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Prof. Dr. Steven Van Garsse 
Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid 

 Inleiding: PPS versus PPS 

 DBFM-projecten in Vlaanderen 

 Geleerde lessen, evoluties en tendenzen op 
Vlaams en Europees niveau 

 (Re)acties vanuit de Vlaamse overheid 

 Slotbeschouwingen 
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 PPS in Vlaanderen omvat een veelheid aan 
samenwerkingsvormen 

 

 Stadsvernieuwingsdecreet: hefboomfunctie 

 DBFM(O): 

• Uitgevoerd door private partner - SPV 

• (Resultaats)verbintenis adhv outputspecificaties:  

 WAT je wil niet HOE je ‘t wil 

 Beschikbaarheid  centraal 

 Functionaliteit 

 In ruil voor een prestatiegerelateerde 
beschikbaarheidsvergoeding 
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 In uitvoering: 
◦ Brabo I 

◦ Liefkenshoekspoortunnel 

◦ Via-Zaventem/Diabolo 

◦ Kantienberg U. Gent 

◦ DBFM kunstgrasvelden 

◦ Stelplaats Tongeren 

◦ Stelplaats Brugge Overijse Zomergem 
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 In tender/pipeline: 
◦ Kempense Noord Zuid 

◦ R 4 

◦ Noord-Zuid Limburg 

◦ A 11 

◦ Brabo II 

◦ Livan 

◦ Spartacus 

◦ … 

 Keep it simple: innovatieve structuren versus 
klassieke contracten 

 The sky is the limit: oversized projects  

 Goede selectie en voorbereiding= hogere kans 
op succes 

 ESR-neutraliteit krijgt Europees meer en meer 
aandacht maar wordt moeilijker te realiseren 

 Europese Commissie/EIB/lidstaten: EPEC 
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 European PPP in 2010: 67 Deals so far (bron EPEC) 

 The market trend up to end September suggests that 2010 
will be a solid year for the European PPP market. EPEC data 
evidences that 67 transactions have reached financial close 
for a total financing volume of EUR 13.9 billion 
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 Projectteams (multid, draagvlak intern,…) 
verhoogt kans op succes 

 Standaardisering: niet enkel klassieke DBFM-
contracten maar ook vereenvoudigde 
modellen of modellen voor kleinere projecten 
◦ Vergroot de voorspelbaarheid, verlaagt de drempel 

◦ Verlaagt de transactiekosten 

 

 

 Maatregelen financiële crisis 

 Projectteams opgepikt in “Versnelling 
Investeringsprojecten” en diverse nieuwe 
projecten en toegenomen professionalisering 
(interne opleidingen cfr init. KC PPS) 

 Meer en meer aandacht voor meer klassieke 
DBFM structuren (cfr Sport versus 
Scholenbouw), maar ook aandacht voor 
andere innovatieve contracten 
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 Aandacht voor een betere selectie van de 
projecten: “Regeerakkoord: PPS bij 
meerwaarde” + ontwikkeling nieuwe 
meerwaardescan 

 Ontwikkeling van (nieuwe) modellen 
◦ Modelleiddraad competitive dialogue 
◦ Vereenvoudigde juridische modellen voor ‘kleinere 

DBFM’ projecten (mini en micro) met evenwichtige 
risicoverdeling, aandacht voor de 
financierbaarheid… 

◦ Modellen voor  realistische outputspecificaties voor 
vastgoed DBFM-projecten 

 

 Belangrijke stappen gezet.. 

 Dealflow en uitdagingen op lange termijn ? 
◦ Gezondheidssector (rusthuizen, ziekenhuizen,…) 

◦ Overheidsgebouwen (EPC richtlijn Europese 
Commissie: De richtlijn bepaalt onder meer dat alle 
nieuwe gebouwen waar overheden de eigenaar van 
zijn in 2018 bijna-energieneutraal moeten zijn, in 
het kader van de voortrekkersrol van overheden)  

◦ … 
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Bedankt voor uw aandacht! 
 

Vragen? 

 

 www.vlaanderen.be/pps 
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