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Samenvatting

In 1996 besliste de Ministerraad in het kader van de meerjarenplannen van Justitie 
de Regie der Gebouwen te belasten met de bouw van nieuwe justitiepaleizen voor 
Antwerpen en Gent. Nagenoeg een decennium later waren beide gerechtsgebou-
wen, op basis van een alternatieve fi nanciering via een promotieovereenkomst, 
voltooid en in gebruik.

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van de bouw van 
deze gerechtsgebouwen. Het had daarbij oog voor de evolutie sinds de eerste 
ramingen van de bouw- en investeringskosten, de verantwoording van de meer-
kosten van de bouw, de naleving van de reglementering op de overheidsopdrach-
ten bij de gunning en uitvoering van de werken, de controle door de Regie op de 
verrekeningen en de naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden evenals 
de recuperatie van de kosten die ten laste zijn van andere partijen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de investeringskost van het gebouw in Antwerpen 
258,8 miljoen euro bedroeg, een veelvoud van de initiële raming (76,8 miljoen euro) 
op basis waarvan de Ministerraad in 1996 tot de bouw besliste. Voor Gent was 
de afwijking tussen de oorspronkelijke raming (49,6 miljoen euro) en de uiteinde-
lijke investeringskost (voorlopig vastgesteld op 135,4 miljoen euro) kleiner.

Aangezien de investeringkosten niet alle kosten bevatten, werden sommige uit-
gaven rechtstreeks gedragen door de begroting van de Regie. Op die manier loopt 
de totale kost van het gerechtsgebouw van Antwerpen op tot 280,3 miljoen euro 
(nog te verhogen ingevolge een schadeclaim van 2,2 miljoen euro), die van Gent 
(voorlopig) tot 154,8 miljoen euro. Ook zijn er de bijkomende kosten verbonden aan 
de promotieovereenkomsten en de verkoop van de rechten en plichten van de Regie 
in deze overeenkomsten aan een derde-investeerder. Deze worden via de huuruit-
gaven jaarlijks op de begroting van de Regie aangerekend en zijn in de hoger 
genoemde bedragen niet begrepen. Het Rekenhof had in zijn 163e en 164e Boek 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers reeds mee gedeeld welke supplemen-
taire kosten aan de transacties met de derde-investeerders zijn verbonden.

Bij de afsluiting van het onderzoek van het Rekenhof (april 2010) waren beide 
dossiers fi nancieel nog niet volledig afgewerkt. In het Antwerps dossier moeten 
de Regie en het Vlaams Gewest nog de eindafrekening opmaken voor de Amam-
tunnel, die op vraag van het Vlaams Gewest in het bouwproject werd geïnte-
greerd. De Regie moet daarnaast ook nog de kosten van de aanleg van een 
regenwatercollector (0,26 miljoen euro) recupereren van het Vlaams Gewest. 
Voor het gebouw van Gent moet de Regie nog een bedrag van (voorlopig) 4,7 mil-
joen euro recupereren op de derde-investeerder. Ook heeft de Regie een schade-
claim van 5,4 miljoen euro lopen op de Stad Gent en een privéfi rma wegens 
grondwatervervuiling. Daarnaast moeten enkele kleinere bedragen worden gere-
cupereerd van de Stad Gent, de FOD Justitie en een bank. 

De ramingen van 1996 kunnen niet zomaar worden vergeleken met de kostprijs 
van de gebouwen, en dit niet alleen omwille van de evolutie van de prijzen en 
lonen. De ramingen steunden immers op onvolledige informatie zodat de draag-
wijdte van het project, zeker in Antwerpen, in 1996 onmogelijk correct kon worden 
ingeschat. Ook zou blijken dat de Regie en de FOD Justitie voor de opmaak van 
de ramingen verkeerde uitgangshypothesen hanteerden. 

Vooral de complexiteit van het Antwerpse gerechtsgebouw biedt een verklaring 
voor de hoge kostprijs ervan. Men koos immers voor een monumentaal bouwwerk 
met een internationaal vermaard architect die hoge esthetische eisen stelde. Zo 



viel de kostprijs van de innoverende dakconstructie en gevelbekleding beduidend 
hoger uit dan de gedetailleerde ramingen die in voorbereiding van de aanbeste-
dingen werden opgemaakt. Voorts zorgde de afstemming met de werf van de 
Amamtunnel onder het gerechtsgebouw (en waarvoor het Vlaams Gewest verant-
woordelijk was) voor onvoorziene kosten en vertragingen. De Angelsaksische ont-
werpmethode van de architect, gekenmerkt door een ‘design as build’-aanpak 
waarmee de Regie weinig vertrouwd was, veroorzaakte op het terrein aanslui-
tingsproblemen tussen percelen. Onder tijdsdruk werd hiervoor vooral naar prag-
matische (en niet juridische) en soms kostelijke oplossingen gezocht. De korte 
uitvoeringstermijnen die aan de Regie werden opgelegd, maakten die aanpak in 
een aantal gevallen zelfs onvermijdelijk.

De Regie stond tijdens de uitvoering van de werken in voor de controle en het 
toezicht op de promotor en de werkzaamheden. Door de ‘design as build’-aanpak 
die van de aannemers een meer actieve inbreng in de uitvoering van het ontwerp 
van het Antwerpse gerechtsgebouw vereiste, bleek het niet mogelijk de individu-
ele verantwoordelijkheid vast te stellen van de betrokken partijen zodat de con-
tractueel bepaalde strafclausules niet konden worden toegepast. 

De belangrijkste verklaring voor de toename van de bouwkosten in Gent ligt in de 
grondwatervervuiling en de diverse termijnverlengingen die daarvan een gevolg 
waren.

In de praktijk werden de verrekeningen ingevolge meerwerken en meerkosten in 
hoofdzaak door de promotor zelf gecontroleerd. Dit hield risico’s in. Zijn vergoe-
ding werd immers op de bouwkost berekend, wat niet noodzakelijk aanzette tot 
het minimaliseren van de kosten, al waren er in de praktijk geen aanwijzingen dat 
de promotor de kostprijs zonder aanvaardbare reden verhoogde.

De aanpak van de Regie, met één leidend ambtenaar verantwoordelijk voor de 
praktische uitvoering van het project, voldeed niet meer voor dergelijke complexe 
projecten. De overheid (beleidsmakers en de Regie als uitvoerder) beschikte bij 
de voorbereiding en uitvoering ervan niet over een kader om de beschikbare 
instrumenten en knowhow (fi nancieel, juridisch, technisch, controle en rapporte-
ring) optimaal te gebruiken. Zo’n kader had het mogelijk moeten maken de uitbe-
stede projecten in goede banen te leiden en binnen een realistische en a priori 
aanvaarde budgettaire ruimte en timing te houden, en alle partijen op het geëi-
gende moment op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

Het Rekenhof heeft aanbevelingen geformuleerd opdat de Regie in de toekomst 
procedureel, organisatorisch en juridisch beter zou zijn gewapend om de kostprijs 
voor dergelijke complexe bouwprojecten te beheersen en het administratief 
beheer en de interne controle op een meer transparante en effi ciënte wijze te 
doen verlopen.

De administrateur-generaal van de Regie heeft de vaststellingen van het onder-
zoek onderschreven en meegedeeld dat hij het Rekenhof zal contacteren om 
samen met hem, de diensten van de Regie en de andere betrokken partijen over-
leg op te starten om de aanbevelingen te bespreken en concreter te maken.

De minister van Financiën, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, antwoordde 
dat hij de vaststellingen van het Rekenhof onderschrijft en dat met de Regie zal 
worden nagegaan in welke mate aan de aanbevelingen gevolg zal worden gege-
ven. Hij heeft de Regie gevraagd het Rekenhof op de hoogte te houden over de 
verdere afhandeling van de verrekeningen en schadeclaims voor het gerechtsge-
bouw van Gent en de eindafrekeningen met betrekking tot de Amamtunnel in 
Antwerpen.
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen (verder Regie genoemd) is een federale openbare instel-
ling van categorie A1 en staat op dit moment onder het hiërarchisch gezag van de 
minister van Financiën. Ze heeft als kerntaak de huisvesting van de diensten van 
algemeen bestuur van de federale Staat2. In de uitoefening van die taak treedt ze 
op als bouwheer. Daarnaast huurt ze ook gebouwen.

Ze realiseert haar projecten op basis van behoefteprogramma’s die haar door 
haar klanten – in de eerste plaats de federale administraties – worden aangereikt. 
De projecten worden gefi nancierd met kredieten van de begroting van de Regie 
of door een ‘alternatieve fi nanciering’. 

Bij de uitoefening van haar opdracht is de Regie onderworpen aan de wetgeving 
en reglementering op de overheidsopdrachten.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

1.2.1 Draagwijdte van het onderzoek

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van de bouw van 
de gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent waarvan de Ministerraad de bouw 
in het kader van de meerjarenplannen van Justitie heeft toevertrouwd aan de 
Regie. Het Rekenhof had daarbij oog voor de evolutie sinds de eerste ramingen 
van de bouw- en investeringskosten, de verantwoording van de meerkosten van 
de bouw, de naleving van de reglementering op de overheidsopdrachten bij de 
gunning en uitvoering van de werken, de controle door de Regie op de verreke-
ningen en de naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden evenals de 
werken in het kader van de bouw ten laste van andere partijen.

Het Rekenhof heeft de verrekeningen en regularisaties3 op zich niet onderzocht 
op hun realiteit of hun correctheid. Het onderzoek beperkte zich tot een analyse 
van de controles die door de Regie en door de Inspectie van Financiën op de ver-
rekeningen werden uitgevoerd. 

Wat het Antwerpse dossier betreft, heeft de Ministerraad van 7 september 2007 
een externe audit gevraagd4. Het Rekenhof heeft deze audit niet geëvalueerd 
maar heeft rekening gehouden met de conclusies en aanbevelingen ervan, voor 
zover ze relevant zijn voor de vragen die in het kader van het onderzoek van het 
Rekenhof worden behandeld. 

1 Zie de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar 
nut.

2 Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.
3 Verrekeningen hebben te maken met toevoegingen of weglatingen van posten in de oorspronke-

lijke meetstaat. Regularisaties zijn het gevolg van de aanpassing van vermoedelijke hoeveelheden 
van de meetstaat aan de effectief uitgevoerde hoeveelheden. Regularisaties zijn niet noodzakelijk 
het resultaat van een wijziging in de uitvoeringsplannen.

4 Verder in de tekst ‘de Audit’ genoemd. 
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De gunning van de promotieovereenkomsten viel buiten de scope van dit onder-
zoek. Eerder werden wel de openbare prijsvraag voor de ontwerpen van nieuwe 
gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent onderzocht5. 

1.2.2 Gerechtsgebouw van Antwerpen

De verspreiding van de gerechtelijke diensten over veertien locaties en het 
plaatsgebrek (dat zich reeds vanaf de jaren ’80 liet voelen) hebben de Regie der 
Gebouwen ertoe aangezet op zoek te gaan naar een adequate site voor de bouw 
van een nieuw justitiepaleis in de jaren ’90. Na onderzoek viel de keuze op de 
Antwerpse leien in het zuiden van de stad, en meer bepaald op de Bolivarplaats. 
Deze beslissing werd genomen in uitvoering van het tweede meerjarenplan 
Justitie (periode 1997-2001).

De functionele centralisatie van alle gerechtelijke diensten moest leiden tot een 
beter begrip door de burger van de werking van het gerechtelijke apparaat en de 
keuze van de locatie moest de Antwerpse leien hun architecturale einder van 
weleer terugbezorgen. Het ontwerp van het gebouw werd in 1999 toevertrouwd 
aan de Britse architect Richard Rogers, die ook het Centre Pompidou (Parijs) en 
de Millennium Dome (Londen) ontwierp. 

De werkzaamheden vingen aan in april 2001. De oplevering was gepland voor 
31 mei 2004 en vond uiteindelijk plaats op 28 oktober 2005. Het “Vlinderpaleis” 
werd op 28 maart 2006 ingehuldigd. 

Het gebouw werd in 2007 bekroond met de RIBA European Award (prijs uit-
gereikt door het Royal Institute of British Architects) en ontving in 2008 de inter-
nationale architectuurrpijs van het Chicago Museum.

1.2.3 Gerechtsgebouw van Gent

Zoals voor Antwerpen werd ervoor gekozen een nieuw paleis te bouwen omdat 
de gerechtelijke diensten met plaatsgebrek kampten en versnipperd waren over 
de stad. Dit project kaderde in het eerste meerjarenplan Justitie (periode 1996-
2000).

Het nieuwe justitiepaleis van Gent, dat eveneens een eigentijds karakter heeft 
maar minder monumentaal is als zijn Antwerpse tegenhanger, werd gebouwd op 
de locatie van een voormalig goederenstation in de Rabot-wijk. De eerste steen 
werd op 19 februari 2004 gelegd. De voorlopige oplevering werd gepland voor 
15 januari 2005 en vond uiteindelijk plaats op 30 november 2006. Het justitie-
paleis werd in juni 2007 ingehuldigd.

1.2.4 Methodologie

Het Rekenhof voerde zijn onderzoek uit in de periode 2007-2008 ter plaatse in de 
Regie aan de hand van documentonderzoek en een analyse van de aanrekeningen 
in de begrotingsboekhouding van de Regie. 

De evolutie van de ramingen werd opgevolgd aan de hand van documenten die de 
Regie opstelde bij de voorbereiding van de opmaak van de begrotingen of bij de 
voorbereiding van begrotingscontroles, of op basis van dossiers die aan de 
Minister raad werden voorgelegd en waarmee een verhoging van de kredietmach-
tigingen werd gevraagd. 

5 Rekenhof, 160e Boek, p. 250-254.
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De gedetailleerde ramingen werden bestudeerd op basis van de aanbestedings-
documenten, gemaakt bij de aanbestedingen van de verschillende percelen van 
de bouw. Naast de aanbestedingsdocumenten werden de offertes van de weer-
houden aannemers en de verrekeningen – en hun bijlagen – die door de promoto-
ren werden opgesteld, onderzocht. Voor de ramingen van de totale investerings-
kost werden de offertes van de promotoren van beide projecten onderzocht. 

De naleving van de reglementering op de overheidsopdrachten bij de gunning van 
de verschillende percelen van de bouw gebeurde aan de hand van een analyse 
van de aanbestedingsdocumenten en de gunningsbeslissingen. 

Wat betreft de verrekeningen steunde het onderzoek zich op de controleversla-
gen – voor zover die er waren – die door de Regie werden opgesteld. Voorts 
werden steeksproefsgewijs de verrekeningsdossiers die door de promotor werden 
opgemaakt en aan de Regie overhandigd, gecontroleerd op de motivatie ervan, 
de volledigheid van de documentatie en de interne consistentie. Voor het Ant-
werpse dossier werden alle verrekeningen van 150.000 euro of meer gecontro-
leerd, voor het Gentse dossier de verrekeningen van 100.000 euro en meer.

Het documentonderzoek werd aangevuld met gesprekken en interviews met de 
betrokken ambtenaren van de Regie. Bij het onderzoek naar het Antwerps 
gerechtsgebouw hebben de onderzoekers van het Rekenhof ook een gesprek 
gehad met de vertegenwoordigers van de promotor en met de inspecteur van 
Financiën geaccrediteerd bij de Regie.

Bij beide projecten liet de Regie een aantal werken uitvoeren die uiteindelijk door 
derden zouden moeten worden betaald. Bij dit onderzoek werd het protocol-
akkoord dat met het Vlaams Gewest werd gesloten onderzocht. Voor andere 
werken gebeurde het onderzoek op basis van verslagen opgesteld door de Regie 
of correspondentie gevoerd tussen de Regie en de betrokken derde. Het docu-
mentonderzoek werd in dit geval ook aangevuld met gesprekken en interviews 
met de betrokken ambtenaren van de Regie.

Bij zijn onderzoek heeft het Rekenhof kunnen rekenen op de volledige medewer-
king van de Regie.

1.2.5 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft de minister van Financiën, bevoegd voor de Regie, op 
15 februari 2006 schriftelijk ingelicht dat het een onderzoek zou voeren naar het 
gerechtsgebouw van Antwerpen. Van deze brief werd een kopie gestuurd naar de 
directeur-generaal van de Regie.

Met een brief van 5 april 2007 meldde het Rekenhof aan de minister van Finan-
ciën dat het een onderzoek zou doen naar het gerechtsgebouw van Gent. Ook 
van deze brief werd een kopie gestuurd naar de directeur-generaal van de 
Regie.

Een voorlopig onderzoeksverslag werd informeel voorgelegd aan de projectver-
antwoordelijke van de Regie van het gerechtsgebouw van Antwerpen en aan de 
directie Oost-Vlaanderen van de Regie6. Van beiden werd een reactie ontvangen. 
Met hun opmerkingen en verbeteringen werd rekening gehouden bij de redactie 
van dit verslag. 

6 De projectverantwoordelijke van de Regie voor het gerechtsgebouw van Gent was ondertussen 
gepensioneerd.
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Op 24 februari 2010 werd een voorontwerp van verslag toegezonden aan de 
administrateur-generaal van de Regie, die zijn reactie in een brief van 13 april 2010 
heeft meegedeeld. Zijn opmerkingen zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Het ontwerpverslag werd op 28 april 2010 toegestuurd aan de minister van Finan-
ciën, bevoegd voor de Regie. De minister antwoordde met een brief van 4 juni 2010 
(zie bijlage C).
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Hoofdstuk 2
Verschil tussen de geraamde kostprijs en de uiteindelijke 
investeringskost van de gebouwen

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de verschillen kunnen worden verklaard tus-
sen enerzijds de kostenramingen op basis waarvan de Ministerraad tot de bouw 
van de gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent heeft beslist en anderzijds de 
uiteindelijke investeringskost van de gebouwen. 

Achtereenvolgens worden de gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent behan-
deld. Aangezien voor het gerechtsgebouw van Antwerpen de grootste verschillen 
werden vastgesteld, heeft het Rekenhof dit dossier grondiger geanalyseerd7.

2.1 Antwerpen8

2.1.1 Raming van de bouwkost (1996 – 2001)

De Ministerraad besliste op 26 januari 1996 over te gaan tot de bouw van een 
nieuw gerechtsgebouw in Antwerpen op basis van een raming van 3.097.600.000 BEF 
(76.787.498,23 euro)9. Deze eerste raming die in januari 1996 door de Regie werd 
gemaakt, had echter uitsluitend betrekking op de bouwkost (post 02) van het 
project en dus niet op de totale investeringskost. Ze werd gemaakt voorafgaand 
aan de voorbereiding van de wedstrijd waarmee het ontwerpteam voor het gebouw 
zou worden geselecteerd10 en voordat de defi nitieve locatie van het gebouw 
bekend was11.

De raming steunde op de door Justitie gevraagde nettovloeroppervlakte van 
35.200 m². Ze ging uit van een verhouding van 1,6 tussen netto- en brutovloer-
oppervlakte, wat een gewenste brutovloeroppervlakte van 56.320 m² gaf. De 
Regie ging uit van een globale kost van 55.000 BEF/m² (1.363,41 euro/m²), wat 
resulteerde in een bouwkost van 3.097.600.000 BEF (76.787.498,23 euro).

Het ontwerp van het team dat de architectuurwedstrijd won, bevatte een raming, 
die de schatting van de Regie respecteerde. De wedstrijdjury, samengesteld uit 
ambtenaren van de Regie en onafhankelijke experts, achtte de raming van het 
winnende team realistisch12.

Reeds voor de aanvang van de werken werd duidelijk dat de raming van de bouw-
kost sterk onderschat was.

In het behoefteprogramma van Justitie was geen rekening gehouden met de salle 
des pas perdus, die 10 à 12 % van de brutovloeroppervlakte in beslag zou nemen, 
noch met de parkings voor het personeel en het publiek13.

 7 Zie ook bijlage B.
 8 Zie ook bijlage A, punt 1 voor een gedetailleerde weergave van bouw- en investeringskost.
 9 Alle bedragen in het verslag zijn (tenzij anders vermeld) inclusief btw.
10 Het Rekenhof onderzocht de gunning van deze opdracht en informeerde het parlement over dit 

onderzoek via een artikel in zijn 160e Boek (p. 250-254).
11 De Audit gevraagd door de Ministerraad van 7 september 2007 bevestigt dit. 
12 Deze problematiek wordt uitgebreid behandeld door de Audit. De conclusie van de Audit was dat 

de wedstrijdjury een “onvolledig en onjuist advies” heeft gegeven met betrekking tot de kosten-
raming.

13 Nota aan de Ministerraad van 19 juli 2001.

 De salle des pas perdus is de centrale hal van het gerechtsgebouw. Bij de uitvoering van de werf 
werd de geplande publieksparking uiteindelijk geschrapt.
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Bovendien had de Regie geen – of onvoldoende – rekening gehouden met het feit 
dat er voor een gerechtsgebouw drie volledig van elkaar gescheiden circulatieas-
sen moesten zijn: één voor het publiek, één voor de magistraten en een derde 
voor de gedetineerden.

Al deze elementen hadden tot gevolg dat de reële verhouding bruto/netto-opper-
vlakte geen 1,6 bedroeg maar (volgens mededelingen van de Regie) eerder 2 of 
meer. Wanneer alle overige hypothesen ongewijzigd zouden blijven, dan moest 
enkel hierdoor de raming al met een kwart worden verhoogd. 

Een bijkomend behoefteprogramma van Justitie deed de bruto-oppervlakte stij-
gen met 2.000 m². 

De complexiteit van het architecturaal concept van het gebouw en het monumen-
taal karakter ervan hadden tot gevolg dat, zoals later zou blijken, de kost per m² 
veel hoger lag dan de Regie, op basis van eerdere ervaringen, had ingeschat. 
Volgens de projectleider van de Regie speelde ook het feit dat de Regie voor het 
eerst samenwerkte met een internationaal vermaard architect hierbij een rol.

Vanaf 1996 bedroeg de btw-voet geen 20,5 % maar 21 %. Ook hierdoor moest de 
raming worden opgetrokken.

Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met de prijsevolutie tussen het 
moment dat de eerste raming werd gemaakt – 1996 – en de periode waarin de 
aanbestedingen werden georganiseerd – 2001-2003. Deze bedroeg in de periode 
januari 1996 – juni 2001 8,7 %14.

Rekening houdend met de vaststellingen inzake de gewijzigde behoeften paste de 
Ministerraad van 19 juli 2001 de raming van het project aan. De bouwkost werd 
nu vastgesteld op 4.401.021.882 BEF (109.098.482,69 euro).

2.1.2 Raming van de investeringskost (2000 – 2001)

De beslissing van de Ministerraad van 26 januari 1996 om over te gaan tot de 
realisatie van het project steunde op onvolledige of zelfs foute informatie. Bij de 
initiële beslissing kreeg de Ministerraad zoals gezegd enkel informatie over de 
eigenlijke bouwkost en werd hij niet ingelicht over de totale bouwkost van het 
project. Dit terwijl toen reeds duidelijk was dat het project met een alternatieve 
fi nanciering zou worden gerealiseerd die meer dan waarschijnlijk de vorm van een 
promotieovereenkomst zou aannemen waaraan onvermijdelijk kosten verbonden 
zouden zijn15.

De constructie van het gebouw werd, door middel van een promotieovereen-
komst na een algemene offerteaanvraag op 21 september 2000 toevertrouwd 
aan een promotor. De investeringskost van de promotieovereenkomst werd 
onderverdeeld in dertien verschillende posten (kostensoorten), waarvan de bouw-
kost de belangrijkste was (zie bijlage A.1.1). De bouwkost werd op zijn beurt 
opgedeeld in achttien percelen waarvoor door de promotor met aannemers aparte 
contracten werden gesloten (zie bijlage A.1.2).

14 De prijsevolutie is berekend op basis van de herzieningsformule die gebruikelijk wordt toegepast 
bij de uitvoering van werken voor de overheid: 0,4 x (juni 2001/januari 1996) (I) + 0,4 x (juni 2001/
januari 1996) (S) + 0,2. De werkelijke prijsevolutie lag allicht hoger, enerzijds omdat de gedetail-
leerde berekeningen en de offertes dateren van de periode 2001-2003, anderzijds omdat de for-
mule zelf maar met 80 % van de verhoging rekening houdt. 

15 Op het moment dat de Ministerraad zijn beslissing nam, werd er nog gediscussieerd over de juiste 
formule van deze alternatieve fi nanciering.
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De opdracht van de promotor bestond in de fi nanciering en de coördinatie van de 
uitvoering van de werken. De Regie had, als aanbestedende overheid en opdracht-
gever van de promotor, de controle en het toezicht op de materiaalkeuze, de 
uitvoeringswijze, de uitvoeringsdetails, de technische fi ches, de verrekeningen en 
alle wijzigingen van de opdracht. Zij keurde de uitvoeringsplannen, de bereke-
ningsnota’s, de technische fi ches, de verrekeningen en alle wijzigingen van de 
opdracht goed16.

De promotor contracteerde met aannemers, die eerder na een gunningsprocedure 
conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, door de Regie werden geselec-
teerd. De oplevering van het geheel van de werken was gepland tegen 31 mei 2004. 
Indien bij de uitvoering van de werf aanpassingen van de planning noodzakelijk 
bleken, dan werden die in eerste instantie onderhandeld tussen de promotor en de 
aannemers. Wanneer beide partijen een vergelijk bereikten, dan moest dit ter 
goedkeuring aan de Regie worden voorgelegd. Pas na het akkoord van de Regie 
mocht de aangepaste planning worden uitgevoerd. De werken gingen van start in 
april 2001 en werden uiteindelijk op 28 oktober 2005 opge leverd. 

De verrekeningen die het resultaat waren van de aanpassing van de planning 
werden in eerste instantie door de aannemers voorgelegd aan de promotor. Na 
goedkeuring door de promotor moesten ze worden voorgelegd aan de Regie die 
ze dan op haar beurt moest goedkeuren vooraleer ze in de aan de Regie door te 
rekenen investeringskost mochten worden opgenomen.

Een eerste raming van de totale investeringskost werd pas in juli 2000 gemaakt 
bij de gunning van de promotieovereenkomst. De raming steunde, voor een deel, 
op een geschatte bouwkost van 3.200.000.000 BEF (79.325.927,93 euro). Een 
aantal posten werd als stelpost17 in het offerteformulier opgenomen, voor een 
aantal andere posten moest de inschrijver zelf een offerte doen. De totale inves-
teringskost werd geraamd op 4.563.132.732 BEF (113.117.105,72 euro). 

Op basis van de nieuwe ramingen verhoogde de Ministerraad van 19 juli 2001 de 
investeringskost tot 6.058.927.849 BEF (150.196.898,08 euro)18.

Er bestaan overigens geen regels met betrekking tot de fi nanciële rapportering 
om risico’s op een overschrijding van het vastgelegde budget sneller vast te stel-
len. In de praktijk lijkt er enkel gerapporteerd te zijn over de evolutie van de 
kostprijs naar aanleiding van de begrotingscontrole en de opmaak van de begro-
ting van de Regie19.

16 Artikel 1 b) van hoofdstuk A4 van de promotieovereenkomst en artikel B.2.2.2.6. Administratief 
beheer van de wijzigingen van hoofdstuk B2.

17 Deze posten werden door de aanbestedende overheid ingevuld en moesten verplicht worden 
behouden door de inschrijvers. Naast post 02 (bouwkost) ging het om de posten 03 tot en met 
07.

18 Voor zover het Rekenhof kon nagaan heeft de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen 
voordien geen aangepaste ramingen voorgelegd aan de Ministerraad.

19 Ook de Audit wijst op het ontbreken van een formele fi nanciële rapportering en doet een aantal 
aanbevelingen over hoe een dergelijke rapportering eruit moet zien.
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2.1.3  Ramingen van de bouwkost in het kader van de aanbestedingen 
(2001 – 2003)

De verschillende percelen werden gegund in de periode begin 2001 – okto-
ber 2003. Telkens een aanbesteding werd georganiseerd door de Regie werd 
voor het perceel dat werd aanbesteed een gedetailleerde raming opgemaakt20. 
Op basis van deze gedetailleerde ramingen bedroeg de voorziene bouwkost 
127.228.377,49 euro, 65,7 % meer dan de eerste raming die door de Regie werd 
opgesteld (zie punt 2.1.1).

2.1.4 Kostprijs bij gunning van de bouwwerken (2001 – 2003)

De som van de bedragen waaraan de verschillende percelen van de bouwwerken 
in de periode 2001 – 2003 werden gegund (offerteprijs) beliep 149.706.308,16 euro, 
dit is 95 % meer dan de oorspronkelijke raming van 76.787.498,23 euro 
(3.097.600.000 BEF), maar slechts 17,67 % meer dan het totaal van de gedetail-
leerde ramingen (127.228.377,49 euro).

Deze afwijking tussen de gedetailleerde ramingen en offerteprijs wordt vooral 
veroorzaakt door perceel 04 (staalstructuur, schaaldaken en dakdichtingen) en 
perceel 05 (gevelsluiting en glazen daken).

De prijs waartegen perceel 04 gegund werd, lag 126,6 % hoger dan de raming • 
die de Regie maakte bij de eerste aanbesteding – 11.748.801,76 euro. Bij 
deze eerste aanbesteding die de Regie organiseerde, bevatten de offertes 
die de Regie ontving prijzen die veel hoger waren dan de raming. De Regie 
besliste het perceel opnieuw aan te besteden. Bij de heraanbesteding werd 
de kost geraamd op 13.020.694,43 euro. Het beoogde resultaat werd niet 
bereikt. In vergelijking met de eerste procedure waren er voor dit perceel 
niet meer kandidaten. Ondanks pogingen van de Regie om een ruimere 
Europese markt te bespelen werden enkel van Belgische fi rma’s offertes 
ontvangen. De goedkoopste offerte bedroeg 26.622.852,50 euro. Volgens 
de projectleider van de Regie was één van de oorzaken van het grote ver-
schil met de raming te vinden in het ontbreken van referentieprijzen voor 
een dergelijke, unieke architectuur met hoog en moeilijk in te schatten 
risico voor de uitvoerder.

Ook bij de gunning van perceel 05 ontving de Regie in een eerste pro-• 
cedure prijzen die veel hoger lagen dan de raming. De heraanbesteding 
deed ook hier de prijs niet merkbaar dalen. De Regie had het perceel bij 
de heraanbesteding op 22.891.751 euro geraamd. De goedkoopste offerte 
bedroeg 32.608.061,29 euro.

De raming van beide percelen, zoals trouwens de raming van alle percelen, 
gebeurde op basis van de informatie die de Regie kreeg van het ontwerpteam. 
Voor beide percelen bleef het ontwerpteam van oordeel dat de raming die bij de 
gunning van de percelen werd opgemaakt, verantwoord was. Ze steunde op 
materiaalprijzen, die van fabrikanten werden bekomen, en op vermoedelijke uit-
voeringskosten.

20 Enkele percelen werden heraanbesteed omdat de eerste procedure niet tot een bevredigend resul-
taat leidde. In een aantal gevallen werd bij de heraanbesteding een tweede raming gemaakt.
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2.1.5 Uiteindelijke investeringskost

De verdere ramingen van de overige posten van de investeringskost gebeurden 
vooral op basis van de evolutie van de bouwkost. Er werden tijdens het onderzoek 
geen documenten teruggevonden waaruit kon worden afgeleid dat, tijdens de 
uitvoering van de werf, bijkomende ramingen werden gemaakt die rekening hiel-
den met bijkomende prestaties van, bijvoorbeeld het studieteam, de promotor, de 
veiligheidscoördinator, etc.

Naarmate meer aanbestedingen werden georganiseerd, kreeg de Regie ook een 
betere kijk op de totale investeringskost van het project en werden de ramingen 
verfi jnd. Bij de begrotingscontrole 2003 werd het bedrag van de raming van de 
investeringskost verhoogd van 150,2 miljoen euro tot 218,6 miljoen euro. De 
bevoegde minister werd met de algemene uitgavenbegroting 2004 gemachtigd 
het bedrag van de fi nanciering van het nieuw gerechtshof te Antwerpen te ver-
hogen tot 223,8 miljoen euro. Door de wet van 14 juli 2005, houdende eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2005, 
werd de machtiging nogmaals verhoogd tot 249,8 miljoen euro.

De investeringskost van het project, die werd opgenomen in de promotieovereen-
komst, werd uiteindelijk in september 2007 vastgesteld op 258.828.375,25 euro. 
Dit bedrag werd opgenomen in de dading21 die eerst tussen de promotor en de 
aannemers gesloten werd en, na goedkeuring door de Ministerraad van 7 sep-
tember 2007, ook door de minister van Financiën, bevoegd voor de Regie, werd 
ondertekend22. Met deze dading werden een aantal verrekeningen, die nog niet 
door de Regie waren goedgekeurd en waarvoor de Inspectie van Financiën 
meestal geen en in een aantal gevallen een negatief advies had gegeven, impli-
ciet goedgekeurd. 

De investeringskost bestaat uit 13 posten met als belangrijkste post 02 (de 
bouwkost), die vastgesteld werd op 191.487.079,04 euro (inclusief herzienin-
gen). De overige belangrijke posten van de investeringskost zijn post 03 (ere-
loon van het studieteam) vastgesteld op 13.220.109,15 euro, post 08 (project-
beheer en werfcoördinatie) vastgesteld op 23.775.668,39 euro, post 10 
(fi nancieringskost)23 vastgesteld op 12.408.736,15 euro en post 11 (werfverze-
kering) vastgesteld op 8.479.679,49 euro. De uiteindelijke kost van de posten 04 
(onkosten studieteam), 08 en 10 is afhankelijk van de defi nitieve kost van 
post 02. Deze drie posten worden immers voor een deel als een percentage van 
post 02 berekend. 

Het Vlaams Gewest betaalde een bedrag van 4.550.657,36 euro aan de aanne-
mer die de zijkokers van de Amamtunnel heeft gebouwd. Dit bedrag werd in 
eerste instantie opgenomen in de bouwkosten omdat het als berekeningsbasis 
diende voor de vergoeding verschuldigd aan de promotor, die alle werken aan de 

21 Van de achttien percelen, die het geheel van de werf vormden, waren er eind 2006 slechts drie 
waarvoor geen betwistingen bestonden tussen de promotor en de betrokken aannemer. Voor de 
overige vijftien stelde de promotor, in overleg met de Regie, dadingen op die aan de aannemers 
werden voorgelegd. De onderhandelingen daarover werden bijgewoond door ambtenaren van de 
Regie. Alle dadingen werden ondertekend door de promotor en de betrokken aannemers op 
14 december 2006. Ze bevatten alle ook een opschortende voorwaarde: het akkoord tussen aan-
nemer en promotor wordt pas defi nitief nadat de dadingen ook door de Regie zijn goedgekeurd. 
Deze goedkeuring kwam er pas – impliciet – met de dading tussen de Regie en de promotor, die 
door de bevoegde minister ondertekend werd op 26 oktober 2007.

22 Uit de conclusies van de Audit blijkt dat de promotor een berekeningsfout maakte, waardoor het in 
de dading opgenomen bedrag 41.412,69 euro lager is dan het reële bedrag.

23 Het gaat hier om de intercalaire fi nancieringskost.
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Amamtunnel heeft gecoördineerd24. Omdat het bedrag echter geen deel uit-
maakte van de eigenlijke kost van het gebouw, werd het tegelijk in mindering 
gebracht van de investeringskost zoals vermeld in de documenten. Het bedrag 
van 4,6 miljoen euro wordt bijgevolg niet opgenomen in de berekening van de 
huur die de Regie oorspronkelijk aan de promotor verschuldigd was25. 

2.1.6 Totale kost van het gebouw

In september 2007 werd zoals gezegd een bedrag van 258.828.375,25 euro als 
investeringskost in de promotieovereenkomst opgenomen26.

Dit bedrag dekt echter nog niet alle kosten. Naast de investeringskost werden er 
immers nog andere gemaakt:

Het terrein werd door de Regie aangekocht voor 3.800.000 euro• 27.

Aan het ontwerpteam van het gebouw werd in het kader van het studiecontract • 
‘conceptfase’ door de Regie een ereloon betaald van 12.408.960,04 euro.

Voor de technische controle (concept- en uitvoeringsfase) betaalde de • 
Regie 2.087.891,30 euro, voor de veiligheidscoördinatie (conceptfase) 
103.483,02 euro en voor de budgettaire opvolging 2.289.251,41 euro. 

Tijdens de architectuurwedstrijd was een totaalbedrag van 743.680,37 euro • 
aan prijzengeld betaald aan de laureaten. 

Deze bedragen werden betaald met gewone begrotingskredieten van de Regie. 

De uiteindelijke kost van het gebouw bedroeg aldus 280.261.641,39 euro. Dit 
bedrag kan nog oplopen omdat de Regie nog een schadevergoeding verschuldigd 
is ingevolge de vernietiging door de Raad van State van de toewijzing van een 
perceel na klacht van de tweede geklasseerde inschrijver (zie punt 3.2.3)28. 

2.1.7 Overeenkomsten met de derde-investeerder

Het bedrag van de kost van het gerechtsgebouw van Antwerpen bevat niet de 
kosten, eigen aan de promotieovereenkomst noch de eventuele kosten – of 
opbrengsten – die te maken hebben met de verkoop van de rechten en plichten 
van de Regie in de promotieovereenkomst.

24 De bouwkost, waarop de vergoeding van de promotor werd berekend, bedroeg 196.037.736,40 euro. 
Zie ook hoofdstuk 5.

25 Zoals verder vermeld, werd de promotieovereenkomst aan een ‘derde-investeerder’ verkocht. Het 
is nu de ‘derde-investeerder’ die deze huur aan de promotor moet betalen.

26 Omdat de defi nitieve investeringskost (258,8 miljoen euro) 9 miljoen euro hoger lag dan de 
geraamde investeringskost (249,8 miljoen euro) heeft de Regie in toepassing van de verkoopakte 
van de grond dit saldo met eigen begrotingsmiddelen betaald aan de derde-investeerder.

27 De kostprijs van de grond wordt momenteel begroot op 3.896.229,51 euro. Dit bedrag is echter 
nog niet defi nitief. Voor een aantal percelen die werden aangekocht en gedeeltelijk werden ver-
kocht beschikt de Regie enkel over een raming – aankopen voor 60.064 euro en verkopen voor 
47.099,77 euro. De defi nitieve akten voor deze aankopen en verkopen moeten nog worden opge-
steld door het aankoopcomité. Een aantal percelen werden door de Regie gekocht van en verkocht 
aan het Vlaams Gewest. Ook voor deze percelen moeten de defi nitieve akten nog worden opge-
maakt.

28 Er moet nog rekening worden gehouden met het vernietigingsarrest van de Raad van State van 
12 maart 2009, waarmee de beslissing om perceel 04 toe te wijzen werd vernietigd. De Regie zal 
aan de eisende partij een schadevergoeding moeten toekennen. Deze vordert inmiddels een bedrag 
van de Regie van 2,2 miljoen euro (te verhogen met compensatoire intresten en gerechtelijke 
intresten).
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In 2005 besliste de regering om de rechten en de plichten van de Regie in de 
promotieovereenkomst voor het gerechtsgebouw van Antwerpen over te dragen 
aan een “derde-investeerder”. Bedoeling was om de oorspronkelijke fi nanciële 
lease om te zetten in een operationele lease, zodat de uitgaven voor de bouw van 
het gerechtshof op een ESR29-neutrale manier in de boekhouding van de overheid 
van het jaar 2005 konden worden opgenomen.

Het Rekenhof heeft deze transactie onderzocht en hierover verslag uitgebracht in 
zijn 163e Boek30. In dit onderzoek werd op basis van ramingen aangetoond welke 
supplementaire kosten (in geactualiseerde cijfers) aan beide operaties konden 
zijn verbonden31.

2.1.8  Verklaring voor de toename van de kostprijs van 
de gerechtsgebouwen

Zoals in punt 2.1.5 werd uiteengezet, weegt post 02 – bouwkost veruit het zwaar-
ste door in de investeringskost. Bovendien wordt de kost van andere belangrijke 
posten rechtreeks beïnvloed door de kostprijs van post 02.

Voor de percelen van post 02 kent men ook het bedrag waartegen de opdrachten 
werden gegund en kan men dit bedrag vergelijken met de uiteindelijke kostprijs 
van het perceel. 

2.1.8.1 Bouwkost

De bedragen waartegen de opdrachten werden gegund, werden vergeleken met 
de uiteindelijke kost, exclusief de herzieningen32. Bijlage A.1.2 van dit verslag 
geeft een overzicht van de verschillen voor de achttien percelen die samen de 
bouwkost vormen.

De som van de gunningsbedragen beloopt 149.706.308,16 euro. De uiteindelijke 
kost zonder de prijsherzieningen bedraagt 184.170.485,61 euro. Deze ligt volgens 
een eerste berekening 23,02 % hoger dan de gunningsbedragen. Het bedrag van 
184.170.485,61 euro moet echter nog worden verminderd met het bedrag van de 
kost van de bouw van de Amamtunnel, die gedeeltelijk door het Vlaams Gewest 
werd betaald33, zodat de bouwkosten voor herzieningen minder afwijken van de 

29 ESR staat voor “Europees Systeem van Rekeningen”. Het legt de regels vast volgens dewelke 
economische transacties moeten worden opgenomen in de nationale rekeningen.

30 Rekenhof, 163e Boek, p. 655-679.
31 Met name de kost van de fi nanciële lease in het kader van de oorspronkelijke promotieovereen-

komst (49,5 miljoen euro) en vervolgens de omzetting van deze fi nanciële lease in een operationele 
lease (tot 35,9 miljoen euro) ingevolge de overdracht van de rechten en verplichtingen in deze 
overeenkomst aan een derde-investeerder.

32 De herzieningen worden toegepast om de effecten van de muntontwaarding tussen het moment 
van de gunning – en de vaststelling van de prijzen waartegen het werk zal worden uitgevoerd – en 
het moment van de facturatie te compenseren. 

33 Zoals vermeld, gaat het om een bedrag van 4.550.657,36 euro (inclusief herzieningen). In de over-
zichten van de kostprijselementen die bij de Regie werden teruggevonden, werd het bedrag zonder 
herzieningen niet vermeld. De promotor stond in voor de coördinatie van de werken aan de tunnel, 
zodat deze werken werden meegerekend bij de bepaling van zijn vergoeding. 
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gunningsbedragen (ongeveer 20 %). Vergeleken met de oorspronkelijke raming 
van 1996 lag de bouwkost zonder herzieningen 133,9 % hoger. De totale bouw-
kost, inclusief de herzieningen die de muntontwaarding compenseren, bedroeg 
191.487.079,04 euro34, 148,8 % meer dan de oorspronkelijke raming35.

Het feit dat enkel voor de bouwkost een formele gunning van de opdrachten werd 
georganiseerd, heeft tot gevolg dat enkel voor deze post van eigenlijke meerwer-
ken kan worden gesproken. Voor de percelen van post 02 kent men het bedrag 
waartegen de opdrachten werden gegund en kan men dit bedrag vergelijken met 
de uiteindelijke kostprijs van het perceel.

Rekening houdend met deze vaststelling, met de complexiteit van de werf en met 
het feit dat een aantal componenten van het gebouw bijzonder innoverend waren, 
lijkt de kost van de meerwerken niet exorbitant.

De meerwerken waren niet gelijkmatig verspreid over de diverse percelen van 
post 02. Voor volgende percelen overtrof het percentage meerwerken het gemid-
delde:

perceel 03 (betonstructuur en metselwerken): + 60,22 %• 

perceel 06 (ondervloeren, harde vloerafwerkingen en bepleisteringen): • 
+ 35,20 %

perceel 07 (binnenschrijnwerk): + 38,14 %• 

perceel 10 (elektrische installatie-sterkstroom): + 25,25 %• 

perceel 11 (elektrische installatie-zwakstroom en branddetectie): • 
+ 81,04 %

perceel 17 (aanleg van beplanting, druppelbevloeiing, onderhoud tot einde • 
werken): + 84,12 %.

Het perceel 13 (elektromechanische uitrusting) kende daarentegen nagenoeg 
geen meerwerken (+ 0,27 %).

Het onderzoek heeft getracht na te gaan wat de verklaring was voor de meerkost. 
Per perceel werden de belangrijkste verrekeningen – deze van meer dan 150.000 euro 
– onderzocht. 

De oorzaken van de afwijkingen tussen de gunningprijs en de uiteindelijke kost-
prijs kunnen in volgende categorieën worden ondergebracht36:

meerwerken als gevolg van onvoorziene of onvoorzienbare omstandig-• 
heden;

meerwerken als gevolg van lacunes in de bijzondere bestekken;• 

34 Exclusief de kost van de werken aan de Amamtunnel die door het Vlaams Gewest werden betaald 
(4.550.657,36 euro).

35 De minister van Financiën deelde op 10 januari 2006 in de Commissie voor de Financiën en de 
Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee dat de kostprijs hoger was dan aan-
vankelijk geraamd door de onderschatting van de verhouding tussen bruto- en nettovloeropper-
vlakte, door het vergroten van het behoefteprogramma met 6 %, door laattijdige aanpassingen en 
uitbreidingen van het cellencomplex en de bouw van een bovengronds sas voor twee celwagens. 
Bovendien waren wensen en eisen van Justitie onvoldoende gedetailleerd. Hij stelde voorts vast 
dat indertijd een beslissing werd genomen over een promotieprocedure die zware investeringskos-
ten tot gevolg had en op basis van een raming die niet op een goedgekeurd behoefteprogramma 
was gestoeld.

36 Indien een vergelijking wordt gemaakt tussen de ramingen en de volledige investeringskost moet, 
voor post 02 (de bouwkost) uiteraard ook rekening worden gehouden met de contractueel voor-
ziene herzieningen, die de muntontwaarding in de periode tussen het indienen van de offerte en het 
indienen van de factuur compenseren. De herzieningen kunnen echter niet worden beschouwd als 
een echte meerkost, zoals de meerkost van onvoorziene werken er één is.
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meerwerken als gevolg van wijzigingen aangebracht aan het ontwerp door • 
de ontwerpers van het gebouw om esthetische redenen;

meerwerken of meerkosten als gevolg van problemen die ontstonden bij de • 
aansluiting van verschillende percelen; 

meerwerken als gevolg van wijzigingen of aanvullingen gevraagd door de • 
FOD Justitie;

meerkosten als gevolg van de wijzigingen aan de planning; in dit geval gaat • 
het niet om bijkomende werken, maar om extra vergoedingen die aan de 
aannemers moesten worden betaald als gevolg van de versnelde uitvoering 
van bepaalde werken of als gevolg van termijnverlengingen;

meerkosten als gevolg van de stijging van de materiaalprijzen; ook in dit • 
geval gaat het niet om meerwerken, maar om meerkosten;

regularisaties die te maken hadden met posten die als vermoedelijke hoe-• 
veelheden in de meetstaat bij de bijzondere bestekken waren opgenomen.

Het groot aantal verrekeningen en regularisaties – in totaal waren er 469 ver-
rekeningen en regularisaties – maakte het in de praktijk onmogelijk alle verreke-
ningen te onderzoeken. Dit heeft wel tot gevolg dat het onderzoek geen gedetail-
leerd overzicht kan geven van de omvang van de meerkost, opgesplitst naar de 
oorzaak van de meerwerken. De Regie heeft niet getracht de fi nanciële impact 
van de vermelde oorzaken van de meerwerken en meerkosten te berekenen.

Het Rekenhof heeft de oorzaken van de meerwerken en meerkosten geanaly-
seerd. Bijlage B van dit verslag gaat in detail in op de belangrijkste vaststellingen 
naar aanleiding van deze analyse.

Een belangrijke verklaring voor de toename van de bouwkost berust zeker bij de 
ontwerpmethode (“design as build”) waarvoor het studieteam had gekozen. Er 
werd immers niet geopteerd voor openbare aanbestedingen met bestekken die 
tot in detail beschreven wat er van de uitvoerder/aannemer werd verwacht, maar 
voor offerteaanvragen, die een grotere inbreng van de aannemer veronderstelden 
bij de concrete uitvoering van het ontwerp. Hierdoor ontstonden in een aantal 
gevallen aansluitingsproblemen tussen de verschillende percelen die soms tot een 
belangrijke meerkost leidden. De tijdsdruk waaronder het gerechtsgebouw van 
Antwerpen moest worden gebouwd, maakte deze aanpak haast onvermijdelijk. 
Enkel met deze ‘design as build’-aanpak kon voldoende snel en soepel worden 
gewerkt37.

De Britse architect waarmee dit project werd gerealiseerd, bleek ook niet in alle 
gevallen, zoals dit gebruikelijk is bij projecten die door de Regie worden gereali-
seerd, gedetailleerde aanbestedingsdocumenten op te maken. In de gevallen 
waar gebruik werd gemaakt van een offerteaanvraag, werd van de inschrijvers 
een inbreng verwacht in de concrete uitvoeringswijze. Dit leidde echter in een 
aantal gevallen tot discussie over de esthetische kwaliteit van de voorgestelde 
uitvoeringswijze en tot bijkomende verrekeningen38.

De scope van het project werd bij de aanvang niet expliciet vastgelegd, dit terwijl 
de keuze voor een niet louter functioneel, maar monumentaal gebouw budgettaire 
consequenties had.

37 De Audit verwijst in dit verband ook naar de onderhandelingen die in de aanvangsfase met het 
studieteam werden gevoerd en die volgens de Audit kostbare voorbereidingstijd onnodig deden 
verloren gaan.

 Het Rekenhof rapporteerde over deze onderhandelingen, die vooral gingen over de vastlegging van 
het ereloonpercentage van de ontwerpers, in het 160e Boek van het Rekenhof (p. 250-254).

38 Mededeling van de projectleider van de Regie. 
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2.1.8.2 Overige posten van de investeringskost

De overige posten van de investeringskost zijn grotendeels secundaire kosten die 
mee evolueerden met de bouwkost. 

Voor deze posten kan geen vergelijking worden gemaakt met de bedragen waar-
tegen ze werden gegund, aangezien voor deze posten geen gunningen, in de 
betekenis van de reglementering op de overheidsopdrachten, moesten worden 
georganiseerd. Ze kunnen enkel vergeleken worden met de raming die de promo-
tor maakte in zijn offerte voor de promotieovereenkomst. Vergeleken met deze 
offerte lag de investeringskost uiteindelijk 128,8 % hoger.

Zoals vermeld, werden een aantal posten in de offerte uitgedrukt als stelposten. 
Op hun beurt steunden die stelposten op de zeer onvolkomen raming die de Regie 
gemaakt had in voorbereiding van het project.

Een vergelijking met de oorspronkelijke raming wordt bovendien bemoeilijkt 
omdat, in tegenstelling tot de eigenlijke bouwkost, voor de overige posten van de 
investeringskost geen herzieningen worden toegepast. Dit betekent dat het effect 
van de muntontwaarding tussen de raming en de uiteindelijke betaling moeilijk 
kan worden ingeschat.

2.1.8.2.1  Erelonen en onkosten van de ontwerpers en de studieteams 
(posten 03 en 04)

In de offerte van de promotor werden de posten 03 (erelonen studieteam) en 04 
(onkosten studieteam) als stelpost geraamd op respectievelijk 5.552.814,96 euro 
en 123.946,76 euro. 

Het is duidelijk dat de termijnverlengingen ook een effect hadden op de erelonen 
van de ontwerpers en, zoals verder zal blijken, op de kost van het projectbeheer 
en de werfcoördinatie. In beide gevallen moest personeel langer ter beschikking 
van de werf worden gesteld. De opdracht van het ontwerpteam, evenals deze van 
de promotor werd ook uitgebreid, hoofdzakelijk door de bouw van de Amamtunnel 
in de opdracht op te nemen. 

Ook de ontwerpers werden vergoed op basis van de totale bouwkost. In het stu-
diecontract was echter wel voorzien dat, in het geval de meerkosten geen extra 
prestaties inhielden voor de ontwerpers, of indien de meerkosten het gevolg 
waren van onvolkomenheden in het ontwerp, ze niet zouden worden meegerekend 
bij de bepaling van het ereloon. Het onderzoek stelde vast dat inderdaad niet alle 
meerkosten werden meegerekend39. De kost voor erelonen van post 03 bedroeg 
uiteindelijk 13.220.109,15 euro (hetzij 138,08 % meer dan initieel geraamd).

De uitbreiding van de opdracht van het studieteam had ook een impact op de 
post ‘onkosten van het studieteam’ (post 04). Oorspronkelijk was niet voorzien 
dat het studieteam een permanente vertegenwoordiging zou hebben op de werf. 
Tijdens de uitvoering van de werken bleek dit echter noodzakelijk. Dit had tot 
gevolg dat de telefoon-, burotica- en informaticakosten van de vertegenwoordi-
ging van het studieteam op de werf moesten worden vergoed. Hierdoor stegen 
deze onkosten met 172,52 % tot 337.780,19 euro.

39 Zie ook verder punt 5.2.6. De verhoging van de staalprijs, bijvoorbeeld, werd niet meegerekend bij 
de vaststelling van het ereloon.
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2.1.8.2.2 Onkosten projectbeheer en werfcoördinatie (post 08)

In de offerte van de promotor werden de kosten van post 08 (projectbeheer en 
werfcoördinatie) geraamd op 10.438.300,54 euro. Deze kost was samengesteld 
uit een personeelskost (2.962.317,70 euro) en een vergoeding voor de “algemene 
kosten, risico en winst” (7.475.982,83 euro). Deze vergoeding werd vastgesteld 
op 8 % van de ‘nettobouwkost’40. In de aanrekeningen die de promotor aan de 
Regie voorlegde, worden ook buroticakosten vermeld. Deze waren in het offerte-
formulier niet opgenomen, maar worden vermeld in de brief waarin de promotor, 
op vraag van de Regie, zijn offerte toelichtte.

De ‘nettobouwkost’ bestaat uit de som van de kosten van de posten 02 tot 
en met 0741. De reële som van de kostprijs van deze posten bedraagt 
212.599.958,87 euro. De vergoeding voor de algemene kosten, risico en winst 
werd niet op het volledige bedrag berekend. De 8 % werden echter toegepast op 
206.717.344,37 euro, 5.882.614,50 euro minder dan de reële nettobouwkost. De 
verklaring voor de afwijking is dat met de promotor werd afgesproken dat voor 3 
posten van de ‘nettobouwkost’ – de posten 03 (ereloon ontwerpers-uitvoerings-
fase), 04 (onkosten ontwerpers) en 06 (proeven) – de bedragen die in rekening 
mochten worden gebracht voor de berekening van de vergoeding van de promo-
tor, werden geplafonneerd. Dit gebeurde na onderhandelingen tussen de Regie 
en de promotor, met het oog op het beperken van de kosten voor het project-
beheer. 

De personeelskosten die de promotor in rekening bracht, werden verhoogd als 
gevolg van de wijzigingen van de uitvoeringstermijn van het project. In het promo-
tiebestek was de datum van de voorlopige oplevering vastgesteld op 31 mei 2004. 
De voorlopige oplevering vond, zoals vermeld, pas plaats op 28 oktober 2005, 
zeventien maanden later. Ingevolge problemen die ontstonden als gevolg van de 
heraanleg van de Antwerpse leien en, vooral, van de nieuwe Amamtunnel, moes-
ten bepaalde percelen worden versneld. Dit had niet enkel tot gevolg dat een 
aantal aannemers meer personeel moesten inzetten. Ook de promotor diende 
voor het werftoezicht extra personeel in te zetten.

Uiteindelijk zou 6.557.130,15 euro als personeelskosten van de promotor in het 
investeringsbedrag worden opgenomen. 

De buroticakosten bedroegen uiteindelijk 681.150,68 euro. Ook deze kost ver-
hoogde als gevolg van de wijzigingen van de uitvoeringsplanning. Er werd reke-
ning gehouden met een termijnverlenging, die aanleiding gaf tot een procentuele 
verhoging van het oorspronkelijk bedrag en met de inzet van bijkomende midde-
len, als gevolg van de inhaalplanning. De bijkomende middelen worden door de 
promotor in detail verantwoord.

40 Dit percentage werd voorgesteld door de promotor in de brief van 25 juli 2000, waarmee hij zijn 
offerte toelichtte.

41 Het gaat om de kost van de eigenlijke bouwwerken, het ereloon en de onkostenvergoeding van het 
studieteam, de kosten van de informaticaondersteuning, de kosten van de uitgevoerde proeven en 
de niet voorziene werken. De bouwkost van de Amamtunnel wordt in rekening gebracht voor de 
vaststelling van de vergoeding voor het projectbeheer en de werfcoördinatie. Deze werken werden 
immers door de promotor opgevolgd en gecoördineerd. Hij wordt in mindering gebracht – post 07b 
– van het bedrag dat dient als basis voor de berekening van de ‘huur’.

 Het begrip is dus ruimer dan het eerder in dit verslag gebruikte begrip ‘bouwkost’.
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In totaal bedroeg de vergoeding voor de promotor 23.775.668,39 euro, hetzij een 
toename met 127,77 %. Dit vormt 11,18% van de reële ‘nettobouwkost’. De ver-
goeding die de promotor had vooropgesteld in zijn offerte, beliep 11,89 % van de 
geraamde ‘nettobouwkost’42.

2.1.8.2.3 Andere posten

De financieringskost (post 10) volgde eveneens de totale bouwkost 
(12.408.736,15 euro, hetzij 57,2 % meer dan geraamd). Dit gold ook voor een deel 
van de verzekeringskost (post 11) die met 160,13 % toenam tot 8.479.679,48 euro. 
In beide gevallen moet ook rekening worden gehouden met de toegekende ter-
mijnverlengingen. De verzekeringskost verhoogde verder omdat tijdens de uitvoe-
ring van de werken de premievoet van de decenale verzekering werd opgetrokken 
van 0,92 % naar 1,17 % – taksen inclusief. De verhoging was een gevolg van het 
feit dat de bouwkost hoger bleek uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd en van 
het bijzonder complex karakter van het gebouw. 

Ook post 12 (overige kosten en lasten verbonden aan de uitvoering) die hoofd-
zakelijk bestond uit de dossier- en montagekosten, evolueerde met de bouwkost 
(5.569.872,63 euro, hetzij een toename met 75 %). De kost van de bankgarantie, 
die ook in deze post vervat zit, was expliciet tijdsafhankelijk, zodat ook deze kost 
werd verhoogd door de toegestane termijnverlengingen. De derde component 
van deze post – nazorg en eigenaarsrisico – werd niet verhoogd. 

Tenslotte diende ook meer te worden betaald voor de informaticaondersteuning 
van de werf omdat tijdens de uitvoering van de werken op een andere, meer per-
formante ondersteuning werd overgeschakeld43. In dit laatste geval gaat het om 
een eerder bescheiden post van de investeringskost.

2.1.8.3 Verhaal op andere bij de promotieovereenkomst betrokken partijen

Zowel de contracten die werden gesloten met de studieteams, als deze gesloten 
met de promotors bevatten clausules die het mogelijk maken om meerkosten, 
veroorzaakt door fouten of onvolkomenheden in hun werk, op hen te verhalen. De 
Regie heeft, net zoals in het dossier van Gent, geen gebruik gemaakt van deze 
middelen.

De vaststelling dat niet alle meerwerken aanleiding geven tot een verhoging van 
het ereloon van de ontwerpers hoeft niet te betekenen dat het gaat om meerwer-
ken die werden veroorzaakt door tekortkomingen of fouten van het ontwerp.

Volgens de verantwoordelijken van de Regie werd men in beide dossiers nooit 
geconfronteerd met een situatie waarin zonder discussie de extra kost te wijten 
was aan een fout van één der partijen. In alle gevallen zou er sprake zijn van 
tekortkomingen van meerdere partijen – overheid, ontwerpers, promotoren, aan-
nemers – die tot gevolg zouden hebben dat een poging om de meerkost te ver-
halen op één van deze partijen enkel zou leiden tot langdurige rechtszaken.

42 In het offerteformulier raamde de Regie de nettobouwkost op 3.542.300.000 BEF 
(87.811.323,28 euro). 

43 De overeenkomst die oorspronkelijk bestond, werd opgezegd door de dienstverlener. In het con-
tract was bepaald dat hij de overeenkomst, mits een vooropzeg van 30 dagen, zonder schade-
vergoeding kon opzeggen. De dienstverlener maakte een einde aan het contract omdat hij deze 
software – die nog in ontwikkeling was – overliet aan een andere fi rma die besloot de software niet 
verder te ontwikkelen. Mededeling van de projectleider voor de Regie van de werf.
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2.1.9 Verantwoordelijkheid voor de budgetoverschrijding

De Ministerraad van 7 september 2007 besliste dat de Regie, via een overheids-
opdracht, moest overgaan tot de audit van het dossier van het nieuw gerechts-
gebouw van Antwerpen. De beslissing om deze Audit uit te voeren volgde op de 
goedkeuring van de verhoging van de investeringskost met 9 miljoen euro (van 
249,8 miljoen euro tot 258,8 miljoen euro), te betalen aan de promotor. In functie 
van de conclusies van de audit was het de bedoeling om een gedeelte van de 
verhoging (2 miljoen euro) proportioneel te verdelen over de aansprakelijke over-
heidsdiensten.

De auditor kreeg op 19 augustus 2008 de opdracht tot uitvoering van een audit 
betreffende de budgetoverschrijdingen ten aanzien van de initiële en intermedi-
aire ramingen zoals goedgekeurd door de Ministerraad en de budgettaire opvol-
ging van de werf van het nieuw gerechtsgebouw van Antwerpen, met het oog op 
het verzamelen van bewijsmateriaal en het precies vaststellen van de verantwoor-
delijkheden van alle betrokken actoren voor de budgetoverschrijdingen.

Contractueel was bepaald dat de auditor na zes maanden een voorlopig verslag 
moest voorleggen aan het begeleidingscomité en vervolgens binnen de maand 
zijn defi nitief verslag moest voorleggen. De auditor legde zijn voorlopig verslag 
begin mei 2009 voor. Het defi nitieve verslag werd op 31 juli 2009 aan de Regie 
overhandigd en op 7 augustus 2009 aan het Rekenhof toegestuurd.

Eén van de vragen waarop een antwoord werd verwacht van de auditor, was de 
vraag naar de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de betrokken par-
tijen voor de budgetoverschrijding bij de uitvoering van deze werf.

Hoewel de auditor in zijn samenvatting van de conclusies nuanceerde dat de ver-
schillende actoren en stakeholders hebben bijgedragen aan de overschrijding van 
de planning en dat de Regie hierop onvoldoende grip heeft gehad, lijkt hij in zijn 
rapport de eindbeslissingen en eindverantwoordelijkheid voor de budgetover-
schrijdingen bij de Regie te leggen44. 

De uitgebreide behandeling van de verantwoordelijkheid van de bij het project 
betrokken partijen in de corpus van de tekst van de Audit schetst eveneens een 
genuanceerd beeld.

Uit de feitelijke vaststellingen van het Rekenhof kan evenmin worden besloten 
dat de Regie voldoende geautoriseerd was om alle eindbeslissingen te nemen. Dit 
kan worden geïllustreerd met een korte, niet exhaustieve opsomming van de 
beslissingen die door andere instanties werden genomen en die door de Regie 
moesten worden uitgevoerd of feitelijke situaties waarmee de Regie geconfron-
teerd werd en die belangrijke budgettaire consequenties hadden:

de uitvoeringstermijn van de projecten werd niet door de Regie bepaald, • 
maar door de Ministerraad; 

44 “In de hiervoor gehanteerde, grove, fasering stellen wij een optelsom en stapeling van oorzaken 
en gevolgen vast. De rode draad die wij ten aanzien van deze (opeenstapeling van) oorzaken en 
gevolgen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden met betrekking tot de ontstane 
budgetoverschrijdingen vaststellen is zonder enige twijfel de Regie der Gebouwen. De Regie 
heeft in nagenoeg alle fases, maar zeker in de ontwerp- en realisatiefase, nadrukkelijk aan het 
roer gestaan. De Regie was, in haar eigen woorden, de partij die groen licht gaf, de eindbeslis-
singen name (sic) en eindverantwoordelijke was.”

 Deze conclusie volgt op een hoofdstuk waarin de auditor de dading behandelt die door de Minister-
raad van 7 september 2007 werd goedgekeurd. Het hoofdstuk behandelt verder de tussenkomst 
van de Inspectie van Financiën, de kosten die niet in de oorspronkelijke promotieovereenkomst 
werden opgenomen en het ereloon van het studieteam. In dit hoofdstuk wordt verder niets gespe-
cifi ceerd over de oorzaken van de verrekeningen, noch over de verantwoordelijkheden van de ver-
schillende bij het project betrokken partijen.
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de keuze voor het monumentaal karakter van het gebouw van het Ant-• 
werpse gerechtsgebouw was een keuze van de minister bevoegd voor de 
Regie en de minister van Justitie45, later bekrachtigd door de Minister-
raad;

de verbouwing van het cellencomplex gebeurde op eis van de FOD Justitie;• 

voor de vertraagde uitvoering van heraanleg van de Antwerpse leien droeg • 
de Regie geen enkele verantwoordelijkheid.

Reeds eerder in dit verslag werd erop gewezen dat voor de zeer onvolkomen 
raming die gemaakt werd bij de aanvang van het project – en waarop de Minister-
raad zijn beslissing steunde om het project te laten uitvoeren – de Regie niet 
beschouwd kan worden als enige verantwoordelijke.

Voor de foute hypothesen waarop de raming steunde - de verhouding bruto/netto- 
oppervlakte en de kostprijs per m² – draagt de Regie uiteraard een verantwoorde-
lijkheid. Het achterwege laten van de salle des pas perdus – die een belangrijke 
impact had op de verhouding bruto-/netto-oppervlakte – en de verkeerde inschat-
ting van de behoefte aan ruimte zijn daarentegen op het conto van de FOD Justi-
tie te schrijven. Ook waren er objectieve omstandigheden die verklaren waarom de 
uiteindelijke kostprijs afweek van de oorspronkelijke raming. Hierbij kan worden 
verwezen naar de prijsevolutie in de periode 1996-2001 en naar de verhoging van 
het btw-tarief van 20,5 % naar 21 %.

Voor het feit dat initieel enkel een raming werd gemaakt van de bouwkost draagt 
de Regie uiteraard een deel van de verantwoordelijkheid. Anderzijds hebben noch 
de FOD Justitie, noch de Ministerraad, voor zover het Rekenhof kon achterhalen, 
ooit aan de Regie gevraagd een raming te maken van de overige kosten van het 
project. Dit terwijl, zeker vanaf het moment dat werd besloten het project via een 
promotieovereenkomst te realiseren, het voor iedereen duidelijk had moeten 
zijn dat, behalve de ontwerpers van het gebouw, ook een vergoeding voor de 
promotor zou moeten worden voorzien en dat aan een promotieovereenkomst, 
ook tijdens de uitvoering van de werken, onvermijdelijk ook fi nanciële kosten ver-
bonden zijn.

Voor de meerkosten die ontstonden tijdens de uitvoering van de werf kan de 
verantwoordelijkheid evenmin éénduidig worden vastgelegd. Zo bleek uit het 
onderzoek dat de gekozen werkwijze – en de meerkosten die hieruit resulteerden 
– in belangrijke mate een gevolg waren van de uitvoeringstermijn die door de 
Ministerraad aan de Regie was opgelegd.

De Regie vond het niet opportuun één of meerdere bij deze werf betrokken par-
tijen – ontwerpers, promotor, aannemers – verantwoordelijk te stellen voor de 
meerwerken en meerkosten waarmee men tijdens deze werf werd geconfron-
teerd. De instelling was van mening dat omdat de verantwoordelijkheid niet een-
duidig kon worden vastgesteld, de strafclausules, vastgelegd in de verschillende 
contractuele documenten, niet konden worden toegepast46.

45 Zie ook het 160e Boek van het Rekenhof, p. 254.
46 De Audit bevestigt dit: “Hoewel de audit op grond van artikel 5 van de dadingsovereenkomst wel 

insteekt op het bepalen van oorzaken en verantwoordelijkheden lijkt vooral de daadwerkelijke 
verhaalbaarheid van eventuele schade aan de zijde van partijen, hoewel formeel/juridisch niet per 
defi nitie uitgesloten, maar gelet op de feiten en omstandigheden van de samenwerking tussen de 
Regie, Studieteam en Promotor, op basis van politiek/bestuurlijke overwegingen (geloofwaardig-
heid, betrouwbaarheid en integriteit Regie) vanuit overwegingen van redelijkheid en billijkheid en 
op voorhand een nagenoeg onmogelijk te bewandelen weg.” (sic)
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2.2 Gent47

2.2.1 Raming van de bouwkost (1996-2002)

De initiële raming van de bouwkost, die in januari 1996 werd gemaakt – het 
moment dat de beslissing werd genomen een nieuw gerechtsgebouw op te trek-
ken in Gent – steunde op een door Justitie gevraagde netto-oppervlakte van 
22.300 m².48 De raming steunde op nagenoeg dezelfde hypothesen als deze 
gehanteerd voor Antwerpen49 en kwam uit op een, afgerond, bedrag van 2 mil-
jard BEF (49.578.704,95 euro). Dit bedrag betreft enkel de eigenlijke bouwkost 
– posten 01 en 02 van de investeringskost.

In het stadium van het voorontwerp – december 2000 – werd de raming een 
eerste maal aangepast. Net zoals dat in Antwerpen het geval was geweest, had 
Justitie, bij de opstelling van het initieel behoefteprogramma, ook hier geen 
rekening gehouden met de ‘salle des pas perdus’. Bovendien had Justitie ook 
geen rekening gehouden met de publieksas. Dit leidde tot een geraamde meer-
kost van 276.000.000 BEF (6.841.861,28 euro). Voorts moesten ook parkings en 
ondergrondse in- en uitritten worden voorzien. Deze kost werd geraamd op 
296.250.000 BEF (7.343.845,67 euro). 

Wanneer voorts rekening wordt gehouden met de verhoging van de btw-voet van 
20,5 naar 21 % die ondertussen werd doorgevoerd, en de prijsevolutie tussen 
januari 1996 en december 2000, werd de bouwkost geraamd op 2.821.007.689 BEF 
(69.930.953,94 euro).

2.2.2 Raming van de investeringskost (2000 – 2002)

Alle tot hiertoe geciteerde ramingen betroffen de eigenlijke bouwkost – posten 01 
en 02. Zoals hierboven vermeld, bedraagt de investeringskost meer dan enkel de 
bouwkost. Ook in dit geval moet worden geconcludeerd dat op het moment dat 
de beslissing werd genomen een nieuw justitiepaleis te bouwen te Gent, de rege-
ring niet kon beschikken over een raming van de totale kost van het project.

Net zoals bij het project in Antwerpen ging het om een promotieovereenkomst. In 
Gent was de promotor ook de uitvoerder van perceel 01 van de bouwkost (werf-
inrichting, funderingen en open ruwbouw). Ook hier moesten verrekeningen door 
de betrokken aannemer eerst aan de promotor worden voorgelegd en na goed-
keuring door de promotor aan de Regie50. 

Ook in dit dossier werd een eerste raming van de totale investeringskost blijk-
baar gemaakt op het ogenblik dat de promotieovereenkomst gegund werd, 
begin 2002. In zijn offerte raamde de weerhouden promotor de investeringskost 
op 97.984.801,61 euro. De eigenlijke bouwkost werd door de promotor op 
70.025.818,28 euro geraamd. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de 
promotor enkel voor perceel 01 van de bouwkost (de open ruwbouw) een raming 
maakte. De overige percelen waren als stelpost in het offerteformulier opgeno-
men. Ook de posten 04 (ereloon ontwerpers in de uitvoeringsfase), 05 (contro-
les en proeven), 06 (informaticaondersteuning) en 07 (niet voorziene werken) 
waren als stelposten opgenomen.

47 Zie ook bijlage A, punt 2 voor een gedetailleerde weergave van de bouw- en investeringskost.
48 De oppervlakte is exclusief de parkings.
49 In Gent werd uitgegaan van een verhouding 1,65 tussen netto- en bruto-oppervlakte; in Antwerpen 

was het, zoals vermeld, 1,6.
50 Behalve uiteraard voor perceel 01, waar promotor en aannemer eenzelfde persoon waren.
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De raming van de overige posten van de investeringskost werd tijdens de uitvoe-
ring van de werf wel regelmatig bijgesteld.

De gedetailleerde ramingen bij de gunningen van de verschillende percelen van 
de bouwkost beliepen 73.824.524,95 euro, 47,2 % meer dan de oorspronkelijke 
raming. De verschillende percelen werden gegund tegen 77.988.854,33 euro, 
55,5 % meer dan de oorspronkelijke raming.

2.2.3 Voorlopige investeringskost

Over de defi nitieve kost van de bouwpercelen werd tussen de Regie en de pro-
motor pas begin 2009 een overeenkomst bereikt. De investeringskost van het 
project, die werd opgenomen in de promotieovereenkomst, werd begin 2009 vast-
gesteld op 135.429.162,85 euro. Deze kost blijkt echter nog niet volledig defi ni-
tief te zijn. Hij moet worden verhoogd met nog verschuldigde intercalaire intres-
ten51. Ook over de meerprijs voor het staal, die in rekening kon worden genomen, 
werd in de loop van 2009 nog onderhandeld met de promotor.

Bij de verkoop van de promotieovereenkomst van het gerechtsgebouw van Gent 
werd uitgegaan van een investeringskost van 140.100.000 euro. In de akte waar-
mee de grond waarop het gebouw staat aan de koper van de promotieovereen-
komst wordt verkocht, werd de volgende clausule opgenomen:

“In het geval de werkelijke investeringskost minder bedraagt dan de geraamde 
maximale investeringskost van honderdveertig miljoen honderdduizend euro 
(140.100.000 euro) zal de koper een meerprijs betalen aan de Regie der Gebouwen 
binnen de dertig dagen na de verrekening van de fi nale investeringskost, gelijk aan 
de vastgestelde besparing t.o.v. voornoemd bedrag van honderdveertig miljoen hon-
derdduizend euro (140.100.000 euro)”.

In de hypothese van een investeringskost van 135.429.162,85 euro, betekent dit 
dat de koper van de promotieovereenkomst – de ‘derde-investeerder’ – aan de 
Regie een bedrag van 4.670.837,15 euro verschuldigd is. Het werkelijke bedrag 
kan pas door de Regie worden opgeëist wanneer de defi nitieve investeringskost 
bekend zal zijn.

In dit geval bestaat de investeringskost uit 16 posten. De belangrijkste zijn post 1 
(ruwbouw en grondwerken) goed voor 34.760.692,24 euro en post 02 (werken) 
voor 67.494.385,92 euro52, de bouwkost bedroeg aldus 102.255.078,16 euro. De 
overige belangrijke posten zijn post 04 (ereloon uitvoeringsfase) voor 
6.006.044,21 euro, post 08 (projectbeheer) voor 14.974.776,58 euro, post 12 
(fi nancieringskost) voor 6.715.682,97 euro en post 13 (verzekeringen) voor 
5.446.852,08 euro.

2.2.4 Totale kost van het gebouw

Naast deze (voorlopige) investeringskost van 135.429.162,85 euro moet, zoals in 
het geval van Antwerpen, om de reële totale kost van het gebouw te kennen, 
bovendien rekening worden gehouden met:

het bedrag dat werd betaald bij de aankoop van het terrein (3.024.201 euro) • 
met dien verstande dat een deel van het aangekochte terrein opnieuw werd 
verkocht, waardoor 682.119 euro kon worden gerecupereerd, en,

51 De directie Oost-Vlaanderen van de Regie deelde het Rekenhof op 31 juli 2009 mee dat er bij de 
promotor werd op aangedrongen het defi nitieve bedrag van de investeringskost mee te delen.

52 In het geval van Gent werd de bouwkost over twee investeringsposten verspreid omdat de promo-
tor ook de aannemer was van de ruwbouwwerken, opgenomen in post 02.
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het ereloon betaald aan het studieteam voor het studiecontract ‘studie-• 
fase’ en andere prestaties (zoals vergoeding adjunct-projectmanager 
(8.447.084,93 euro)53. 

Bovendien werden aan de promotor vergoedingen uitbetaald omdat de uitvoe-
ringstermijn van de werken driemaal werd verlengd. Deze vergoedingen (voor een 
totaal bedrag van 8.100.626,48 euro) werden niet in de oorspronkelijke promotie-
overeenkomst opgenomen, maar direct aan de promotor uitbetaald. Ze maakten 
het voorwerp uit van twee dadingen.

De eerste dading betrof twee termijnverlengingen, die het gevolg • 
waren van een grondwatervervuiling54. In totaal werd aan de promotor 
3.846.211,36 euro betaald. Op deze som waren ook verwijlintresten ver-
schuldigd voor een bedrag van 311.681,81 euro.

Met de tweede dading werd de vergoeding geregeld waarop de promotor • 
recht had als gevolg van een verlenging van de uitvoeringstermijn met 4 en 
met 3,75 maanden. De eerste periode betrof het uitstel van de datum van 
voorlopige oplevering van 21 juli 2006 tot 30 november 2006; de tweede 
periode betrof de periode na de voorlopige oplevering, waarin de aanne-
mers nog een aantal uitgestelde werken dienden uit te voeren. Aan de 
promotor werd een vergoeding van 3.942.733,31 euro betaald. 

Verder werd tijdens de architectuurwedstrijd een bedrag van 495.787,05 euro 
aan prijzengeld betaald aan de laureaten.

De totale kost bedroeg aldus 154.814.843,31 euro.

2.2.5 Overeenkomsten met de derde-investeerder

Zoals in 2005 gebeurde met het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen, besliste 
de regering in 2006 de rechten en plichten van de Regie der Gebouwen in de 
promotieovereenkomst voor het nieuwe gerechtsgebouw in Gent over te dragen 
aan een ‘derde-investeerder’. Ook hier was het de bedoeling om een fi nanciële 
lease om te zetten in een operationele lease, zodat de uitgaven voor de bouw van 
het gerechtsgebouw op een ESR-neutrale manier in de boekhouding van de over-
heid van het jaar 2006 konden worden opgenomen. 

Ook hier bevat het bedrag van de kost van het gerechtsgebouw niet de kosten 
eigen aan de promotieovereenkomst noch de eventuele kosten – of opbrengsten 
– die te maken hebben met de verkoop van de rechten en plichten van de Regie 
in de promotieovereenkomst.

Het Rekenhof heeft ook deze transactie onderzocht en hierover verslag uitge-
bracht in zijn 164e Boek55. In dit onderzoek werden eveneens de geraamde sup-
plementaire kosten die aan beide operaties verbonden konden zijn, in kaart 
gebracht (in geactualiseerde cijfers)56.

53 Volgens de informatie van de Regie aangerekend op het begrotingsartikel 533.14.
54 Zie ook punt 4.2.
55 Rekenhof, 164e Boek, p. 353-363.
56 Met name de kost van de fi nanciële lease in het kader van de oorspronkelijke promotieovereen-

komst (29,2 miljoen euro) en vervolgens de omzetting van deze fi nanciële lease in een operationele 
lease (18,7 miljoen euro) ingevolge de overdracht van de rechten en verplichtingen in deze over-
eenkomst aan een derde-investeerder.
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2.2.6 Kostprijs bij gunning versus uiteindelijke investeringskost

De investeringskost bestond uit 16 posten. De belangrijkste waren de posten 01 
en 02, die de eigenlijke bouwkost van het project uitmaakten. Ook in dit geval 
werden enkel voor de posten 01 en 02 aanbestedingsprocedures georganiseerd, 
zodat enkel voor deze posten een vergelijking gemaakt kan worden tussen de 
offerte en de uiteindelijke kostprijs. In het geval van Gent bedroeg de uiteinde-
lijke kost van de posten 01 en 02 16,38 % meer dan het bedrag van de offertes57. 
Indien rekening wordt gehouden met de bedragen die nog kunnen worden gere-
cupereerd bij derden58, dan vermindert dit percentage tot 13,63 %.

2.2.6.1 Bouwkost 

De grootste afwijking tussen de offerte en de uiteindelijke kost stelt men vast bij 
perceel 01 (ruwbouw) van de bouwkost59. De kost lag 31,27 % hoger dan de 
offerte. De belangrijkste verklaring voor de toename wordt gevormd door de ver-
vuiling van de bouwput door grondwater afkomstig van twee aanpalende perce-
len. Een deel van deze extra kost is, zoals vermeld, verhaalbaar op de eigenaars 
van deze terreinen.

De grondwatervervuiling had ook tot gevolg dat de rioleringswerken, die oor-
spronkelijk perceel 02 van de bouwkost zouden vormen, in perceel 01 werden 
opgenomen60. In de praktijk bleek het aangewezen deze werken te laten uitvoe-
ren onder supervisie en coördinatie van de aannemer van perceel 01. Volgens de 
Regie was dit een gevolg van de maatregelen die moesten worden genomen – 
o.a. bij de bemaling van het terrein – om een verdere vervuiling van het grond-
water te vermijden. Er werd prijs gevraagd aan drie aannemers. De opdracht 
werd gegund aan de goedkoopste.

De rioleringswerken kostten uiteindelijk 244.557,11 euro – btw en herzieningen 
exclusief. Dit bedrag is vergelijkbaar met de raming die de Regie gemaakt had op 
het moment dat besloten werd de rioleringswerken onder te brengen in per-
ceel 01.

Aan het perceel moest ook de aanleg van een aantal regenputten worden toege-
voegd. Dit bleek noodzakelijk voor het verkrijgen van de milieuvergunning voor 
het gebouw. Het verhoogde de kost van perceel 01 met 171.825,53 euro, exclu-
sief btw en herzieningen.

Ook bij het gerechtsgebouw van Gent werden meerkosten veroorzaakt door een 
aantal onvolkomenheden van het bijzonder bestek, aansluitingsproblemen tussen 
de verschillende percelen, wijzigingen die de architecten aanbrachten tijdens de 
uitvoering – en die meestal een esthetische reden hadden –, wijzigingen die 
gevraagd werden door Justitie en de gestegen staalprijs. Zoals vermeld, waren 
in dit geval de afwijkingen veel minder uitgesproken dan in het geval van het 
Antwerpse gerechtsgebouw.

57 Zoals vermeld is er nog discussie over de meerprijs van het staal, zodat het bedrag van de bouw-
kost nog kan wijzigen.

58 Zie punt 4.2.
59 Voor alle duidelijkheid: perceel 01 is post 1 van de investeringskost. Zoals vermeld werden in het 

geval van het Gentse gerechtsgebouw de ruwbouwwerken aan de promotor gegund. 
60 Zie ook punt 3.2.
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Net zoals dit ook het geval was geweest voor het gerechtsgebouw van Antwerpen 
waren ook bij het gerechtsgebouw van Gent vergoedingen verschuldigd omdat de 
uitvoeringstermijn van de werken was verlengd. Deze vergoedingen werden niet 
opgenomen in de investeringskost61. In de vergelijking die werd gemaakt tussen 
het totale bedrag van de werken op het moment van hun bestelling – het gun-
ningsbedrag – en de uiteindelijke bouwkost, wordt wel rekening gehouden met 
deze vergoedingen.

De bouwkost zonder herzieningen zoals vastgesteld in februari 2009 bedroeg 
90.765.470,12 euro, 80,9 % meer dan de oorspronkelijke raming. De totale bouw-
kost, inclusief de herzieningen, liep op tot 102.255.078,16 euro, 103,8 % meer dan 
de eerste raming.

2.2.6.2 Andere posten 

Net zoals bij Antwerpen kan geen vergelijking worden gemaakt met de prijs van 
de offerte en de uiteindelijke kostprijs. Men kan de kost slechts vergelijken met 
de raming die terug te vinden is in het inschrijvingsformulier van de weerhouden 
promotor. Vergeleken met deze offerte ligt de (voorlopige) investeringskost 
38,2 % hoger.

Ook in dit geval werden trouwens een aantal posten – de posten 03 tot en met 
07 – als stelpost in dit formulier opgenomen. Voor de overige posten moest de 
promotor een prijs opgeven en moest hij ook aangeven hoe ze zouden evolueren 
in functie van de bouwkost. Uit de bijlage van het inschrijvingsformulier blijkt dat 
deze kosten lineair de evolutie van de bouwkost – inclusief de kost van de posten 
die als stelpost in het formulier waren opgenomen – zouden volgen.

De overige kosten evolueerden in functie van de bouwkost. Ook hier is een ver-
gelijking met de kost zoals die geraamd werd in het inschrijvingsformulier van de 
promotor moeilijk, omdat een dergelijke vergelijking rekening moet houden met 
de geldontwaarding tussen het moment dat het inschrijvingsformulier werd opge-
steld en het moment dat de uiteindelijke kost werd bepaald. In tegenstelling tot 
de bouwkost zijn voor de overige posten van de investeringskost geen bedragen 
zonder herziening bekend.

De termijnverlengingen die werden goedgekeurd, hadden uiteraard ook een 
impact op andere posten van de investeringskost. Ook in dit geval moesten het 
studieteam en de promotor, als gevolg van de termijnverlenging, langer dan voor-
zien personeel ter beschikking houden van de werf.

De grondvervuiling veroorzaakte ook bijkomende opdrachten voor het ontwerp-
team en de promotor.

61 Zie punt 2.2.4.
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2.3 Tussenbesluit

De investeringskost van het gerechtsgebouw van Antwerpen bedraagt 
258.828.375,25 euro. Sommige kosten werden echter betaald met begrotings-
kredieten en zijn niet opgenomen in de promotieovereenkomst. Hiermee rekening 
houdend loopt de totale kostprijs op tot 280.261.641,39 euro. Daarenboven is de 
Regie ingevolge een arrest van de Raad van State vermoedelijk een schade-
vergoeding van mogelijk 2,2 miljoen euro verschuldigd. Volledigheidshalve zijn er 
ook de geraamde kosten van de oorspronkelijke fi nanciële lease van het gebouw 
(49,5 miljoen euro) evenals de omzetting ervan in een operationele lease via de 
verkoop van de promotieovereenkomst aan een derde-investeerder (tot 35,9 mil-
joen euro).

De investeringskost van het gerechtsgebouw van Gent bedraagt (voorlopig) 
135.429.162,85 euro. Rekening houdend met de kosten buiten de promotie-
overeenkomst, beloopt de totale kostprijs 154.814.843,31 euro. Dit bedrag zal 
echter vermoedelijk nog naar beneden worden bijgesteld. Het verschil met de 
raming bij de verkoop van de promotieovereenkomst (voorlopig 4.670.837,15 euro) 
moet nog aan de Regie worden terugbetaald. Daarnaast zijn er ook hier nog de 
geraamde kosten van de fi nanciële lease (29,2 miljoen euro) en de verkoop van 
de promotieovereenkomst (18,7 miljoen euro). 

Het is moeilijk een vergelijking te maken tussen de initiële raming van de bouw-
kost en de uiteindelijke investeringskost. Als er al een vergelijking kan worden 
gemaakt dan is het een vergelijking van de investeringskost met de raming in de 
offerte van de promotor, en die lag in Antwerpen 128,8 % hoger, in Gent 38,2 %. 
De bouwkost vormde de belangrijkste post van de investeringskost. De kostprijs 
van de andere posten was in belangrijke mate afhankelijk van de bouwkost. De 
verklaring voor de uiteindelijke kostprijs van beide gebouwen wordt voornamelijk 
gevonden in de evolutie van deze bouwkost. 

Op het moment dat de regering in 1996 de beslissing nam nieuwe gerechts-
gebouwen te laten bouwen, beschikte ze enkel over een raming van de eigenlijke 
bouwkost, respectievelijk 76.787.498,23 euro en 49.578.704,95 euro, en dus niet 
de investeringskost. Die eerste ramingen waren zeer onvolkomen en gebaseerd 
op foutieve hypothesen, zoals een foute inschatting van de verhouding tussen de 
netto- en de brutovloeroppervlakte, een te lage gemiddelde kostprijs per m² en 
een gewijzigd btw-tarief. Ook de evolutie van de prijzen ingevolge het grote tijds-
verloop tussen de eerste ramingen en de start van de bouwwerken biedt een 
verklaring. 

Dat de scope van het Antwerpse project (louter functioneel, dan wel monumen-
taal) bij de aanvang niet expliciet werd vastgelegd, had budgettaire consequenties. 
Dit kwam tot uiting in ongunstige offertes voor de meest innoverende percelen van 
het gebouw (gevelbekleding en dakstructuur). Ook het gewijzigd behoefte-
programma van Justitie zorgde voor een stijging van de kosten. 

De bouwkost in Antwerpen nog vóór herzieningen lag ongeveer 20 % hoger dan 
de gunningsbedragen. Die toename wordt in belangrijke mate verklaard door de 
werken aan de Amamtunnel. De ontwerpmethode van het studieteam zorgde voor 
aansluitingsproblemen tussen de verschillende percelen en dus ook voor meer-
kosten. Het feit dat de architect niet in alle gevallen werkte met gedetailleerde 
aanbestedingsdocumenten leidde tot discussies over de esthetische kwaliteit van 
de voorgestelde uitvoeringswijze en bijkomende verrekeningen. De tijdsdruk 
waarmee deze werf moest worden afgehandeld en de ‘design as build’-aanpak die 
hieruit resulteerde, veroorzaakten eveneens belangrijke meerwerken.
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Vergeleken met de aanbestedingsbedragen waaraan de verschillende percelen 
van de bouwkost waren gegund, bedroeg de uiteindelijke bouwkost van het 
gerechtsgebouw van Gent 13,6 % meer. De belangrijkste verklaring voor de meer-
prijs vindt men in de grondwatervervuiling waarmee deze werf bij de aanvang te 
kampen had. Ook de diverse termijnverlengingen en, voor wat betreft de kost van 
het projectbeheer en de werfcoördinatie, ook de inhaalplanningen, leidden tot 
bijkomende kosten.

De Regie draagt onmiskenbaar een verantwoordelijkheid voor de evolutie van de 
investeringskost van de gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent, vanaf de 
initiële raming in 1996 tot de uiteindelijke vaststelling ervan in september 2007 
(Antwerpen) en februari 2009 (Gent). Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt 
voor de vastgestelde budgetoverschrijdingen in het Antwerpse dossier dat er 
sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid van de bij het project betrokken 
actoren, maar dat de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen onvol-
doende defi nieerbaar zijn en de contractuele bepalingen ontoereikend om meer-
kosten terug te vorderen van andere partijen.
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Hoofdstuk 3
Naleving van de wetgeving en reglementering inzake 
overheidsopdrachten

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate de werken die tot de bouwkost 
van de promotieovereenkomsten behoorden conform de wetgeving en reglemen-
tering inzake de overheidsopdrachten werden gegund62.

Het bestek van de promotieovereenkomsten bepaalde dat de werken moesten 
worden uitgevoerd door de aannemers die de aanbestedende overheid – de Regie 
– zou aanwijzen. Volgens de bepalingen van het bestek zou de keuze van de aan-
nemers gebeuren na een procedure, opgestart door de aanbestedende overheid, 
conform de bepalingen van de reglementering op de overheidsopdrachten.

3.2 Antwerpen

3.2.1 Algemeen

Voor de 18 percelen van post 02 (bouwkost) van de promotieovereenkomst orga-
niseerde de Regie in eerste instantie een openbare aanbesteding of een alge-
mene offerteaanvraag. Nagenoeg alle percelen werden ook op die wijze gegund. 
In deze gevallen werd de opdracht gegund aan de laagste regelmatige offerte. De 
percelen 02 (grondwerken) en 19 (architecturaal staal) werden echter gegund 
middels een onderhandelingsprocedure. Bij de openbare aanbestedingen werden 
immers enkel onaanvaardbare prijzen voorgesteld. De gunning door middel van 
een onderhandelingsprocedure is conform de reglementering op de overheids-
opdrachten63. 

Alle toewijzingsbeslissingen werden voorgelegd aan het voorafgaand advies van 
Inspectie van Financiën. Er werd rekening gehouden met alle adviezen.

Bij de gunning van de opdrachten werd de delegatieregeling, die op dat moment 
van kracht was binnen de Regie, gerespecteerd.

Algemeen wordt vastgesteld dat, wanneer de Regie van oordeel was dat de prij-
zen van de offertes te hoog waren, er een nieuwe procedure werd georganiseerd. 

Dit was, naast de vermelde percelen 02 en 19, ook het geval voor het perceel 04 
(dakdichtingen) en perceel 05 (gevelsluiting en glazen daken). In het eerste geval 
werd na een openbare aanbesteding een algemene offerteaanvraag georgani-
seerd, in het tweede werd de algemene offerteaanvraag overgedaan. 

Wel kon worden vastgesteld dat voor de meeste percelen het aantal inschrijvers 
beperkt was. Voor de percelen 04 en 05 waren er zowel bij de eerste als bij de 
tweede aanbestedingsprocedures slechts twee inschrijvers. Mogelijk heeft dit tot 
gevolg gehad dat de concurrentie slechts in beperkte mate heeft gespeeld. Het 

62 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.

63 De onderhandelingsprocedure wordt verantwoord door te verwijzen naar artikel 17, § 2, 1° d) (onre-
gelmatige offertes) van de wet op de overheidsopdrachten. Voor perceel 19 werd ook beroep 
gedaan op artikel 17, § 2, 1° c) (hoogdringendheid).
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beperkte aantal inschrijvers kan niet worden geweten aan het feit dat de Regie de 
opdrachten niet voldoende bekend heeft gemaakt. De meeste percelen maakten 
immers ook het voorwerp uit van een enuntiatieve aankondiging in het Publicatie-
blad van de Europese Gemeenschappen en het Bulletin der Aanbestedingen.

Omdat de meerkost mogelijk werd veroorzaakt door het feit dat de concurrentie 
onvoldoende heeft gespeeld, werd in detail onderzocht of de publicatietermijnen 
bij de gunning strikt werden nageleefd. Dit bleek het geval te zijn. In de gevallen 
dat de termijn tussen de verzending van de aankondiging naar het Publicatieblad 
van de Europese Gemeenschappen en de opening van de offertes minder dan 
52 dagen bedroeg, werd de opdracht eerder aangekondigd door middel van een 
enuntiatieve aankondiging. Tussen de verzending van de enuntiatieve aankondi-
ging en de verzending van de aankondiging van de opdracht naar het Publicatie-
blad van de Europese Gemeenschappen was er nooit minder dan 52 dagen. In 
twee gevallen was er tussen beide verzendingsdatums meer dan twaalf maanden 
verschil – perceel 15 (sanitair) en 19. In deze beide gevallen werd de termijn van 
52 dagen tussen de verzending naar het Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen en de opening van de offertes gerespecteerd64.

3.2.2 Onregelmatige uitbreiding van een opdracht

Het nieuw gerechtsgebouw van Antwerpen kon pas worden gebouwd nadat eerst 
een aantal infrastructuurwerken waren uitgevoerd door het Vlaams Gewest, die 
kaderden in de heraanleg van de Antwerpse leien. Het ging voornamelijk om de 
heraanleg van de Amamtunnel65. 

Omdat het Vlaams Gewest er niet in slaagde de werken tijdig te laten uitvoeren, 
besliste de Regie deze werken door de aannemer van perceel 03 (beton en met-
selwerken) te laten uitvoeren. De Regie organiseerde geen nieuwe gunnings-
procedure. Evenmin beschouwde de Regie dit als een gunning na een onderhan-
delingsprocedure. De opdracht van de aannemer werd uitgebreid door middel van 
een verrekening, waarmee een aantal bijkomende posten aan de oorspronkelijke 
meetstaat werden toegevoegd. 

De bouw van de Amamtunnel kan echter moeilijk beschouwd worden als de uit-
breiding of de aanpassing van de opdracht die oorspronkelijk aan de aannemer 
werd toevertrouwd. Het ging om een nieuwe opdracht die – indien mogelijk na 
mededinging – had moeten worden toegewezen volgens één der gunningswijzen 
waarin de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten voorziet.

De Regie zag zich genoodzaakt aldus te handelen omdat wachten op de uitvoering 
van de werken door het Vlaams Gewest of een nieuwe gunning organiseren zon-
der twijfel had geleid tot een verdere vertraging in de uitvoering van de werken 
aan het gebouw en op die manier ook meerkosten zou hebben veroorzaakt. Behalve 
een latere oplevering van het gebouw – en de eventuele verlenging van een aantal 
huurcontracten – had een verdere vertraging tot schade-eisen van de bij de werf 
betrokken aannemers kunnen leiden omdat hun machines en ander werfmaterieel 
tijdelijk werkloos zouden zijn geworden. Dit was zeker het geval geweest voor de 
aannemer van perceel 03 (beton- en metselwerken).

De handelswijze van de Regie had wel tot gevolg dat voor deze opdracht de con-
currentie niet heeft gespeeld en dat mogelijk de werken niet werden uitgevoerd 
aan de voor de Schatkist meest voordelige voorwaarden.

64 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken.

65 Zie punt 4.1.1.



34 Bouw- en investeringskost gerechtsgebouwen Antwerpen en Gent – Rekenhof, juni 2010

3.2.3 Onregelmatige onderhandelingen met één inschrijver 

De toewijzing van perceel 04 (staalstructuur, schaaldaken en dakdichtingen) werd 
door de Raad van State op 12 maart 2009 vernietigd, na een klacht van de 
inschrijver die in de procedure tweede werd gerangschikt66. 

De Regie had met betrekking tot de werfplanning in eerste instantie aan beide 
inschrijvers schriftelijk verduidelijking van hun offerte gevraagd. Na van beide par-
tijen een antwoord te hebben ontvangen heeft de Regie aan de inschrijver die de 
opdracht uiteindelijk kreeg toegewezen, nog een bijkomende verduidelijking 
gevraagd. Pas na de bijkomende verduidelijking bleek dat van deze inschrijver een 
gelijkwaardig engagement, voor wat betreft de werfplanning, verkregen werd, als 
dat wat eerder van de andere inschrijver na de eerste verduidelijking kon worden 
verkregen. 

Indien geen rekening wordt gehouden met de tweede verduidelijking dan zou, 
aldus de inschrijver die als tweede werd gerangschikt, zijn offerte een hogere 
quotering hebben verkregen dan degene die uiteindelijk als eerste werd gerang-
schikt. De verzoekende partij stelde dat het tweede contact tussen de Regie en 
de inschrijver niet kon worden beschouwd als een contactname ter precisering of 
aanvulling van de offerte, zoals toegelaten door artikel 115 van het boven vermelde 
koninklijk besluit van 8 januari 1996, maar dat de inschrijver op deze manier in de 
mogelijkheid werd gesteld zijn oorspronkelijke offerte aan te passen. 

De Raad van State was van oordeel dat deze handelwijze een schending inhoudt 
van het geciteerde artikel 115, 6e lid, en van artikel 16 van de wet van 24 decem-
ber 1993 dat zegt dat de opdracht moet worden toegewezen aan de voordeligste 
regelmatige offerte. De beslissing van de Regie betekende ook dat het principe 
van de gelijke behandeling van de inschrijvers werd geschonden. De beslissing 
van de Regie om de opdracht toe te wijzen werd vernietigd door de Raad van 
State67. 

3.2.4 Naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden

Het Rekenhof wilde onderzoeken of tijdens de uitvoering van de werf de alge-
mene aannemingsvoorwaarden68 werden nageleefd. Dit bleek in de praktijk echter 
moeilijk uitvoerbaar. De aannemers werden immers gecontroleerd door de promo-
tor, de Regie controleerde enkel de controle van de promotor. De controle van de 
Regie is wat dit betreft onvoldoende gedocumenteerd om te kunnen oordelen of 
de Regie effectief heeft nagegaan of de aannemer de algemene aannemingsvoor-
waarden heeft nageleefd. Er bestaan geen synthetische rapporten waarin de 
Regie een overzicht geeft van de wijze waarop deze controle werd georganiseerd 
en van de vaststellingen die daarbij werden gedaan. 

66 Arrest nr. 191.370. 
67 De aannemer dagvaardde de Regie voor de burgerlijke rechtbank met de bedoeling schadevergoe-

ding te bekomen. In deze zaak werd nog geen uitspraak gedaan. Op 24 april 2009 heeft de Regie 
haar raadsman opdracht gegeven te trachten deze zaak in der minne te regelen.

68 Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 zoals aangevuld met de bepalingen van de 
bijzondere bestekken.
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3.3 Gent

Perceel 01 (ruwbouw) van de bouwwerken werd, zoals vermeld, door de promotor 
zelf uitgevoerd.

Voor de gunning van de overige percelen van post 02 werd door de Regie in alle 
gevallen op één na in eerste instantie een algemene offerteaanvraag georgani-
seerd. Bij de gunning van de opdrachten werd in alle gevallen de reglementair 
voorgeschreven publicatietermijn gerespecteerd. Behalve perceel 19 (omgevings-
werken) werden alle percelen ook gegund aan de inschrijver die bij de algemene 
offerteaanvraag een reglementaire offerte had ingediend en de voordeligste voor-
waarden aanbood.

Perceel 19 werd uiteindelijk gegund na een onderhandelingsprocedure. Voor deze 
opdracht werd slechts één offerte ontvangen. De prijs van de offerte bedroeg 
nagenoeg het dubbele van de raming die voorafgaand aan de gunning was 
gemaakt. Met de enige inschrijver werd onderhandeld op basis van het bijzonder 
bestek. De onderhandelingen leidden tot een prijs die 10,8 % hoger was dan de 
raming. Dit werd door de Regie aanvaardbaar geacht. De handelwijze van de 
Regie is conform de bepalingen van artikel 17, § 2, 1° d) van de wet van 24 decem-
ber 1993 betreffende de overheidsopdrachten.

Perceel 02 (riolering) van de bouwkost werd opgenomen in perceel 01 (ruwbouw-
werken). Dit gebeurde nadat werd vastgesteld dat de bouwput vervuild was door 
vervuild grondwater afkomstig van aanpalende terreinen69. Het bleek onder de 
gegeven omstandigheden nagenoeg onvermijdelijk om de rioleringswerken te 
laten uitvoeren onder toezicht van de aannemer van perceel 01. De eigenlijke 
opdracht werd in dit geval gegund na een onderhandelingsprocedure, na raad-
pleging van drie aannemers. Dit kan worden aanvaard omdat in dit geval inder-
daad sprake is van het dringend karakter van de werken voortvloeiend uit niet te 
voorziene omstandigheden70. 

De toewijzingsdossiers van alle percelen werden aan het voorafgaand advies van 
de Inspectie van Financiën voorgelegd. Voor alle dossiers werd een positief advies 
bekomen.

Bij de gunning van de opdrachten werd de delegatieregeling, die op dat moment 
van kracht was binnen de Regie, gerespecteerd.

3.4 Tussenbesluit

Bij de gunning van de percelen werd de reglementering op de overheidsopdrach-
ten door de Regie in de meeste gevallen correct toegepast. De uitbreiding van de 
opdracht in Antwerpen van perceel 03 (beton- en metselwerken) met de bouw van 
de Amamtunnel was niet conform de reglementering zodat de concurrentie niet 
ten volle kon spelen en de werken mogelijk niet aan de meest voordelige voor-
waarden werden uitgevoerd. De vernietiging van de toewijzingsbeslissing van per-
ceel 04 door de Raad van State omdat de Regie de reglementering niet zorgvuldig 
toepaste, maakt dat de instelling nog een schadevergoeding verschuldigd is.

Bij gebrek aan gegevens in de dossiers van de Regie kon niet worden onderzocht 
of de promotor en de aannemers bij de uitvoering van de werken de algemene 
aannemingsvoorwaarden naleefden.

69 Zie ook punt 4.2.
70 Artikel 17 § 2, 1° c) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.
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71 Het ging om een aantal infrastructuurwerken, die deels te maken hadden met de geplande heraan-
leg van de Antwerpse leien.

72 Het protocolakkoord dat werd gesloten tussen het Vlaams Gewest en de Regie stelt dat de werken 
aan het gebouw een aanvang zullen nemen op 19 juni 2001. De voorbereidende infrastructuur-
werken – perceel 01 van de promotieovereenkomst - zouden starten in de loop van de tweede helft 
van februari 2001. 

73 Hierop wordt in punt 3.2.2 verder ingegaan.

Hoofdstuk 4
Door derden te betalen kosten

Het Rekenhof heeft nagegaan of de Regie de kosten die het in het kader van de 
promotieovereenkomsten voor derden heeft aangegaan of die door derden werden 
veroorzaakt op een effectieve en effi ciënte wijze op de derden heeft verhaald.

4.1 Antwerpen

De promotieovereenkomst voorzag dat bepaalde werken zouden worden uitge-
voerd voor rekening van derden71. De kost van deze werken moest worden betaald 
door het Vlaams Gewest en door de Stad Antwerpen en zou niet worden opgeno-
men in de berekening van de vergoeding die de Regie aan de promotor verschul-
digd zou zijn.

4.1.1 Amamtunnel

De Ministerraad van 19 juli 2001 keurde de protocolovereenkomst goed die aan 
het Vlaams Gewest zou worden voorgelegd met het oog op de regeling van de 
synchronisatie van een aantal wegen- en infrastructuurwerken en de bouw van het 
justitiepaleis. Uit de nota die aan de Ministerraad werd voorgelegd, kan worden 
afgeleid dat de keuze van de site van het nieuwe gerechtsgebouw gebeurde 
in overleg met de Stad Antwerpen en het Vlaams Gewest. Het zou echter duren 
tot 20 maart 2002 vooraleer het protocolakkkoord door het Vlaams Gewest zou 
worden ondertekend.

Uit de documenten kan worden afgeleid dat de aanvang van de bouw van het 
justitiepaleis werd gepland vooraleer er een formeel akkoord was met het Vlaams 
Gewest72. Nochtans was de medewerking van het Vlaams Gewest noodzakelijk 
opdat de bouw mogelijk zou zijn. Meer bepaald moesten de werken, gepland 
aan de Amamtunnel, uitgevoerd zijn vooraleer de ruwbouw van het gebouw kon 
worden aangevat. Ook de voorbereidende infrastructuurwerken (perceel 01) 
moesten zijn uitgevoerd vooraleer de eigenlijke werf kon worden opgestart. Uit-
eindelijk leidde de laattijdige start van de tunnelwerken tot vertragingen bij de 
uitvoering van de werf van het gerechtsgebouw. Deze vertragingen leidden op 
hun beurt tot meerkosten73. De werken aan de Amamtunnel pasten, zoals ver-
meld, in het kader van de heraanleg van de Antwerpse leien. Dit project liep een 
vertraging op van ongeveer een jaar. 

Bij de heraanleg van de leien moest de Amamtunnel worden verlengd en ver-
breed. Het protocolakkoord bepaalde dat de werken zouden worden uitgevoerd 
door de aannemer die voor de tunnelwerken werd geselecteerd door het Vlaams 
Gewest, en (op vraag van het gewest) dat de Regie de kosten van de door haar 
gevraagde verlenging zou dragen terwijl het Vlaams Gewest de kosten van de 
verbreding ten laste zou nemen.
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74 De uitvoering van de Amamtunnel maakte deel uit van de gunningsprocedure voor de aanleg van 
de Leien. Deze procedure was beëindigd op het moment dat de Regie de werf van het gerechts-
gebouw begon voor te bereiden. De werken aan de leien werden echter uitgesteld wegens een 
procedure bij de Raad van State. De opdracht was dus wel al gegund door het Vlaams Gewest, 
maar de aannemer had nog geen aanvangsbevel gekregen voor de werken. Ook de bouw van de 
middenkoker zou oorspronkelijk door deze aannemer worden gerealiseerd onder leiding van en op 
kosten van het Vlaams Gewest.

75 De kost van de bouw van de zijkokers bedroeg 4.550.657,36 euro. De kost van de bouw van de 
centrale koker bedroeg 3.005.683,25 euro.

76 Indien er een afrekening zou worden opgemaakt, kan dit een impact hebben op de uiteindelijke 
kostprijs van het gebouw.

77 Mededeling van de projectverantwoordelijke van de Regie.
78 Nota aan de Ministerraad van 19 juli 2001.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Regie te wachten tot deze verlenging 
en verbreding waren gerealiseerd en vervolgens te beginnen met de ruwbouw van 
het gerechtsgebouw. Een deel van de fundering van het gebouw zou rusten op 
het dak van de tunnel. Hiertoe moest de tunnel worden verlengd. Het uitstel van 
de tunnelwerken had tot gevolg dat de Regie een alternatieve oplossing zocht. 

In eerste instantie werd ervoor gekozen de middenkoker te laten bouwen door de 
aannemer van perceel 03 (beton- en metselwerken) terwijl beide zijkokers door 
de aannemer van het Vlaams Gewest zouden worden gebouwd. Beide werven 
zouden door de promotor worden gecoördineerd. Uiteindelijk werden beide wer-
ven uitgevoerd door de aannemer van perceel 0374. Bovendien betaalde de Regie 
de kostprijs van de bouw van de middenkoker en betaalde het Vlaams Gewest de 
bouw van de zijkokers75. Dit is niet conform het protocolakkoord. Tot op heden 
werd er tussen beide partijen nog geen afrekening opgemaakt76. De kost van de 
zijkokers wordt wel meegerekend bij de bepaling van de coördinatiefee waarop de 
promotor recht heeft77. 

Artikel 5 van het protocolakkoord stelt dat het Vlaams Gewest de Regie moet 
vrijwaren voor elke vertraging – en de daaraan gekoppelde fi nanciële gevolgen – 
bij de bouw van het gerechtshof. De tekst vermeldt uitdrukkelijk “met inbegrip 
van de voorbereidende werken van perceel 01, te wijten aan het verloop en de 
vertraging en/of de stopzetting van de werken van het Vlaams Gewest aan de 
Amamtunnel”. Op het moment dat het Rekenhof zijn onderzoek afsloot, had de 
Regie nog geen stappen ondernomen om het Vlaams Gewest in gebreke te stel-
len voor de meerkosten die werden veroorzaakt door de vertraging die werd 
opgelopen als gevolg van de uitgestelde werken aan de Amamtunnel.

4.1.2 Bijkomende infrastructuurwerken

De oorspronkelijke promotieovereenkomst bepaalde dat er, ter voorbereiding van 
de werf, mogelijk bepaalde infrastructuurwerken zouden moeten worden uitge-
voerd, ten laste van een derde. Met bijakte 1 werd van deze bepaling afgeweken. 
Een aantal van de infrastructuurwerken werden opgenomen in de promotieover-
eenkomst. De werken maakten het voorwerp uit van perceel 01 (voorbereidende 
infrastructuurwerken) van post 02.

Het terrein waarop het gerechtsgebouw werd opgetrokken werd gedwarst door een 
vuilwatercollector. Dit gegeven was bekend voor de werf werd opgestart78. De 
Ministerraad was van oordeel dat de aanleg van een nieuwe collector en de omleg-
ging van de leidingen die ermee zijn verbonden, niet ten laste konden worden gelegd 
van de Stad Antwerpen of Aquafi n. De Regie zou de kosten ten laste moeten 
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79 Dit bedrag omvat naast de kost van de eigenlijke werken ook een aantal secundaire kosten (pro-
jectbeheer, technische controle, toezicht architect, kosten bodemsaneringsdeskundige, verzekerin-
gen, enz.), fi nancieringskosten en kosten veroorzaakt door de termijnverlenging die, als gevolg van 
de vervuiling, werden toegestaan.

nemen. Met de bijakte nr. 1 van 25 juli 2001 werd de heraanleg van de vuil-
watercollector opgenomen in de promotieovereenkomst. Ook een aantal wegenis-
werken werden aan de promotieovereenkomst toegevoegd, in het bijzonder de 
nieuwe afrit van de Ring naar de Singel, eveneens ten laste van de Regie.

De werken van perceel 01 werden gegund voor een bedrag van 101.021.882 BEF 
(2.504.267,04 euro). Tijdens de uitvoering van de werf bleken meerwerken nood-
zakelijk. De opdracht zou uiteindelijk – inclusief verrekeningen, regularisaties en 
herzieningen – 2.793.640,75 euro kosten.

Aan perceel 01 werd de aanleg van een regenwatercollector toegevoegd. Deze 
collector was gepland bij de heraanleg van de leien. Hij situeerde zich onder de 
werfweg die zou worden aangelegd, wat tot gevolg had dat de collector moest 
worden aangelegd vooraleer de werf kon worden opgestart. De Regie heeft deze 
werken op zich genomen omdat de heraanleg van de leien vertraging had opgelo-
pen. De aanleg van de collector kostte 255.561,96 euro. Deze kost moet normaal 
door het Vlaams Gewest worden betaald. Momenteel heeft de Regie geen stap-
pen ondernomen om deze kosten te recupereren.

4.2 Gent

Ook in het geval van het gerechtsgebouw van Gent werden een aantal werken 
uitgevoerd waarvan de kost door derden zal worden gedragen.

In de eerste plaats gaat het om een aantal extra kosten die werden veroorzaakt 
door de vervuiling van het grondwater van de bouwput, afkomstig van twee aan-
palende terreinen. De vervuiling had tot gevolg dat de bouwput dieper moest 
worden uitgegraven, zodat de beschermende wanden dieper konden worden 
geplaatst, en vooral dat de bemaling van de put anders moest worden uitgevoerd. 
Het water moest worden gestockeerd en gecontroleerd worden afgevoerd. In 
totaal bedroeg de meerkost 5.416.834,39 euro79. Deze kosten zouden moeten 
worden gedragen door de eigenaars van de aanpalende terreinen, de Stad Gent 
en een privéfi rma.

Daarnaast werden voor rekening van de Stad Gent grondwerken uitgevoerd met 
het doel de bouwput van een jeugdontmoetingscentrum, gepland op hetzelfde 
terrein, te realiseren. In dit geval ging het om een zeer bescheiden bedrag, 
8.347,68 euro.

De FOD Justitie heeft een overeenkomst met een bank, waardoor deze laatste 
een kantoor kon inrichten in het Gents gerechtsgebouw. Dit kantoor moest uiter-
aard worden geïntegreerd in het gebouw, wat tot gevolg had dat bepaalde werken 
voor rekening van de bank werden uitgevoerd door de Regie. In totaal gaat het om 
68.193,72 euro die op de bank zullen worden verhaald.

De gebruikerssignalisatie valt, conform het administratief onderhoudsreglement 
van de Regie, ten laste van de bezetter. Hiertoe zal een bedrag van 66.613,55 euro 
aan Justitie worden aangerekend.
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De directie Oost-Vlaanderen van de Regie deelde in mei 2009 mee dat aan alle 
betrokken partijen reeds schadeclaims of schuldvorderingen werden gezonden. 
Eind 2009 had de Regie echter nog geen enkel van de geciteerde bedragen ont-
vangen. 

Het Rekenhof beschikt niet over informatie of de Regie inmiddels andere (juridi-
sche) stappen heeft gezet om zijn eisen kracht bij te zetten. Evenmin is duidelijk 
of alle vorderingen en claims in de boekhouding werden uitgedrukt. Tijdens het 
onderzoek werd wel vastgesteld dat de boekhouding van de Regie niet op de 
hoogte was gebracht van het feit dat de Regie de bank had aangemaand de voor 
haar geprefi nancierde werken terug te betalen. Daardoor was de boekhouding 
niet in staat deze aanmaningen als vorderingen te boeken. 

4.3 Tussenbesluit

Omdat bepaalde werken dringend noodzakelijk waren voor de voltooiing van de 
projecten van beide gerechtsgebouwen nam de Regie werken ten laste die nor-
maal door een andere overheid of rechtspersoon moesten worden gefi nancierd.

In Antwerpen werd de in het protocolakkoord met het Vlaams Gewest voorziene 
kostenverdeling voor de verlenging en verbreding van de Amamtunnel, niet gefi -
naliseerd. Ook voor de recuperatie van de kosten van een regenwatercollector 
van het Vlaams Gewest werden nog geen stappen gezet.

In Gent verstuurde de Regie aanmaningen tot betaling, zowel voor de schade-
vergoeding ingevolge grondwatervervuiling waarop ze meent recht te hebben 
(5.416.834,39 euro), als voor de werken voor een derde die ze prefi nancierde. Het 
is niet duidelijk of de Regie inmiddels andere stappen heeft gezet om haar eisen 
kracht bij te zetten en of alle vorderingen en claims in de boekhouding werden 
opgenomen.
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80 Artikel B.2.2.2.6. van de overeenkomst. Enkel bij hoogdringendheid kon hiervan worden afgeweken.

Hoofdstuk 5
Controle van de verrekeningen en regularisaties van 
de bouwkost en van de afrekeningen van de overige posten van 
de investeringskost 

Het Rekenhof ging na hoe de Regie de verrekeningen en regularisaties ingevolge 
meerwerken en prijsverhogingen (ten opzichte van wat bij de gunning werd 
overeengekomen), evenals de afrekeningen van de overige posten van de inves-
teringskost, controleerde. Ook was er aandacht voor de opmerkingen van de 
Inspectie van Financiën.

Het onderzoek van het Rekenhof had niet de bedoeling al de verrekeningen, regu-
larisaties of de afrekeningen zelf op hun wettelijkheid en werkelijkheid te contro-
leren. Wel heeft het in het kader van een steekproef alle verrekeningen van 
150.000 euro en meer – voor Antwerpen – en van 100.000 euro en meer – voor 
Gent – onderzocht om een beter zicht te kunnen hebben op de grondigheid van 
de door de Regie uitgevoerde interne controle. In totaal werden voor Antwerpen 
57 verrekeningen en regularisaties gecontroleerd voor een totaal bedrag van 
31 miljoen euro (absolute bedragen). In het dossier van Gent werden 24 verreke-
ningen en regularisaties (voor 9 miljoen euro) gecontroleerd.

5.1  Goedkeuring van de wijzigingen tijdens de uitvoering van 
de werken

Bij de aanvang van beide projecten werd een Interdepartementele Directiegroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Regie en van Justitie, opgericht. Deze 
werkgroep had echter niet als opdracht de uitvoering van de werven te controle-
ren en had, volgens de projectleider van de Regie, evenmin juridische of fi nanciële 
specialisten in huis. 

De promotieovereenkomst bepaalde dat de promotor voor alle wijzigingen die tij-
dens de uitvoering van de werken noodzakelijk bleken, het voorafgaand akkoord 
van de aanbestedende overheid – de Regie – moest bekomen (zie voor Antwerpen 
punt 2.1.2)80.

De verrekeningen waarin de fi nanciële implicaties van de wijzigingen worden 
opgenomen, werden door de aannemers ingediend bij de promotor. De promotor 
controleerde de verrekeningen en onderhandelde in de meeste gevallen met de 
aannemers over het gevraagde bedrag. Indien de aannemer en de promotor tot 
een vergelijk kwamen, werd de verrekening, conform de bepalingen van de pro-
motieovereenkomst, ter goedkeuring aan de Regie voorgelegd.

Omdat het Rekenhof geen toegang heeft tot de administratie van de promotor 
ging het niet na welke controles deze uitvoerde op de verrekeningen en regulari-
saties. Enkel aan de hand van de documenten die de promotor aan de Regie 
voorlegde kon een beeld worden gevormd van de manier waarop werd gecontro-
leerd.
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81 Mededeling van de projectleider van de Regie en van de projectleider van de promotor.

5.2 Antwerpen

De bouwkosten (post 02 van de promotieovereenkomst) die uiteindelijk in de 
investeringskost van de promotieovereenkomst werden opgenomen (179,6 mil-
joen euro voor prijsherziening) lagen 20 % hoger dan bij de gunning van de werken 
in de periode 2001-2003 vastgestelde kostprijs (149,7 miljoen euro). Deze verho-
ging werd verantwoord aan de hand van in totaal 469 verrekeningen die voor de 
achttien verschillende percelen die de bouwkost uitmaakten, werden voorgelegd 
en goedgekeurd (zie punt 2.1.8).

De totale investeringskost, die naast de bouwkost (na prijsherziening) ook nog uit 
12 andere posten bestond, evolueerde van 113,1 miljoen euro bij de gunning van 
de promotieovereenkomst in 2000, naar uiteindelijk 258,8 miljoen euro (hetzij een 
toename met 128,8 %) (zie punt 2.1.6).

De audit van het Rekenhof heeft de hierna opgesomde knelpunten, onduidelijkhe-
den en ineffi ciënties in verband met de interne controle en autorisatie van de 
meerkosten aan het licht gebracht.

5.2.1  Voorafgaande goedkeuring van de wijzigingen tijdens de uitvoering 
van de werken

De twee belangrijke aanpassingen van de planning van de werf – deze als gevolg 
van de vertraging van de werken aan de Amamtunnel en het uitstel van de voorlo-
pige oplevering – werden voorafgaandelijk door de voor de Regie bevoegde minis-
ter goedgekeurd. De promotor kreeg voor deze wijzigingen dus het voorafgaand 
schriftelijk akkoord van de Regie, zoals bepaald in de promotieovereenkomst. 

In de andere gevallen werd deze verplichting niet nagekomen. De wijzigingen 
werden weliswaar meegedeeld aan de Regie en besproken met de Regie, maar 
deze laatste gaf geen schriftelijk akkoord81. Dit was in strijd met de bepalingen 
van artikel 1b) van hoofdstuk A4 van de promotieovereenkomst.

Binnen de Regie bestaan instructies hoe verrekeningen en regularisaties voor 
werken waarvoor ze zelf als bouwheer optreedt, moeten worden goedgekeurd. 
Deze richtlijnen werden niet toegepast bij de uitvoering van de werken aan het 
gerechtsgebouw. Het is ook niet duidelijk of deze richtlijnen ook van toepassing 
zijn op werven die in het kader van een promotieovereenkomst in eerste instantie 
door een promotor worden gegund en beheerd. 

5.2.2 Controle door de administratie van de Regie der Gebouwen

Het Rekenhof onderzocht de verantwoording van de 57 verrekeningen en regula-
risaties waarvan het bedrag meer dan 150.000 euro bedroeg.

De controle die de Regie naar eigen zeggen uitvoerde op de door de promotor 
goedgekeurde verrekeningen werd niet gedocumenteerd. Het Rekenhof vond geen 
documenten terug waarin een overzicht wordt gegeven van de controles die door 
de Regie werden uitgevoerd op de verrekeningen die door de promotor, in overleg 
met de betrokken aannemers, werden opgesteld. Evenmin werden documenten, 
opgesteld door de Regie, teruggevonden waarin een overzicht wordt gegeven van 
de redenen die maakten dat de verrekeningen werden aanvaard, welke onderhan-
delingen werden gevoerd tussen de Regie en de promotor, welke verrekeningen in 
eerste instantie niet werden aanvaard door de Regie en waarom, enz.
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82 Zie punt 5.2.3.
83 Dit is nodig om te vermijden dat de herziening twee keer wordt toegepast. De meeste verrekenin-

gen bevatten eenheidsprijzen die terug te vinden zijn in de oorspronkelijke meetstaat en overeen-
gekomen prijzen. Voor de berekening van de herziening worden beide bedragen opgeteld en wordt 
op de som het herzieningspercentage toegepast. Om een correcte berekening te maken, moeten 
de overeengekomen prijzen, die worden vastgesteld op een latere datum dan de eenheidsprijzen 
van de meetstaat, naar datum van aanbesteding worden herzien.

 Dit gebeurde niet voor een aantal verrekeningen van perceel 07. De Regie verantwoordt dit door 
te stellen dat de oorspronkelijk door de aannemer gevraagde prijs als gevolg van de onderhande-
lingen sterk verminderd werd. De Inspectie van Financiën van haar kant stelde echter tijdens haar 
controle vast dat bepaalde overeengekomen prijzen niet werden herzien naar datum van aanbeste-
ding. Zie hierover punt 5.2.3.

De verrekeningsvoorstellen, opgesteld door de promotor, zoals ze konden worden 
geraadpleegd door het Rekenhof, bevatten in de meeste gevallen een verant-
woording voor het verrekeningsvoorstel. Ze geven in de meeste gevallen ook een 
– beknopt – overzicht van de onderhandelingen die werden gevoerd tussen de 
promotor en de aannemers. Ze bevatten ook een aantal bijlagen, die de in de ver-
rekening opgenomen bedragen zouden moeten verantwoorden.

Indien de bestelde meerwerken werden uitgevoerd tegen eenheidsprijzen die 
waren opgenomen in de oorspronkelijke meetstaat, is de controle op de prijzen 
eenvoudig. De steekproefsgewijze controle van het Rekenhof toonde aan dat in 
deze gevallen steeds de eenheidsprijzen van de meetstaat in rekening werden 
gebracht. Uit de door de Regie voorgelegde verrekeningsdossiers kan echter niet 
worden afgeleid hoe de in rekening gebrachte hoeveelheden door haar werden 
gecontroleerd. 

In tal van verrekeningen werden echter werken opgenomen die niet in de oor-
spronkelijke meetstaat van de aanbesteding of de offerteaanvragen waren 
gepland en die tegen de nieuwe overeengekomen prijzen werden uitgevoerd. Uit 
de dossiers blijkt dat deze prijzen werden onderhandeld tussen de promotor en 
de aannemers. Indien de werken werden uitgevoerd door de hoofdaannemer 
worden deze overeengekomen prijzen in een aantal gevallen verantwoord door 
materiaalkosten – gestaafd door een prijsofferte of een factuur – en een over-
zicht van de gepresteerde werkuren. Soms worden ze enkel verantwoord door 
een prijslijst die door de aannemer zelf werd opgesteld, maar die niet door een 
ander document wordt verantwoord. Uit de dossiers blijkt niet hoe deze prijzen 
en de in rekening gebrachte hoeveelheden werden gecontroleerd door de Regie. 
In enkele gevallen wordt in de verantwoording van de verrekening vermeld dat 
de aanvaarde hoeveelheden grondig werden gecontroleerd door ambtenaren van 
de Regie. Deze bewering wordt echter niet gestaafd aan de hand van bijvoor-
beeld verantwoordings-, berekeningsnota’s of controleverslagen.

Indien de werken werden uitgevoerd door een onderaannemer worden de over-
eengekomen prijzen in een aantal gevallen verantwoord door een offerte van de 
onderaannemer. Zoals ook door de Inspectie van Financiën werd opgemerkt82, 
bevatten de dossiers nooit facturen die de aangerekende meerwerken moeten 
verantwoorden. 

De overeengekomen prijzen van de door het Rekenhof gecontroleerde dossiers 
werden systematisch herzien naar de datum van aanbesteding83.
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84 Het feit dat werd vastgesteld dat in een aantal gevallen de onderhandelingen tussen promotor en 
aannemer leidden tot een vermindering van de door de aannemer gevraagde prijs is uiteraard 
onvoldoende om zonder meer te kunnen besluiten dat de prijzen van de verrekening marktconform 
waren.

85 Voor alle duidelijkheid: het Rekenhof vond tijdens het onderzoek geen aanwijzingen dat de promo-
tor manifest teveel meerwerken of meerkosten heeft aanvaard met het doel zijn vergoeding op te 
drijven.

86 Ook de Audit komt tot deze vaststelling.
87 Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspec-

teurs van Financiën op sommige instellingen van openbaar nut
88 Zoals vermeld, werden de rechten en plichten van de Regie in de promotieovereenkomst eind 2005 

overgedragen aan een ‘derde-investeerder’. Fundamenteel verandert dit niets aan de fi nanciële 
last die uiteindelijk bij de Regie terechtkomt. De volledige investeringskost wordt uiteindelijk ten 
laste gelegd van de Regie.

In de verrekeningsdossiers worden elementen aangetroffen waaruit kan worden 
afgeleid dat er een controle van de Regie was. Het feit dat de controle niet werd 
gedocumenteerd, maakt het echter onmogelijk te oordelen over de draagwijdte 
van deze controle84.

Het feit dat de verrekeningen in hoofdzaak door de promotor werden gecontro-
leerd, houdt voor de overheid bovendien bepaalde risico’s in. De bouwkost wordt 
uiteindelijk door de overheid betaald en niet door de promotor. Bovendien wordt 
de bouwkost in rekening gebracht bij de vaststelling van de vergoeding waarop 
de promotor recht heeft, zodat hij er zelfs fi nancieel belang bij heeft om de bouw-
kost te maximaliseren85.

Deze problematiek stelt zich ook voor de architecten en studiebureaus, waarvan 
de vergoeding eveneens is bepaald op basis van de kost van het project. Ook hier 
loopt de overheid het risico dat de kost van het project niet wordt geminimali-
seerd86.

5.2.3 Controle van de Inspectie van Financiën

De controle van de Inspectie van Financiën op de Regie wordt geregeld door het 
koninklijk besluit van 8 april 195487. Voor de overheidsopdrachten die rechtstreeks 
door de Regie worden beheerd, geldt de regel dat verrekeningen die te maken 
hebben met lopende contracten en een bedrag van meer dan 5.500 euro (btw 
exclusief) betreffen, aan het advies van de Inspectie van Financiën moeten wor-
den voorgelegd.

Het is onduidelijk of in toepassing van dit besluit de verrekeningen aan het voor-
afgaand advies van de Inspectie van Financiën moesten worden voorgelegd. De 
verrekeningen hadden immers betrekking op contracten, gesloten tussen de pro-
motor en de aannemers. Pas nadat ze opgenomen werden in de promotieover-
eenkomst en in de berekeningsbasis van de vergoeding die de Regie aan de pro-
motor verschuldigd was in de oorspronkelijke overeenkomst, hadden ze fi nanciële 
consequenties voor de Regie88.

De eerste verrekeningen werden door de Regie goedgekeurd zonder ze aan de 
Inspectie van Financiën voor te leggen. Het Rekenhof heeft echter niet kunnen 
nagaan welke verrekeningen aan het voorafgaand visum van de Inspectie van 
Financiën werden voorgelegd, en welke niet. 



44 Bouw- en investeringskost gerechtsgebouwen Antwerpen en Gent – Rekenhof, juni 2010

89 Adviezen van 8 mei 2007 (2 adviezen), 14 mei 2007, 21 mei 2007,15 juni 2007 (2 adviezen), 
20 augustus 2007, 4 september 2007 en 10 september 2007.

90 Zie ook punt 5.2.2.
91 Volgens de projectleider van de Regie werden, na de opmerkingen van de Inspectie van Financiën, 

de overeengekomen prijzen alsnog herzien naar datum van aanbesteding en werd er een verreke-
ning in min opgesteld. De verrekeningen waarover de Inspectie van Financiën deze opmerkingen 
maakte, vielen buiten de steekproef van het Rekenhof.

92 Brief van 20 juni 2007 van de adviseur-generaal – hoofd van dienst, verantwoordelijk voor de direc-
tie Antwerpen – aan de Inspectie van Financiën.

Later werden de verrekeningen wel aan de Inspectie van Financiën voorgelegd, 
maar laattijdig en na voltooiing van de werken. Ze kregen een ongunstig advies89. 
Volgende overwegingen lagen aan de basis van de ongunstige adviezen:

de Inspectie van Financiën wordt voor voldongen feiten geplaatst; de regle-• 
mentering met betrekking tot de administratieve en begrotingscontrole 
werd niet gerespecteerd (een opmerking die in nagenoeg alle adviezen 
wordt herhaald);

de noodzakelijkheid/wenselijkheid van de meerwerken of de wijzigingen • 
wordt niet gemotiveerd (een opmerking die in nagenoeg alle adviezen 
wordt herhaald);

meerkosten worden in een aantal gevallen veroorzaakt door laattijdige • 
beslissingen van de ontwerpers zonder dat deze hiervoor verantwoordelijk 
worden gesteld;

in een aantal gevallen worden meerkosten veroorzaakt door fouten van • 
derden, zonder dat deze hiervoor verantwoordelijk worden gesteld (vb.: de 
herstelling van pleisterwerk dat beschadigd werd door aannemers die op 
de werf aan het werk waren);

indien de verrekening steunt op overeengekomen prijzen• 90 blijkt uit het 
dossier niet of en op welke wijze de Regie de marktconformiteit van de 
prijzen heeft gecontroleerd; in een aantal verrekeningsdossiers wordt geen 
verantwoording van de overeengekomen prijzen teruggevonden;

indien de meerwerken door een onderaannemer werden uitgevoerd, wor-• 
den ze nooit gestaafd door een factuur van de onderaannemer; in een aan-
tal gevallen wel door een offerte van de onderaannemer;

de in de verrekeningen gehanteerde loonschalen worden niet gemoti-• 
veerd;

in enkele gevallen bedroegen de meerwerken meer dan het drievoudige • 
van de oorspronkelijke voorziene hoeveelheden en heeft noch de promotor, 
noch de Regie een herziening van de eenheidsprijzen geëist, conform de 
bepalingen van artikel 42 § 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden;

in enkele gevallen werden de overeengekomen prijzen niet herzien naar de • 
datum van de aanbesteding van het perceel91.

In een antwoord dat de Regie formuleerde op twee van deze negatieve adviezen 
van de Inspectie van Financiën stelt ze dat “het strikt en correct naleven van de 
vigerende regelgeving regelrecht zou geleid hebben tot een opeenvolging van 
werfschorsingen, met alle fi nanciële gevolgen van dien en een nefaste invloed 
op de planning van het project. De courante duurtijden voor die voorafgaande 
administratieve en begrotingscontrole zijn immers van die grootteorde dat onmo-
gelijk tijdig (vaak onverwijld/per kerende) de vereiste beslissingen zouden kun-
nen genomen zijn, rekening houdend met de grote tijdsdruk voor de realisatie 
van deze nieuwbouw”92.
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93 De Audit merkt op dat de “meerwaarde” van de controle van de Inspectie van Financiën in dit 
project “onvoldoende tot uitdrukking is gekomen”.

Ingevolge deze negatieve adviezen legde de Regie het dossier voor aan de 
bevoegde minister van Begroting en de Ministerraad (zie volgend punt)93. 

Op dat ogenblik waren niet alle defi nitieve afrekeningen voor de andere posten 
van de investeringskost beschikbaar, zodat de Regie de normale controleproce-
dures niet kon respecteren. Naast het hiërarchische toezicht op de beslissingen 
van de betrokken leidend ambtenaren (vastgelegd in de delegatieregeling) voor-
zien deze in de controle van de Inspectie van Financiën op beslissingen met een 
budgettaire impact. Geen enkel advies van de Inspectie van Financiën werd ech-
ter teruggevonden met betrekking tot de posten 03 tot en met 13 van de inves-
teringskost.

5.2.4 Tussenkomst van de minister van Begroting

De verrekeningen werden uiteindelijk impliciet goedgekeurd met de dading van 
26 oktober 2007, gesloten tussen de promotor en de Regie. De dading kon wor-
den gesloten nadat de minister van Begroting meedeelde akkoord te gaan met de 
afrekening zoals voorgesteld door de promotor..

Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat de minister van Begroting de verre-
keningen waarover het ging, heeft laten controleren.

Het akkoord van de minister van Begroting werd bovendien slechts bekomen 
onder de voorwaarde dat de Regie dit dossier door een privé-auditbureau zou 
laten onderzoeken (zie punt 2.1.9 van dit verslag).

5.2.5  Onderzoek van de auditor van de door de promotor aanvaarde 
verrekeningen

De Audit onderzocht alle verrekeningen die door de promotor werden aanvaard. 
Hij kwam daarbij tot de volgende conclusie:

“Onze algemene indruk is dat alle verrekeningen uniform zijn opgebouwd en zeer 
uitgebreid gedocumenteerd zijn. Voor een buitenstaander die niet bij het bouw-
proces betrokken is geweest is de aanleiding, motivering en berekening van de 
verrekening goed te volgen.” 

Op basis van zijn onderzoek (zie punt 5.2.2 hierboven) kan het Rekenhof zich niet 
volledig bij deze conclusie aansluiten. 

De Audit deed ook een steekproefsgewijze controle of de werken waarvoor ver-
rekeningen werden opgesteld ook effectief werden uitgevoerd. Er werden daarbij 
geen belangrijke anomalieën vastgesteld.
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94 Een steekproefsgewijze controle toonde wel aan dat de percentages die werden toegepast de 
contractueel voorziene prestaties waren en dat de bedragen van de verrekeningen die bij de vast-
stelling van het ereloon worden gehanteerd, deze zijn die ook in de eigenlijke verrekeningen worden 
teruggevonden.

5.2.6  Controle op de afrekening van de overige posten van de 
investeringskost

Tijdens het onderzoek stelde het Rekenhof vast dat, op het moment dat de minis-
ter van Financiën (na akkoord van de minister van Begroting) de dading met de 
promotor goedkeurde waarmee de defi nitieve investeringskost werd vastgesteld, 
bij de Regie nog niet alle verantwoordingsstukken voor de afrekening van de ove-
rige posten van de investeringskost consulteerbaar waren. De verantwoording-
stukken voor de posten 09 (veiligheidscoördinatie – 545.117,06 euro), 10 (fi nan-
cieringskost – 12.408.736,15 euro), 11(verzekeringen – 8.479.679,49 euro) en 12 
(overige kosten en lasten – 5.569.872,63 euro) konden door de Regie niet worden 
voorgelegd. 

Ondertussen beschikt de Regie wel over deze verantwoordingsstukken en werden 
ze aan het Rekenhof voorgelegd. Enkel voor de fi nancieringskost werd door de 
promotor geen afrekeningsdossier aan de Regie voorgelegd.

Uit de verschillende afrekeningen kon niet worden afgeleid welke controles door 
de Regie werden uitgevoerd. Ter illustratie hiervan verwijst het Rekenhof naar de 
volgende vaststellingen.

Uit de dossiers waarmee de kost van post 03 (ereloon studieteam ‘uitvoerings-
fase’ – 13.220.109,15 euro) verantwoord wordt, kan worden afgeleid dat conform 
de contractuele bepalingen niet alle meerwerken in rekening werden gebracht bij 
de vaststelling van het verschuldigd ereloon. De dossiers bevatten echter geen 
verantwoording waarom bepaalde meerwerken wel, en andere niet in rekening 
werden gebracht94.

De verplaatsings- en verblijfskosten (post 04 van de investeringskost 
− 337.780,19 euro) worden enkel verantwoord door een kostennota opgesteld 
door het studieteam. Uit het dossier kan niet worden afgeleid of de bepalingen 
van de overeenkomst met betrekking tot deze kosten gerespecteerd werden. Het 
dossier bevat geen documenten waaruit kan worden afgeleid welke controles de 
Regie uitvoerde op de aangerekende kosten.

De telefoonkosten (post 04) worden gestaafd door facturen van de telefoonmaat-
schappij. Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat het hier een telefoon betrof 
die uitsluitend aan het studieteam ter beschikking werd gesteld. Ook hier werd 
vastgesteld dat alle bedragen, met betrekking tot de periode waarop de afreke-
ning sloeg, door een factuur van de telefoonmaatschappij verantwoord worden.

De buroticakosten (post 04) worden gestaafd door facturen. De facturen hebben 
betrekking op materieel dat gedeeltelijk door de promotor wordt gebruikt – en 
opgenomen wordt in de kost van het projectbeheer – en gedeeltelijk door de 
Regie en het studieteam wordt gebruikt. Uit de afrekening kan niet worden opge-
maakt volgens welke verdeelsleutel de kosten werden opgedeeld, noch of deze 
verdeling overeenstemde met de realiteit. 

De bedragen die in de afrekening van post 07 (niet in het budget voorziene 
werken of prestaties die noodzakelijk blijken voor de uitvoering van de opdracht 
− 2.468.202,96 euro) worden opgenomen, worden verantwoord door contractuele 
bepalingen – de bezetting van de NMBS-terreinen – en door offertes van de 
bewakingsfi rma en deze van de leveranciers van gas en elektriciteit. Uit de afre-
kening die kon worden ingekeken, kan echter niet worden afgeleid of de Regie 
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controleerde of de vergoeding die de NMBS bedong, na de onderhandelingen 
met de promotor, redelijk was. Evenmin kan uit het dossier worden afgeleid of de 
Regie de marktconformiteit van de offertes van de bewakingsfi rma’s onderzocht. 
Uit de verantwoording bij de aanrekening kan worden afgeleid dat de promotor 
aan twee beveiligingsfi rma’s heeft prijs gevraagd. Het dossier bevat enkel de 
offerte van de weerhouden fi rma. Er kan niet worden vastgesteld of de promotor 
de goedkoopste offerte heeft weerhouden.

Uit de afrekeningen kan worden afgeleid dat de berekening van de vergoeding 
voor algemene kosten, risico en winst (post 08 voor projectbeheer en werfcoördi-
natie − 23.775.668,39 euro), rekening hield met de eerder overeengekomen pla-
fonds. In de afrekeningen die de promotor aan de Regie voorlegde, wordt gede-
tailleerd vermeld hoeveel extra personeel hij, als gevolg van de termijnverlengingen 
en de versnelde uitvoering van bepaalde percelen, heeft ingezet. De lijsten bevat-
ten informatie over de kwalifi catie van dit personeel en hun bezoldiging. Uit de 
dossiers kan niet worden afgeleid welke controles de Regie uitvoerde naar de 
correctheid van de lijsten die de promotor voorlegde.

Voor de fi nancieringskost (post 10 − 12.408.736,15 euro) bleek geen defi nitief 
afrekeningdossier beschikbaar bij de Regie. De promotor bevestigde dat er nooit 
een dergelijk dossier aan de Regie werd overgemaakt. De controle op deze – 
belangrijke – kost gebeurde slechts zeer partieel. Tijdens de uitvoering van de 
werf werden de uitstaande kredieten op bepaalde momenten, wanneer een ver-
hoging van de intrestvoeten werd verwacht, tijdelijk geconsolideerd. Telkens wan-
neer dit gebeurde, werd het dossier door de promotor ter goedkeuring aan de 
fi nanciële dienst van de Regie voorgelegd. De fi nanciële dienst heeft echter nooit 
een volledig zicht gehad op dit dossier. Er is geen systematische controle geweest 
van de intrestvoeten die bij de berekening van de intercalaire intresten werden 
toegepast. Evenmin is er ooit een controle geweest op de realiteit van de opge-
nomen kredieten, waarop deze intercalaire intresten werden berekend.

Voor de posten 11 (verzekeringen − 8.479.679,49 euro) en 12 (overige kosten en 
lasten verbonden aan de uitvoering − 5.569.872,63 euro) werden door de promo-
tor uiteindelijk afrekeningdossiers voorgelegd aan de Regie waarin de berekening 
wordt verduidelijkt. Het Rekenhof kon deze dossiers pas begin april 2009 raad-
plegen. In een eerdere fase van het onderzoek van het Rekenhof bleken deze 
dossiers niet beschikbaar bij de Regie. Het is niet duidelijk welke controles de 
Regie op deze dossiers heeft uitgevoerd.

Deze vaststellingen en de eerder vermelde vaststelling dat op het ogenblik dat 
met de goedkeuring van de dading de defi nitieve investeringskost door de minister 
van Financiën werd aanvaard, nog niet alle verantwoordingsstukken bij de Regie 
beschikbaar waren, doen veronderstellen dat de afrekeningen van deze posten van 
de investeringskost niet grondig werden gecontroleerd door de Regie.

5.3 Gent

De bouwkost (posten 01 en 02 van de promotieovereenkomst) die uiteindelijk in 
de investeringskost van de promotieovereenkomst werd opgenomen (88,6 mil-
joen euro voor prijsherziening) lag 13,6 % hoger dan de bij de gunning vastge-
stelde kostprijs (78 miljoen euro). Deze verhoging werd verantwoord aan de hand 
van in totaal 576 verrekeningen die voor de vijftien verschillende percelen die de 
bouwkost uitmaakten, werden voorgelegd en goedgekeurd.
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De totale investeringskost, die naast de twee posten van de bouwkost (na prijs-
herziening) ook nog uit veertien andere posten bestond, evolueerde van 98 mil-
joen euro bij de gunning van de promotieovereenkomst in 2002, naar uiteindelijk 
135,4 miljoen euro (begin 2009), hetzij een toename met 38,2 %.

5.3.1 Bouwkost

Uit het dossier dat door de Regie werd voorgelegd kon worden afgeleid dat de 
verrekeningsvoorstellen die door de promotor aan de Regie werden voorgelegd, 
werden gecontroleerd door de Regie. De leidend ambtenaar van de werf docu-
menteerde deze controle, zodat kan worden nagegaan welke verrekeningen door 
hem werden aanvaard en wat de redenen waren waarom de Regie een aantal 
verrekeningsvoorstellen niet aanvaardde. Uit deze documentatie kan alleszins 
worden afgeleid dat de meeste voorstellen van de promotor niet zonder meer 
door de Regie werden aanvaard en dat in talrijke gevallen de door de promotor 
gevraagde bedragen naar beneden werden herzien.

De verrekeningsvoorstellen werden, volgens de verantwoordelijken van de Regie, 
in alle gevallen voor de eigenlijke goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie van 
Financiën. De Regie was echter niet in staat kopie voor te leggen van de adviezen 
voor alle verrekeningen die werden goedgekeurd. Door de inspecteur van Finan-
ciën, geaccrediteerd bij de Regie en belast met de controle van dit dossier, werd 
bevestigd dat de verrekeningen aan hem ter controle werden voorgelegd vooraleer 
ze werden goedgekeurd. Hij bevestigde dat hij bij geen enkele van de verrekenin-
gen fundamentele tekortkomingen had vastgesteld, die tot een negatief advies 
zouden hebben geleid. Alle belangrijke verrekeningsvoorstellen bleken door de lei-
dend ambtenaar van de Regie met de Inspectie van Financiën besproken te zijn, 
vooraleer het dossier formeel werd ingediend. De inspecteur van Financiën wees 
er wel op dat de verrekeningsvoorstellen door de promotor werden ingediend na 
de uitvoering van de werken. De meerwerken zelf werden niet voorafgaandelijk 
aan het advies van de Inspectie voorgelegd.

Zoals eerder vermeld, werd op het moment dat dit rapport werd afgesloten het 
dossier met betrekking tot de vergoeding die aan de promotor zou zijn verschul-
digd voor de verhoging van de staalprijzen, nog onderzocht door de Inspectie van 
Financiën.

Het Rekenhof onderzocht de verantwoording van de verrekeningen waarvan het 
bedrag meer dan 100.000 euro bedroeg. Dit onderzoek bracht geen anomalieën 
aan het licht. De verrekeningen bleken voldoende verantwoord te zijn.

Bij geen enkele van de onderzochte verrekeningen kon worden vastgesteld dat 
de verrekening veroorzaakt werd door een duidelijke fout van de ontwerpers, de 
promotor of de betrokken aannemers.

5.3.2 Overige posten van de investeringskost

Ook de overige posten van de investeringskost werden door de Regie gecontro-
leerd en ook deze controle bleek gedocumenteerd te zijn.

Voor een deel evolueerden de kosten lineair met de bouwkost. Bijkomende presta-
ties werden vergoed op basis van facturen, of time sheets die voor de opname in 
de investeringskost door de Regie moesten worden goedgekeurd. De door de pro-
jectmanager van de Regie goedgekeurde facturen werden bewaard in de dossiers 
van de Regie. De aangerekende bedragen steunden op bepalingen die werden 
teruggevonden in de contracten gesloten tussen de promotor en de dienstver-
leners. Deze contracten werden voorafgaand goedgekeurd door de Regie.
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95 Het controledossier betreft ook het ereloon ‘studiefase’. Dit aspect valt buiten de scope van dit 
onderzoek.

96 Mededeling van de adviseur van de Regie die zich bezighoudt met het nazicht van dit soort fi nan-
ciële transacties.

97 Brief van 14 november 2006.
98 Nota van 7 december 2006.

De berekening van het ereloon ‘uitvoeringsfase’ van het studieteam werd door de 
Regie gecontroleerd95. 

De bedragen die werden aangerekend op post 12 (fi nancieringskost) werden door 
de projectmanager ter controle voorgelegd aan de fi nanciële dienst van de Regie. 
Daar werd nagegaan of de correcte intrestpercentages werden toegepast en of 
de periodes waarop deze percentages werden toegepast, correct waren. De 
fi nanciële dienst stelde geen anomalieën vast96. 

De meeste afrekeningdossiers van de overige posten werden niet ter controle 
aan de Inspectie van Financiën voorgelegd. Omdat de verrekeningen van de pos-
ten 01 en 02 (de eigenlijke bouwkost) wel aan de Inspectie van Financiën werden 
voorgelegd en iedere verrekening vergezeld was van een nieuwe huurprijsbereke-
ning, werd immers impliciet ook de gewijzigde kostprijs van de overige posten 
voorgelegd. Die impliciete goedkeuring bood mogelijk onvoldoende garanties voor 
een afdoende controle. De beschikbare informatie volstond immers niet om een 
duidelijk beeld te krijgen van de redenen waarom de kostprijs van de onderschei-
den posten van de investeringskost werd aangepast.

De berekening van de erelonen was, voor zover kon worden nagegaan, het enige 
dossier dat expliciet aan de Inspectie van Financiën werd voorgelegd (het kreeg 
een gunstig advies). Dit gebeurde echter na de vaststelling van de defi nitieve 
investeringskost. 

5.3.3 Controle van de dadingen

Zoals vermeld, werd onder de vorm van twee dadingen een vergoeding toege-
kend aan de promotor voor de termijnverlengingen die bij de uitvoering van de 
werf werden toegestaan (zie punt 2.2.4 van dit verslag).

De eerste dading werd, voor de goedkeuring ervan door de Regie, aan de Inspec-
tie van Financiën voorgelegd. Uit de begeleidende brief kan worden afgeleid dat 
de Regie de dading had gecontroleerd en dat bepaalde claims van de promotor 
naar beneden werden bijgesteld97.

Uit het verslag van de Inspectie van Financiën98 blijkt dat deze geen opmerkingen 
had bij de berekening van de extra administratiekost en de winstderving, evenmin 
als bij de vergoeding voor de immobilisatie van het materieel. De Inspectie was 
van oordeel dat de personeelskost die in rekening werd gebracht voor een stillig-
gende werf hoog was − 22,69 % van de personeelskost onder normale omstandig-
heden. De Inspectie van Financiën schrijft dat ze over onvoldoende informatie 
beschikt om de claims van de onderaannemers te verifi ëren. De Inspectie stelt 
ook dat de extra kost voor het projectbeheer hoog lijkt, in vergelijking met de 
oorspronkelijke kost, maar dat ze ook in dit geval niet over de informatie beschikt 
om de extra kost te evalueren. Bij de berekening van de intresten kan de Inspec-
tie van Financiën zich akkoord verklaren met de termijn waarover de intresten 
lopen en met het voorgestelde percentage. De Inspectie vond wel dat, in het 
kader van de dading, de aannemer/promotor had moeten afzien van de – gedeel-
telijke – kapitalisatie van de verschuldigde intresten.
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 99 De Inspectie van Financiën werd in deze nog om een tweede advies verzocht. De aannemer/
promotor stelde als bijkomende voorwaarde dat, indien de BTW-administratie van oordeel zou zijn 
dat op bepaalde vergoedingen die in het kader van de dading werden uitbetaald, btw verschuldigd 
zou zijn, de Regie de btw ten laste zou nemen. De Inspectie van Financiën stelt in de nota van 
15 december 2006 dat, mocht dit zich voordoen, het een vestzak-broekzakoperatie zou betreffen 
en merkt ook hier op dat de goedkeuring van de dading een noodzakelijke voorwaarde is opdat de 
promotor zich akkoord zou verklaren met de voorgenomen overdrachtsoperatie. 

100 “De dading is op een transparante manier opgesteld waarbij o.a. door de beschreven gehan-
teerde methodologie het resultaat van het uiteindelijk voorstel voor de IF aanvaardbaar is” – 
advies van 23 november 2007.

De Inspectie van Financiën brengt geen ongunstig advies uit. Ze stelt dat het 
sluiten van de dading – dit geldt ook voor de tweede dading – een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de verkoop van de rechten en plichten van de Regie in de 
promotieovereenkomst. Deze operatie moest worden afgerond voor eind 200699.

Uit de toelichting van de Regie, bestemd voor de Inspectie van Financiën, blijkt 
dat de verschillende claims volgens eenzelfde methodologie werden behandeld. 
Uit het dossier kan worden afgeleid dat de Regie de claims van de aannemers 
effectief had onderzocht en dat daarbij inderdaad een eenvormige methodologie 
werd toegepast.

De tweede dading werd, voor de goedkeuring, voorgelegd aan de Inspectie van 
Financiën voor advies. Deze bracht een positief advies uit100.

5.4 Tussenbesluit

Wat Antwerpen betreft, verzuimde de Regie om voor een dergelijke complexe 
werf met grote fi nanciële risico’s te voorzien in de nodige aangepaste procedures 
en internecontrolemaatregelen die een uitvoering aan de voordeligste prijzen en 
conform de wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen moesten waar-
borgen. Dat de verrekeningen in hoofdzaak door de promotor werden gecontro-
leerd, houdt voor de overheid risico’s in omdat de bouwkost uiteindelijk door de 
overheid en niet door de promotor wordt betaald. Omdat zijn vergoeding werd 
berekend op de bouwkost, had de promotor er (theoretisch) belang bij de bouw-
kost te maximaliseren.

De Regie onderbouwde in het dossier van Antwerpen haar eigen controles op de 
meerwerken en verrekeningen niet met verantwoordingsstukken, zodat het niet 
mogelijk was de draagwijdte ervan te evalueren. Bij de goedkeuring van de ver-
rekeningen (en de onderliggende meerwerken en meerkosten) werd ook de nor-
male goedkeuringsprocedure van de Regie niet toepast.

De eerste verrekeningen werden niet voorafgaand aan de Inspectie van Financiën 
voorgelegd. Wanneer de verrekeningen wel aan de Inspectie van Financiën werden 
voorgelegd, gebeurde dit laattijdig, op een moment dat de meerwerken reeds waren 
uitgevoerd. In deze gevallen gaf de Inspectie een negatief advies, onder meer 
omdat de verrekeningen niet voldoende waren gedocumenteerd en verantwoord.

Bij de ondertekening van de dading met de promotor op 26 oktober 2007 waren 
niet alle defi nitieve afrekeningen voor alle posten van de investeringskost beschik-
baar, zodat de Regie de normale controleprocedures niet kon respecteren. Deze 
voorzien in een hiërarchisch toezicht op de beslissingen van de betrokken leidend 
ambtenaren en in een controle door de Inspectie van Financiën op beslissingen 
met een budgettaire impact. Geen enkel advies van de Inspectie van Financiën 
werd teruggevonden met betrekking tot de posten 03 tot en met 13 van de inves-
teringskost.
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Het feit dat de Ministerraad van 7 september 2007 besliste over te gaan tot een 
audit van dit dossier toont aan dat de interne controle van de Regie als onvol-
doende werd ervaren.

In het dossier van het gerechtsgebouw van Gent werd de controle wel goed gedo-
cumenteerd. Uit de dossiers kan worden afgeleid dat zowel de meerwerken als de 
overige posten van de investeringskost voldoende werden gecontroleerd.



52 Bouw- en investeringskost gerechtsgebouwen Antwerpen en Gent – Rekenhof, juni 2010

Hoofdstuk 6
Algemeen besluit en aanbevelingen

6.1 Algemeen besluit

De Ministerraad besliste in 1996 op basis van onvolledige ramingen om zowel in 
Antwerpen (76.787.498,23 euro) als in Gent (49.578.704,95 euro) een nieuw jus-
titiepaleis te bouwen. Nagenoeg een decennium later waren beide gerechts-
gebouwen, op basis van een alternatieve fi nanciering via een promotieovereen-
komst, voltooid en in gebruik. 

De uiteindelijke investeringskost zou in Antwerpen (258.828.375,25 euro) een 
veelvoud bedragen van die initiële raming. In Gent (135.429.161,85 euro), waar 
de bedragen eind 2009 nog steeds niet defi nitief waren, was de afwijking van de 
oorspronkelijke raming beperkter. Naast de investeringskosten moet, zowel in 
Antwerpen als in Gent, rekening worden gehouden met de uitgaven die recht-
streeks door de begroting van de Regie werden gedragen. De totale kost van het 
gerechtsgebouw van Antwerpen loopt op die manier op tot 280.261.641,39 euro 
(nog te verhogen ingevolge een schadeclaim van 2,2 miljoen euro), die van Gent 
(voorlopig) tot 154.814.843,32 euro. 

Zowel in Antwerpen als in Gent nam een derde-investeerder de rechten en ver-
plichtingen van de overheid in de promotieovereenkomst over. Hier moet worden 
gewezen op de uitgaven ten laste van de overheid die in eerste instantie voort-
vloeiden uit de fi nanciële lease van de gerechtsgebouwen (in het kader van de 
promotieovereenkomsten), en vervolgens uit de omzetting ervan in een operatio-
nele lease bij de verkoop van die overeenkomsten. Deze uitgaven worden nu en 
in de toekomst als huuruitgaven op de begroting van de Regie aangerekend. 

Het heeft weinig zin de ramingen van 1996 te vergelijken met de uiteindelijke 
kostprijs van de gebouwen, en dit niet alleen omwille van de evolutie van de prij-
zen in die tien jaar. De opmaak ervan steunde immers op onvolledige informatie 
zodat de draagwijdte van het project, zeker in Antwerpen, in 1996 onmogelijk 
correct kon worden ingeschat. Hoewel in de loop van de volgende jaren zou blij-
ken dat zowel de Regie als de FOD Justitie voor de opmaak van de ramingen 
verkeerde uitgangshypothesen hanteerden, zijn ook deze onvoldoende om een 
volledige verklaring te geven voor de stijging van de kostprijs.

In Gent ligt de belangrijkste verklaring voor de toename van de bouwkosten in de 
grondwatervervuiling en de diverse termijnverlengingen die daarvan een gevolg 
waren.

De hoge kostprijs van het Antwerpse gerechtsgebouw berustte vooral op de 
complexiteit ervan. Die vloeide voort uit de beleidskeuze voor een monumentaal 
bouwwerk. Er werd immers getekend voor een internationaal vermaard architect 
die hoge esthetische eisen stelde. Illustratief hiervoor bleken de innoverende dak-
constructie en gevelbekleding waarvan de kostprijs beduidend hoger uitviel dan 
de gedetailleerde ramingen die in voorbereiding van de aanbestedingen werden 
opgemaakt. De interferentie met de werf van de Amamtunnel, die als fundering 
onder het gerechtsgebouw kwam te liggen en waarvoor het Vlaams Gewest ver-
antwoordelijk was, bracht onvoorziene kosten en vertragingen met zich mee. Ook 
zorgde de Angelsaksische ontwerpmethode van de architect, gekenmerkt door 
een ‘design as build’-aanpak waarmee de Regie weinig vertrouwd was, op het 
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terrein voor aansluitingsproblemen tussen percelen waarvoor onder tijdsdruk 
vooral naar pragmatische (en niet juridische) en soms kostelijke oplossingen werd 
gezocht. Door de korte uitvoeringstermijnen die aan de Regie werden opgelegd, 
was die aanpak in een aantal gevallen zelfs onvermijdelijk.

Tijdens de uitvoering van de werken stond de Regie in voor controle en toezicht 
op de promotor en de werkzaamheden. In tegenstelling tot in Gent documen-
teerde de Regie in Antwerpen haar controles niet zodat de draagwijdte ervan niet 
kon worden geëvalueerd. Als gevolg van de ‘design as build’-aanpak waarbij ook 
van de aannemers een meer actieve inbreng werd verwacht in de uitvoering van 
het ontwerp van het gebouw, was het niet mogelijk de individuele verantwoorde-
lijkheid vast te stellen van de betrokken partijen zodat de contractueel voorziene 
strafclausules niet konden worden toegepast. 

In de praktijk werden de verrekeningen in hoofdzaak door de promotor zelf gecon-
troleerd, wat (theoretisch althans) risico’s inhield omdat zijn vergoeding op de 
bouwkost werd berekend. Dit procedé zet immers niet noodzakelijk aan tot het 
minimaliseren van de kosten, al waren er in de praktijk geen aanwijzingen dat de 
promotor de kostprijs zonder aanvaardbare reden verhoogde. Dit laatste gold 
overigens ook voor de architecten en studiebureaus.

Uit het onderzoek van het Rekenhof kon worden afgeleid dat de reglementering 
inzake de controle van de Inspectie van Financiën niet was aangepast aan dit 
soort van grootschalige en complexe werven.

Het Rekenhof stelt vast dat de traditionele aanpak van de Regie waarbij één lei-
dend ambtenaar verantwoordelijk was voor de praktische uitvoering van het pro-
ject, tekort schiet voor dergelijke complexe projecten. Bij de voorbereiding en uit-
voering ervan beschikte de overheid (beleidsmakers en de Regie als uitvoerder) 
niet over een kader waarbinnen de beschikbare instrumenten en knowhow (fi nan-
cieel, juridisch, technisch, controle en rapportering) optimaal konden worden 
gebruikt. Dit had het op elk ogenblik moeten mogelijk maken de projecten, uitbe-
steed via een promotieovereenkomst, in goede banen te leiden en binnen een 
realistische en a priori aanvaarde budgettaire ruimte en timing te houden, en alle 
partijen op het geëigende moment op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

Tot slot wordt opgemerkt dat beide dossiers fi nancieel nog niet volledig zijn afge-
werkt. 

Omdat de investeringskost in de promotieovereenkomst van Gent (140.100.000 euro) 
vergeleken met de werkelijke investeringskost (voorlopig 135.429.161,85 euro) te 
hoog was ingeschat, heeft de Regie in Gent wel nog een tegoed van (eveneens 
voorlopig) 4.670.837,15 euro op de derde-investeerder. De Regie heeft boven-
dien nog een schadeclaim lopen van 5.416.834,39 euro wegens grondwaterver-
vuiling op de Stad Gent en een privéfi rma. Daarnaast moeten ook nog enkele 
kleinere bedragen worden gerecupereerd van de Stad Gent, de FOD Justitie en 
een bank. 

In het Antwerps dossier moeten de Regie en het Vlaams Gewest voor de Amam-
tunnel nog de eindafrekening opmaken. De Regie moet daarnaast nog de kosten 
van de aanleg van een regenwatercollector (255.561,96 euro) recupereren van 
het Vlaams Gewest.
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6.2 Aanbevelingen

1. De Regie moet maatregelen treffen opdat de beslissingen over nieuwe 
bouwprojecten in de toekomst op basis van volledige en gedetailleerde 
kostenramingen zouden kunnen worden genomen. Bij de raming moet niet 
enkel rekening worden gehouden met de eigenlijke bouwkost, maar moet 
een volledig overzicht worden gegeven van alle voorzienbare kosten. Er 
moet ook een kosten-batenanalyse worden gemaakt van de verschillende 
manieren waarop het project kan worden gefi nancierd. Het uitwerken van 
een standaardcalculatie die rekening houdt met de verschillende complexi-
teit van gebouwtypes en fi nancieringswijzen is wenselijk. 

2. Indien de Regie voor de realisatie van bepaalde projecten afhankelijk is van 
de medewerking van andere overheden – of andere derden – moeten, vóór 
de gunning van de opdracht, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en 
fi nanciële bijdragen van alle bij het project betrokken partijen schriftelijk 
zijn vastgelegd. Het specialiteitsbeginsel van de begroting veronderstelt 
dat iedere overheid de uitgaven voor haar rekening neemt die ze reglemen-
tair of contractueel moet betalen. Duidelijke afspraken moeten er ook voor 
zorgen dat de risico’s op meerkosten of vertragingen, die het gevolg zou-
den zijn van beslissingen, handelingen, nalatigheden of fouten van derden, 
zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. 

3. De Regie moet onderzoeken of de juridische clausules die ze momen-
teel in haar documenten opneemt om mogelijke meerkosten tengevolge 
van fouten van de bij het project betrokken ontwerpers en aannemers op 
laatstgenoemden te kunnen verhalen, ook in de praktijk werkbaar zijn en 
deze zo nodig aanpassen. 

4. Indien er zich tijdens de uitvoering van de (promotie)overeenkomst feiten 
voordoen die wijzen op fouten of nalatigheden van derden die tot meer-
kosten kunnen leiden, dan moeten tijdig en formeel de nodige feitelijke vast-
stellingen worden gedaan, de verantwoordelijkheden worden vastgesteld en 
de nodige juridische stappen worden gezet om de fi nanciële gevolgen ervan 
te kunnen verhalen op de derden. De Regie moet de nodige (juridische) 
stappen zetten om de bedragen die derden, private zowel als openbare 
rechtspersonen aan haar zijn verschuldigd, ook effectief en tijdig te innen. 
Vorderingen en schadeclaims moeten op gepaste wijze in de boekhouding 
worden erkend. De Regie moet deze dossiers nauwgezet opvolgen. 

5. Er moet bij de aanvang van het project ook een voortgangsrapportering 
worden opgelegd, zodat mogelijke risico’s op een overschrijding van het vast-
gelegde budget of de uitvoeringstermijn sneller worden vastgesteld. Dit moet 
het de bevoegde beleids- en controle-instanties mogelijk maken hun bevoegd-
heden met betrekking tot het project tijdig en ten volle uit te oefenen.

6. De Regie moet zich beraden over welke stimuli contractueel kunnen wor-
den gegeven om de privépartners, betrokken bij de realisatie van haar pro-
jecten, ertoe aan te zetten een maximale kostenbeheersing na te streven. 
Indien bij de realisatie van een project beroep wordt gedaan op een pro-
motor moet een evenwichtige verdeling van de fi nanciële risico’s tussen 
deze promotor en de Regie worden nagestreefd. Daarbij mag niet uit het 
oog worden verloren dat, wanneer zoals in casu de vergoeding van zowel 
de ontwerpers van de gebouwen als deze van de promotoren waarop de 
Regie een beroep doet, gedeeltelijk wordt berekend op de uiteindelijke kost 
van het project, de privépartners er niet automatisch belang bij hebben de 
kosten te drukken. 
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7. De Regie moet haar controle op complexe werven beter organiseren. Het 
lijkt aangewezen dat de Regie naast de projectleider, die instaat voor de 
opvolging van de werf, een stuurgroep samenstelt, waarin ook juridische 
en fi nanciële specialisten worden opgenomen, die de projectleider moet 
bijstaan bij de opvolging en de controle van grootschalige werven. De pro-
jectleider moet worden bijgestaan door medewerkers die over de nodige 
competenties beschikken om ook de afrekeningen van kosten, andere dan 
de bouwkost, grondig na te zien.

8. Het is aangewezen dat de Regie voor een promotieovereenkomst op voor-
hand goedkeurings- en controleprocedures vastlegt die zijn afgestemd op 
de specifi eke vereisten en risico’s van het project. Wanneer daarvoor van 
de binnen de Regie geldende delegatieregels of procedures moet worden 
afgeweken, dan moet daartoe in de nodige ministeriële goedkeuringen of 
aangepaste reglementering worden voorzien. 

9. De controle die de Regie op het project uitvoert, moet worden gedocu-
menteerd. Ook op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door aan-
nemers en ontwerpers in opdracht en voor rekening van een promotor, 
moet de Regie een controle organiseren op de correcte naleving van de 
algemene aannemingsvoorwaarden bij de uitvoering van de werken en haar 
controles documenteren. Wanneer de vergoeding van een promotor wordt 
gerelateerd aan de hoogte van de bouwkost, moet de overheid, naast de 
controles van deze promotor, zorgen voor voldoende eigen controles op 
de uitvoering van de werken en de verrekeningen en regularisaties naar 
aanleiding van meerwerken of meerkosten. 

10. De Regie moet er zorg voor dragen dat vooraleer beslissingen met een 
belangrijke budgettaire impact – zoals de goedkeuring van de defi nitieve 
investeringskost – worden genomen, de verantwoordingsstukken beschik-
baar zijn voor alle betrokken hiërarchische niveaus en voor alle instanties 
die betrokken zijn bij de controle van de instelling. 

11. De Regie moet er ook op toezien dat de wijzigingen die tijdens de uitvoe-
ring van de werken worden doorgevoerd ook juridisch worden afgehandeld 
conform de regels en procedures opgelegd door de wet van 24 december 
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten. Een bijakte of een verre-
kening die tot doel heeft de gegunde opdracht uit te breiden met nieuwe 
werken, die duidelijk geen eenvoudige wijziging zijn van de oorspronke-
lijke werken, moet worden beschouwd als een nieuwe overheidsopdracht. 
Indien deze nieuwe opdracht met een onderhandelingsprocedure wordt 
gegund, moet één of meerdere voorwaarden opgenomen in artikel 17 van 
voornoemde wet zijn vervuld. Bij de gunning van een dergelijke nieuwe 
opdracht moeten de geldende beslissingsprocedures, delegaties en contro-
les worden gerespecteerd.

12. De Regie moet een gegevensbank aanleggen waarin referentieprijzen voor 
de courante bouwmaterialen zijn opgenomen. Op deze manier kan een 
meer effi ciënte controle op de onderhands overeengekomen prijzen, waar-
voor het prijsregulerend effect van de mededinging niet heeft gespeeld, 
worden georganiseerd.

13. In het geval van het Gentse gerechtsgebouw ligt de uiteindelijke inves-
teringskost lager dan deze voorzien op het moment van de verkoop van 
de promotieovereenkomst. Contractueel is de ‘derde-investeerder’ ver-
plicht het saldo (voorlopig geraamd op 4.670.837,15 euro) aan de Regie 
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te betalen. Dit gebeurde tot op heden niet. Van zodra het defi nitief inves-
teringsbedrag door alle betrokken partijen is aanvaard, moet de Regie aan 
de ‘derde-investeerder’ van het gerechtsgebouw van Gent meedelen welk 
bedrag deze laatste aan de Regie is verschuldigd. De Regie moet alles in 
het werk stellen om dit bedrag ook effectief te innen. Ook moet de instel-
ling de nodige stappen zetten om haar schadeclaim van 5.416.834,39 mil-
joen euro wegens grondwatervervuiling op de Stad Gent en een privéfi rma 
kracht bij te zetten en om een aantal kleinere bedragen te recupereren van 
derden.

14. In Antwerpen moet de Regie stappen zetten om in overleg met het Vlaams 
Gewest de eindafrekening van de Amamtunnel op te maken en de kosten 
van de regenwatercollector te recupereren van het gewest.

6.3 Reactie van de Regie

De administrateur-generaal deelt in zijn antwoord van 13 april 2010 mee dat hij 
de vaststellingen en de feitelijkheden in het voorontwerp van verslag zonder pro-
bleem kan onderschrijven. Bij de conclusies en aanbevelingen formuleert hij de 
volgende opmerkingen.

1. Met betrekking tot aanbeveling 1 is hij van mening dat het inderdaad aan-
gewezen is dat zo snel mogelijk duidelijkheid heerst omtrent de projectkost 
voor bouwwerken. Gelet op het verloop van het beslissingsproces kan deze 
duidelijkheid echter niet steeds worden gegarandeerd bij de initiële beslis-
sing of zelfs vanaf het begin van de procedure. Daarom is het zijns inziens 
aan te raden dat de veronderstellingen die hebben geleid tot de vaststel-
ling van de bouw- en/of projectkost alsook de nauwkeurigheidsgrenzen 
van deze kost worden verduidelijkt ten aanzien van de verantwoordelijken. 
Hierbij zal worden uitgegaan van een zo gedetailleerd mogelijke samenstel-
ling van de investeringskost. Een vergelijking van de diverse alternatieve 
fi nancieringsmethodes is eveneens nodig.

2. Met betrekking tot de aanbevelingen 2 tot en met 12 wijst hij erop dat 
deze aanbevelingen procedures en werkprocessen binnen de Regie der 
Gebouwen betreffen en dat deze terecht zijn. Hoe en in welke mate deze 
zo snel mogelijk kunnen worden toegepast zal door zijn diensten nader 
worden onderzocht. Aan enkele van de aanbevelingen werd reeds gevolg 
gegeven, onder andere wat betreft een nieuw administratief reglement en 
een samenwerkingsovereenkomst met Justitie.

3. Met betrekking tot de aanbevelingen 13 en 14 deelt hij mee dat de noodza-
kelijke initiatieven worden genomen. Het Rekenhof zal op de hoogte worden 
gehouden van het verdere verloop van de dossiers.

De administrateur-generaal van de Regie besluit dat hij niet zal nalaten het Reken-
hof te contacteren om samen met hem, de diensten van de Regie en de andere 
betrokken partijen overleg op te starten om de aanbevelingen te bespreken en 
concreter te maken.
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6.4 Reactie van de minister

De minister van Financiën heeft met een brief van 4 juni 2010 geantwoord (zie 
bijlage C). Hij onderschrijft de in het verslag vermelde vaststellingen en feitelijk-
heden en zal met de Regie overleggen in welke mate aan de aanbevelingen gevolg 
zal worden gegeven. 

Wat de nog hangende verrekeningen en schadeclaims voor het gerechtsgebouw 
van Gent en de eindafrekeningen met betrekking tot de Amamtunnel in Antwer-
pen betreft, heeft hij de Regie gevraagd het Rekenhof op de hoogte te houden 
over de verdere afhandeling van deze dossiers. 
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101 Zie verder punt 6.
102 Ter illustratie kan worden verwezen naar verrekening 22 van perceel 04 – staalstructuur, schaal-

daken en dakdichtingen. Er bleken bij de uitvoering van de werken extra werken noodzakelijk, om 
de waterafdichting van de daken te realiseren, voor een bedrag van 259.209,92 euro.

103 Ter illustratie kan worden verwezen naar verrekening 17 van perceel 03 (betonstructuur en metsel-
werken) van 179.605,66 euro en naar verrekening 18 van perceel 04 (staalstructuur, schaaldaken 
en dakdichtingen) van 186.024,32 euro.

Bijlage B
Verklaring van de meerwerken en meerkosten van het 
gerechtsgebouw van Antwerpen

1  Meerwerken als gevolg van onvoorziene of onvoorzienbare 
omstandigheden

De belangrijkste kost in dit verband werd veroorzaakt door de toevoeging van de 
bouw van de Amamtunnel. Een deel van de kost van de tunnel – 4.550.657,36 euro 
– wordt, zoals vermeld, gedragen door het Vlaams Gewest.

Behalve de bouw van de Amamtunnel waren de meerwerken die resulteerden uit 
onvoorziene omstandigheden beperkt. 

De problemen die zich met de constructie van de tunnel hebben gesteld leidden 
ook tot een aanpassing van de planning van de werf. De uitvoeringstermijnen van 
een aantal percelen moesten verlengd worden en voor twee percelen werd een 
inhaalplanning opgesteld, die voorzag in een versnelde uitvoering van de werken. 
Dit leidde tot extra kosten101.

In dit verband moet ook worden gewezen op een belangrijke minkost. De geplande 
publieksparking werd geschrapt. Dit leidde tot een besparing van 527.201,43 euro 
voor perceel 02 en van 1.445.597,04 euro voor perceel 03.

2 Meerwerken als gevolg van lacunes in de bijzondere bestekken

Reeds bij de aanvang van het project was duidelijk dat de uitvoeringstermijn van 
de werken bijzonder scherp was gesteld. Dit had, o.a., tot gevolg dat de ruw-
bouwwerken moesten worden aanbesteed vooraleer het globaal voorontwerp was 
goedgekeurd. De ontwerpers beschikten op dat ogenblik nog niet over alle infor-
matie. Dit had tot gevolg dat tijdens de uitvoering van de werken in een aantal 
gevallen bijkomende werken moesten worden besteld102. 

Bij een aantal verrekeningen ging het om verschillende kleinere aanpassings-
werken en niet voorziene werken die tijdens de uitvoering van de werf noodzake-
lijk waren103.

Ook het ernstig probleem dat zich bij de uitvoering van de werf stelde met betrek-
king tot de deuren kan onder deze categorie worden ondergebracht. De hoge 
beveiligingseisen die aan het gebouw werden gesteld en de noodzaak bepaalde 
zones ontoegankelijk te maken voor het publiek of voor onbevoegden hadden tot 
gevolg dat de planning van de plaatsing van de binnendeuren bijzonder complex 
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104 De deurmanager was een ingenieur in dienst van de Regie. 
105 Het gebouw telt ca. 2000 deuren, waarvan er ca. 500 beveiligd zijn. Volgens de nota die aan de 

Ministerraad van 7 september 2007 werd voorgelegd, bedroeg de totale meerkost die resulteerde 
uit de verschillende aanpassingen 889.463,50 euro, inclusief herzieningen.

106 Mededeling van de projectleider voor de Regie.
107 Verrekening 39 van perceel 03 (beton- en metselwerken ten bedrage van 203.054,78 euro).
108 De aannemers die de elektrische installatie, de HVAC, e.d. zouden plaatsen.
109 De manier waarop de ruwbouwwerken – muren en welfsels – waren uitgevoerd, had blijkbaar tot 

gevolg dat de voorziene akoestische panelen de geëiste akoestische kwaliteit niet konden ver-
wezenlijken omdat zich akoestische lekken voordeden. 

 Volgens de nota, die aan de Ministerraad van 7 september 2007 werd voorgelegd, veroorzaakte 
de ‘akoestische problematiek’ een meerkost van 1.074.358,23 euro.

110 Dit leidde tot een extra kost van 719.758,21 euro.

was. Tijdens de uitvoering van de werf bleek het zelfs noodzakelijk een ‘deur-
manager’ aan te stellen, die belast werd met de centralisatie van alle gegevens 
die met deze problematiek hadden te maken104. De deurmanager moest erop 
toezien dat de juiste deur op de juiste plaats werd geïnstalleerd105.

3  Meerwerken en meerkosten als gevolg van 
aansluitingsproblemen tussen diverse percelen

Bij de gunning van diverse percelen werd beroep gedaan op een offerteaanvraag, 
met de mogelijkheid voor de inschrijvers om varianten voor te stellen. In deze 
gevallen werd aan de inschrijvende aannemers de mogelijkheid gelaten om zelf de 
technische details van de opdracht tot op zekere hoogte in te vullen106. Ze moes-
ten daarbij wel rekening houden met de kwaliteitseisen, die werden geformuleerd 
in een ‘performantiebestek’. Zowel de promotor als de Regie hebben deze werk-
wijze aanvaard, ondanks de vaststelling dat tijdens de uitvoering van de werf hier-
door meerkosten werden gegenereerd omdat er in verschillende gevallen coördi-
natieproblemen ontstonden bij de aansluiting van de verschillende percelen. 

Ter illustratie kan worden verwezen naar de brandveilige afsluiting van de door-
boringen en leidingdoorgangen107. Bij de opmaak van het bestek van perceel 03 
was bepaald dat de aannemers van de technische percelen108 verantwoordelijk 
zouden zijn voor de brandveilige sluiting van de leidingdoorgangen. In de praktijk 
bleek dit niet haalbaar en werd deze opdracht toegevoegd aan perceel 03. 

Ook met de akoestiek van de hoorzalen stelde zich een coördinatieprobleem tus-
sen verschillende percelen, dat tot gevolg had dat, om de geëiste akoestische 
kwaliteit te halen, het concept moest worden aangepast109. Zo werden, o.a., de 
wanden van de gehoorzalen ontdubbeld om een betere akoestiek te krijgen. 

Dezelfde vaststelling geldt voor de aanpassing van de structuur van de vloer van 
de derde verdieping. Na coördinatie met de aanbestedingsdossiers van de tech-
nische percelen bleek dat het oorspronkelijk ontwerp moeilijkheden zou opleveren 
als gevolg van het groot aantal noodzakelijke doorboringen110.

De projectleider van de Regie wees erop dat, gelet op het uitzonderlijk en uniek 
architecturale concept, in overleg met ontwerpers en promotor werd gekozen 
voor het uittekenen van ontwerpintenties voor de daken, gevels en andere inno-
vatieve onderdelen van het gebouw. Op die manier werd aan de uitvoerders de 
mogelijkheid geboden hun deskundigheid, gestoeld op ervaring, in te brengen bij 
het uittekenen van de concrete uitvoeringsdetails. Deze werkwijze maakte het 
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111 Royal Institute of British Architects. In 2008 werd het gerechtsgebouw ook bekroond met de inter-
nationale architectuurprijs van The Chicago Museum.

mogelijk de esthetische eisen van de architect meteen te toetsen aan de techni-
sche haalbaarheid. Hierdoor kon de aangeboden kwaliteit ook worden afgewogen 
tegen de offerteprijs. Om dit mogelijk te maken moest wel worden afgeweken 
van het oorspronkelijk plan om alle percelen met een openbare aanbesteding te 
gunnen. Bij een offerteaanvraag kan op een grotere creatieve inbreng van de 
inschrijver worden gerekend en kan ook meer rekening worden gehouden met de 
kwaliteit van de offerte.

4  Meerwerken als gevolg van wijzigingen aan het concept 
aangebracht door de ontwerpers van het gebouw, meestal om 
esthetische redenen

De ontwerpers hebben tijdens de uitvoering van de werken wijzigingen gevraagd: 
in de materiaalkeuze maar vooral in de gedetailleerde uitwerking van het ont-
werp.

Wat betreft de materiaalkeuze, kan worden verwezen naar de afsluiting van de 
grote gehoorzalen naar de salle des pas perdus die volgens het ontwerp met 
gesloten panelen moest worden gerealiseerd, maar die op vraag van de architect 
uiteindelijk in glas werd gerealiseerd. In het oorspronkelijk ontwerp van de archi-
tect was een afsluiting in glas voorzien. Bij de heraanbesteding was een – goed-
kopere – afsluiting met gesloten panelen als verplichte variante toegevoegd. In 
eerste instantie weerhield de Regie deze goedkopere oplossing. Uiteindelijk werd, 
om esthetische redenen, beslist de glazen afsluiting te laten uitvoeren.

Wat de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp betreft, kan worden verwezen 
naar de vorm van de raamprofi elen. De architect was van oordeel dat deze, in 
plaats van de gebruikelijke rechthoekige vorm, conisch moesten zijn. Dit impli-
ceerde ook dat aangepaste bouten en schroeven moesten worden gekozen.

De meeste van dit soort wijzigingen hadden een esthetische oorzaak.

De keuze voor het ontwerp dat bij de architectuurwedstrijd uiteindelijk werd 
behouden, betekende impliciet een keuze voor een gebouw dat niet louter functi-
oneel zou zijn, maar een monumentaal karakter moest krijgen. De juiste scope 
van het project werd bij de aanvang van het project echter nooit duidelijk en 
expliciet gedefi nieerd. Op die manier kon de Ministerraad ook niet op de hoogte 
worden gebracht van de mogelijke budgettaire consequenties van deze keuze. 
Een poging om te bezuinigen op de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp 
had deze keuze in het gedrang kunnen brengen. Dat de doelstelling om met dit 
gebouw een architecturaal monument te creëren werd bereikt, blijkt o.m. uit de 
toekenning van de RIBA European Award111 in 2007 aan het gerechtsgebouw van 
Antwerpen. 
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112 Het cellencomplex werd uitgebreid op vraag van de FOD Justitie. Bovendien werd de toegang tot 
het cellencomplex gewijzigd. Deze wijzigingen waren een direct gevolg van de politiehervorming, 
die tot gevolg had dat de lokale politie bevoegd werd voor de bewaking tijdens het transport van 
de gevangenen. De lokale politie stelde andere eisen dan eerder door de gewezen rijkswacht 
werden gesteld. 

113 Volgens de nota voor de Ministerraad van 7 september 2007 veroorzaakte dit een meerkost van 
659.096,23 euro – inclusief herzieningen. De FOD Justitie besloot dat de bewaking en beveiliging 
van het gebouw niet langer door conciërges zou gebeuren, maar door een korps veiligheidsagen-
ten in dienst van de FOD.

114 Zie volgend punt.
115 Het toekennen en berekenen van de vergoeding voor de verhoogde staalprijzen was gebaseerd op 

de omzendbrief van 24 mei 2004, de juridische richtlijn 2004-3 van de Regie der Gebouwen, de 
omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap van 20 mei 2005 en de dienstnota 2005-01 van de 
Regie der Gebouwen.

5  Meerwerken als gevolg van wijzigingen of aanvullingen 
gevraagd door de FOD Justitie

Tijdens de uitvoering van de werken werden de plannen ook aangepast op vraag 
van de FOD Justitie. De belangrijkste wijzigingen die door Justitie werden 
gevraagd, hadden te maken met het cellencomplex112 en met de verbouwing van 
de geplande conciërgewoningen tot kantoren113. 

De vraag van Justitie veroorzaakte niet enkel extra werken. De wijzigingen aan 
de toegang van het cellencomplex hadden ook tot gevolg dat een bijkomende 
bouwvergunning moest worden gevraagd. Dit had tot gevolg dat de vooropge-
stelde datum van de voorlopige oplevering – 30 juni 2005 – moest worden uitge-
steld tot 28 oktober 2005. Op zijn beurt leidde dit tot een verlenging van de uit-
voeringstermijn van een aantal percelen en tot bijkomende vergoedingen voor de 
aannemers114.

6 Meerkosten als gevolg van de wijzigingen aan de planning

Er werd reeds op gewezen dat, als gevolg van diverse oorzaken, de planning van 
de werf verschillende keren werd bijgestuurd. De laattijdige uitvoering van de 
werken aan de Amamtunnel had als resultaat dat de uitvoeringstermijn van enkele 
percelen werd verlengd en dat voor de percelen 07 en 08 een inhaalplanning werd 
opgesteld. In het eerste geval moest de aannemer personeel en materieel langer 
dan gepland ter beschikking houden van de werf, in het tweede geval moest hij 
meer middelen inzetten. In beide gevallen had hij recht op een bijkomende ver-
goeding.

De aanpassingen en wijzigingen die werden gevraagd door de FOD Justitie leid-
den eveneens tot een verlenging van de uitvoeringstermijn voor een aantal perce-
len. Zoals vermeld moest de datum van de voorlopige oplevering hierdoor met 
nagenoeg vier maanden worden opgeschoven.

7 Meerkosten als gevolg van de stijging van de materiaalprijzen

Een andere verklaring van de meerkost wordt gevormd door de stijging van de 
materiaalprijzen. Vooral de staalprijzen zijn tijdens de bouw van het justitiepaleis 
sterk gestegen115.
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8  Regularisaties die te maken hadden met posten die als 
vermoedelijke hoeveelheden in de meetstaat bij de bijzondere 
bestekken waren opgenomen

Zoals gebruikelijk werden een aantal posten van de meetstaten van de bijzondere 
bestekken uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheden. Na uitvoering van de wer-
ken werden de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden in rekening gebracht, wat 
aanleiding gaf tot regularisaties.
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Bijlage C
Antwoord van de minister van Financiën van 4 juni 2010
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen 
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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