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FM-revolutie 
achter de gevangen ismuren
Op relatief korte tijd worden - verspreid over Vlaanderen en Wallonië - vier gloednieuwe 
gevangenisinstellingen in gebruik genomen. Voor FOD Justitie zijn ze niet alleen de 
referentie voor toekomstige projecten, ze staan tevens voor een totaal nieuwe aanpak voor 
wat de financiering betreft en ook op het vlak van facility management is er ronduit sprake 
van een revolutie. Christine D’Hont, Chef van de Instelling in Leuze (Henegouwen), was zo 
vriendelijk voor ons de sluier te lichten van de normaal strikt gesloten gevangeniswereld.

E 
en aantal jaren geleden besliste FOD 

Justitie tot de bouw van een aantal nieuwe 

gevangenissen, niets te vroeg overigens, 

want heel wat Belgische gevangenissen hebben er 

al een flinke diensttijd opzitten. Het 

nieuwbouwoffensief kadert in de uitvoering van 

het regeerakkoord van de federale regering die het 

masterplan 2008 - 2012 - 2016 goedkeurde voor 

een meer humane gevangenisinfrastructuur. Het 

masterplan, dat het overbevolkingsprobleem in 

onze Belgische gevangenissen wil oplossen, 

voorziet o.a. in de bouw van 7 nieuwe instellingen 

om tegemoet te komen aan de grotere behoeften, 

evenals de bouw van 6 nieuwe instellingen ter 

vervanging van de sterk verouderde infrastructuur. 

De eerste 7 zullen tevens de nodige buffercapaciteit 

bieden, nodig om verouderde instellingen te 

kunnen renoveren.

De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer. 

Om de hoge, maar meer dan noodzakelijke kosten 

verbonden aan de nieuwbouwprojecten draaglijk 

te maken, werd uitgekeken naar partners om een 

Publiek-Private-Samenwerking (PPS) te kunnen 

opstarten. Deze keuze betekende voor de FOD 

Justitie het inslaan van een totaal nieuwe weg, om 

aldus beter aan te sluiten bij de algemene trend in 

de publieke sector. De nieuwe gevangenis-

instellingen zijn Marche-en-Famenne, Leuze en 

Beveren. Voor Dendermonde staat een identiek 

programma op stapel, maar hier is vertraging 

opgetreden. Christine D’Hont, die het meer dan 

een eeuw oude gevangenisgebouw van Vorst ruilt 

voor de nieuwbouw in Leuze: “De Regie der 

Gebouwen en de FOD Justitie organiseerden een 

wedstrijd waarvoor consortia bestaande uit 

studiebureaus, aannemers, financiers en 

onderhoudsfirma’s zich konden kandidaat stellen. 

Het lastenboek was voor alle instellingen identiek. 

Wat Leuze betreft dienden twaalf consortia hun 

kandidatuur in. Voor elk nieuwbouwproject is 

uiteindelijk een ander consortium samengesteld. 

De vernieuwende PPS-aanpak voor de nieuwbouw 

van de instellingen in Beveren, Marche-en-

Famenne en Leuze-en-Hainaut leverde de Regie 

der Gebouwen de PPS Award 2013 op”.

De Publiek-Private-Samenwerking heeft een 

contractduur van 25 jaar. Al die tijd betaalt de 

Regie der Gebouwen een ‘beschikbaarheids-

vergoeding’ aan het consortium. Dat sluit in dat   

de privépartner instaat voor de bouwkosten    

(incl. BTW), de financiering en het onderhoud 

van het project. Na afloop van de contractduur 

wordt de Belgische Staat eigenaar van het gebouw.

Ommezwaai 
Het PPS-consortium hanteert de DBFM-formule 

(Design, Build, Finance en Maintenance). 

“Maintenance staat hier voor meerjarenonder-
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  samenstelling DbFm-team 

•	 Design:	Assar	Architects,	Storimans	Wijffels	Architecten,	DDS&Partners	Architects,	Arch	&	Teco,	Spie,	JNC,		

 Aries Consultants

•	 Build:	Cordeel	(zetel	Temse),	Willemen,	Socotec,	Pirnay,	Bopro,	Vega	Projects	International,	Progroup,	Venac

•	 Eindverantwoordelijke	Finance	&	Maintenance	vanaf	de	afwerking	van	de	gebouwen:	Cofinimmo

•	 Maintenance,	soft	en	hard	services,	facility	management	en	monitoring:	Facilicom	Facility	Solutions	met	

	 haar	zusterbedrijven	Prorest	Catering	en	Gom	Cleaning,	en	Dalkia
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houd, technisch onderhoud, catering, 

schoonmaak, linnen (wasserij), de groenverzorging 

voor de 14 hectaren tellende site, het onderhoud 

van de gebouwen en het bijhorend facility 

management en monitoring van alle services” 

verduidelijkt Christine D’Hont. “Het onderhoud 

van de gebouwen betekent dat de werking van de 

gebouwen moet verzekerd zijn, evenals de 

installaties voor safety & security. De eigenlijke 

beveiliging is de taak voor onze eigen mensen, het 

is tenslotte hun corebusiness!”.

Dat is grondig verschillend met de traditionele 

situatie binnen het gevangeniswezen waarmee 

Christine D’Hont goed vertrouwd is: “De eigen 

medewerkers, cipiers en anderen, verzekerden zo 

goed en zo kwaad als het ging het kleine 

onderhoud. Het was zo goed mogelijk behelpen. 

De grotere noodzakelijke werken moesten altijd 

aangevraagd worden bij de Regie der Gebouwen. 

De gevangenisinstelling zelf beschikte niet over 

een werkingsbudget en de beslissingsbevoegdheid 

om dit soort werken uit te besteden. Er was echt 

nood aan professionalisering. Er is echter beperkt 

tot weinig intern potentieel om dit aan te pakken, 

waardoor de keuze voor een PPS-partner en de 

DBFM-formule de meest aangewezen oplossing 

bood”.

arbeidsintensief
De werkingssituatie die voor de nieuw gebouwde 

gevangenissen van Marche-en-Famenne, Leuze en 

Beveren wordt gehanteerd vertrekt vanuit een 

gedetailleerd lastenboek. Dit bepaalt alle vaste 

afspraken en de daaraan verbonden SLA’s. “De 

contractant weet voor elke taak wat er te doen is, 

wat de verwachtingen zijn en binnen welke 

tijdslimiet er moet gehandeld worden” licht 

Christine D’Hont toe. Dat is een hele uitdaging 

ook voor ons, omdat we al die gedefinieerde 

services moeten monitoren. Dat maakt ons beroep 

anders, moderner en ook technischer”.

‘Technischer’ slaat zeker ook op de uitrusting van 

de cellen. Zo zullen gedetineerden in Leuze vanuit 

hun cel kunnen telefoneren en gebruik maken van 

intranet-services (vb. opvragen dossier). Uiteraard 

zit dit alles gekoppeld aan een ‘controlled access’-

beheer. 
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De samenwerking met gedetineerden 
vergt inleving van de medewerkers 

bij de contractant  

Christine D’Hont, 
Chef van de Instelling in Leuze en Hainaut
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Het eigen personeelsbestand bestaat uit 265 

medewerkers, waarvan twee derde afkomstig uit een 

viertal andere gevangenissen. Specifiek aan het 

gevangeniswezen is dat een functie viervoudig moet 

ingevuld worden om de 7/7 en 24/24 permanentie 

te kunnen verzekeren. Voor Leuze betekent dat 

alleen al 220 cipiers! “Het menselijk contact tussen 

gedetineerde en cipiers is primair voor de beveiliging 

binnen een gevangenisinstelling” verduidelijkt 

Christine D’Hont. “Het over-automatiseren van de 

gevangeniswerking is daarom af te raden”.

De instelling van Marche-en-Famenne is iets meer 

dan een half jaar voor Leuze in dienst genomen. 

Uiteraard zijn er uitwisselingen van de eerste 

ervaringen met de nieuwe werkingssituatie. “Het 

blijkt allemaal te werken zoals verwacht” getuigt 

Christine D’Hont. “Dat sluit niet uit dat er vooraf 

kritiek was vanuit de medewerkers die voor 

onderbezetting vreesden, omdat ze niet vertrouwd 

waren met de services van een onderhouds-

contractant”.

een eigen bedrijfscultuur implementeren
De gevangenis van Leuze zal gedurende de maanden 

mei en juni ‘opstarten’, om klaar te zijn voor de 

aankomst van de gedetineerden begin juli. Dat 

betekent het aanleren en grondig testen van de 

omgang met uitrusting, materiaal en procedures. 

“Eén van de kritiekgevoelige punten bij de cipiers 

zijn de voorziene tijden voor bewegingen” licht 

Christine D’Hont toe. “Het gaat bijvoorbeeld om de 

beweging tussen cel en refter. Daar kan onrust 

ontstaan indien niet goed doordacht”. 

De eigen medewerkers moeten zich ook inleven in 

de nieuwe werkingssituatie, in het bijzonder het 

omgaan met andere mensen. Het gaat om een aantal 

lokale mensen, medewerkers van de FOD Justitie en 

een 30-tal mensen van de contractant voor het 

onderhoudsluik, in dit geval Facilicom. 

In het oude systeem deden de gedetineerden het 

werk onder toezicht van de cipiers. De nieuwe 

werksituatie integreert voor een aantal taken 

(catering, de wasserij) de gedetineerden bij de 

onderhoudscontractant. Christine D’Hont: “De 

contractant moet de gedetineerden opleiden en 

voorbereiden voor een terugkeer in de normale 

maatschappij. Dat vereist van hen ook een hele 

aanpassing voor wat het omgaan met gedetineerden 

betreft”.

De ingebruikname van een gloednieuwe gevange-

nis is een unieke gebeurtenis, dat slechts weinig 
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  gevangenisinstelling Leuze  

•	 bouwheer:	Regie	der	Gebouwen

•	 gebruiker:	FOD	Justitie

•	 PPs-consortium:	FPR	Leuze	

	 (Cordeel,	Cofinimmo,	Willemen)

•	 aanvang studie: 2010

•	 aanvang werken: 2012

•	 bouwtijd: 18 maanden

•	 total oppervlakte: 28.500 m²

•	 bouwtechniek:	hoofdzakelijk	semi-	 	

	 prefabelementen	uit	gewapend	beton

•	 bouwbudget:	63	miljoen	euro

•	 Oplevering gebouw: 26/04/2014

•	 Ingebruikname: 1/07/2014

•	 basiscapaciteit:	312	gedetineerden,	

	 met	flexibiliteit	voor	+15%	bezetting.
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bij de organisatie en schikking van de 
ruimten en functies zijn de voorziene 
tijden voor bewegingen uiterst 
kritiekgevoelig bij de cipiers. Zo is er 
bijvoorbeeld de beweging tussen cel 
en refter of de open ruimte voor de 
wandeling. bij elke beweging kan 
onrust ontstaan indien niet goed 
doordacht.
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medewerkers in hun carrière mogen beleven. 

“Helemaal van niets mogen beginnen is het ideale 

moment om een eigen, nieuwe bedrijfscultuur te 

laten ontkiemen” klinkt het enthousiast bij Christine 

D’Hont. “We zullen de medewerkers informeren 

over de kosten die verbonden zijn aan de bouw van 

dit complex en meer nog aan de herstelkosten voor 

schade als gevolg van vandalisme. Hen sensibiliseren 

voor de waarde van deze nieuwe werkomgeving 

zien we als een belangrijke preventiemaatregel om 

een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen 

tegenover vandalisme door gedetineerden”.

De schoonmaak van de cellen gebeurt door de 

gedetineerden zelf. Als Chef van de Instelling 

overweegt Christine D’Hont dezelfde SLA’s op te 

leggen als deze gehanteerd voor de Facilicom-

medewerkers die de schoonmaak van de gemeen-

schappelijke en publieke delen verzorgen. 

Partnership versterken
Het contract heeft een looptijd van 25 jaar en het 

maintenance-gedeelte is alle vijf jaar vernieuwbaar. 

De basisregels staan in het lastenboek en de SLA’s 

zijn duidelijk gedefinieerd. Christine D’Hont: 

“Vanzelfsprekend zijn er regelmatig ontmoetingen 

met de mensen van Facilicom. Het is belangrijk 

waar nodig de procedures bij te sturen en permanent 

van elkaar te leren. Algemeen wordt ook verwacht 

dat een inlooptijd van twee tot drie jaar nodig zal 

zijn voor alle partijen om de nieuwe werkingssituatie 

optimaal te laten functioneren”. De samenwerking 

met gedetineerden vergt inleving van de mede-

werkers bij de contractant. 
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Hoe erkennen zij een noodsituatie en hoe reageren 

ze daarop? Wat zijn de risico’s en wat is het belang 

om alle voorvallen consequent te melden? 

Gedurende de opstartfase zijn er maandelijks 

meetings met als doel de samenwerking te versterken 

en de communicatie te optimaliseren. 

De DBFM-formule die nu haar intrede doet bij de 

FOD Justitie biedt nog heel wat potentieel tot 

verbetering. Christine D’Hont: “Momenteel valt op 

dat de verschillende componenten gewoon 

opeenvolgend aan bod komen, maar er weinig of 

geen onderlinge beïnvloeding is geweest. Het 

eindresultaat kan beslist nog beter door het gebruik 

van bij de ontwerpfase te integreren. Zo is het tot 

een minimum beperken van de bewegingen voor de 

gedetineerden binnen een gevangenis cruciaal voor 

de veiligheid. Het ontwerp kan daar veel toe 

bijdragen”.

Voor Brussel is op 24 december 2013 een bouw-

aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe 

gevangenis met capaciteit voor 1200 gedetineerden, 

de grootste van ons land, die de oude instellingen 

van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael moet vervangen. 

Locatie voor de instelling die een mannen-, 

vrouwen- en jeugdgevangenis omvat, is Haren.   

Ook hier is een PPS-partner geselecteerd - het 

Cafasso Consortium - die de DBFM-formule 

hanteert op basis van hetzelfde lastenboek dat voor 

Marche-en-Famenne, Leuze en Beveren werd uit-

geschreven.

Eduard CODDé n

Het	lastenboek	voor	de	nieuwbouwgevangenis	stelde	een	zo	energiezuinig	

mogelijke	constructie	voorop,	met	een	streven	naar	energieneutraliteit.

Duurzaam	bouwen	kreeg	alle	aandacht	onder	de	vorm	van:	

•	 de	materiaalkeuze	op	basis	van	de	‘Green	Guide	to	Specification’	

	 (www.bre.co.uk	)

•	 het	gebruik	van	duurzaam	en	efficiënt	isolatiemateriaal	

•	 het	toepassen	van	een	warmtekrachtkoppeling

•	 een	plan	voor	afvalbeheer	op	de	site

•	 een	duurzaam	beheerplan	met	focus	op	energie

•	 duurzaam	watergebruik	

•	 duurzame	toelevering

•	 de	aanleg	van	rietvelden	(ca.	1.000	m²)	voor	afvalwaterzuivering	

•	 het	installeren	van	zonnepanelen

•	 het	aanleggen	van	groene	wandelingen	voor	de	gedetineerden	

  Duurzaam bouwen 
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De formule van een Publiek-Private-Samenwerking (PPS) werd 
weerhouden voor de bouw van nieuwe gevangenissen. 

De contractduur van de PPS loopt over 25 jaar, gedurende dewelke 
de Regie der Gebouwen een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ 

betaalt aan het consortium van privébedrijven. 


