarmee hij het project zou willen uitvoeren. De dialoog vindt plaats op 
basis van een programma van eisen en een conceptcontract, die door de dialoog kunnen worden 
aangepast, uiteraard onder waarborging van vertrouwelijkheid van de ingediende oplossingen. De 
uitkomst hiervan dient als basis voor de definitieve inschrijving.  De dialoog wordt dus gevoerd op 
basis van een ‘beschrijvend document’ dat wel het te bereiken resultaat beschrijft, maar niet de 
mogelijke oplossingen. Na de beëindiging van de dialoog volgt de uitnodiging tot inschrijving. De 
aanbestedende dienst  kan  de dialoog  in  fasen  doen verlopen,  waarbij  het  aantal  te  bespreken 
oplossingen aan de hand van de gunningcriteria stapsgewijs wordt gereduceerd. 
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De dialoog is erop gericht mogelijke efficiënte oplossingen boven tafel te krijgen. De voordelen van 
de  concurrentiegerichte  dialoog  zijn  onder  andere  het  optimaal  benutten  van  het  innovatieve 
vermogen en de kennis van de markt. Deze dialoog biedt ook de mogelijkheid tot maatwerk op het 
vlak van contractbepalingen, technische oplossingen, risicoverdelingen en financiële constructies. 
Dit overleg biedt vroegtijdig inzicht in de oplossingen van de markt en geeft de mogelijkheid om, 
voorafgaand aan de bieding, de vraag en de oplossing op elkaar af te stemmen. 

Het nadeel is dat het hier gaat om een complex traject omwille van het groot aantal aannemers en 
door het gelijktijdig borgen van vertrouwelijkheid, transparantie en gelijkheid. Bovendien vormt 
deze  dialoog  een  zeer  arbeidsintensief  en  langdurig  proces  waar  hoge  transactiekosten  mee 
gemoeid zijn. De transactiekosten zijn hoog omdat relatief veel aannemers investeringen moeten 
doen om een ontwerp te maken en een plan van aanpak op te stellen zonder dat ze enige zekerheid 
hebben  over  het  binnenhalen  van  het  project.  De  problemen  die  ontstaan  door  te  hoge 
offertekosten worden besproken in een volgend deel, waar de ervaringen van instellingen buiten 
Heijmans aan bod komen.

Praktijkervaring heeft geleerd dat er praktische vraagstukken ontstaan door de concurrentiegerichte 
dialoog: hoe kan je tegelijkertijd gelijkheid, transparantie en vertrouwelijkheid borgen? Hoe ga je 
om met Intellectuele Eigendom - rechten? Wie betrek je op welke wijze bij de dialoog? Hoe ga je 
om met voorstellen die buiten het programma van eisen vallen, maar wel interessant zijn?7

Dit zijn vragen waar de Nederlandse overheid (de Vlaamse overheid maakt geen gebruik van de 
concurrentiegerichte dialoog) momenteel mee worstelt. Het is de bedoeling dat men project na 
project, ervaring opdoet, daaruit leert en die kennis gebruikt bij de aanbesteding van volgende 
projecten.

Selectiecriteria
De geschikte aannemers worden gekozen op basis van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn mini-
mumeisen op het gebied van financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid, die 
gelden voor het selecteren van bedrijven (aanbieders). Het gaat hier om objectieve criteria die op-
gesteld moeten worden door de aanbestedende dienst en die bij een niet-openbare procedure voor-
af bekend gemaakt moeten worden. Bij de openbare procedure dienen deze gegevens over het alge-
meen tegelijkertijd met de offerte ingeleverd te worden.  Inschrijvers kunnen worden uitgesloten 
indien zij niet aan deze eisen voldoen of niet volledig de gestelde vragen hebben beantwoord.  

De volgende minimumeisen komen veel voor:
• een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister
• inzage in omzet en balansen van de afgelopen drie jaar
• bankverklaringen over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming
• opgave van de afgesloten en geldende verzekeringspolissen met polisvoorwaarden en maxi-

mumbedragen
• een certificaat waaruit blijkt dat het bedrijf heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling 

van belastingen en heffingen
• een certificaat waaruit blijkt dat het bedrijf heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling 

van sociale premies
• een opgave van het organisatieschema van de onderneming
• een lijst van in omvang en aard vergelijkbare projecten

Met betrekking tot de laatste eis is het belangrijk dat de selectiecriteria proportioneel zijn, dat wil 
zeggen dat de eisen in een redelijke verhouding moeten staan tot de aard, omvang en complexiteit 
van de opdracht. De kwalitatieve beoordeling van gegadigden en inschrijvers levert soms in de prak-
tijk problemen op. 
Omdat de richtlijnen voor de aanbestedingsprocedure weinig ruimte bieden om na indiening van een 
offerte te overleggen, specificaties te wijzigen, laat staan te onderhandelen, kan bij aanbestedende 
diensten de neiging ontstaan om zoveel mogelijk eisen te stellen in hetgeen ze van geschikte partij-
en kunnen vragen. Op die manier creëert de opdrachtgever een gamma van opdrachtnemers die 
zeer veel kennis en ervaring in huis hebben en waarvoor het dus minder moeilijk is om zich aan te 
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passen aan een verandering in de eisen (doorgevoerd door de opdrachtgever). Dit levert echter on-
nodig veel lasten op bij de betrokken partijen. Daarnaast leidt het tot onnodige uitsluiting van on-
dernemers en kan het geschikte gegadigden bij voorbaat afschrikken. 
Enerzijds moet de opdrachtgever vermijden dat ten gevolge van te strenge eisen PPS-projecten het 
exclusief werkterrein worden van een zeer beperkt aantal ondernemingen met een zeer grote finan-
ciële draagkracht en een aantal internationale referenties. Dat zou de mededinging niet ten goede 
komen. Daarom moet vermeden worden dat te specifieke referenties worden gevraagd die de mede-
dinging te sterk beperken en bekwame inschrijvers uitsluiten. (vb. voor de bouw van een psychia-
trisch ziekenhuis van 100 miljoen euro mag men niet eisen dat men al een psychiatrisch ziekenhuis 
van 100 miljoen euro heeft gebouwd).
Anderzijds moet de opdrachtgever ook voldoende selectief zijn zodat enkel valabele kandidaten tot 
de gunningsfase, die meer kosten meebrengt, worden toegelaten. Het gaat immers om belangrijke 
lange termijnprojecten die doorgaans veeleisend zijn op het vlak van financiële draagkracht en 
technische bekwaamheid.8

Het opstellen van goede selectiecriteria is een moeilijke opgave voor de overheid. Dit is een kunde 
waar ervaring voor vereist is, maar die ervaring is voorlopig onvoldoende aanwezig bij de publieke 
Nederlandse en Belgische partij. In het buitenland is hier wel al veel mee geoefend, aangezien men 
daar al langer bezig is met het uitbesteden van overheidsopdrachten via PPS (Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Engeland, Duitsland, Australië, Canada, …) en daar is de overheid ook beter in het stellen 
van "slimme" eisen.

Door  deze  vroege  marktbetrokkenheid  is  er  een  ander  soort  aanbesteding  in  het  leven 
geroepen. Twee belangrijke kenmerken hiervan zijn de concurrentiegerichte dialoog, waarbij 
aanbestedende dienst en aannemer in overleg tot een maatwerkcontract kunnen komen, en 
de  selectiecriteria,  die  bepalen  welke  marktpartijen  geschikt  zijn  om  het  voorgestelde 
project te realiseren. De dialoog dient om meer creativiteit, innovatie, kortom meerwaarde in 
het contract te integreren en de selectiecriteria hebben tot doel het kiezen van de partijen 
die het meest geschikt zijn om die meerwaarde te realiseren. Deze aanbesteding kent nog 
heel wat problemen bij de praktische toepassing ervan en vormt een sterke uitdaging voor de 
overheid, zoals zal blijken uit de volgende delen.

18



2.1.4. Veranderende rol voor overheid en opdrachtnemer

Om deel te nemen aan een DBFM(O)-contract en te investeren in publiekprivate samenwerking zijn 
er voor zowel de overheid als de markt voordelen. De overheid kan het risico en de zorg voor het 
bouwen en het onderhouden bij de markt leggen. Op die manier wordt de opdrachtgever ontlast 
waardoor hij zich beter kan concentreren op zijn kerntaken. Ook heeft de overheid te maken met 
een vereenvoudigde aansprakelijkheidsstelling aangezien met slechts één partij moet worden sa-
mengewerkt. Bovendien biedt een DBFM(O)-contract de overheid de kans om goedkoop te lenen en 
geld te besparen. 

Voor de opdrachtnemer is er het voordeel dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor innovatie. Bo-
vendien zorgt de financiële component in de vennootschap ervoor dat er sterk op kwaliteit wordt 
gestuurd, een voordeel dat tevens voor de overheid belangrijk is. Ten derde kan de markt profite-
ren van synergievoordelen door het combineren van competitieve en winstgevende praktijken.9 Zo 
kan de markt bijvoorbeeld optimaliseren in de bouwfase door een goede samenwerking tussen de 
bouw- en onderhoudcomponent. Of zo kunnen er voordelen gehaald worden in de onderhoudfase 
door vanaf het ontwerp rekening te houden met wat er tijdens de realisatie en het onderhoud nodig 
zal zijn en de kosten daarvan tegen elkaar af te wegen.

Een belangrijke meerwaarde van PPS kan innovatie zijn, maar innovatie past per definitie niet in de 
routine. Dit geeft een zekere weerstand waar mee gewerkt moet worden, en waar zowel publiek als 
privaat stappen in moeten zetten.  Open communicatie en transparantie is een conditio sine qua 
non.  Er moet aan beide kanten bereidheid zijn om te investeren in het proces en om risico's te 
lopen.

Instrumenten voor de overheid
PPS is structureel ingebed in de interne procedures van Verkeer en Waterstaat. Voor alle projecten 
wordt onderzocht of PPS meerwaarde kan opleveren. Alleen als PPS geen meerwaarde oplevert of 
sterk conflicteert met andere belangen of doelstellingen van Verkeer en Waterstaat wordt niet voor 
PPS gekozen. Aandachtspunt daarbij is dat de PPS onderdeel uitmaakt van een groter mobiliteits-
netwerk en daarin moet passen.

Om te bepalen of het nuttig is om een project uit te besteden volgens een geïntegreerd contract 
doet de Nederlandse overheid een marktscan. Dit is een gestructureerde scan in de verkenning- en 
vroege planstudiefase naar de mogelijkheden van vroegtijdige marktbetrokkenheid op potentiële 
meerwaarde  voor  het  project.  De marktscan  geeft  indicatie  van het  volgende:  kan  een vroege 
marktbetrokkenheid meerwaarde bieden aan het project? Wat is de balans tussen risico's en kansen 
in die vroege fase? Wanneer is het zinvol om de markt te betrekken? En hoe kan de markt worden 
betrokken?

Een  ander  instrument  dat  door  de  Nederlandse  overheid  wordt  gebruikt  is  de  Public  Private 
Comparator. Hiermee wordt voor alle projecten boven de 112,5 miljoen€ een vergelijking gemaakt 
tussen  verschillende  contractvormen,  zijnde  een  klassieke  aanbesteding  met  een  gedetailleerd 
bestek of een innovatieve aanbesteding met een outputsturing en integrale aanpak. Dit instrument 
wordt  gebruikt  in  de  fase  van  planstudie  voorafgaand  aan  het  realisatiebesluit.  Er  wordt  een 
doelmatigheidstoets uitgevoerd qua contractkeuze die uitsluitsel geeft over PPS of niet. 

Er kan ook gebruikt gemaakt worden van een marktconsultatie. De overheid consulteert de markt 
alvorens met een concreet  project van start  te gaan. Een marktconsultatie  gaat  m.a.w. steeds 
vooraf aan een overheidsopdracht en heeft tot doel de haalbaarheid van een project te toetsen, 
evenals  om de expertise en de zakelijke interesse van de private sector vroegtijdig  te toetsen 
binnen een project. Dit biedt zeker voordelen wanneer de overheid moeilijk de interesse vanwege 
of  de  mogelijkheden  voor  de  private  sector  van  het  geplande  project  kan  inschatten.  Tevens 
vermijdt het houden van een marktconsultatie dat er bij het uitschrijven van een overheidsopdracht 
geen  kandidaten  opdagen  of  dat  de  overheid  een  niet  of  minder  levensvatbaar  PPS-project 
lanceert.10
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De Belgische overheid gebruikt momenteel geen van deze instrumenten. Of een project al dan niet 
volgens een DBFM(O)-contract op de markt wordt gebracht, hangt uitsluitend af van politieke keuze. 
De markt wordt hierin op geen enkele manier betrokken, en er wordt niet gekeken naar wat de 
bruikbare  marktcompetenties  zijn  voor  het  specifieke  project.  In  Vlaanderen  wordt  wel  een 
onderscheid gemaakt in de aanbestedingsvorm van kleine/middelgrote projecten (25-100miljoen €) 
en  van  grote  projecten  (>100miljoen  €).  Voor  kleine  projecten  wordt  er  een  DBM+F-contract 
aanbesteed. Hierbij wordt eerst een DBM-contract afgesloten tussen de overheid en een consortium 
voor ontwerp, bouw en onderhoud en daarna wordt er door Via-invest een financier gezocht die 
bereid is om dat project, met die specifieke marktpartij,  financieel te steunen. Deze vorm van 
aanbesteden geeft meer opties aan KMO's die op die manier ook kunnen deelnemen aan de PPS-
markt.
 

Figuur gebaseerd op presentatie Via-invest, op www.pmvlaanderen.be

Voor grote projecten wordt er een DBFM-contract op de markt gebracht. Hierbij zal het consortium 
ook zelf eigen vermogen in de Special Purpose Vehicle (SPV) moeten inbrengen en zelf financiers 
moeten zoeken die willen meestappen in het consortium. Aangezien financiers op zoek gaan naar 
partijen met het minste risico, de sterkste financiële draagkracht en de hoogste solvabiliteit, zullen 
voor deze grote projecten ook de grootste en sterkste marktpartijen worden geselecteerd.

Figuur gebaseerd op presentatie Via-invest, op www.pmvlaanderen.be
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Professioneel Opdrachtgever
De overheid moet groeien in haar rol van professioneel opdrachtgever. Ze wil zich concentreren op 
kerndeskundigheden en een regierol spelen in het uitvoeren van overheidsgerelateerde opdrachten. 
Om dit te doen moet de overheid bewust en gemotiveerd inkopen. Als het 'markt, tenzij…' principe 
wordt  doorgevoerd  moet  de  overheid  consequent  zijn  in  het  innovatief  aanbesteden  en  het 
benutten van de creativiteit van de markt. 

Bovendien gaat het hier om het opbouwen van netwerken om kennis met marktpartijen te delen en 
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Voor dit laatste zijn heldere en effectieve communicatie en 
inrichting van een efficiënte procesarchitectuur vereist. Hierbij kunnen geduld en respect voor de 
rol van de andere partij het verschil uitmaken tussen en succesvol en een mislukt project. Last but 
not least is enige durf in de samenwerking een hecht bindmiddel. Durf van de overheid om de regie 
eens wat meer uit handen te geven om de creatieve kracht en kennis van de markt ruimte te geven. 
Dit is een hele aanpassing voor een overheidsinstelling die altijd gewoon is geweest alle touwtjes 
zelf in handen te hebben, wanneer het ging over overheidgerelateerde infrastructuur. De vraag is of 
de  overheid,  niet  alleen  praktisch  organisatorisch  maar  ook  mentaal  voorbereid  is  op  deze 
cultuuromslag.

Een  belangrijke  taak  voor  de  opdrachtgever  voor  de  aanvang  van  een  aanbesteding  van  een 
DBFM(O)-contract is het vaststellen van het type partij(en) waarmee hij een contract aan wil gaan. 
Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van dat type partijen in 
de markt. De opdrachtgever moet bepalen welke partijen in ieder geval deel moeten nemen aan de 
SPV en welke van de overige partijen door de opdrachtgever gezien worden als van zodanig belang 
dat daaraan in de aanbestedingsprocedure specifieke selectie-eisen gesteld worden, bijvoorbeeld 
ten aanzien van technische bekwaamheden en referentieprojecten.11

Nieuwe organisatievorm voor de markt
Nieuwe  aanpassingen  voor  de  opdrachtnemer  betreffen  vooral  de  samenwerkingsverbanden. 
Marktpartijen gaan zich verenigen in een Special Purpose Vehicle (=Special Purpose Company, SPC), 
een tijdelijke vennootschap, of een langdurig samenwerkingsverband tussen bedrijven dat wordt 
opgericht voor een specifiek project. Er moet een samenwerking komen tussen bedrijven op het 
geheel  (of  op onderdelen)  op basis  van gelijkwaardigheid,  vertrouwen en gezamenlijk  gevoelde 
incentives. 

Er moet bovendien een keuze gemaakt worden voor prijsaanbieder,  wat een bouwbedrijf  in de 
traditionele zin altijd is geweest, of kwaliteitsaanbieder, wat bij geïntegreerde contracten van een 
bouwbedrijf wordt verwacht. En als de keuze wordt gemaakt om mee te gaan in het PPS-verhaal 
moet  het  bedrijf  in  staat  zijn  tot  voor-  en  achterwaartse  integratie  van  het  ontwerp,  bouw, 
onderhoud en eventueel beheer.

Voor de uitvoering van de taken binnen een DBFM(O)-project is  dus een bundeling van partijen 
nodig. Denk bijvoorbeeld aan:
 Een architect en adviseurs om het ontwerp te maken;
 Een hoofdaannemer met onderaannemers en installateurs voor de realisatie; 
 Eén of meer bouwkundig en installatietechnisch onderhoudsbureaus;
 Eén of meer organisaties die facilitaire diensten leveren;
 Eén of meer financiers;
 Een proces- en contractmanager om de projectvoortgang en onderlinge afstemming tussen par-

tijen te bewaken en als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

Deze partijen moeten een dienst afleveren die ze beschikbaar stellen tijdens de contractduur. De 
SPC  moet  ervoor  zorgen  dat  de  inbreng  van  elke  partij  (ontwerp,  bouw,  onderhoud, 
contractvorming, financieel model) op een juiste manier bijdraagt tot het geheel.

Voor het geheel van deze samenwerkende partijen wordt vaak de term ‘consortium’ gehanteerd. De 
Special  Purpose  Company  wordt  opgericht  door  één  of  meer  van  de  participanten  uit  het 
consortium.  De  deelnemers  in  de  Special  Purpose  Company  verzorgen  veelal  via  hun 
aandeelhouderschap ook een deel van de benodigde financiering van het project. Daarnaast wordt 
er externe financiering aangetrokken. 
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Ontwerp / bouw Onderhoud 

De deelnemende partijen, die niet persé deel uit hoeven te maken van het SPC maar dus wel deel 
uitmaken van het consortium worden de ‘belangrijke onderaannemers’ genoemd. De opdrachtgever 
stelt onder meer eisen aan de bestendigheid van het contract van het SPC met deze partijen. Voor 
de minder belangrijke opdrachtnemers zal in ieder geval gelden dat het voor de opdrachtgever 
acceptabel is dat deze in de loop van de tijd wisselen – om zo het SPC bijvoorbeeld de kans te geven 
een specifieke dienst efficiënt in te kopen en gebruik te maken van marktwerking. De SPC is in 
beginsel  geen  ‘gewone’  aannemer,  maar  eerder  een  contractmanager.  De  SPC  is  tevens  het 
financieringsvehikel,  waarin  de aandeelhouders  hun risicodragende vermogen,  naast  het vreemd 
vermogen van de financiers inbrengen. 12

Figuur gebaseerd op presentatie Via-invest, op www.pmvlaanderen.be

De vroege marktbetrokkenheid houdt in dat zowel overheid als markt nieuwe rollen krijgen in 
de samenwerking waarin ze zich moeten organiseren. De overheid moet leren afstand nemen 
van vroegere verantwoordelijkheden en de opdrachtnemer moet zich zo opstellen dat hij ge-
schikt is om die verantwoordelijkheden over te nemen. Om er zeker van te zijn dat de over-
heid haar verantwoordelijkheden in de juiste handen legt, zijn er heel wat instrumenten ont-
wikkeld om de markt te scannen. Anderzijds heeft de markt op haar beurt constructies ont-
wikkeld waardoor ze beter in staat is nieuwe taken integraal aan te pakken.

Publiekprivate samenwerking en DBFM hebben als inherente eigenschap de vroege 
marktbetrokkenheid. Dit betekent dat er een ontwikkeling in de aanbesteding is 
ontstaan die vorm krijgt in de concurrentiegerichte dialoog en de selectiecriteria. 
Die vroege marktbetrokkenheid impliceert ook dat er een andere soort samenwer-
king ontstaat tussen overheid en markt enerzijds en dat beide partijen zich zullen 
moeten aanpassen aan hun nieuwe rol die concreet wordt gedefinieerd door een in-
tegrale aanpak. 
Het organisatorisch concept van publiekprivate samenwerking stoelt daarom op een 
integrale aanpak. Dit is een pijler die een grote bijdrage levert tot de DBFM(O)-
meerwaarde.
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2.2.Technisch / Inhoudelijke context

2.2.1. DBFM - infrastructuurprojecten in Nederland

2001-2008 > HSL Zuid

Figuur links op www.spoorwegincidentbestrijding.nl - Figuur rechts op www.verkeerenwaterstaat.nl

De HSL-Zuid is het meest omvangrijke PPS-project tot nu toe in Nederland. Het betreft het beschik-
baar maken én houden van de Nederlandse tak op het Europese net van hogesnelheidslijnen. Het 
HSL-tracé loopt van Amsterdam via Schiphol-Rotterdam-Breda richting Antwerpen-Brussel-Parijs. 

Hogesnelheidstreinen zullen dit traject met een snelheid van maximaal 300 km/per uur afleggen. 
Dit stelt bijzondere eisen aan de kwaliteit aan het spoor. De aanleg van de infrastructuur is in twee-
ën geknipt. De aanleg van de bovenbouw (o.a. rails, bovenleidingen, communicatie- en beveiligings-
systemen) wordt ondernomen en gefinancierd door een private opdrachtnemer. De Staat verzorgt 
en is verantwoordelijk voor de aanleg van de onderbouw (o.a fundering en betonconstructies). 

Alleen de aanleg van de bovenbouw is gecontracteerd op basis van een DBFM-contract. Toch kan het 
gehele project als een PPS-project worden gezien, gelet op onder meer de risicoverdeling. Ook valt 
- vanaf het moment van oplevering - het onderhoud van zowel de onder- als de bovenbouw binnen 
het DBFM-contract. Het DBFM-contract voor de bovenbouw (het HSL-contract) is in 1999-2001 aan-
besteed door middel van een onderhandelingsprocedure. In december 2001 is de finale versie on-
dertekend met de preferred bidder, het consortium Infraspeed B.V.. Infraspeed bestaat uit Fluor, 
BAM en Siemens. Inmiddels zijn voor de bovenbouw de beschikbaarheidcertificaten (Certificates of 
Availability) aan Infraspeed verstrekt: daarmee voldoet de bovenbouw aan de contractueel overeen-
gekomen eisen. Echter, implementatie van een nieuwe versie van het Europese veiligheidssysteem 
ERTMS is nog nodig. Implementatie van dit systeem en de benodigde testen en certificering zou in 
oktober 2008 afgerond zijn.
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2003-2008 > N31

Figuur links op www.rijkswaterstaat.nl - Figuur rechts op www.duravermeer.nl

Op 10 december 2003 hebben Rijkswaterstaat en het private consortium Wâldwei.com het DBFM-
contract voor de N31 getekend. Het project, met een omvang van 80 miljoen €, behelst de verdub-
beling van de enkelbaansweg tussen Hemriksein - Nijega, het ontwerp en aanleg van twee kunstwer-
ken en het beheer en onderhoud van de al bestaande dubbelbaansweg tussen Nijega - Drachten. De 
bouw is begin 2004 begonnen en de weg wordt in 2008 opgeleverd. Na de bouw blijft het consortium 
gedurende 15 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het consortium bestaat uit: Bal-
last Nedam Infra, Dura Vermeer Groep, HBG Civiel, Dragados (Spanje), Imtech Projects, Oranjewoud 
met als financiers de Bank Nederlandse Gemeenten en NIB Capital Bank. 

2003-2005 > A59

Figuur links en rechts op poortvandenbosch.nl

Het project PPS-A59 betrof de ombouw van een voormalige provinciale weg tussen Rosmalen en 
Geffen tot een snelweg. De ombouw van de A59 is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-
Brabant.  De  A59  was  opgenomen  in  het  Meerjarenprogramma  Infrastructuur  en  Transport  voor 
realisatie vanaf 2007. Op voorstel van provincie Noord-Brabant heeft het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat echter besloten de A59 versneld te realiseren via Publiek Private Samenwerking, waarbij 
het bouwconsortium Poort van Den Bosch de aanleg heeft voorgefinancierd. 

Poort van Den Bosch (bestaande uit BAM, Boskalis en Fluor) is niet alleen verantwoordelijk voor 
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voorfinanciering, ontwerp en aanleg, maar ook voor vijftien jaar onderhoud van de negen kilometer 
snelweg tussen Rosmalen en Geffen. Tijdens deze onderhoudsperiode krijgt  de bouwcombinatie 
periodiek  een  beschikbaarheidvergoeding  van  provincie  Noord-Brabant,  waarvan  de  hoogte 
afhankelijk  is van de mate waarin en het tijdstip waarop het consortium rijstroken afsluit  voor 
onderhoud aan de snelweg. Op deze manier wordt Poort van Den Bosch gestimuleerd voor optimale 
beschikbaarheid  van  de  A59  voor  de  weggebruiker  te  zorgen.  Na  vijftien  jaar  wordt  de  A59 
overgedragen aan Rijkswaterstaat. De totale projectenkosten van het PPS-A59 project bedragen 218 
miljoen € en omvatten naast de bouwsom ook de kosten voor ontwerp, vijftien jaar onderhoud, 
risico's en organisatiekosten. Naar verwachting liggen de totale kosten zeven tot veertien procent 
lager ten opzichte van een traditionele aanpak. 

2007-2012 > Tweede Coentunnel

Figuur links op www.rijkswaterstaat.nl - Figuur rechts op regionalesamenwerking.amsterdam.nl

Het Coentunnel-project omvatte de nieuwbouw van de 2de Coentunnel en de renovatie van de be-
staande Coentunnel. Ontwerp, bouw, onderhoud en financiering zou voor een periode van 30 jaar 
worden overgedragen aan de markt via een DBFM-contract. Hiertoe is voor het eerst gebruik ge-
maakt van de samen met de Taskforce Infrastructuur ontwikkelde kennisproducten: het DBFM-hand-
boek en het standaard DBFM-contract. Vanwege de complexiteit van het project is gekozen voor de 
Concurrentiegerichte Dialoog als aanbestedingsprocedure. Als alles volgens plan verloopt, kan de 
bouw in 2008 van start gaan. De Tweede Coentunnel en de Westrandweg kunnen in 2012 worden 
opengesteld voor het verkeer.
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2007-2014 > A12

Begin 2007 is besloten om het ca. 30km lange project A12 
Utrecht-Maarsbergen-Veenendaal  via een zogenaamd DBFM-
contract op de markt te zetten. 

Naast het ontwerp, de bouw en de financiering zal voor een 
aanzienlijke periode het onderhoud aan de markt overgedra-
gen worden. Het project omvat de uitbreiding van de A12 
met  extra  rijstroken  en spitsstroken waarbij  sprake  is  van 
een complete reconstructie van deze weg inclusief bijna alle 
viaducten, onderdoorgangen, aansluitingen op het onderlig-
gend wegennet, geluidwerende voorzieningen en verkeerssig-
nalering en bewegwijzering. 

De totale uitvoeringsperiode loopt van 2008/2009-2014 waar-
bij  het  gedeelte Utrecht-Maarsbergen in  2010/2011 gereed 
moet zijn.

Figuur op www.rijkswaterstaat.nl

2007- 2015 > A15

De A15 is een belangrijke transportas die het Rotterdamse 
haven-  en  industriegebied  vanaf  de  Maasvlakte  met  het 
(Europese)  achterland  verbindt.  Uitbreiding  van  de 
capaciteit  op  het  tracé  Maasvlakte-Vaanplein  is 
noodzakelijk vanwege de verwachte groei ten gevolg van 
toenemende  bedrijvigheid  in  de  haven  (Maasvlakte)  en 
nieuwbouw van woningen en bedrijven in het omringende 
gebied.  De  geschatte  projectomvang  is  circa  EUR  1,2 
miljard. Het A15 project is in de tweede helft van 2007 via 
een DBFM-contract worden aanbesteed.13

Figuur op www.rijkswaterstaat.nl
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De ervaringen in de praktijk met de A59 en de N31, zijn positief.  De A59 is binnen budget en 
conform planning opgeleverd en bevindt zich nu in de exploitatiefase. Er is sprake van een goede 
kwaliteit, heldere afspraken en goede samenwerking. De N31 is in het najaar van 2007 opgeleverd, 
ook binnen budget en eerder dan gepland. 
De  Tweede  Coentunnel  is  het  eerste  project  dat  is  aanbesteed  met  behulp  van  het  DBFM 
modelcontract. Er is gebruik gemaakt van de aanbestedingsprocedure met de concurrentiegerichte 
dialoog. Evenals bij de eerdere PPS aanbestedingen is ook bij dit project weer gebleken dat de 
markt daadwerkelijk met creatieve oplossingen komt, die het waard zijn om te benut te worden. 

Hoewel er heel veel theoretische informatie te vinden is over de idee en het concept van 
DBFM(O)-contracten bij infrastructuur, blijkt de toepassing ervan in realiteit niet altijd even 
vlot te verlopen. Er zijn totnogtoe niet bijster veel projecten gerealiseerd en de biedingsfase 
neemt een zeer lange tijd in beslag. Als dit vergeleken wordt met het buitenland is het duide-
lijk dat de organisatie en de werkwijze tijdens de aanbesteding in Nederland nog lang niet op 
punt staat. Waar Spanje enkele maanden nodig heeft om een aanbesteding van een project 
van duizenden kilometers af te ronden, gaan daar in Nederland meerdere jaren over voor 
projecten die in vergelijking nog veel kleiner zijn.

2.2.2. DBFM - infrastructuurprojecten in België

Op 25 november 2005 werd door de Vlaamse Regering een voorstel voor de realisatie van een in-
haalbeweging in de sector van de openbare werken via publiekprivate samenwerking goedgekeurd. 
De bedoeling was de zogenaamde “missing links” weg te werken, in het bijzonder de diverse weg-
verbindingen en/of ontsluitingen: in een eerste fase in het bijzonder de noordelijke wegontsluiting 
van de luchthaven van Zaventem (investeringskost geraamd op 50 miljoen €), de noordzuidverbin-
ding te Helchteren/Houthalen (investeringskost geraamd op 250 miljoen €), het project Netebrug te 
Duffel (investeringskost geraamd op 30 miljoen €), de noord-zuidverbinding Kempen (investerings-
kost geraamd op 75 miljoen €), het omvormen van de AX Havenrandweg Zuid naar Zeebrugge (inves-
teringskost geraamd op 80 miljoen €), het vervolledigen van de zuidelijke tak van de R4 te Merelbe-
ke (investeringskost geraamd op 25 miljoen euro).

De projecten zullen worden gerealiseerd via de in oktober 2006 opgerichte project- en investerings-
vennootschap Via-Invest.  Via-Invest zal  zich toeleggen op de realisatie van openbare werken via 
PPS en daarbij volgende doelstellingen nastreven:14

• een optimale waarde-kostprijsverhouding

• private financiering van grote en kleine projecten

• het verkorten van de voorbereidingscyclus

• het reduceren van de voorbereidingskost

• het stimuleren van de private sector teneinde competitie en innovatie aan te moedigen

• het continu verbeteren van de wijze waarop PPS-projecten voor openbare werken in de 
markt geplaatst worden

• herkenbaarheid en standaardisatie

• het behalen van ESR-neutraliteit
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2006-2013 > Oosterweelverbinding

Figuur links op www.banv.be - Figuur rechts op www.antwerken.be

De Oosterweelverbinding is één van de acht infrastructuurprojecten van fase 1 van het Masterplan 
Antwerpen. Het project omvat een verbinding van Linker- met Rechteroever door een toltunnel en 
een  brug  (‘Lange  Wapper’)  die  toelaat  om  de  Ring  in  het  noorden  te  sluiten  waardoor  de 
verkeerscongestie veroorzaakt door het vrachtwagenverkeer gereduceerd kan worden. 

De private sector die de Oosterweelverbinding zal bouwen (de DBfM Co20) neemt 20% van de kosten 
daarvan  voor  eigen  rekening,  20%  wordt  gefinancierd  met  eigen  vermogen  en  de  rest  wordt 
opgebracht door vreemd vermogen (lening bij EIB en inbreng private bankiers). De prefinanciering 
door  de  private  sector  (bouwonderneming)  zal  na  oplevering  vergoed  worden  met  een 
beschikbaarheidvergoeding over de levensduur van het project (35 jaar, de totale concessie loopt 
over 39 jaar met een bouwtermijn van 4 jaar) en die tevens de onderhoudsverplichtingen moet 
vergoeden.  De  financieringsstructuur  van  Oosterweelverbinding  is  ESR-neutraal:  het  bouw-  en 
beschikbaarheidrisico wordt volledig gedragen door de private sector; het trafiekrisico wordt mede 
door BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en haar financiers gedragen.15

2008-… > Brabo I
De Lijn en het Vlaamse Gewest (m.n. het intern verzelfstandigd agentschap Wegen en Verkeer) or-
ganiseren een gezamenlijke opdracht voor de toewijzing van een contract dat zowel het ontwerp, 
de bouw, de financiering als het meerjarige onderhoud omvat voor de realisatie van het project 
Brabo I. De Lijn staat in voor het Tramgedeelte van het project; het Vlaamse Gewest staat via BAM 
NV in voor het Niet-Tramgedeelte van het project (aanleg wegen en voetpaden, coördinatie van 
(her)aanleg rioleringen en nutsleidingen).16
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2005-2011 > Diabolo

Figuur op www.b-rail.be

Om de bereikbaarheid van de luchthaven Brussel-Nationaal per spoor te verbeteren, zal de NMBS 
enkele bijkomende aansluitingen voorzien. Dat project, dat de naam Diabolo draagt, bestaat uit de 
aansluiting van de luchthaven op de spoorlijn Brussel – Antwerpen (richting Mechelen) en de aanslui-
ting  van  de  luchthaven  op  de  spoorlijn  Brussel  –  Luik  (richting  Leuven).  
Dankzij die nieuwe verbindingen, die zowel door de treinen van het GEN, IC/IR-treinen als door de 
hst’s kunnen gebruikt worden, zullen de reizigers rechtstreeks naar de luchthaven kunnen sporen, 
zonder overstap in Brussel-Noord. 

Het budget voor het hele Diabolo-project is geraamd op 493 miljoen € . Hiervan zal 280,3 miljoen 
gefinancierd worden volgens een publiekprivaat samenwerkingsverband. Een privé-structuur (een 
N.V. DIABOLO) zal instaan voor de financiering, de bouw en de kosten van het onderhoud van de in-
frastructuur op het luchthaventerrein tot aan de autosnelweg E19. Het overige gedeelte, de spoor-
lijn tussen Brussel en Mechelen over de middenberm van de E19, wordt volledig gefinancierd door 
Infrabel. Gedurende 35 jaar, van 2011 tot 2045, zal de N.V. DIABOLO deze infrastructuur ter be-
schikking stellen van Infrabel als infrastructuurbeheerder. De N.V. DIABOLO staat in voor de kosten 
van het onderhoud van de infrastructuur van 2011 tot 2045 en ontvangt tijdens deze periode ver-
goedingen die haar toelaten de kosten te dekken. Na deze datum wordt de eigendom van de infra-
structuur overgedragen aan Infrabel.17

Net zoals in Nederland, is het ook in België aftasten in de toepassing van DBFM-projecten in 
infrastructuur. De aanbestedingstijd duurt lang, de projecten gaan traag vooruit en hoewel 
instellingen als PMV en Via-Invest de PPS-toepassingen in goede banen proberen te leiden valt 
er nog veel te leren. 
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2.2.3. PPS in het buitenland

Verenigd Koninkrijk
In  1992 is  het "Private Finance Initiative"  (PFI)  opgezet  in het Verenigd Koninkrijk. Het had de 
bedoeling om de samenwerking tussen publieke en private partijen te faciliteren en om kunde en 
disciplines uit de markt te introduceren in het leveren en managen van projecten en diensten, die 
normaal gezien geleid werden door de overheid. De uitgangspunten waren risico-overdracht, value 
for  money,  overdracht  van  management-  en  beheerverantwoordelijkheden,  betaling  voor  een 
dienst, impulsen voor betere prestaties en partnering en kansen creëren voor innovatie.

Een deel van de autosnelwegen en hoofdwegen wordt sinds 1994 gemanaged onder het PFI. Het gaat 
hier over DBFO-contracten. Zo wil het Highways Agency (HA) ervoor zorgen dat het publiek goede, 
kwalitatieve wegen krijgt tegen een lagere prijs.  Er zijn reeds heel wat contracten afgesloten, 
uitgevoerd  en  vele  projecten  worden  momenteel  uitgebaat  door  de  markt.  HA  gebruikt 
verschillende betalingsmechanismen, van beschikbaarheidvergoeding tot tolinning. 

De ervaringen  met  deze  contractvorm zijn  zeer  positief  en  de  kostenbesparingen  kunnen  hoog 
oplopen.  Deze  vorm  van  aanbesteding  wordt  dan  ook  systematisch  toegepast  en  is  helemaal 
opgenomen in de aanbestedingstrategie van de overheid.18

Frankrijk
Hier kan de staat het ontwerp, de bouw, de financiering en de exploitatie van autosnelwegen aan 
concessiepartners uitbesteden in ruil voor tolinning op de weg. Vroeger was het niet mogelijk om 
contracten  uit  te  geven  met  een  schaduwtol  of  met  een  betaling  in  de  vorm  van  een 
beschikbaarheidvergoeding. Door een verandering in de wetgeving, is dit sinds 2004 wel mogelijk. 
Door  die  verandering  kon  PPS  ook  doorgevoerd  worden  in  projecten  zoals  ziekenhuizen, 
gevangenissen, scholen, …

In 2004 is er daarom een nieuwe vorm ontstaan van uitbesteden, namelijk het partnercontract. De 
beoogde voordelen zijn een snellere realisatie, innovatie door de private sector, een benadering 
gestoeld op de life cycle cost, optimale risicoverdeling tussen publiek en privaat. Deze hervorming 
is  er  gekomen  als  gevolg  van  een  hervorming  van  de  overheid  waarbij  men  minder  directe 
staatsinterventie wil en meer strategische regelingen.  

In Frankrijk zijn er dus twee soorten contracten, concessies voor tolwegen en partnercontracten 
met  andere  betalingmechanismen.  Als  er  voldoende  inkomsten  kunnen  verworven  worden, 
gegenereerd door de gebruiker, zal altijd voor concessies gekozen worden.

Duitsland
Sinds 2002 is publiekprivate samenwerking erkend als een waardig instrument om activiteiten van 
de overheid te financieren. Op vlak van wegeninfrastructuur is PPS vooral geïnitieerd op federaal 
niveau. Men heeft hier twee modellen:  het F- en het A-model.  Bij F-modellen gaat het om de 
constructie en private financiering wegen, bruggen, tunnels, bergpassen. Bij het A-model gaat het 
om concessies  waar de uitbreiding,  de financiering en het  onderhoud van bestaande snelwegen 
wordt gecontracteerd. Er zijn nog niet bijzonder veel projecten uitgewerkt volgens het F-model of 
A-model.

Aangezien dit land veel niveaus van overheden heeft, komen de PPS-contracten in verschillende 
vormen  voor,  afhankelijk  van  de  politieke  omstandigheid  waarin  ze  zijn  opgesteld.  Door  deze 
verschillen zijn er ook kenniscentra opgericht op de verschillende regeringsniveaus. Echter door een 
veelheid aan benaderingen is de kans groot dat er geen standaard PPS-vorm zal komen in Duitsland. 
Een voordeel is wel dat de huidige wetgeving PPS toelaat, zonder dat er grote wijzigingen moeten 
worden doorgevoerd.

De bevolking gaat er vanuit dat een aantal diensten, zoals onderwijs en infrastructuur, gratis zijn en 
ook zullen blijven in de toekomst (dus betaald worden met hun belastinggeld). Daarom is er nogal 
wat tegenkanting van de bevolking als er voorstellen worden gedaan waar toch voor deze diensten 
betaald moet worden. 
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Door de strenge budgettering voor elk niveau van regering, is het mogelijk dat er stappen worden 
gezet  naar  de  privatisering  van  Duitse  snelwegen  in  de  nabije  toekomst,  maar  hiervoor  zijn 
aanpassingen vereist in de bestaande wetgeving. De continuïteit van projecten laat momenteel nog 
te wensen over.

Spanje
Gerealiseerde PPS-projecten, een verandering van de wetgeving en aankondiging van toekomstige 
toepassingen zijn een bewijs van een continu engagement voor PPS.

PPS is voor het eerst toegepast in Spanje in de jaren '70 maar is structureel toegepast sinds de jaren 
'90. De regeringen hebben de afgelopen jaren sterke infrastructuurplannen opgesteld voor weg en 
spoor,  en  daarvoor  heel  wat  budgetten  uitgetrokken.  Vooral  het  spoor  krijgt  meer  en  meer 
aandacht. Er zit dus wel toekomst in de toepassing van PPS, en men gaat de focus nog meer leggen 
op de hoeveelheid private financiering, en de mogelijkheid voor de internationale markt om te 
investeren  in  de  Spaanse  infrastructuur.  Dit  zal  de  dominantie  van  de  binnenlandse  spelers 
afzwakken.

Door de aanwezigheid van schaduwtol en echte tol sinds de jaren '70 zijn gebruikers gewend geraakt 
aan  de  idee  van  betalen  voor  nieuwe  infrastructuur.  Er  is  bovendien  weinig  milieugebonden 
campagnevoering  tegen  de  bouw van  nieuwe  wegen  en  daarom kunnen  projecten  relatief  snel 
vooruit gaan en kunnen procedures vlot worden afgerond.

In  Oost-Europa is vooral  Polen actief  op de PPS-markt.  In  Noord-Europa zijn dat Noorwegen en 
Denemarken.  Ook  Portugal  en  Italië  maken  veelvuldig  gebruik  van  PPS  via  concessies  voor  de 
verdere uitbouw van het wegen- en spoorwegennetwerk. 

Ondertussen  wordt  in  veel  landen  PPS  gebruikt  als  één  van  de  middelen  die  de  overheid  om 
projecten te realiseren.  Onder  meer  in  Canada,  de Verenigde Staten,  Chili,  Brazilië,  Australië, 
Singapore, de Filippijnen en Zuid-Afrika is reeds veel ervaring opgedaan met PPS. 19

Hoewel in landen zoals Frankrijk, Engeland en Spanje al veel ervaring is opgedaan met PPS en 
DBFM(O)-contracten,  is  het  belangrijk  op  te  merken  dat  elk  land  haar  eigen 
beginnerproblemen  heeft  gekend  met  deze  contractvorm.  Of  omdat  de  politieke  situatie 
moeilijk was, of door een wetgeving die PPS niet toeliet, of …. Elk land heeft haar eigen 
succes- en faalfactoren. Engeland staat bijvoorbeeld sterk in partnerships tussen publiek en 
privaat en heeft bedrijven die heel goed weten hoe ze de contractvorm moeten aanpakken. 
Maar  Nederland  is  bijvoorbeeld  sterk  in  dynamisch  verkeersmanagement  en  daar  kan  de 
Highways Agency in Engeland zeker van leren.
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2.2.4. Integrale aanpak in praktijk

Bundelen en integreren
Op en rond de weg streeft de overheid naar een optimale afweging tussen bereikbaarheid, leefbaar-
heid en veiligheid enerzijds, en kosten en investeringen anderzijds. De feitelijke waarde van de 
overheidsconsumptie op dit terrein zit in maatschappelijk nut. 

Het geheel van activiteiten om dit nut te verwezenlijken is de ‘waardeketen’. Deze waardeketen 
kent een aantal éénmalige stappen die volgtijdelijk voorzien in  nieuwe infrastructuur. Vervolgens 
zijn er een aantal parallelle, meer continue activiteiten ten behoeve van de instandhouding van be-
staande infrastructuur. 

De stappen vereisen elk specifieke vaardigheden, doen een beroep op andere markten, beïnvloeden 
elkaar onderling en hebben elk in beperkte of juist grotere mate invloed op het uiteindelijk verkre-
gen nut voor de maatschappij.

Figuur gebaseerd op figuur uit "Samen werken aan de weg, raamwerk voor publiekprivate samenwerking in 
wegeninfrastructuur", PPS Kenniscentrum

De  zoektocht  naar  constructieve  publiekprivate  samenwerkingsvormen  in  de  praktijk  vindt  zijn 
startpunt in deze waardeketen. Een samenwerkingsmodel moet daaruit volgen en uitsluitend inge-
richt zijn ter verwezenlijking van wezenlijke fysieke voordelen. Hoe wordt de supply chain optimaal 
ingericht, wat doet de overheid zelf en wat wordt uitbesteed en hoe organiseren de partijen zich 
voor maximale prestaties?

Belangrijk in de optimalisatie van deze waardeketen is ten eerste hoe functies in de waardeketen 
moeten worden afgebakend voor een optimale uitvoering, ten tweede welke van die functies zich 
vervolgens het beste lenen voor uitbesteding en ten laatste hoe derden tenslotte kunnen worden 
gestimuleerd tot maximale prestaties.

De schakels  in  de  keten  betreffen  werkzaamheden  en  verantwoordelijkheden  van  verschillende 
aard. Voor iedere activiteit wil de overheid een beroep kunnen doen op de best toegeruste uitvoer-
der, publiek of privaat. 
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Figuur gebaseerd op figuur uit "Samen werken aan de weg, raamwerk voor publiekprivate samenwerking in 
wegeninfrastructuur", PPS Kenniscentrum

Integrale verantwoordelijkheid speelt waar een sterke samenhang bestaat tussen schakels in de ke-
ten, doordat keuzes in de ene schakel invloed hebben op de waarde of de kosten in een andere 
schakel. Door integratie van die schakels worden suboptimalisaties voorkomen en wezenlijke, aan-
toonbare voordelen behaald. Doorgaans moeten dergelijke voordelen worden gezocht in een van de 
volgende vier richtingen:

• Betere keuzes over concurrerend gebruik van schaarse middelen,  bijv. in wegconceptvor-
ming en gebiedsontwikkeling: bij het maken van keuzes over schaarse resources als ruimte 
zijn integrale afwegingen van belang.

• Integrale kosten/batenoptimalisatie, bijv. in wegontwerp, aanleg en onderhoud: het aloude 
“goedkoop is duurkoop” gaat op als keuzes in één schakel consequenties hebben voor (een) 
andere. Het is dan bedrijfseconomisch verantwoord integraal over beide schakels na te den-
ken.

• Economies of scale / scope, bijv. in de verschillende beheersdiensten: Bundelen van activi-
teiten van dezelfde of vergelijkbare aard kan kostenvoordelen opleveren. Soms kunnen die 
zo wezenlijk zijn dat integratie aan de orde is.

• Verbeterde coördinatie, bijv. in het coördineren van wegbeheersfuncties: Er zijn activitei-
ten die zo afhankelijk zijn van onderlinge coördinatie dat het zinnig en veilig kan zijn ze 
niet los van elkaar te doen.20

Functies integreren waar nodig, 
separeren waar mogelijk

Door werkzaamheden geïntegreerd 
te plannen en uit te voeren zijn 
voordelen haalbaar.
Voorbeeld: gunstiger life cycle 
costs door integratie van ontwerp, 
bouw en onderhoud

Waarde creëren door selectief 
uitbesteden

De beste oplossing bestaat door 
alle werkzaamheden te laten 
uitvoeren door de best toegeruste 
partij, publiek of privaat.
Voorbeeld: lagere 
onderhoudskosten door 
uitbesteding aan grootschalig 
onderhoudsbedrijf

Sturen op output waar mogelijk

De beste resultaten worden 
behaald als partijen worden 
afgerekend op het resultaat en hun 
werkwijze zelf kunnen bepalen.
Voorbeeld: snellere realisatie door 
infraverschaffer te belonen op basis 
van opleverdatum

Taken slim afbakenen

Beste uitvoerder kiezen

Verstandig incentiveren

Optimalisatie 
waardeketen
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Deze integratie kan soms slaan op een integratie van Design en Build (DB) maar in vele gevallen van 
Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) of Design, Build en Maintain (DBM). Bij DB moet de meer-
waarde ontstaan uit het gezamenlijk denkproces van ontwerper en aannemer. Bij DBM en DBFM van-
uit een optimalisatie van de volledige levenscycluskost. Doorgaans zullen meerdere partijen reeds 
tijdens het gunningproces intensief moeten samenwerken en denken teneinde in een competitief 
proces het meest optimale voorstel te kunnen indienen. 

Voor de gevallen waarbij de private partner ook moet instaan voor de financiering op lange termijn 
(DBFM) komt juridisch-contractueel-financieel ook meer kijken dan bij een klassieke overheidsop-
dracht. Dat vertaalt zich in een grotere nood aan externe adviseurs, omvangrijke project- en con-
tractdocumentatie, een langere procedure, enz... 21

Bovendien brengt de integrale aanpak andere en nieuwe kennistakken met zich mee zoals verkeers-
mangement, de markt moet immers tijdens de bouwfase mobiliteit garanderen op het netwerk. Ook 
risicomanagement en financial management worden belangrijk voor de markt en overheid. Risico-
overdracht is inherent aan DBFM en noch markt, noch overheid willen verantwoordelijk gesteld wor-
den voor risico's die ze niet kunnen dragen. Beide partijen willen immers hun eigen belangen kun-
nen verdedigen in een contract en niemand wil teveel hoeven te betalen, voor te zware risico's of 
verantwoordelijkheden tijdens bouw of onderhoud.

Life cycle cost

Opdrachtgevers zullen doorgaans een contractperiode kiezen die voor hen 'value for money' brengt. 
De  keuze  voor  de  duur  van  het  contract  wordt  bepaald  door  het  'whole  life'  principe.  DBFM-
contracten worden meestal  over  een periode van 25-30 jaar  aanbesteed.  Alleen op die  manier 
kunnen  private  partijen  in  hun  bieding  rekening  houden  met  de  verwachte  levensduur  en 
onderhoudscycli van een bouwproject.  De lengte van het contract brengt ook met zich mee dat aan 
dit soort contracten veel juridisch voorwerk vooraf gaat. Alhoewel deze contracten natuurlijk met 
de nodige flexibiliteit moeten worden opgesteld, zodat er ruimte is voor tussentijdse veranderende 
inzichten en wijzigingen, vragen deze contracten toch van de opdrachtgever een langetermijnvisie.

Inspelen op de life cycle cost en dit goed doen heeft voor bedrijven een competitief voordeel. Het 
is een manier om te laten zien dat er op kwaliteit wordt gegund in plaats van op de laagste prijs. 
Ook kwaliteitsborging kan duidelijk gemaakt worden in een Plan van Aanpak door de focus te leggen 
op de life cycle cost. Hierdoor kan een sterke toekomstvisie naar voren worden gebracht, hetgeen 
voor het whole life principe uitermate belangrijk is. Om hier sterk in te zijn is het belangrijk dat de 
ontwerpcomponent  goed  is  uitgewerkt.  Doorheen  het  hele  proces  moet  de  levenscyclus 
gerespecteerd worden en vertaald zijn in het ontwerp.22

De integrale aanpak wordt in de praktijk vertaald door de integratie van verschillende stap-
pen uit de waardeketen en daardoor ook verschillende disciplines in het bedrijfsleven. Dit 
wordt gekoppeld aan organisatievormen zoals SPC tussen bedrijven maar dit heeft ook gevol-
gen voor de interne organisatie van de bedrijven. Enerzijds moeten er nieuwe disciplines ei-
gen gemaakt worden en anderzijds moeten bedrijven leren om zowel voor- en achterwaarts 
te integreren tussen ontwerp, bouw en onderhoud. Door zich te focussen op de life cycle cost 
en niet enkel op de laagste bouwkost kunnen bouwbedrijven hier een sterke competitie voe-
ren dankzij kwaliteitsborging en een degelijke toekomstvisie.
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2.2.5. Functioneel specificeren 

Outputsturing
Een gunningprocedure voor PPS gebeurt doorgaans op basis van outputspecificaties waarbij de op-
drachtgever niet in detail beschrijft hoe de infrastructuur moet gebouwd worden maar wel wat hij 
van de infrastructuur verwacht in functionele termen van dienstverlening, capaciteit, beschikbaar-
heid, kwaliteit, en dergelijke meer. 

Met andere woorden, men legt een aantal operationele eisen vast (outputspecificaties) en geeft de 
private partner inzicht in de context waarin het project moet worden uitgevoerd (doelstellingen van 
het project, resultaten van onderzoeken, stedenbouwkundige beperkingen, verwachtingen met be-
trekking tot het ontwerp, en dergelijke meer). Deze outputspecificaties geven de markt een zekere 
vrijheid bij de invulling ervan en hebben tot doel de private partners aan te moedigen tot innovatie 
en optimalisatie.23

Figuur van auteur

De outputspecificatie is zo veel mogelijk ‘top down’ opgebouwd. Dat betekent dat zij redeneert 
vanuit  het  primaire  bedrijfsproces  van  de  gebruikersorganisatie  en  van  daaruit  de  eisen  aan 
infrastructuur  en  diensten  formuleert.  De  eenduidigheid,  transparantie  en  structuur  van  de 
outputspecificatie zijn van grote invloed op de begrijpelijkheid van de vraag voor het consortium en 
dus voor de kwaliteit van de latere biedingen.

Figuur van auteur

35



De onderlinge prioritering van eisen (wat vindt de klant het belangrijkst?) vormt een belangrijke 
factor in de beoordeling van de biedingen en in de latere contractsturing door het consortium en 
het  contractbeheer  door  de  opdrachtgever.  Deze  prioritering  is  zichtbaar  in  het 
betalingsmechanisme,  waar  bijvoorbeeld  voor  prestaties  en/of  ruimten  waaraan  de  klant  meer 
belang hecht een hogere vergoeding of korting geldt. Naast de prioritering is ook de hersteltijd – de 
tijd die de opdrachtgever wordt gegund om een gebrek te herstellen – belangrijk en onderdeel van 
de outputspecificatie. 

De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de mogelijkheid om tijdens de aanbestedingsfase op- 
en  aanmerkingen  te  geven  of  alternatieven  terzake  de  outputspecificaties  kenbaar  te  maken. 
Opdrachtgever krijgt op die manier een zicht op de risico-inschatting en kosten van opdrachtnemer 
en  kan  een  aanpassing  van  de  outputspecificaties  overwegen  indien  blijkt  dat  het  in  de 
voorgeschreven  vorm  geen  value  for  money  biedt.  De  invulling  van  de  outputeisen  door  de 
opdrachtnemer zal ook nog gebeuren gedurende de looptijd van het contract en is dus niet afgerond 
op het moment dat het contract wordt gesloten.24

Outputsturing is alleen effectief met verstandige outputparameters en realistische doelen. In ieder 
specifiek geval moeten de outputparameters met zorg worden ontworpen om het beoogde resultaat 
af te dwingen. Dat kan alleen als de prikkels onafwendbaar leiden tot keuzes ten faveure van die 
doelstelling en dat ze daadwerkelijk van toepassing zijn op de specifieke partij die geïncentiveerd 
moet worden.25

Beschikbaarheid-, voltooiing-, teruggaveneisen
Opdrachtnemer en zijn financiers hebben langs de andere kant baat bij een heldere afbakening van 
de eisen in het kader van een betaling volgens een beschikbaarheidvergoeding. Daarom worden 
beschikbaarheids- en voltooiingeisen geformuleerd door de opdrachtgever. 

De beschikbaarheideisen richten zich op de fase waarin het bouwproject fysiek wordt gerealiseerd. 
De opdrachtgever zal beslissen of het bouwproject ook daadwerkelijk door een derde of door de 
opdrachtgever kan gebruikt worden volgens de beschikbaarheideisen. 

Bij  voltooiingeisen gaat  het om een technisch onderscheid dat enerzijds  kan bijdragen aan het 
verhinderen  van  de  tijdsdruk  voor  opdrachtnemer  en  anderzijds  aan  het  verlagen  van  de 
financieringslasten voor de opdrachtnemer. Een project kan immers reeds beschikbaar zijn zonder 
dat het voltooid is. Een schema is mogelijk waarbij de opdrachtnemer vanaf de beschikbaarheid het 
grootste  deel  van  de  beschikbaarheidvergoeding  krijgt  en  vanaf  voltooiing  de  rest  van  de 
beschikbaarheidvergoeding  krijgt  uitbetaald.  Dit  laatste  deel  van  de  vergoeding  wordt  dan 
beschouwd als prikkel voor de voltooiing.

Omdat de opdrachtgever er zeker van wil zijn dat het bouwproject ook na de looptijd van het 
contract,  of  wanneer  het  contract  voortijdig  wordt  beëindigd  en  het  bouwproject  wordt 
teruggegeven  aan  de  opdrachtgever,  aan  de  dan  geldende  eisen  voldoet,  worden  er  ook 
teruggaveneisen geformuleerd. De opdrachtgever beoogt hiermee te voorkomen dat hij op het einde 
van de rit voor financiële verrassingen komt te staan doordat hij zich geconfronteerd ziet met een 
achterstallig groot onderhoud.

In  de  teruggaveneisen  wordt  zo  nauwkeurig  mogelijk  vastgelegd  waaraan  het  bouwproject  in 
technische zin moet voldoen bij beëindiging van het contract. Controle hierop begint enkele jaren 
voor de teruggave, zodat de opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld om, in het geval van 
gebreken de benodigde reparaties uit te voeren.

Teruggaveneisen kunnen ook een rol spelen wanneer het contract tussentijds wordt beëindigd. In 
het contract wordt daarom in algemene zin bepaald dat de opdrachtnemer bij een tussentijdse 
beëindiging al datgene dient te doen dat nodig is om ervoor te zorgen dat het bouwproject op dat 
moment voldoet aan de eisen die daaraan op dat moment redelijkerwijze kunnen worden gesteld. 26
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Toezicht en controle door opdrachtgever
De  opdrachtgever  staat  bij  DBFM(O)-projecten  op  enige  afstand  van  de  uitwerking  van  de 
outputspecificaties,  anders  dan  in  traditionele  situaties,  waarin  doorgaans  sprake  is  van 
directietoezicht.  Hij  staat  hier  voor  de  keuze  in  welke  mate  hij  toezicht  en  controle  gaat 
uitoefenen.  De opdrachtgever dient  immers te weten of  de opdrachtnemer  aan de outputeisen 
voldoet  en  blijft  voldoen.  Naarmate  de  publieke  taak  gevoeliger  is  of  het  werk  technisch 
gecompliceerder zal de behoefte van de opdrachtgever aan een vorm van toezicht of controle op de 
uitwerking van de outputspecificaties sterker zijn. 

Doordat  de  opdrachtgever  de  opdrachtnemer  vraagt  voor  belangrijke  outputcriteria  bepaalde 
onderaannemers  aan  te  wijzen  kan  de  opdrachtgever  toch  enige  invloed  uitoefenen  op  de 
uitwerking  van  de  outputspecificaties.  Indien  het  project  bij  ingebruikname  of  gedurende  het 
verrichten  van  de  diensten  niet  aan  de  outputspecificaties  voldoet  wordt  de 
beschikbaarheidvergoeding immers niet, of verminderd met boetes of kortingen uitbetaald. Maar als 
de opdrachtgever, door te weinig controle, de fouten niet opmerkt, kunnen er geen boetes worden 
doorgevoerd. De financiers gaan in de controle van de invulling van de outputspecificaties ook een 
rol spelen aangezien de beschikbaarheidvergoeding ook voor hun zeer belangrijk is.

Hoe meer toezicht en controle de opdrachtgever evenwel wenst uit te oefenen, hoe meer het risico 
bestaat  dat  de  opdrachtgever  verantwoordelijkheden  voor  de  dienstverlening  weer  van  de 
opdrachtnemer  overneemt.  Een  belangrijke  reden  om  voor  een  DBFM(O)-contract  te  kiezen  is 
immers dat de overheid zich zoveel mogelijk op haar kerntaken kan concentreren en afstand kan 
nemen van die uitvoering van de dienstverlening. Er zal bijgevolg een balans gevonden moeten 
worden  tussen  enerzijds  de  vrijheid  van  de  opdrachtnemer  en  anderzijds  de  uitoefening  van 
toezicht en controle, waardoor zekerheid dat aan de eisen wordt voldaan, door de opdrachtgever.27

Door functioneel te specificeren bij innovatieve aanbestedingen wordt er voor de markt een 
zekere vrijheid gecreëerd waarin gezocht kan worden naar efficiëntie, innovatie en creativi-
teit. Het is belangrijk dat de outputspecificaties een evenwicht vormen tussen vrijheid voor 
de markt en zekerheid voor de overheid. Om dit evenwicht bij te sturen worden er beschik-
baarheid-, voltooiing-, en teruggaveneisen geformuleerd en wordt er enigszins controle uitge-
voerd door de opdrachtgever over de opdrachtnemer.

De vroege marktbetrokkenheid heeft heel wat nieuwe ontwikkelingen tot gevolg 
gehad. Er zijn nieuwe taken voor beide partijen maar ook nieuwe kennistakken die 
men moet verkennen. De integrale aanpak biedt een oplossing om deze nieuwe 
ontwikkelingen tot een goed einde te brengen. Integrale aanpak betekent dat men 
voor- en achterwaarts moet integreren in een bedrijf en de focus verschuiven naar 
een whole life principe.

Om een marktmeerwaarde te creëren moet er voldoende vrijheid gegeven worden 
aan de marktpartijen. Dit gebeurt aan de hand van functionele specificaties die de 
integrale  aanpak  en  de  meerwaarde  vastleggen  en  vertalen  in  contractvorm. 
Functioneel specificeren gecombineerd met een integrale aanpak betekent dat er 
een dienst geleverd moet worden door de markt. De overheid wil geen product 
meer zien maar een dienst gedurende de contractduur.  Dit  moet dan ook voor 
bedrijven een belangrijke technisch/inhoudelijke focus worden: dienstverlening. 
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Bouwfase Onderhoud- en/of beheerfase

Betaling door de overheid

Bekostiging door eigen 
en vreemd vermogen

2.3. Financiële context

2.3.1. Financiële partners

Instellingen
Het feit dat de overheid niet langer infrastructuur koopt maar een dienstverlening betekent dat ze 
pas betaalt wanneer de gevraagde dienst, die tijdens maar vooral na de bouwfase -in de onderhoud- 
en/of beheerfase-, wordt geleverd. Het grootste deel van het geld wordt dus pas verkregen door de 
instandhouding en het beschikbaar stellen van de infrastructuur. Dat betekent dat de private sector 
al vanaf de bouwfase voor haar eigen financiering moet zorgen en dat ze voldoende kapitaal moet 
hebben om de constructie van de infrastructuur te bekostigen. Pas bij levering ontvangen de private 
partijen een jaarlijkse vergoeding voor hun investering en diensten. Er is dus een behoefte aan 
financiële instellingen die vreemd vermogen inbrengen in het consortium. Op die manier kunnen de 
kosten, die moeten betaald worden voor er inkomsten zijn, worden bekostigd. Dit kunnen banken 
zijn maar ook institutionele beleggers.28

Figuur gebaseerd op presentatie "Flexibiliteit in DBFM-contracten", op www.pianoo.nl
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Ook eigen vermogen is van belang in het consortium. Eigen vermogen is aandelenkapitaal maar ook 
achtergestelde leningen kunnen als eigen vermogen worden gerekend. De aandeelhouders van de 
opdrachtnemers zullen meestal sponsors zijn in een tussen hun afgesproken verhouding. 

De aanwezigheid van eigen vermogen is van belang voor zowel de opdrachtgever als voor banken en 
andere financiers. Hiermee wordt immers aangegeven dat de sponsors vertrouwen hebben in het 
project en commitment tonen ten aanzien van de uitvoerbaarheid ervan. Hoewel er geen vaste 
verhouding  tussen  eigen  en vreemd vermogen bestaat  in  de context  van  financieringsbehoefte, 
heeft een analyse van een aantal PFI projecten in Engeland tussen 1995-2001 aangetoond dat de 
gemiddelde vermogensverhouding 90% vreemd vermogen en 10% eigen vermogen bedraagt.

Figuur uit "DBFM, sturing door prikkels" op www.pianoo.nl

Aandeelhouders en banken verstrekken dus het eigen en vreemd vermogen waarmee het project 
gefinancierd gaat worden. De SPC contracteert de dagelijkse operatie en het onderhoud uit aan de 
deelnemende partijen, en moet daardoor een veelheid aan belangen managen. Het is de bedoeling 
dat door middel van contracten de juiste prikkelstructuur in de discipline van de partijen wordt 
gebracht.  Er  zijn  twee  typen  contracten  binnen  de  SPC.  Er  zijn  de  projectcontracten  en  de 
financieringscontracten. De projectcontracten zijn de basis voor de risicoallocatie van de SPC naar 
de contractpartijen. Prikkels in deze contracten zijn vooral verwoord in het betalingsmechanisme. 
In de financieringscontracten zijn de zekerheden, garanties en verplichtingen beschreven.29

In definitie is financieren een transactie tussen twee partijen waarbij de ene geld aan de ander 
'leent' in ruil voor de terugbetaling van de lening en een vergoeding in de vorm van rente of een 
dividend. De hoogte van de vergoeding hangt af van de looptijd van de lening en het risicoprofiel 
van de lenende partij. Hoe hoger het risico, hoe hoger de vereiste vergoeding. Maar hoe hoger het 
risico, hoe hoger ook het mogelijke rendement. Dit betekent dat er een wisselwerking ontstaat 
tussen risico, lening en rendement waar het juiste evenwicht in gevonden moet worden door de 
financiële instellingen en de lenende partijen. Afhankelijk van de aard van de lenende partijen 
beslissen financiële partners voor diverse financieringsinstrumenten. 
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Projectfinanciering
De financiering wordt meestal gestructureerd op basis van projectfinanciering. De inkomstenstroom 
uit het project is namelijk contractueel vastgelegd. Op basis hiervan kunnen de banken het project 
voorzien van een specifiek op het project toegesneden financiering. Gelijktijdig kunnen de banken 
zich zekerheden verschaffen die naadloos aansluiten bij het inkomsten genererende vermogen van 
het project. Langs deze weg kunnen banken veilig stellen dat hun geld ook daadwerkelijk wordt 
terugbetaald. 

De financiers krijgen daardoor een eigen belang in het welslagen van een project, en worden een 
zogenaamde  bondgenoot  van  de  overheid.  Banken  schakelen  hiervoor  technische,  financiële  en 
juridische adviseurs in om een zo perfect mogelijke zekerhedenstructuur te krijgen en spelen dus 
een  belangrijke  rol  bij  het  scheppen  van  de  vorm en  inhoud  van  het  contract  gedurende  het 
biedingproces. Na de aanbesteding leggen de financiële partners vooral gedurende de bouwfase een 
sterke  nadruk  op  periodieke  rapportage  met  betrekking  tot  het  naleven  van  het  bouwschema. 
Inkomsten-  en  uitgavenontwikkeling  worden  scherp  in  de  gaten  gehouden  gedurende  de 
onderhoudsfase en de zekerheden en garanties, die ingebouwd zijn in het contract, zorgen voor 
discipline  binnen  de  SPC.  De  F-component  is  dus  een  middel  voor  de  staat  om  de  SPC  te 
disciplineren.

De afhankelijkheid van inkomsten van de toekomstige geldstroom betekent dat de inkomstenstroom 
voorspelbaar en solide moet zijn.  De doorslaggevende factor voor de financierbaarheid van een 
project ligt besloten in de verwachting of het project voldoende inkomsten zal genereren om alle 
ontwerp-, bouw-, onderhoud- en/of exploitatiekosten alsook rente, aflossing, financieringskosten, 
belastingen, royalties, adviseurs- en verzekeringskosten en onvoorziene risico's te dekken. 

Nochtans is het zo dat niemand goedkoper kan financieren dan de overheid zelf, een argument dat 
door bedrijven wordt aangehaald om de F-component uit geïntegreerde contracten te mijden. Want 
zoals reeds is aangehaald zorgt de F-component in deze contracten voor een nood aan vreemd én 
eigen  vermogen  en  er  zijn  niet  veel  bedrijven  die  dan  de  financiële  capaciteit  hebben  om in 
meerdere projecten te investeren. Maar het is zo dat de kosten van een private financiering ook een 
risicobeprijzing inhouden van het project, hetgeen bij overheidsfinanciering niet het geval is. De 
overheid brengt in zijn financieringstarieven geen risicobeoordeling tot uiting, hetgeen een private 
financieringsinstelling wel doet. Banken kijken naar de financiële draagkracht en solvabiliteit van 
bedrijven en naar de mogelijkheid van projecten om inkomsten te genereren. Als de overheid zelf 
zou  financieren  worden  er  natuurlijk  niet  dergelijke  voordelen  op  vlak  van  efficiency  en 
risicoverdeling uit geïntegreerde contracten gehaald. De vraag blijft of deze financieringcomponent 
even voordelig is voor de markt als voor de overheid.30

2.3.2. Betalingsmechanisme

Beschikbaarheidvergoeding
De  prestatie  die  wordt  gecontracteerd  in  een  DBFM-aanbesteding  is  de  beschikbaarheid  van 
infrastructuur. Dit wil zeggen 'het mogelijke, veilige en ongehinderde gebruik van alle rijstroken 
door  de  weggebruiker'.  De  overheid  gaat  dus  ook  pas  betalen  wanneer  de  gevraagde  dienst  is 
geleverd. De bepaling van de inhoud van die dienst wordt beschreven in de beschikbaarheideisen, 
de voltooiingeisen en de teruggaveneisen. De opdrachtgever wenst dus van de opdrachtnemer een 
dienst te ontvangen, bestaande uit een product dat voldoet aan door de opdrachtgever opgestelde 
criteria. 

Omdat de beheer- en onderhoudsverplichtingen van de opdrachtnemer in de weg kunnen staan van 
de  beschikbaarheid  van  de  dienst  is  afstemming  van  het  beheer  en  onderhoud  met  het 
betalingsmechanisme een must.

Deze  vorm  van  betalingsmechanisme  noemt  men  de  beschikbaarheidvergoeding.  Hierbij  is  de 
vergoeding  gerelateerd  aan  de  mate  van  de  beschikbaarheid  van  het  object,  ongeacht  het 
daadwerkelijk  gebruik  van  het  object.  Gebruikers  van  het  gerealiseerde  project  betalen  geen 
vergoeding aan de exploitant.
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Het betalingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de opdrachtnemer erdoor wordt gestimuleerd 
om goed  te  presteren.  Dit  gebeurt  meestal  door  financiële  sancties  te  zetten  op  ondermaatse 
prestaties. De vraag is wie die prestaties controleert en de kwaliteit ervan bewaakt? Is dit een taak 
voor de overheid, om toezicht te houden? Of moet de markt haar eigen ondermaatse prestaties 
melden bij haar opdrachtgever?

Het spreekt voor zich dat financiers de risico's die met de sancties samenhangen zo goed mogelijk 
willen  kunnen  managen.  De  terugbetaling  van  de  door  hen  verstrekte  financiering  is  daarvan 
afhankelijk. Het betalingsmechanisme vormt daarom meestal één van de gevoeligste onderdelen 
van  het  DBFM(O)-contract.  De  juiste  balans  moet  gevonden  worden  tussen  de  wens  van  de 
opdrachtgever om op financiële prikkels te sturen en  het belang van de opdrachtnemer om niet 
disproportioneel gestraft te worden. 

Figuur uit "Flexibiliteit in DBFM-contracten", op www.pianoo.nl

De rol van de SPC tijdens de aanbesteding is om een prikkelstructuur te scheppen die ervoor zorgt 
dat de DBFM(O)-constructie werkt. De contractors hebben belang bij een zo hoog mogelijke prijs, 
maar ook dat het contract met de overheid wordt gewonnen. De SPC spoort hen aan de beste prijs 
te geven door o.a. de life cycle costs te optimaliseren. De rol van de SPC na de aanbesteding is om 
die financiële prikkels verder te laten aanwezig zijn na contractgunning. De bedoeling is dat de 
garanties van de contractors aan de SPC het risico op underperformance verminderen.

Prikkels die worden ingebouwd hebben meestal de vorm van sancties, hoewel ze ook als bonussen 
kunnen worden geïmplementeerd. Het ontwerpen van een goed functionerend systeem van boetes 
en kortingen is een gecompliceerd onderdeel van het DBFM(O)-contract. De prikkels moeten streng 
genoeg zijn om van de opdrachtnemer de juiste eisen te kunnen afdwingen. Zij moeten echter niet 
zodanig streng zijn dat ze de inkomsten van de opdrachtnemer disproportioneel zouden aantasten. 
Dit zou tot een zeker defaitisme bij de opdrachtnemers leiden maar zou vooral de financiers reden 
tot zorgen geven. Als het risico van boetes of kortingen te groot wordt geacht zullen financiers geen 
financiering willen verstrekken of in elk geval een extra risicotoeslag in hun rentemarges opnemen. 
De boetes en kortingen zullen daarom het juiste midden moeten vinden tussen te soft en te streng. 
Daarbij kunnen mitigerende instrumenten een rol spelen zoals een gewenningsperiode aan het begin 
van het project, en de mogelijkheid om eenmaal verbeurde kortingen door goed gedrag terug te 
verdienen.
Hoewel de systematiek van boetes en kortingen al snel een groot onderdeel wordt van een DBFM-
contract,  kan  deze  systematiek  bij  infrastructuurprojecten  nog  beperkt  zijn.  De  mate  van 
beschikbaarheid van een weg of spoorweg kan nog relatief gemakkelijk beschreven worden, en de 
categorieën van gedragingen waarvoor  boetes  kunnen opgelegd worden staan vast  in  algemene 
kwalificaties. Daarbij hoeft niet iedere individuele schending van de kwaliteitscriteria een korting 
tot gevolg hebben. Vaak wordt er een systeem ingelast waarin gewerkt wordt met boetepunten. Pas 
bij  overschrijding  van  een bepaald  aantal  boetepunten  volgt  een  daadwerkelijke  korting.  Deze 
boetepunten hebben vooral een signaalfunctie.31
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DBFM(O) is een output gestuurd proces waarbij het werk van de markt invulling 
geeft  aan  output  specificaties.  Dit  houdt  in  dat  er  een  dienst  geleverd  moet 
worden die voldoet aan functionele criteria. De opdrachtnemer is hierbij vrij in de 
wijze  waarop  het  resultaat  bereikt  moet  worden.  Dit  geeft  ruimte  voor 
optimalisatie  en  innovatie.  De  opdrachtgever  stuurt  de  opdrachtnemer  op 
hoofdlijnen  aan  via  voornamelijk  financiële  prikkels.  Het  betalingsmechanisme 
moet  de  opdrachtnemer  prikkelen  om goed te  presteren.  Dit  systeem moet  zo 
ontwikkeld  worden  dat  er  een  optimale  oplossing  ontstaat  voor  een  ruimtelijk 
probleem. 

Door  middel  van  de  sturing  door  financiële  prikkels  kan  de  overheid  toch  nog 
invloed uitoefenen op verantwoordelijkheden die door deze contractvorm naar de 
markt worden overgedragen. In de financiële context ligt de DBFM(O)-meerwaarde 
dus bij sturing door financiële prikkels. 
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2.4. Juridische context 

2.4.1. Risicobeheersing

Risico-overdracht
Aangezien er door functioneel specificeren en de invulling van de outputcriteria door de markt heel 
wat meer vrijheid ontstaat voor de opdrachtnemer, moet het contract financieel en juridisch dan 
wel  zo  geregeld  zijn  dat  de  opdrachtnemende  partij  ook  daadwerkelijk  zelf  de  consequenties 
aanvaardt van verkeerde keuzes. Dit zou, onder meer, moeten leiden tot minder bouwfouten. De 
integratie  van  bouwfasen  en  activiteiten  in  één  contract  zorgt  er  ook  voor  dat  risico’s  tussen 
partijen  anders  verdeeld  worden.  Daar  waar  in  een  traditioneel  contract  veel  risico’s  aan 
opdrachtgeverzijde blijven, worden die bij een geïntegreerd contract daar waar kan overgedragen 
aan  de  opdrachtnemer.  Deze  overdracht  van  risico’s  is  natuurlijk  niet  zonder  kosten:  de 
opdrachtnemer zal in zijn offerte een bedrag opnemen voor de overname van deze risico’s. Een 
belangrijk onderdeel van het aanbesteden van geïntegreerde contracten is dan ook het nadenken 
over risicoverdeling en risicowaardering. 

Het is van belang dat de opdrachtgever bij geïntegreerde contracten niet langer de risico's van de 
raakvlakken tussen verschillende onderdelen draagt. Aangezien de onderdelen ontwerp, bouw en 
onderhoud bij één opdrachtnemer zijn ondergebracht zal deze jegens de opdrachtgever voor een 
gebrek aansprakelijk zijn, ongeacht de vraag of het gebrek voortvloeit uit het ontwerp, de bouw of 
het onderhoud. Deze “risicoverschuiving” vormt voor de opdrachtgevers een belangrijk argument 
om  voor  geïntegreerde  contracten  te  kiezen.  Voor  de  opdrachtnemer  betekent  deze  risico-
overdracht  dat  er  weldoordacht  moet  omgegaan  worden  met  de  risicoverdeling  tussen  de 
verschillende private partijen in de Special Purpose Company. 

Contractvorming is hierin heel belangrijk, de verdeling van de gevaren en risico's moet bij aanvang 
van een proces voor alle partijen duidelijk zijn. Hier staat de markt pal tegenover de overheid 
aangezien de overheid zoveel mogelijk risico kwijt wil spelen en de markt het niet aankan om alle 
risico's op zich te nemen. Het is essentieel dat hier naar een evenwicht wordt gestreefd.

Risicoverdeling
Bij de verdeling van risico’s moet nagedacht worden in functie van de mate waarin partijen impact 
kunnen hebben op de betreffende risico’s en de knowhow en de capaciteiten waarover de partijen 
beschikken. Het uitgangspunt hierbij is dat het risico best wordt gelegd bij deze partij die het risico 
het best kan beheren (dit betekent bij deze partij die het best is geplaatst om door proactief mana-
gement de kans dat een risico zich voordoet te verkleinen).

Hoewel voor een groot aantal risico’s de analyse van wie een risico moet dragen voor de hand lig-
gend is, zal voor een aantal risico’s de uiteindelijke allocatie tot stand moeten komen op basis van 
overleg.

Teneinde tot meerwaarde te komen is het belangrijk dat de verdeling van risico’s het voorwerp van 
onderhandeling kan uitmaken, in het bijzonder voor die risico’s waarvoor de verdeling niet voor de 
hand liggend is. Een initiële lijst van geïdentificeerde risico’s kan best door de opdrachtgever in het 
bestek worden opgenomen. Via onderhandeling kan deze lijst worden aangevuld of verfijnd en kan 
men tot inzicht komen over wie een risico het best op zich kan nemen. Aan private kant zal voor elk 
risico de kostprijs bepaald worden door de maatregelen die hij moet nemen om een risico te beper-
ken gecombineerd met de kostprijs om het risico te verzekeren (of eventueel zelf te dragen). 
Aan publieke kant dient eveneens beoordeeld te worden wat de kostprijs is om het risico te beheren 
en te dragen. Beide kostprijzen kunnen dan met elkaar worden vergeleken. De uiteindelijke risico-
verdeling gebeurt op die manier op economische gronden. 
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De vraag in welke categorie een risico thuishoort is een van de centrale gespreksonderwerpen in de 
onderhandelingen over een DBFM(O)-contract. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van allerlei 
factoren. Onder de risicocategorie “overmacht” worden omstandigheden gebracht die buiten de 
invloed van elke partij vallen. Het kan dan gaan om natuurverschijnselen zoals een aardbeving of 
extreme weersomstandigheden, oorlogssituaties of terroristische aanslagen. In deze risicocategorie 
wordt maar een minimale vorm van bescherming geboden. Er is geen beëindiging van het contract 
mogelijk door de opdrachtgever en er kunnen geen boetes of kortingen worden opgelegd. 

In de risicocategorie opdrachtgever worden de risico's ter rekening van de opdrachtgever gelegd en 
krijgt de opdrachtnemer optimale contractbescherming. Deze krijgt bescherming tegen beëindiging 
van het contract en de oplegging van boetes of kortingen en krijgt gederfde winst of gemaakte 
kosten  integraal  vergoed.  Het  gaat  hier  meestal  om  situaties  met  wanprestaties  van  de 
opdrachtgever of personen waarvoor hij verantwoordelijk is. Tussen deze twee risicocategorieën 
ligt de categorie opdrachtnemer. De discussies hier rond zijn complex en afhankelijk van de aard 
van het project.32

Figuur uit "Flexibiliteit in DBFM-contracten",op www.pianoo.nl

Risico-overdracht vormt een van de basisargumenten waarom gekozen wordt voor PPS door 
de overheid. Aangezien er ook voor de opdrachtnemer een financieel voordeel kan verbonden 
zijn  aan deze risicoverdeling  is  dit  een onderdeel  waar  veel  aandacht  aan besteed  moet 
worden. De uitwerking ervan in het contract is zeer belangrijk en risicobeheersing is daarom 
een  kennisgebied  van  groot  belang  wanneer  het  gaat  over  verwerving  en  uitvoering  van 
DBFM(O)-contracten.
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2.4.2. Verzekeringen 

De SPC zal door middel van het bouwcontract en de onderhoud- en exploitatiecontracten zoveel 
mogelijk  taken  en  risico’s  overdragen  aan  uitvoerende  partijen  (consortiumpartners  en  andere 
(onder)aannemers), die op hun beurt zullen beoordelen in welke mate verzekeringsdekking nodig en 
wenselijk is. Uitgangspunt is dat er geen onverzekerbare risico’s en onbeheersbare risico’s bij de 
SPC achterblijven, omdat anders de financierbaarheid in het geding komt. 

Verzekeringen in zowel de bouwfase als de exploitatiefase dekken de risico’s van drie hoofdgroepen 
van mogelijke schade: materiële schade, inkomensschade en aansprakelijkheid. Verzekeringen in de 
bouwfase  worden  voor  de  gehele  bouwfase  afgesloten  en  zijn  voor  die  fase  doorgaans 
onveranderlijk  in  conditie  en  prijs.  Verzekeringen  in  de  onderhoud-  en/of  exploitatiefase  zijn 
contracten voor een periode van doorgaans maximaal 3 jaar. 

Bij een DBFM(O)-contract zal de financier de SPC niet toelaten dat de SPC en zijn onderaannemers 
onvoldoende verzekeringen afsluiten, omdat de financier dan het risico loopt bij een grote schade 
niet zijn volledige lening terug te krijgen.

Het is niet wenselijk om vanuit de overheid verzekeringen voor te schrijven bij DBFM(O)-projecten. 
Het  voorschrijven  van verzekeringen kan  er  immers  toe leiden dat  meer  verzekeringen worden 
voorgeschreven  dan  vanuit  het  oogpunt  van  de  financierbaarheid  noodzakelijk  is  en  kan  het 
zelfregulerende  vermogen  van  de  opdrachtnemer  doorkruisen.  Het  competitieve 
aanbestedingsproces zorgt ervoor dat consortia en hun financiers zoeken naar efficiënte vormen om 
risico’s  te  beheersen.  Het  voorschrijven  van  verzekeringen  kan  aanleiding  geven  tot  onnodige 
discussies en mogelijk vertraging in de aanbestedingsfase en zal naar verwachting ook niet leiden 
tot een verlaging van de transactiekosten. In de situatie dat er op het gebied van verzekeringen 
toch enige regeling in de DBFM(O)-overeenkomst wordt opgenomen bestaat de behoefte die regeling 
vergaand te standaardiseren.33

0

Omdat risico-overdracht zo een essentieel onderdeel vormt van DBFM(O)-contracten willen 
partijen ervoor zorgen dat ze verzekerd zijn tegen de risico's waarvoor ze verantwoordelijk 
worden gesteld. Dit is eveneens belangrijk voor de financiers van een project aangezien de 
verzekering weergeeft in welke mate vertrouwen wordt gesteld in de beheerbaarheid van een 
risico. 
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2.4.3. Wijzigingen in het contract 

DBFM(O)-contracten worden gesloten op een lange termijn dus het is logisch dat zich in die periode 
ontwikkelingen voordoen die voor de uitvoering van het contract van belang zijn.  Het is dan ook 
belangrijk voor alle betrokken partijen dat op voorhand procedurele afspraken gemaakt worden 
over de wijze waarop partijen met dergelijke situaties zullen omgaan. Het gaat hierbij om vragen 
zoals: wie is gerechtigd een wijziging in het contract voor te stellen, welke informatie dient bij een 
wijzigingsvoorstel  te  worden  verstrekt,  mag  een  wijzigingsvoorstel  worden  geweigerd?  Naast 
procedurele afspraken dient een helder kader te worden geschapen om de financiële consequenties 
van een wijzigingsvoorstel vast te stellen. 

Figuur uit "Flexibiliteit in DBFM-contracten",op www.pianoo.nl

Wanneer het gaat om een feitelijke wijziging op voorstel van de opdrachtgever zal dit de vorm 
hebben van de wijziging van een outputspecificatie. In de meeste situaties zal de opdrachtnemer 
tegen een wijzigingsvoorstel van de opdrachtgever geen bezwaar hebben mits hij voor eventuele 
meerkosten in financiële zin voldoende wordt gecompenseerd. Het wordt problematischer wanneer 
de  gewenste  wijziging  leidt  tot  een  verhoogd  risico  voor  de  opdrachtnemer  om  beneden  de 
kwaliteitsniveaus te presteren en dus een verhoogd risico te lopen op betalingstekorten. 

Echter het is niet eenvoudig om vast te stellen of een wijzigingsvoorstel leidt tot, en zo ja in welke 
mate, een verhoogd risico. Een verhoogd risicoprofiel kan ervoor zorgen dat financiers een hogere 
risicopremie gaan inrekenen of hun financieringstarieven gaan verhogen of zelfs helemaal niet meer 
willen financieren. Het verhoogd risicoprofiel heeft kans op betalingstekorten voor verschaffers van 
eigen vermogen. Als financiers niet meer bereid zijn mee te werken kunnen de werken niet verder 
door de opdrachtnemer worden uitgevoerd en kan de wijziging niet worden doorgevoerd. 

In  het  geval  er  een  verhoging  van  de  risicopremie  ontstaat  door  een  wijzigingsvoorstel  wordt 
onderhandelen  noodzakelijk.  Het  is  moeilijk  om in  te  schatten  hoe  groot  de verhoging  van  de 
premie  zal  zijn.  Bovendien  gebeuren  de  onderhandelingen  in  een  één-op-één  situatie,  zonder 
concurrentie,  wat  de  financiers  in  een  sterke  positie  zet.  Als  de  financiële  gevolgen  van  een 
wijziging tussen partijen zijn overeengekomen en de wijziging dus wordt uitgevoerd dient nog de 
vraag aan de orde te komen op welke wijze deze kosten aan de opdrachtnemer worden betaald. Die 
betaling kan ineens gebeuren, in termijnen of via een beschikbaarheidvergoeding.
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Vanzelfsprekend kan ook de opdrachtnemer een wijzigingsvoorstel  indienen, die al dan niet een 
afwijking  van  het  DBFM(O)-contract  met  zich  meebrengen.  De  opdrachtnemer  doet  dergelijke 
voorstellen slechts als hij daar financieel belang bij heeft, door minder kosten te kunnen maken, 
extra inkomsten te kunnen genereren of het risicoprofiel  gunstig te kunnen beïnvloeden. De te 
behalen voordelen worden dan tussen opdrachtgever en -nemer verdeeld via een in het contract 
opgenomen verdeelsleutel. Aldus kan de opdrachtnemer via een wijziging zijn marges vergroten 
terwijl de opdrachtgever een besparing kan realiseren.34

Wanneer  het  gaat  om  langdurige  contracten  zijn  wijzigingen  in  de  contracten  een 
voorkomend voorval. Omdat contracten lopen over een periode tussen de 15 en 30 jaar (of 
meer)  kan  het  voorkomen  dat  één  van  de  deelnemende  partijen  wil  inspelen  op  de 
veranderende situaties om zijn eigen voordeel te begroten. Het is daarom belangrijk dat hier 
bij het opstellen van het contract voldoende rekening mee wordt gehouden.

In de juridische context is vooral van belang welke risico's worden overgedragen 
van  overheid  naar  markt,  en  hoe  de  markt  die  risico's  verdeelt  onder  de 
deelnemende partijen. Financiële instellingen hebben hier een groot belang omdat 
beide partijen, markt en overheid, zichzelf ook willen verzekeren voor de risico's 
die ze op zich nemen. Om wederzijds vertrouwen te kunnen bevorderen is  een 
degelijke risicomatrix dus van uitermate belang.
De  allocatie  van  verantwoordelijkheden  tussen  deelnemende  partijen  zorgt 
bijgevolg voor een juridische pijler waarop de DBFM(O)-meerwaarde is gebaseerd. 
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Praktisch  gezien  bestaat  een  DBFM(O)-meerwaarde  vier  grote  pijlers:  een  integrale  aanpak, 
dienstverlening,  sturing  door  prikkels  en  een  sterke  allocatie  van  verantwoordelijkheden.  Deze 
pijlers hebben elk hun theoretische context waarin ze geplaatst kunnen worden: organisatorisch, 
technisch, financieel, juridisch. Het is op vlak van deze verschillende gebieden dat beide partijen 
moeten groeien en zich moeten profileren om sterk te staan in het DBFM(O)-proces.
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2.5. Toepassingsmatrix

In dit deel worden de leerpunten uit deel 1, die gefilterd zijn uit de interviews over praktische 
ervaringen  met  DBFM(O)  binnen  Heijmans  Infra,  geplaatst  in  hun  respectievelijke  theoretische 
context.  Op  die  manier  wordt  het  duidelijk  welk  soort  aanpak  elk  leerpunt  vraagt.  Door  de 
combinatie van theorie en praktijk wordt  nu een matrix gecreëerd die dient als aanzet tot het 
formuleren van succes- en faalfactoren, voor de verwerving en uitvoering van DBFM(O)contracten 
binnen  Heijmans  Infra.  Aangezien  de  probleempunten  zich  in  Nederland  en  België  op  dezelfde 
vlakken situeren, is één matrix voldoende representatief voor de situatie in beide landen. 

Aangezien  de  praktische  problemen  bij  Heijmans  Infra,  die  hier  opnieuw  aan  bod  komen, 
vertrouwelijk zijn wordt er in dit  werk maar kort ingegaan op de toepassingsmatrix.  De matrix 
wordt uitvoerig besproken in het stuk dat voor Heijmans intern geschreven is. 
De problemen uit het eerste deel waren te situeren op drie vlakken:

Specialisatie en capaciteitsvergroting van DBFM(O)-componenten
Hier kwam het probleem van kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding aan de orde. Zoals in het 
vorige  deel  meermaals  is  aangehaald  brengt  deze  innovatieve  aanbesteding  zowel  nieuwe 
kennistakken als de nood aan een integratie over Design, Build, Finance en Maintain met zich mee. 

Organisatorisch gezien betekent dit dat Heijmans moet groeien in de integrale aanpak tussen de 
verschillende disciplines.

Op  technisch/inhoudelijk  vlak  wil  dit  zeggen  dat  er  aandacht  besteed  moet  worden  aan  de 
verschillende nieuwe disciplines  en dat de kennis die wordt verworven wordt bijgehouden en wordt 
gestimuleerd. 

Op financieel vlak treedt financial management op als één van de nieuwe kennisvakken. 

Juridisch  gezien  zijn  de  nieuwe specialisatietakken  risicobeheersing  en  contractbeheersing.  Het 
belang van deze nieuwe competenties is in het theoretisch kader aangehaald.

Samenwerking en concurrentie tussen partijen
Hier  werd  enerzijds  het  probleem  aangehaald  van  samenwerking  intern  en  anderzijds  van 
concurrentie extern. Het theoretisch kader heeft uitgewezen dat, hoewel dit niet in de gesprekken 
binnen Heijmans tot uiting is gekomen, ook de samenwerking met de overheid zeer belangrijk is.

Organisatorisch  gezien  betekent  dit  dat  er  aandacht  besteed  moet  worden  aan  de  interne 
rolverdeling en verantwoordelijkheden. Op vlak van samenwerking met de overheid is het belangrijk 
dat wordt uitgemaakt welke rol het bedrijf inneemt in de SPV.

Op technisch  vlak  moet  er  belang  worden  gehecht  aan  de  functionele  specificaties  die,  in  de 
uitwerking ervan, ten opzichte van andere bedrijven een kans geven om zich te onderscheiden.

Financieel gezien stelt zich het probleem van samenwerkingsverbanden met financiële partners en 
de keuze hieromtrent.

Juridisch is het zeer belangrijk dat de risicoverdeling tussen bedrijf en overheid op punt staat. 

Beleid en strategie
Hier zijn verschillende vlakken aangehaald waar op beleidsniveau een duidelijke richting in gekozen 
moet worden. Het gaat hier om samenwerkingsverbanden, intern en extern, de integrale aanpak, en 
de core business.

Organisatorisch  wil  dit  zeggen  dat  er  duidelijke  keuzes  nodig  zijn  over  interne  en  externe 
samenwerkingen. Ook belangrijk  hier is het imago naar de overheid toe waar op beleidsniveau iets 
aan gedaan kan worden. Het gaat hier om aspecten van duidelijkheid, professionaliteit en open 
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discussie.  Een  derde  organisatorisch  punt  gaat  over  het  ontwikkelen  van  een  intern,  integraal 
gedachtegoed.

Technisch  gezien  gaat  het  om  de  core  business.  Op  dit  vlak  gaat  het  ook  over  innovatie  en 
creativiteit  die  op  beleidsniveau  aangemoedigd  en  gestimuleerd  moeten  worden,  wil  men  zich 
onderscheiden op de markt.

Financieel gaat het over welke financiële partners men kiest.

Juridisch moet er beslist worden wat er met de contractkennis wordt gedaan. Wil men die zelf 
ontwikkelen of huurt men daar externe adviseurs voor in?

Specialisatie en 
capaciteitsvergrotin
g

Samenwerking en 
concurrentie

Beleid en 
strategie

Organisatorisch * integrale aanpak * interne units * welke partij met welke 
partij?
* integraal gedachtegoed
* imago naar overheid

Technisch * uitbouwen verschillende 
disciplines

* zich onderscheiden in het 
uitwerken van functionele 
eisen

* innovatie en creativiteit 
voorop

Financieel * financial management * samenwerkingsverbanden 
met financiële partners

* keuze in partners

Juridisch * risicobeheersing
* contractbeheersing

* kennis over risicoverdeling 
binnen de SPC en tussen 
markt en overheid

* contractkennis: zelf 
ontwikkelen?

50



Deel 3
DBFM(O)-benadering bij partijen buiten 
Heijmans

3.1. Uitdagingen voor markt en overheid
In een gesprek met personen uit externe instellingen, die ervaringen hebben met publiekprivate 
samenwerking en DBFM(O)-contracten bij infrastructuur, is er getoetst naar de uitdagingen voor de 
overheid en private partijen die op deze markt willen meespelen. 

3.1.1. Uitdagingen voor de markt

Kwaliteit van mensen
De uitdagingen voor de markt zijn van velerlei aard. De grootste uitdaging ligt in de kwaliteit van 
mensen. Voor dit soort onderneming en aanpak is immers een andere soort kennis nodig dan die tot 
nu  toe  beschikbaar  was  in  klassieke  bouwbedrijven.  De bouwbedrijven  zijn  nog  te  traditioneel 
ingesteld  en  hebben  nog  altijd  de  neiging  om  teveel  alleen  naar  de  laagste  prijs  en 
winstmaximalisatie te kijken. Maar men kan zich niet meer wegsteken achter een gedetailleerd 
bestek en lastenboek. De attitude mag niet meer gericht zijn volgens de laagste prijs, echter de 
focus moet liggen bij dienstverlening. Er moet worden nagedacht over hoe efficiënt kan worden 
gebouwd  in  functie  van  onderhoud  en  hoe  efficiënt  kan  worden  onderhouden  in  functie  van 
operationaliteit. Dit is een heel andere optiek dan men in bouwbedrijven gewoon is, en de mening 
heerst dat men die aanpak bij bedrijven over het algemeen nog niet onder de knie heeft. Er is een 
nood aan generalisten die horizontaal, interdisciplinair kunnen integreren. Bouwen en onderhouden 
kunnen bedrijven wel omdat het aannemerseigen takken zijn, maar het gaat om de integratie van 
de D, de B en de M. Het probleem is dat die takken niet goed gemanaged worden. Hoe ga je slim om 
met  onderhoud-  en  assetmanagement?  Hoe  kan  je  je  middelen  optimaal  benutten?  Met  dit 
kennisgebied valt geld te verdienen, en daar moet als bedrijf in geïnvesteerd worden. 

Strategische keuzes
Bovendien  staan  bedrijven  voor  de  uitdaging  strategische  keuzes  te  maken.  Enerzijds  moet  er 
beslist worden in welke component(en) het bedrijf zich gaat specialiseren en of men klaar is voor de 
veranderingen die die specialisatie met zich meebrengt. Anderzijds moet er beslist worden met wie 
en voor welke componenten men samenwerkingsverbanden wil aangaan. Bedrijven moeten leren de 
juiste partners te zoeken voor de juiste oplossing. Daarbij komt dat er bereidheid moet zijn om te 
investeren in de kennis die daarvoor nodig is, zodat het bedrijf in kwestie zich kan profileren tot 
een interessante en gewilde partner. De strategische keuze speelt dus op twee vlakken. 

Kennis en expertise
Expertise is de sleutel tot succes. Men heeft buiten specifieke kennis ook nood aan overkoepelende 
kennis die voor meerdere projecten bruikbaar is.  
Wat betreft de DBFM-kenniscomponenten wordt de nadruk gelegd op het belang van het ontwerp. 
Het is het ontwerp waar een toekomstvisie in geïmplementeerd moet worden, het ontwerp moet 
een degelijk plan van aanpak weerspiegelen, moet de rode draad doorheen de rest van het proces 
vormen,  moet  een  vertaling  zijn  van  een  lange  termijnengagement,  moet  slim  inspelen  op 
toekomstige behoeftes en een efficiënt onderhoud. Een sterk ontwerp, en daarvoor de geschikte 
personeelsleden, zijn een absolute must als het op DBFM-contracten aankomt. 
Op vlak van de F-component moet niet alle kennis in huis gehaald worden. Maar men moet wel een 
alliantie  kunnen  aangaan  met  professionele  financiers  en  daarvoor  moet  er  een  zekere 
deskundigheid in huis zijn om voor die partners een interessante partij te zijn.
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De uitdagingen voor marktpartijen zijn dus op verschillende vlakken te vinden. Enerzijds gaat 
het om een andere aanpak door de innovatieve aanbesteding, dus ook een andere manier van 
werken, waar ander personeel voor nodig is. Het gaat ook om strategische keuzes, beslissen 
waar men in wil specialiseren en investeren, en welke partners men voor welke takken wil 
aanspreken. Tenslotte is er ook een uitdaging in de verschillende kennisgebieden. Er is nood 
aan  expertise  en  deskundigheid  op  vlak  van  de  DBFM(O)-componenten.  Dit  zijn  ook 
uitdagingen die sterk tot uiting kwamen in de gesprekken bij Heijmans intern.

3.1.2. Uitdagingen voor de overheid

Kennis en expertise
Ook  hier  moet  de  kennis  bijgehouden  en  gestimuleerd  worden.  Momenteel  zijn  er  nog  teveel 
enkelingen die er iets van kennen en de kennis is niet gebundeld. Net zoals bij bedrijven heeft men 
de integrale aanpak bij de overheid nog niet in de vingers zitten. Vooral wanneer het gaat om lokale 
overheden is er zo goed als geen kennis van DBFM(O)-contracten.

Specificeren
Men  moet  bij  de  overheid  ook  efficiënt  leren  specificeren.  De  outputspecificaties  moeten 
functioneel  zijn  en  een  juist  evenwicht  creëren  tussen  abstract  en  concreet.  Men  moet  meer 
teruggrijpen naar een resultaatverbintenis en minder de middelen omschrijven. Een belangrijk deel 
van de kwaliteiten die bedrijven moeten verzamelen, ligt dan ook op het creatief inspelen op de 
functionele specificaties. De overheid moet voor zichzelf duidelijk stellen wat haar doelstellingen 
zijn en die leren formuleren. 

Contractvorming
De  overheid  moet  ook  leren  de  veranderende  noden  in  de  toekomst  leren  verwerken  in  een 
contract. Leren hoe voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd, toch nog rekening houdend met de 
aanbestedingsregelgeving. Ook voor de overheid is een lange termijncontract een grote uitdaging 
want er is niet geweten hoe de marktpartij er binnen 30 jaar voor gaat staan, of ze gaat overleven, 
wie de bovenhand gaat krijgen in de verschillende bedrijven. Qua risicoverdeling moet de overheid 
een balans vinden tussen een protectionistische, waar de overheid alleen eigen belangen indekt, en 
een realistische, waar risico's eerlijk worden verdeeld, benadering van contractvorming.

Aanbestedingstrategie
De overheid  moet  net  zoals  de markt  een goede aanbestedingsstrategie  uitwerken,  momenteel 
gebeurt alles nog te inefficiënt. De aanbestedingsperiode duurt te lang, de overheid heeft veel tijd 
nodig om beslissingen te nemen, en komt zelfs vaak haar beloftes niet na. De overheid moet ook 
leren een stap terug te zetten en van op afstand leren krachtig te sturen. Hiervoor is nog te weinig 
kwaliteit bij de overheid. De overheid moet dus sneller trechteren, sneller kiezen tussen partijen. 
Maar de keuze moet dan gemaakt worden op basis van functioneel, abstracte eisen. Het probleem is 
dat de overheid niet durft te kiezen op een subjectief niveau, omdat ze schrik hebben de foute 
keuzes te maken en ze bang zijn voor juridische gevolgen van de partijen die afvallen. 

Standaardisatie
Standaardisatie is ook een belangrijke uitdaging voor de publieke partij. Maatwerkcontracten zijn 
immers te duur wanneer het gaat om kleinere projecten. Het wordt dan te kostelijk om elk project 
afzonderlijk te gaan analyseren. Als er wordt gezorgd voor een standaardisatie in de contractvorm 
zullen de offertekosten ook minder hoog liggen omdat men niet telkens opnieuw naar een andere 
benadering moet zoeken. Bedrijven moeten zien dat hun kennis van een contract nuttig is, niet 
alleen voor het eerste project maar ook voor de projecten die daarop volgen. Als er helderheid is 
naar de markt toe, kunnen de private partijen zich beter organiseren. De opdrachtgever moet een 
duidelijk kader scheppen voor creativiteit van de markt. Dit blijkt vaak moeilijk haalbaar te zijn. 
Buiten de lijnen denken of herinterpreteren kan immers zeer waardevol zijn, maar er is soms te 
weinig marge voor. 
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Bovendien is standaardisatie goed voor de lokale overheden waar de kennis weinig voorhanden is. 
Standaardisatie oogt ook goed voor banken. Financiers hebben immers meer vertrouwen in volgende 
contracten als het eerste contract goed gelukt is, en men weet dat de komende contracten een 
gelijkaardige structuur zullen hebben.

Afstand nemen
De opdrachtgever moet ook leren afstand nemen, hij was normaal om heel veel rapporten van de 
aannemer te zien. Dit is nu niet het geval meer. Nu moet de overheid terughoudend optreden, niet 
overal willen bij zijn Dit is trouwens ook nefast voor de risicobeheersing.

De uitdagingen  voor  de  overheid  zitten  in  het  verzamelen,  stimuleren  en bijhouden  van 
kennis. Nieuwe aspecten die men onder de knie moet krijgen zijn functioneel specificeren, 
contractvorming, zowel voorwaarden als standaardisatie, en efficiënt aanbesteden. Men moet 
als overheid ook durven een stap terug te zetten en de verantwoordelijkheid aan de markt 
laten.

3.1.3. Uitdaging voor de samenwerking tussen beide partijen

Vertrouwen
Wederzijds vertrouwen tussen markt en overheid is een belangrijke uitdaging. De publieke partij 
moet ervan overtuigd zijn dat de samenwerking kan leiden tot effectievere en kostenbesparende 
oplossingen. Dit is een zeer subjectief gegeven waar op ingespeeld moet worden. De private partij 
moet afleren om de verantwoordelijkheid  neer te leggen na oplevering.  Beide partijen moeten 
beseffen dat er belangrijke stap moet gezet worden in de mentaliteit  bij  de overgang van het 
meccanowerk  van  een  traditionele  aanbesteding  naar  het  conceptiewerk  van  een  innovatieve 
aanbesteding. Uit begrip voor elkaars doelstellingen kan vertrouwen in elkaars werkwijze volgen. 
Het gaat hier niet alleen meer om bouwen, het is de klant die nu verandert van overheid naar 
gebruiker en dit geeft een heel andere dimensie aan de aanneming. De relatie tussen beide partijen 
heeft te maken met volwassenheid en ervaring. Mensen moeten van elkaar beseffen wat de andere 
wil en doet. 
Het vertrouwen wordt bedreigd door verschillende oorzaken. Zo moet bijvoorbeeld de overheid 
leren om haar eigen deadlines na te komen en te volgen. Zeggen wat ze gaat doen, en het dan ook 
werkelijk doen. Bovendien is het PPS-concept nog te weinig gekend waardoor er weinig vertrouwen 
is in eigen kunnen en in dat van anderen. Ook de werkethiek van beide partijen is niet bekend voor 
elkaar,  en  onbekend  maakt  onbemind.  Het  gaat  hier  wel  om  een  samenwerking  met  een 
gemeenschappelijk doel, zijnde zo veel mogelijk value for money halen, maar het gaat tenslotte 
ook om twee partijen die jarenlang volgens een andere bedrijfsethos hebben gewerkt en daarom 
nog  altijd  enigszins  tegenstrijdige  belangen  hebben.  De  overheid  is  niet  gewoon  een  zakelijke 
overeenkomst aan te gaan en de markt weet niet hoe ze publieke belangen moet waarborgen.
Tenslotte  is  er  te  weinig  transparantie  naar  elkaar  toe  wat  ook  bijdraagt  aan  een  vorm  van 
wantrouwen.

Communicatie
Men moet leren open zijn, leren durven en leren communiceren. Communicatie kan zowel formeel 
als informeel gebeuren.  De aannemer mag niet terughoudend zijn en moet problemen aankaarten 
bij de opdrachtgever. De vraag is natuurlijk hoeveel partijen aan elkaar willen prijsgeven?
Bovendien  is  de  communicatie  niet  gericht  genoeg.  De  taken  van  markt  en  overheid  zijn  nog 
onvoldoende  duidelijk  omschreven.  Daarom  is  er  een  sterke  risicomatrix  nodig.  Als  de 
risicoverdeling slecht is omschreven leidt dit ook tot een onduidelijk bestek. Bij het vormen van een 
duidelijke risicomatrix moeten alle partijen betrokken zijn. De theoretische kennis van de overheid 
en de praktische kennis van de markt moeten gecombineerd worden. 
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De  uitdaging  voor  de  samenwerking  tussen  beide  partijen  speelt  vooral  op  het  vlak  van 
vertrouwen. Communicatie, transparantie en durf zijn eveneens belangrijke factoren waar 
naar gestreefd moet worden.

3.2. Bedreigingen voor markt en overheid
Als de publieke en private partij beiden bereid zijn om volwaardig deel te nemen aan het DBFM(O)-
proces moet er geïnvesteerd worden om de uitdagingen op de juiste manier  aan te pakken. In 
overleg met externe instellingen zijn er enkele bedreigingen aan het licht gekomen, die de juiste 
aanpak van die uitdagingen in de weg kunnen staan.

3.2.1. Bedreigingen voor de markt

Ontwerp
Een eerste bedreiging ligt in de onderschatting van het belang van het ontwerp. Het is immers hier 
dat overheden naar kijken bij de beoordeling en waar de sterkte van een project in naar voren 
komt. In het buitenland is er al veel ervaring opgebouwd met een programma van eisen, opgesteld 
door de opdrachtgever, creatief te vertalen in een ontwerp. Het is niet omdat deze tak al enigszins 
aannemerseigen  is,  of  goed  gekend  is  door  studiebureaus  dat  hier  niet  in  geïnvesteerd  moet 
worden.  Sommige  bedrijven  dreigen  over  het  belang  van  een  degelijk  uitgewerkte 
ontwerpcomponent heen te kijken. Dit is zonde, want daar ligt vaak de sleutel tot het binnenhalen 
van een project.

Integreren
DBFM(O) is een integraal concept, dat baat heeft bij een sterke interne samenwerking. Het is een 
proces  dat  geen  interne  concurrentie  verdraagt.  Veel  bedrijven  doen  een  inspanning  om 
gespecialiseerde units op te bouwen binnen hun onderneming om te beantwoorden aan de vraag 
naar een sterke kennis van specifieke componenten. Hoewel die investering zeker nodig is, mag er 
niet vanuit gegaan worden dat deze units zomaar leren samenwerken. Er is begeleiding, sturing en 
coördinatie nodig tussen de verschillende units om de integrale aanpak tot z'n recht te laten komen. 
Geen aandacht besteden aan het integreren van gespecialiseerde entiteiten binnen het bedrijf, zou 
een verspilling zijn van de moeite.

Teveel willen
Een derde probleem is er één van teveel willen. Ondernemers hebben soms de neiging om een te 
grote broek te willen dragen en ze proberen al te lopen voordat ze kunnen stappen. Het is niet 
nodig om de focus te leggen bij grote projecten die uitstijgen boven de kennis die in huis is. Er 
wordt eveneens nuttige informatie en ervaring opgedaan door mee te werken aan projecten die 
passen bij de kunde, de capaciteit, en de omzet van een bedrijf.

Buitenland
Omdat er onvoldoende deskundigheid is bij bedrijven gaan ze zich vaak associëren met buitenlandse 
bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak al veel meer ervaring en een grotere draagkracht waardoor 
ze  vaak  een  poot  hebben  in  de  SPC  (Special  Purpose  Company)  en  in  de  EPC  (Engineering 
Procurement  Construct).  Dit  betekent  dat  ze  vanuit  twee  verschillende  posten  geld  kunnen 
verdienen.  Nederlandse  en  Belgische  bedrijven  daarentegen  hebben  vaak  enkel  de  kennis  en 
capaciteit om mee te stappen in de EPC. Hierdoor wint het buitenlandse bedrijf relatief gezien 
meer  aan  ervaring,  deskundigheid  en  geld  dan  een  kleiner  binnenlands  bedrijf.  De  bedreiging 
bestaat daardoor dat binnenlandse bedrijven zullen worden overschaduwd door de buitenlandse en 
enkel gaan dienen als pion voor de grote spelers om het spel uit te voeren.

Tenslotte is het belangrijk, bij het leren van het buitenland, dat men kijkt naar alle aspecten van 
het buitenland. Men kan niet enkel de kersen op de taarten van het buitenland naar Nederland en 
België halen, zodat er uiteindelijk alleen maar kersen zijn en geen taart. Men kan niet enkel de 
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positieve  punten  uit  het  buitenland  overnemen  zonder  ook  te  leren  uit  de  fouten  die  in  het 
buitenland zijn gemaakt. Zoals er in Engeland en Duitsland belangrijke lessen zijn getrokken uit de 
fouten die in België zijn gemaakt bij de aanbesteding van de Liefkenshoektunnel, zo kunnen België 
en Nederland ook ervaring opdoen uit de fouten gemaakt door buitenlandse bedrijven.

Bedreigingen voor het slagen van een DBFM(O)-project liggen in de onderschatting van het 
belang van een goed ontwerp, in een slechte integrale aanpak door interne concurrentie, in 
het teveel willen en boven eigen capaciteit uitstijgen en in de omgang met het buitenland.

3.2.2. Bedreigingen voor de overheid

Procedures
Zowel in Nederland als in België klagen overheid en markt over langdurige processen. Uiteraard is er 
ervaring nodig, om langzaamaan het proces vlotter te laten verlopen en die ervaring is in beide 
landen  onvoldoende  aanwezig.  Er  zijn  veel  wetgevingen  op  overheidsopdrachten  en  bovendien 
komen bij de aanleg van infrastructuur, in zulke dichtbevolkte landen, veel interface problemen, 
zoals bijvoorbeeld onteigening, naar boven. Procedures die te lang duren en daardoor teveel kosten 
kunnen  ervoor  zorgen  dat  de  markt  op  termijn  afhaakt  omdat  meedingen  voor  een  DBFM(O)-
contract  simpelweg  te  duur  wordt.  Als  de  overheid  niet  sneller  leert  filteren  en  procedures 
efficiënter, dus korter, maakt dreigt ze de interesse van de markt te verliezen.

De langdurige procedure is een doorn in het oog van vele marktpartijen en een drempel om 
aan zulke processen te beginnen of een aanzet om ermee te stoppen.

3.3. Toekomst van DBFM(O) bij 
infrastructuur in België en Nederland
Om uit te maken wat je als bedrijf wil, als het gaat om DBFM(O) en publiekprivate samenwerking, is 
het belangrijk dat je een goed zicht hebt op de toekomst die er voor deze innovatieve vorm van 
aanbesteden  is  weggelegd.  Op  die  manier  kunnen  investeringen  vandaag  optimaal  afgestemd 
worden op de uitdagingen van morgen. 

3.3.1. Toekomstige toepassingen

Er zit een belangrijke nieuwe trend bij Rijkswaterstaat. Men wil centraliseren en  DBFM(O) in de 
toekomst  enkel  nog  inzetten  om  grote,  ingewikkelde  projecten  te  versimpelen.  De  projecten 
worden  dus  wel  groter  en  complexer,  maar  er  komen  er  minder  op  de  markt.  Men  gaat  de 
innovatieve aanbesteding enkel nog toepassen van de Public Private Comparator zeer positief in 
balans zit. Men wil dit ook nog alleen doen op zeer herkenbare stukken van de weg, bijvoorbeeld 
van  knoop  tot  knoop.  Op  die  manier  zijn  er  niet  teveel  aanpassingen  nodig  bij  aangrenzende 
stukken.  Bovendien  wil  men  ook  meer  PPS  inbrengen  in  andere  projecten  bijvoorbeeld 
gebiedsontwikkeling en gaat men kijken naar toepassingen van PPS in de natte sector vb. beheer 
van binnenwateren.
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DBFM(O)  wordt  niet  de  hoofdaanbestedingsvorm  bij  Rijkswaterstaat  dus  kennis  rond  innovatief 
aanbesteden focust zich best op alle vormen van PPS en niet enkel op deze specifieke vorm van 
aanbesteden. De overheid wil nog altijd werk overdragen aan de markt, maar niet noodzakelijk 
volgens een DBFM(O)-contract en de kans is groot dat de toepassingen van DBFM in infrastructuur 
daarom zullen verminderen.

Er is vooral twijfel over de toepassing van DBFM bij infrastructuur om twee redenen. Het probleem 
momenteel is dat DBFM in infrastructuur te incidenteel wordt uitbesteed op te kleine stukken van 
de weg. Die te kleine stukken zorgen ervoor dat het heel moeilijk, zelfs onmogelijk, wordt om het 
onderhoud op een efficiënte manier te organiseren. Dit is anders in het buitenland, waar duizenden 
kilometers  worden  aanbesteed  in  DBFM(O)-vorm en  waar  voor  het  onderhoud  alleen  een  apart 
bedrijf  opgericht  kan  worden.  In  Nederland,  dus  ook  in  België,  is  de  schaal  te  klein  om het 
onderhoud efficiënt te realiseren. RWS is zich bewust van het probleem van onderhoudscontracten. 

Het feit dat projecten incidenteel worden uitbesteed heeft tot gevolg dat er te weinig dealflow is 
voor bedrijven. Dit wil zeggen dat er onvoldoende return is om PPS binnen een bedrijf draaiende te 
houden. Daarom zijn de hoge offertekosten voor bedrijven vaak een drempel om mee te doen aan 
een DBFM-project, en veel bedrijven haken dan ook af. De overheid is zich bewust van dit probleem 
en beseft  dat  er  vroeger  beslist  moet worden tussen bedrijven in  de biedingsfase  om de hoge 
offertekosten te compenseren en betere voorwaarden te bieden aan de bedrijven. Maar zover staat 
de overheid nog niet. Er moet immers een goede balans gevonden worden tussen enerzijds filtering, 
selectie  van partijen  en anderzijds  vrijheid  in  het  planproces,  die  wordt  bevorderd door  meer 
partijen. De overheid is gewoon nog niet klaar om abstract genoeg te specificeren. Ze wil nog te 
gedetailleerde  uitwerkingen,  want  op  die  manier  zitten  ze  safe,  maar  er  moet  eigenlijk  meer 
vertrouwen komen in heldere voorstellen op functioneel niveau. Dit zijn bedreigingen die eerder 
zijn  aangehaald.  Dat  vertrouwen moet  aangewakkerd worden door  de samenwerking  met  de F-
component, die ervoor zorgt dat er geen onrealistische voorstellen worden gedaan. 
Om die twee redenen, te kleine projecten en gebrek aan continuïteit in projecten, wat doorweegt 
door de hoge offertekosten, is er onzekerheid bij het Reflectieteam Bouw, bij Rijkswaterstaat, of 
DBFM(O) in louter infrastructuur in de toekomst nog veel gaat worden toegepast in Nederland.

Voor de toepassing van DBFM bij infrastructuur in België ziet het er rooskleuriger uit. 2008 voorspelt 
een jaar  te  worden waar  contracten  zullen  gesloten  worden.  Men  is  momenteel  bezig  met  de 
Oosterweelverbinding, het wegwerken van de missing links, het Diabolo-project, het Brabo-project 
en het Spartacus-project. Aangezien de ESR-neutraliteit voor de Vlaamse overheid momenteel zeer 
belangrijk is,  en DBFM-contracten een mooie vorm zijn van alternatieve financiering, lijkt er in 
België een zekerdere toekomst te zijn voor DBFM. De vraag is wat er gaat gebeuren als die ESR-
neutraliteit, en de kostenbesparingen niet meer zo belangrijk zijn. Uiteraard spelen ook in België de 
dreigingen  van  te  weinig  dealflow  en  kleine  stukken  netwerk  die  het  efficiënt  onderhoud 
bemoeilijken.

Wat specifiek geldt voor de Nederlandse overheid, is het dalende belang van de F-component.
De Nederlandse  overheid  ziet  nu  al  hoe  de  F-component  voor  moeilijkheden zorgt.  Immers  de 
overheid  leent  het  goedkoopst,  dus  heeft  geen  nood  aan  alternatieve  financiering  en  de 
aanwezigheid van de F-component zorgt ervoor dat de bedrijven die zich, zoals Heijmans, willen 
profileren als volwaardige SPC-partner, een aanzienlijk deel eigen vermogen moeten investeren. De 
enige reden waarom de overheid de F-component wil aanhouden is om op deze manier incentives te 
kunnen geven aan de bedrijven en om de sturing door financiële prikkels te gebruiken.
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3.3.2. Mobiliteit

Wat de O-component betreft klinkt er één geluid in België en Nederland: schoenmaker, blijf bij je 
leest. De overheid is niet van plan de exploitatie van het Nederlands of Belgisch netwerk uit handen 
te  geven.  Mobiliteit  wordt  zeer  belangrijk  in  de  toekomst.  Nederland  en  België  zijn  immers 
logistieke doorgangspoorten in Europa en een degelijk wegennetwerk kan daarom bijdragen tot de 
nationale  economie.  Als  mobiliteit  wordt  gedefinieerd  als  een combinatie  van  doorstroming  en 
beschikbaarheid,  is  de overheid  momenteel  vastberaden de garantie  van  doorstroming in  eigen 
handen te houden. 

Enerzijds omdat dit verkeersmanagement, het dienen van de burger, en het garanderen van een 
goed  uitgebouwd  netwerk  de  kerntaak  van  de  overheid  is.  Anderzijds  gelooft  men  dat  het  te 
moeilijk is om de exploitatie, de doorstroming door verschillende bedrijven te laten beheren. Er 
moet uniformiteit zijn over het ganse wegennetwerk en met verschillende beheerders is dit niet te 
realiseren. Interfaceproblemen tussen verschillende beheergebieden zogen dan voor een moeilijke 
leesbaarheid van de weg, waardoor de veiligheid van het netwerk daalt. Grote gebieden kunnen 
gerealiseerd worden met de samenwerking van lokale overheden maar daar is de kennis op een 
lokaler niveau nog veel te schaars voor.

Ten  derde  is  doorstroming  te  abstract  om  als  eis  in  een  contract  te  implementeren.  Voor 
beschikbaarheid kunnen duidelijkere criteria worden geformuleerd, maar doorstroming is te vaag 
om in een contractvorm af te ronden. 

Ten  vierde  heeft  de  overheid  schrik,  dat  bedrijven  door  de  constante  geldstroom die  aan  de 
exploitatie  is  verbonden,  teveel  zekerheid  krijgt  en  te  weinig  gaat  investeren  in  interne 
verbetering. Bovendien komt het garanderen van de O-component niet overeen met de filosofie van 
een  bedrijf?  Waarom zou een  bedrijf,  bij  het  garanderen  van  doorstroming,  niet  gewoon  voor 
winstmaximalisatie gaan? 

Dit is een zeer duidelijke mening die bij mensen van de overheid weerklinkt. Anderzijds zijn er 
gesprekken geweest waarin het ook duidelijk werd dat mobiliteit de eerstkomende jaren niet zal 
worden uitbesteed, maar waarbij wel werd getwijfeld of het zou kunnen in de toekomst, op zo een 
10 jaar van vandaag. Dat mobiliteit niet zal worden in uitbesteed in de nabije toekomst, daar is 
men het over eens. Wat er gaat gebeuren binnen een aantal jaren is nog onduidelijk.

De toekomst  van DBFM(O)  bij  infrastructuur  in  Nederland lijkt  twijfelachtig.  Men wil  het 
aantal  wegenprojecten dat wordt  uitbesteed volgens  DBFM terugschroeven,  en is  aan het 
kijken naar de opties die er zijn voor DBFM(O) in de natte sector. De O-component heeft op 
het vlak van infrastructuur geen directe toekomst en de M-component kan niet voldoende 
efficiënt  worden  georganiseerd.  De  F-component  daalt  aan  belang  dus  heeft  ook  een 
twijfelachtig  voortbestaan  in  de  contractvorm.  Men  ziet  wel  een  duidelijke  toekomst  in 
DBFM(O) in gebiedsontwikkeling, waar ook infrastructuur bij komt kijken. 
In België heeft de overheid wel nog altijd de intentie om de missing links met PPS-contracten 
op te lossen. De kans is groot dat hier heel wat DBFM-projecten zullen worden geclosed in de 
nabije toekomst aangezien de alternatieve financiering voor de Belgische overheid nog altijd 
een belangrijke rol speelt.
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3.4. Opportuniteiten in het buitenland
Omdat er in landen zoals Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Australië, Canada, … al heel wat 
ervaring is opgedaan met verschillende vormen van publiekprivate samenwerking in infrastructuur, 
is  het  belangrijk  om na  te  gaan  wat  het  belang  kan  zijn  van  die  kennis  en  ervaring  uit  het 
buitenland.

3.4.1. Leren van het buitenland

Er wordt momenteel nog te weinig gekeken naar het buitenland, hoewel hier reeds belangrijke 
kennisfactoren zijn ontwikkeld die interessant zijn om te bekijken, vooral wanneer het gaat over 
kwaliteitseisen en de formulering ervan. 

Buitenlandse  bedrijven  hebben  al  een  sterke  deskundigheid  opgebouwd  als  het  gaat  om  het 
inbouwen van een toekomstvisie, een lange termijnaspect in het ontwerp en zijn sterk in het lezen 
en  vertalen  van  functionele  specificaties.  Bij  de  buitenlandse  overheid  is  men  ook  al  verder 
gevorderd  in  het  uitwerken  van  een  efficiënte  aanbestedingsstrategie  en  het  formuleren  van 
functionele specificaties. Dus zowel overheid als bedrijven hebben baat bij de kennis die in het 
buitenland al is opgedaan.

Het is de kunst om de ervaring van landen zoals  Engeland, waar een goede samenwerking mee 
bestaat op het vlak van kennisontwikkeling,  niet gewoon te kopiëren maar te vertalen naar de 
couleur  locale.  Tot  nu  toe  zijn  er  te  weinig  keuzes  gemaakt  die  werkelijk  op  Nederland  zijn 
afgestemd.  Voor  de  risicoverdeling  baseert  de  Nederlandse  overheid  zich  op  de 
samenwerkingsmodellen  uit  Nieuw-Zeeland  en  Australië.  Omdat  Nederland  een  soort 
"redelijkheidswetgeving"  heeft  waarbij  disputen  door  een  rechter  beslecht  worden  wordt 
contractvorming soms zeer moeilijk.  Bijvoorbeeld, als  een rechter beslist  dat de aannemer een 
bepaald  risico  niet  kan  dragen  wordt  het  teruggegeven  aan  de  overheid.  Dat  maakt  de 
risicoverdeling zo ingewikkeld.
In België moet rekening gehouden worden met de afwezigheid van de noodzaak aan ESR-neutraliteit 
in de Angelsaksische landen. Er wordt niet overal gehandeld vanuit dezelfde motieven, en dat heeft 
een gevolg voor de algemene aanpak.

Wat het buitenland betreft zijn er heel wat mogelijkheden. Leren van het buitenland is zeer 
belangrijk, maar moet gebeuren met aandacht voor de lokale situatie en voor de fouten die in 
het buitenland reeds zijn gemaakt. Er is dus voorzichtigheid geboden.
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3.5. Partnerships en consortia
Wat partnerships betreft is het goed om na te gaan, hoe de verhoudingen tussen partijen in een SPC 
nu zijn en hoe ze zouden moeten zijn om de onderlinge samenwerking en de samenwerking van de 
SPC met de overheid te bevorderen.

3.5.1. Voor- en nadelen van consortia

Het  positieve  aan  consortia  is  dat  ze  disciplines  samenbrengen  in  een  combinatie  die  typisch 
geschikt  is  voor  het  specifieke  project.  Bovendien  zorgen  ze  voor  een  risicospreiding  binnen 
bedrijven en ze geven de kans aan kleine bedrijven om zich op de DBFM-markt te laten horen. Voor 
kleine spelers is  dit interessant omdat ze op die  manier ook hun deel van PPS-koek krijgen. In 
sommige landen is het zelfs in het PPS-contract zo ingebouwd dat er kleine KMO's moeten betrokken 
worden in de onderaanneming.

Maar  hoe  zit  het  met  systemen  die  binnen  een  bedrijf  zijn  opgebouwd?  Bijvoorbeeld 
kwaliteitsborging. Neemt het ene bedrijf het systeem van een ander bedrijf over of wordt er een 
apart systeem ontwikkeld voor dit specifieke project? De overheid wil kunnen vertrouwen op een 
systeem dat al bestaat, dat zijn nut al heeft bewezen en waar men goed mee kan werken. Maar als 
twee bedrijven het systeem van een derde moeten overnemen is hier nog helemaal geen voeling 
mee opgebouwd. Door dat bedrijven onderling gelijkwaardigheid willen bieden in een consortium is 
er te weinig transparantie voor de overheid. De overheid wil duidelijkheid over de interne werking, 
en  de  verhoudingen  tussen  de  partijen  en  ze  willen  één  aanspreekpunt,  iemand  die  door  de 
consortiumpartijen een mandaat van spreken heeft verkregen. Zo moet er niet constant heen en 
weer  worden gelopen om beslissingen te checken en te herchecken maar  kan er  onderhandeld 
worden van man tot man, de overheid onderhandelt met een goede tendermanager die vertrouwen 
heeft van alle partijen.

De algemene indruk is dat bouwbedrijven best alles zelf in huis halen op vlak van ontwerp, bouw en 
onderhoud. Het is immers riskant om een lange termijncontract over 20 à 30 jaar aan te gaan met 
andere bouwbedrijven omdat het moeilijk is een beeld te vormen van de toekomst van een bedrijf. 
Men  raadt  aan  om  voor  lange  termijnprojecten  zo  weinig  mogelijk  langdurige 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Wanneer het gaat om specifieke niches kan wel geopteerd 
worden voor samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde bedrijven, zowel voor korte als voor 
lange termijn, en moet gekozen worden voor een solide partner.

Voor vaste samenwerkingsverbanden zijn banken meestal niet te vinden. Ze hebben immers een 
groot klantenbestand (ING werkt bijvoorbeeld samen met Heijmans, BAM en Strukton) en willen de 
relatie met de ene aannemer niet op het spel zetten door constante samenwerkingen aan te gaan 
met een andere aannemer. Wat banken doen is kijken naar consortia en zien wat deze per project 
te bieden hebben. En om niet teveel tijd te verliezen probeert ING op voorhand, voor een aantal 
PPS-projecten een verbinding aan te gaan met een zeker consortium zodat er toch een bepaalde 
zekerheid over een samenwerkingsverband is voor de consortia.

Op vlak van partnerships  zijn  er  enkele  grote  lijnen te  trekken.  Het  is  aangeraden voor 
bouwbedrijven  om  zich  te  specialiseren  in  de  D-,  B-,  en  M-componenten  en 
samenwerkingsverbanden  aan  te  gaan  met  banken.  Er  moet  gezorgd  worden  voor 
duidelijkheid en transparantie naar de overheid toe. 
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 Deel 4
Conclusies

In een eerste deel zijn de aandachtspunten rond DBFM(O)-contracten bij Heijmans Infra Nederland 
en Heijmans  Infra  België  kort  besproken.  In  het  theoretisch  kader  is  er dieper ingegaan op de 
toepassingsredenen van publiekprivate samenwerking voor beide landen, de verandering die deze 
samenwerking  met  zich  meebrengt  voor  overheid  en  markt  en  de  praktische  gevolgen  van  dit 
concept voor alle deelnemende partijen. Er is een verandering gekomen in de aanbesteding, in de 
werkwijze  en  in  de  organisatievorm  voor  zowel  publieke  als  private  partij.  Er  is  een  nieuw 
betalingsmechanisme ontwikkeld, waar financiële instellingen zoals banken en aandeelhouders een 
belangrijke rol in spelen. De risicobeheersing, die volgt uit de risico-overdracht van overheid naar 
markt, heeft een belangrijke plaats ingenomen in de kennisontwikkeling en contractvorming bij de 
twee partijen. Een en ander wordt samengevat in onderstaand schema.

Figuur uit presentatie Masterclass, Wim Leendertse, op www.rijkswaterstaat.nl

Er is sprake van een evolutie in de bouwwereld. Die evolutie is ontstaan omdat de overheid de 
belemmeringen voor innovatie voor de markt wou wegnemen en een samenwerking wou opstellen 
met de markt die financiële voordelen zou brengen door risico-overdracht en efficiëntie. De markt 
is in die trend gevolgd omdat ze gelooft dat er winst uit te halen valt, omdat ze een kans ziet om 
innovatief te werk te gaan, omdat ze kan profiteren van synergievoordelen door samen te werken 
met  andere  bedrijven  en  omdat  het  rendement  van  een bedrijf  kan  verhoogd  worden  door  te 
participeren in lange termijnprojecten. 

Wat ontbreekt in bovenstaand schema is een vorm van feedback. Het is voor beide partijen, markt 
en overheid, nuttig om na te gaan wat de initiële beweegredenen en doelstellingen waren om te 
beginnen met DBFM(O)-contracten en te kijken of vandaag deze doelstellingen zijn behaald, of men 
tenminste op de juiste weg zit om deze doelstellingen in de toekomst te bereiken. Wat is het effect 
van  deze  nieuwe  samenwerkingsvorm  op  de  markt,  en  hoe  beïnvloedt  deze  samenwerking  de 
organisatie van de overheid? Belangrijker nog, wat ontbreekt er, om DBFM(O) in infrastructuurbouw 
tot een succes te maken?
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Belemmeringen voor innovatie wegnemen

De overheid bepaalde het 
product

Bestekken waarin 
voorgeschreven wordt wat 
en hoe de overheid het wil 
hebben.

De overheid koos op 
laagste prijs

Prijs als voornaamste 
gunningcriterium is 
taakstelling waarmaken 
tegen de laagste kosten.

De overheid was 
onvoorspelbaar

Gunningcriteria per 
afzonderlijk project bieden 
de markt weinig houvast.

De overheid specificeert 
oplossingsvrij

Inkopen op basis van 
outputspecificaties en 
innovatieve bevordering.

De overheid gunt op 
prijs/prestatie

Niet alleen gunnen op prijs 
maar ook op kwaliteit 
gerelateerd aan 
beleidsdoelstellingen.

Overheid geeft spelregels

Door politieke context 
onvoorspelbaarheid nooit 
helemaal op te heffen. Wel 
duidelijke spelregels.

Verleden

Heden / 
Toekomst



Door  dit  werk  is  een  poging  gedaan  om  een  zo  volledig  mogelijk  beeld  te  scheppen  van  de 
toepassing  van  DBFM(O)-contracten  bij  infrastructuur  in  Nederland  en  België.  Enerzijds  is  de 
theoretische kant sterk belicht door het theoretisch raamwerk dat is opgesteld, en anderzijds zijn 
praktijkervaringen  aan  bod  gekomen  door  gesprekken  met  mensen  uit  de  bouwwereld,  het 
bankwezen, de overheid, brancheorganisaties, kenniscentra, reflectieteams. Op die manier zijn ook 
de twee belangrijke spelers, markt en overheid in beeld gebracht.

Hierdoor wordt een overzicht gecreëerd van de huidige toestand en door de terugkoppeling met het 
theoretisch kader wordt duidelijk wat er op welke vlakken al bereikt is, en waar nog aan gewerkt 
kan worden. Er kunnen met andere woorden leerpunten gefilterd worden, voor beide partijen, door 
een  vorm  van  feedback.  Leren  uit  de  opgedane  ervaringen  en  die  kennis  implementeren  in 
toekomstige toepassingen.

Door de nauwe samenwerking met Heijmans Infra Nederland is er een sterke marktgerichtheid in 
het vormen van de conclusies,  aangezien het  vooropgestelde doel  was om leerpunten voor een 
succesvolle organisatie, in de verwerving en uitvoering van DBFM(O)-contracten, te formuleren. Die 
leerpunten worden uitvoerig  behandeld in het werk dat wordt geschreven voor Heijmans, maar 
worden in dit werk niet besproken. 

Maar het is zo dat het hier gaat om een samenwerkingsconcept tussen twee partijen en dat er ook 
voor de overheid leerpunten te formuleren zijn. Het is daarom moeilijk om enkel de markt aan te 
spreken in een proces waar niet alleen de markt aan de bal is. Daarom wordt er in dit deel een 
advies geformuleerd voor markt en overheid, en voor de samenwerking tussen de twee. Het gaat 
immers om een leerproces voor twee partijen.

Organisatorisch
Dit  nieuwe samenwerkingsconcept  heeft  baat  bij  een goede organisatie  bij  overheid  en markt. 
Hoewel PPS al enige jaren wordt toegepast, zijn hier bij beide partijen nog heel wat uitdagingen te 
bespeuren.

Het is belangrijk dat de overheid haar prioriteiten op een rij heeft en weet wat ze wil doen. Er 
moet duidelijkheid zijn over toekomstige toepassingen (denk aan de uitbesteding van mobiliteit) en 
men moet hierin eerlijk zijn naar de markt toe. Zeggen wat ze gaan doen, en doen wat ze zeggen. 
Als de overheid vele beloftes maakt waarop de markt niet kan vertrouwen, loopt de samenwerking 
stroef. De overheid moet weten wat ze met haar regierol wil aanvangen. Ze moet beslissen wat de 
beste manier is om haar kerntaak van verkeersmanagement uit te voeren en of ze die taak nog 
daadwerkelijk lang zelf wil uitvoeren. En als ze beslist om taken over te laten aan de markt, moet 
de overheid ook afstand durven nemen. Het is oneerlijk om risico's over te dragen naar de markt, en 
toch nog zelf alle touwtjes in handen te willen houden.

Als de overheid duidelijkheid schept over haar intenties kan de markt daar op inspelen. Nu er nog 
onduidelijkheid en twijfel zit over de toekomst van DBFM(O) bij infrastructuur, bij de Nederlandse 
overheid, is het voor de markt verstandig om verschillende toekomstscenario's uit te denken. Men 
moet eerst en vooral beslissen voor zichzelf in welke richting men uit wil gaan. Wil men regisseur 
van processen worden, wil men bouwer worden tijdens die processen of wil men beide kunnen? 
Heijmans Infra Nederland heeft hier haar weg al gekozen: als integrale SPC-partner wil het bedrijf 
ontwerpen, bouwen en onderhouden en een consortium leiden door mee te stappen in de SPC. Als 
die richting op punt staat, is het aan de markt om zich zo te organiseren dat ze optimaal gewapend 
is  om  te  beantwoorden  aan  de  verschillende  mogelijke  scenario's  van  de  overheid.  Door 
veranderingsgezind en dynamisch na te denken over de toekomst, kan de markt flexibel inspelen op 
veranderingen die door de overheid kunnen geïmplementeerd worden.

Voor de samenwerking tussen beide moet er meer gewerkt worden aan communicatie.  Men moet 
leren begrip hebben voor elkaars  positie.  De markt moet inzien dat het uiteindelijke doel,  het 
dienen  van  de  burger  is,  niet  de  laagste  prijs  halen.  Even  belangrijk  is  vertrouwen  in  elkaars 
kunnen. Een onbetrouwbare overheid en de bouwfraude die nog niet zo lang achter de rug hebben 
een slechte invloed op wederzijds vertrouwen.
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De Belgische overheid geeft meer duidelijkheid en zekerheid over de toekomstige toepassingen van 
DBFM(O) bij infrastructuur. Met deze wetenschap kan de markt zich efficiënt organiseren in de rol 
die ze wil aannemen.

Organisatorisch  gezien  zijn  de  kernwoorden  voor  de  Nederlandse  overheid  prioriteren, 
duidelijkheid, betrouwbaarheid. Voor de markt geldt flexibiliteit en vooruit denken. Samen 
moeten ze werken aan communicatie en vertrouwen.

Technisch
De overheid moet ook de praktische toepassing van het samenwerkingsconcept nog onder de knie 
krijgen.  Ze  moeten  hun  aanbestedingsprocedure  optimaliseren.  Dit  betekent  leren  functioneel 
specificeren, leren snel trechteren, mogelijk een compensatie voorzien voor de hoge offertekosten 
die de markt aangaat om te beantwoorden aan de eisen van de overheid en standaardiseren van 
contracten. Deze uitdagingen gelden voor de Nederlandse en de Belgische overheid.

Op  haar  beurt  moet  de  markt  ook  een  efficiënte  aanbestedingsstrategie  uitwerken.  In  huis 
standaardisatie kan hierbij helpen, zodat niet bij elke nieuwe aanbesteding een nieuwe werkwijze 
gezocht moet worden. Met de keuze die de bedrijven maken om zich al dan niet te specialiseren 
moet er geïnvesteerd worden in de nieuwe kennisgebieden, in de uitbreiding en innovatie van reeds 
gekende  expertises  en  in  nieuwe  jonge,  veranderingsgezinde  mensen.  Bovendien  moet  er 
uitzonderlijke  aandacht  besteed  worden  aan  de  integratie  van  de  nieuwe  kennisvakken.  Deze 
integratie moet bewerkstelligd worden op beleidsniveau. 

Op technisch  vlak moet  de aanbestedingsprocedure  bij  de  overheid  centraal  staan:  leren 
trechteren,  standaardiseren,  functioneel  specificeren.  De  markt  moet  efficiënt  leren 
aanbesteden, haar eigen werkwijze optimaliseren en niet wachten tot de overheid dat voor 
haar  doet. Investeren  in  innovatie,  expertise  en  kwalitatief  personeel  zijn  uitermate 
belangrijk op technisch vlak.

Financieel
In Nederland is er sterke twijfel over het voortbestaan van de F-component bij de overheid. De 
financiële voordelen en de risico-overdracht zijn aanlokkelijke beelden, maar als marktpartij moet 
je  veel  geld  op  tafel  leggen  om  te  mogen  innoveren.  Je  moet  je  als  markt,  overheid  en 
maatschappij  afvragen  hoeveel  je  wil  betalen  voor  innovatie  en  of  dit  de  enige  manier  is  om 
innovatie te bewerkstelligen?

Mogelijk  is  het  voor  de  overheid  en  markt  beter  als  er  naar  een  andere  vorm van  PPS  wordt 
gestreefd. Als er meer wordt gewerkt met alliantievormen, delen zowel markt als overheid in de 
winst en in de risico's, hetgeen de risico-overdracht voor de markt niet meer zo duur maakt. Dan 
wordt er samen gewerkt naar optimalisatie en krijgt men daar ook samen de vruchten van.

In België is er een noodzaak om de financiering mee te nemen in de contractvorm maar daardoor 
wordt het hele proces simpelweg te duur voor de markt. De overheid moet hier op één of andere 
manier  in  tussenkomen.  De  Participatiemaatschappij  Vlaanderen  heeft  dergelijk  systeem  van 
compensatie voor aanbieders ontwikkeld.

Voor  de  Nederlandse  en  Belgische  markt  is  het  momenteel  belangrijk  dat  ze  proberen  een  zo 
interessante partner te zijn voor financiële instellingen.

Financieel  gezien  is  DBFM(O)  momenteel  een  zeer  duur  proces.  Als  de  overheid  geen 
technische verbetering maakt in haar procedures zal het niet goedkoper worden. Men moet 
zich  afvragen  of  DBFM(O)  wel  de  geschikte  manier  is  om  innovatie  te  bevorderen,  een 
meerwaarde te creëren en toch financieel voordeel voor de overheid te bereiken?
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Juridisch
Iedereen wil zich in deze contractvorm zoveel mogelijk indekken tegen risico's. Waar zit dan de 
samenwerking? Streven beide partijen wel allebei naar hetzelfde doel? De overheid moet kijken of 
ze  niet  teveel  verwacht  van  de  risico-overdracht  en  mag  geen  protectionistische  contracten 
opstellen waar zij als enige partij goed uitkomt, want dat kan de markt niet dragen.

De markt moet niet alleen voor DBFM(O), maar voor alle vormen van PPS een contractkennis eigen 
maken, waar voor elk publiekprivaat samenwerkingscontract op kan vertrouwd worden. Het gaat 
dan om een sterke risicomatrix en beslissen hoeveel men wil betalen om risico's op zich te nemen.

In de juridische context speelt de risico-overdracht en - verdeling een grote rol. De vraag is of 
de overheid niet teveel van zich wil afschuiven en hoeveel de markt wil en kan dragen van 
risico's om toch maar het project binnen te halen.
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Voor de totstandkoming van deel 3 zijn de volgende mensen gesproken:

Voor Nederland

• Jan Moerkerk: Moerkerk Advies

• Jan De Bont: Heijmans adviseur

• Jan van Oorschot: Bouwreflectieteam

• Wim Leendertse: Rijkswaterstaat

• Marc Bollen: Kennispool PPS 

• Ineke Roest: Heijmans

• Han Claessen , Isabel Frits: ING Nederland

• Paul Brouwer: ProRail

Voor België

• Yvan Verbakel: KULeuven

• Marc Dillen: Vlaamse Confederatie Bouw

• Ruben Haerens: Team Vlaams Bouwmeester

• Jacques Samoy: ING België

• Tim Lonneux, Geert De Rijke, Ann-Severine De Poupeleer: Agentschap Wegen en Verkeer

• Geert Schoukens: Participatie Maatschappij Vlaanderen
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Lijst met afkortingen
1. DBFM(O): Design-Build-Finance-Maintain-Operate

2. EPC: Engineering Procurement Construct

3. ESR: Europees Stelsel van Rekeningen

4. HA: Highways Agency

5. HIB: Heijmans Infra België

6. HIN: Heijmans Infra Nederland

7. IMF: International Monetary Fund

8. KMO: Kleine en Middelgrote Ondernemingen

9. LCC: Life Cycle Cost

10. PFI: Private Finance Initiative

11. PMV: Participatiemaatschappij Vlaanderen

12. PPC: Public Private Comparator

13. RWS: Rijkswaterstaat

14. SPC: Special Purpose Company
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Verwerving en uitvoering van DBFM(O)-contracten bij infrastructuurwerken in Nederland en 

België: Leerpunten voor een succesvolle organisatie - Samenvatting

Sophie Hayen - Masterproef 2008 - Promotor: Prof. B. Immers

DBFM(O)-contracten  zijn  geïntegreerde  contracten  en  een  specifieke  vorm  van  publiekprivate 

samenwerking waarbij de markt wordt gecontracteerd om het ontwerp (Design), de bouw (Build), 

de  financiering  (Finance),  het  onderhoud  (Maintain)  en  eventueel  het  beheer  (Operate)  te 

vervolledigen  van  overheidsgerelateerde  werken  zoals  ziekenhuizen,  scholen,  gevangenissen, 

wegen, bruggen, tunnels, water- en andere zuiveringsinstallaties.

Dit werk onderzoekt de organisatorische, technische, financiële en juridische context waarin deze 

contractvorm wordt toegepast in infrastructuurwerken in Nederland en België. Aan dit theoretisch 

kader wordt een praktijkervaring gekoppeld. Die ervaring vloeit voort uit enerzijds een stage bij 

een Nederlands bouwbedrijf dat zich bezig houdt met deze contractvorm en anderzijds gesprekken 

met mensen van de overheid, brancheorganisaties, kenniscentra, enz. .

Uit deze combinatie van praktijk en theorie, en de vertegenwoordiging van markt en overheid, 

ontstaat  een  volledig  beeld  van  deze  vorm  van  publiekprivate  samenwerking  en  wordt  de 

complexiteit  van  het  concept  aangetoond.  Er  worden  leerpunten  geformuleerd,  voor  het 

bouwbedrijf in kwestie, voor een succesvolle verwerving en uitvoering van deze DBFM(O)-contracten 

in infrastructuur.

DBFM(O)-contracts  are integrated contracts  and a specific  form of public  private partnerships.  

Here the market is contracted to  Design,  Build,  Finance,  Maintain and possibly  Operate public 

related  works  such  as  hospitals,  schools,  prisons,  roads,  bridges,  tunnels,  water  and  other 

purification plants. 

This thesis investigates the organizational, the technical, the financial and the juridical context in  

which this contract is applied in infrastructure in Belgium and the Netherlands. To this theoretical  

frame, a practical experience is linked. This experience comes from an internship with a Dutch  

firm of contractors on the one hand, and from conversations with people from the government,  

umbrella organisations, specifically set up foundations, etc. on the other hand .

From this combination of practice and theory, and the representation of market and government,  

a complete picture of this form of public private partnership is created and the complexity of the 

subject  is  pointed out.  There  are  points  of  learning  formulated,  for  the  firm in  question,  to  

achieve a successful procurement and execution of these DBFM(O)-contracts in infrastructure.
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