
Bouwproject Bleydenberg

De geschiedenis van een 

veelbesproken project



Afkortingen

• DIKO,   Dienst investeringen Katholiek 

onderwijs

• DIGO nu AGION,  Agentschap voor 

infrastructuur in het onderwijs. Staat in voor 

de reguliere financiering van het onderwijs.

• DBFM,  Design Build Finance (and) Maintain. 

Vlaanderens hoop in bouwvallige 

schooldagen.



Een financieringsweg vol hindernissen

• 1999 Indienen van aanvraag 6 klaslokalen, polyvalente ruimte en 

sanitair bij Digo, plaats op “rol” in mei 2000. 

• 2002 Gesprek met dienst Digo over uitbreiding project naar volledige 

school.  Belofte, kan aangepast worden op moment van aanvang 
werken. Niet schriftelijk vastgelegd, ook niet aangepast op de “rol”.

• 2006 Minister Vandenbroucke lanceert DBFM.  In haaloperatie scholenbouw. 

Scholen van alle netten worden opgeroepen om in te schrijven.  Onze 
school krijgt plaats op lijst.

• 2008 Bericht Agion (voormalige Digo) we kunnen van start met 1ste project…

Kan wel niet aangepast worden.  Nieuwe structuur Agion.

• 2009 De rest van ons project wordt, na enig Lobbywerk van Diko, op de

lijst van Agion geplaatst op datum van 2006. (Datum van indienen

aanvraag DBFM)

• 2010 Zomervakantie “Financial close” scholen voor morgen .  

15 september … We krijgen  een voorcontract aangeboden 75 dagen

bedenktijd om te ondertekenen….
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Vandaag start de inhaaloperatie in scholenbouwVandaag start de inhaaloperatie in scholenbouw
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Evolutie budget – wachtlijst 
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Inhaalbeweging

• Onevenwicht nood aan schoolinfrastructuur en jaarlijkse overheidsbudget 
voor schoolfaciliteiten

– Wachtlijst > 10 jaar

• Vlaamse Regering ‘09 – ’14 is een investeringsregering

• Publiek Private Samenwerking

– Alternatieve financiering als gevolg van ESR 95 neutraliteit 

– Terbeschikkingstelling
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Kernprincipes DBFM

• Taak vennootschap
• Design: Ontwerp

• Build: Bouwen

• Finance: Financieren 

• Maintain: Eigenaarsonderhoud

D,B & M gecoördineerd door de afgevaardigd bouwheer, Fortis Real Estate

• Private partner 30 jaar eigenaar van de gerealiseerde infrastructuur die 
tegen een vergoeding ter beschikking gesteld wordt

• Infrastructuur wordt na 30 jaar kosteloos aan de Inrichtende Macht 
overgedragen 



Tot hier de blijde boodschap

Knelpunten

• Onbetaalbare beschikbaarheidsvergoeding

• Aanstelling architect

• 75 dagen om te beslissen zonder juiste cijfers



Stappen naar een doorbraak?

• Vlaamse regering krijgt boodschap van onbetaalbaarheid voor Katholiek 

net.

• Er is sprake van hogere subsidiëring voor het vrije net.  Nu 26% voor de 

school.  Misschien 10% extra.  In dat geval wordt DBFM haalbaar.

• We zaten samen met de projectbegeleiders.

Zin en onzin van aanstellingsprocedure bij vergevorderde projecten.

Verschuiving van kosten binnen berekening van de 

beschikbaarheidsvergoeding.  

Onzin van de 75 dagen is aangekaart door Diko, vermits er naar 

documenten verwezen wordt die niet beschikbaar zijn.

• Architecten onderhandelen voor een samenwerking met de stad Leuven 

voor gymzaal.  Bouwen binnen DBFM, en de stad betaalt mee in de 

beschikbaarheidsvergoeding.



We blijven ervoor gaan!


