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Renovatie station
Gent-Sint-Pieters
Op 25 april 2019 keurde de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
voorstel tot resolutie goed met het verzoek aan het Rekenhof “om de aanzienlijke vertragingen
van de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters te onderzoeken”.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers vroeg aan het Rekenhof:
1.	een onderzoek in te stellen naar de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters, met toepassing van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
2. 	de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termijnen na te gaan, en de manieren waarop die
tot stand kwamen;
3. 	na te gaan waarom de initiële budgetten niet volstonden, waardoor de opgestelde termijnen
niet konden worden gerespecteerd en het opgestelde ontwerp niet kon worden uitgevoerd.
De renovatie van het station Gent-Sint-Pieters maakt deel uit van een ruimer masterplan dat geformaliseerd werd door de ondertekening op 6 juli 2004 van een samenwerkingsovereenkomst
(SWO) tussen de toenmalig unitaire NMBS, De Lijn, de stad Gent, het Vlaams Gewest en Eurostation (tot 2018 filiaal van de NMBS). Dit masterplan bevatte een eerste budgettaire raming en
planning.

Budgettaire ramingen
De oorspronkelijke budgettaire ramingen in de SWO van 2004 waren onvolledig: een aantal kostenposten was nog niet gekwantificeerd en een aantal andere kostenposten ontbrak. Het globale niveau van de ramingen in de SWO en de verdeling ervan tussen de partijen hielden echter
een engagement in van elk van de partijen en waren bijgevolg bindend. Bij de voorontwerpstudie
in 2007 werden de ramingen uit de SWO aangevuld en grondig herschikt. De globale toename
van het budget beperkte zich hierbij tot 1,7 %. Tussen 2004 en 2019 steeg het budget voor het
volledige masterplan, uitgedrukt in euro2019 , met 13,8 %. Die stijging is het resultaat van een gestage toename van het budget tussen 2004 en 2014 en een kostenreductie die in 2016 werd doorgevoerd.
De voorbereidende werken werden afgewerkt tegen een kost die uiteindelijk 7,8 % hoger lag –
uitgedrukt in euro2019 – dan de raming uit 2007. De ramingen voor projectmanagement en overhead verdubbelden nagenoeg tussen 2004 en 2019.
De gedetailleerde raming begin 2010 voor de eerste fase van de renovatie van het station (spoor
12 tot 8) lag 20,2 % hoger dan de raming bij de voorontwerpstudie. De gedetailleerde raming
voor de tweede fase van de renovatie (spoor 7 tot 1) werd eind 2013 opgemaakt en lag 22 % hoger dan in 2007. Hierop werd midden 2015 een kostenreductie van 10 % doorgevoerd in het kader van het meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Daarmee kende de toename van het budget
een keerpunt. Het resultaat van die kostenreductie wordt vanaf 2016 verrekend in het budget en
gebruikt als raming voor de eerste en tweede plaatsingsprocedure voor de tweede fase van de
renovatie van het station.
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Raming van de termijnen
Een realistische planning was geen prioriteit in de studies die voorafgingen aan de ondertekening van de SWO. De uitvoeringstermijn werd in 2004 op elf jaar geschat (2004-2014), waarvan
vier jaar voor de voorbereidende werken, zes jaar voor de renovatie van het station en één jaar
voor de afwerking en omgevingswerken. De start van de voorbereidende werken was gepland
in 2004. Er was dus geen tijd uitgetrokken voor de noodzakelijke voorafgaande administratieve
procedures.
Na het beëindigen van de voorontwerpstudie in 2007 veranderde de totale uitvoeringstermijn
weinig. Het begin van de voorbereidende werken werd doorgeschoven naar 2007 en het einde
van de werken naar eind 2016. Eind 2009 werd de termijn voor de renovatie van het station (eerste fase – spoor 12 tot 8) met drie jaar verlengd tot ruim 5,5 jaar om rekening te houden met de
tijd die Infrabel nodig had voor de spoorwerken, de voorwaarden van het buiten werking stellen
van de sporen, extra pompwerkzaamheden in de kelders van het station en aanpassingen aan
de fietsenstallingen. Deze nieuwe termijn vormde de basisuitvoeringstermijn voor de overheidsopdracht voor de eerste fase (spoor 12 tot 8). In 2016 werd, rekening houdende met de ervaringen bij de eerste fase, de uitvoeringstermijn voor de tweede fase (spoor 7 tot 1) met ongeveer
4,5 jaar verlengd tot ruim zeven jaar. De werkzaamheden aan het station liepen hiermee tot midden 2026. Door problemen met de plaatsingsprocedure werd de streefdatum voor de werken in
2017 doorgeschoven naar midden 2027 en in 2019 naar eind 2027.

Overheidsopdrachten voor de renovatie van het station
De eerste fase van de renovatie van het station (spoor 12 tot 8) werd midden 2010 gegund voor
58,14 miljoen euro. Ze ging van start op 8 november 2010. Het einde van de werken was gepland op 9 juni 2017. De opdracht werd uiteindelijk voorlopig opgeleverd op 20 september 2018,
468 dagen later dan de uiterste datum. De totale kostprijs van de eerste fase bedroeg bij het
afsluiten van dit onderzoek 79,18 miljoen euro. De voornaamste oorzaak van zowel de vertraging
als de meerprijs is een herfasering van de uitvoering van de opdracht. Daardoor konden tijdens
de werken perronbreedtes van minimaal zes meter behouden worden in plaats van de vooropgestelde drie meter, wat noodzakelijk bleek na de indienstname van het eerste vernieuwde spoor.
De plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase van de renovatie verloopt zeer
moeilijk. Om de verschillende fases op elkaar te laten aansluiten moest deze opdracht midden
2016 worden aangekondigd. Twee procedures werden inmiddels stopgezet omdat de offerteprijzen aanzienlijk hoger lagen dan de ramingen en het beschikbare budget van de NMBS en De Lijn.
Het Rekenhof is van oordeel dat de NMBS grondiger naar een verklaring voor de grote verschillen
tussen de raming en de ingediende offertes had moeten zoeken. Een diepgaandere analyse had
eventuele gebreken in de raming en/of marktverstorende factoren kunnen aantonen.
Een derde procedure zal in de loop van 2020 gestart worden op basis van een aangepast en vereenvoudigd concept waarbij de grote overkapping werd gewijzigd, het aantal fietsenstallingen
werd opgetrokken (onder meer door het gebruik van etagerekken, maar zonder de geplande
uitgravingen waardoor toekomstige capaciteitsuitbreidingen gehypothekeerd worden) en de
reizigerstunnel onder het tramstation geschrapt. Met deze aanpassingen, waarover een consensus werd bereikt met de stad Gent, beoogt de NMBS de opdracht voor de tweede fase van de
renovatie te gunnen zonder nood aan bijkomend budget. De raming van de kosten voor extra
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studies naar aanleiding van de wijzigingen aan de tweede fase van de renovatie van het station
was begin februari 2019 opgelopen tot 3,5 miljoen euro. Volgens de planning bij het afsluiten van
dit onderzoek zou deze nieuwe plaatsingsprocedure midden september 2020 bekendgemaakt
worden, wat een vertraging van ruim vier jaar betekent voor de plaatsing van de opdracht.

Aansturing van het masterplan
De organen voor de aansturing van het masterplan Gent-Sint-Pieters werden grotendeels conform de SWO uitgewerkt en er zijn geen aanwijzingen dat deze aansturing niet gewerkt heeft.
Het projectmanagementteam heeft blijk gegeven van grote flexibiliteit bij de invulling van haar
takenpakket en heeft het belang van het project altijd vooropgesteld, ook bij contractuele problemen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de manier waarop het masterplan wordt aangestuurd aan de basis ligt van hogere kosten of langere termijnen.

Controle door de FOD Mobiliteit
De FOD Mobiliteit en Vervoer controleert en volgt de investeringsdotaties voor de renovatie van
het station Gent-Sint-Pieters op. De FOD heeft de minister tijdig en in voldoende detail geïnformeerd over de vertraging bij de aanbesteding van de tweede fase van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters, maar drong niet verder bij de NMBS aan op een grondigere analyse van
de hoge offerteprijzen die aan de basis van deze vertraging liggen. De beleidscel van de minister
vroeg geen bijkomende informatie op over de gerapporteerde problemen.
De NMBS, Infrabel en de FOD Mobiliteit en Vervoer onderschrijven de vaststellingen van de audit. De minister van Mobiliteit reageerde niet op het ontwerpverslag.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Opdracht van het Rekenhof

Op 25 april 2019 keurde de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel tot resolutie goed met het verzoek aan het Rekenhof “om de aanzienlijke
vertragingen van de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters te onderzoeken” 1.
In de resolutie wordt gewezen op het aanslepen van de vernieuwing van het station en het
herhaaldelijk vooruitschuiven van de deadline voor de tweede fase (sporen 7 tot 1). De eerste
fase (sporen 12 tot 8) werd voorlopig opgeleverd in september 2018.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers vraagt aan het Rekenhof:
1.	een onderzoek in te stellen naar de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters,
met toepassing van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
2.	de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termijnen na te gaan, en de manieren
waarop die tot stand kwamen;
3.	na te gaan waarom de initiële budgetten niet volstonden, waardoor de opgestelde
termijnen niet konden worden gerespecteerd en het opgestelde ontwerp niet kon
worden uitgevoerd.
De Kamer vraagt aan de federale regering:
1.
de resultaten van de doorlichting door het Rekenhof te bestuderen;
2. 	aan te sturen op een snelle en degelijke realisatie van de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters;
3.	na te gaan op welke manier de totstandkoming en opvolging van grote projecten in
de toekomst beter georganiseerd kan worden;
4. 	te onderzoeken of het wenselijk is bij elk groot project een sturingscomité samen te
stellen, waarin betrokken partners en onafhankelijken vertegenwoordigd worden
voor de opvolging en sturing van de plannen en de werken.

1.2

Draagwijdte van de opdracht en structuur van het verslag

De renovatie van het station Gent-Sint-Pieters maakt deel uit van een ruimer masterplan
voor de herinrichting van zowel het station als de omgeving. Vijf partijen, nl. de NMBS,
De Lijn, de stad Gent, het Vlaams Gewest en Eurostation (een studie- en ingenieursbureau
dat een dochteronderneming van de NMBS is) engageerden zich voor de uitvoering van dit
plan door op 6 juli 2004 de samenwerkingsovereenkomst Herinrichting van het station en de
stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters (SWO) te ondertekenen.

1

Parl. St. Kamer, 25 april 2019, DOC 54 3611/004, Resolutie met het verzoek aan het Rekenhof om de aanzienlijke vertragingen van de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters te onderzoeken, www.dekamer.be.
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De grote delen van het masterplan Gent-Sint-Pieters zijn:
1.
een nieuwe ontsluiting van het station naar de ring rond Gent (R4);
2. 	(wegen)werken rond het station voor het beter inpassen van de tram- en bushaltes;
3. 	projectontwikkeling aan de voor- en achterzijde van het station (resp. de Koningin
Fabiolalaan en de St.-Denijslaan met het nieuwe Koningin Mathildeplein), inclusief
een parkeergarage;
4. 	renovatie van het station, nl. de perrons en luifels en de ruimte onder de perrons;
5. 	vernieuwing van de spoorinfrastructuur (o.a. sporen, wissels en bovenleiding).
De deelprojecten binnen het masterplan worden in meer detail voorgesteld in punt 2.1.2. De
renovatie van het historische stationsgebouw valt buiten het masterplan. De opdracht van
het Rekenhof betreft de onderdelen 4 en 5: perrons, luifels, ruimte onder de perrons en de
spoorinfrastructuur.
De antwoorden op de vragen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het Rekenhof
zijn als volgt gestructureerd:
In hoofdstuk 2 wordt het masterplan voorgesteld en wordt het beheer ervan geëvalueerd.
Onder beheer vallen de samenwerking tussen de verschillende partijen en de controle door
de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Hoofdstuk 3 maakt een vergelijking tussen de oorspronkelijke budgetten voor het masterplan en de stand van zaken begin 2020. De belangrijkste opeenvolgende aanpassingen aan
het budget worden geïdentificeerd. Bij de analyse van het budget wordt een onderscheid gemaakt tussen het globale budget voor het masterplan en het aandeel daarin voor de NMBS
en Infrabel. In een apart punt wordt de evolutie van het budget voor de renovatie van het
station in kaart gebracht, met aandacht voor het budget en de werkelijke kostprijs van de
eerste, afgewerkte fase van de renovatie, en het budget voor de nog uit te voeren tweede
fase.
Hoofdstuk 4 vergelijkt de oorspronkelijke termijnen voor het masterplan en de stand van
zaken begin 2020. Er wordt nagegaan in hoeverre de renovatie van het station vertraging
opliep door de wijze waarop het masterplan en bepaalde deelprojecten werden beheerd (bv.
de aanvraag van vergunningen, het afstemmen op elkaar van de verschillende deelprojecten) en in het bijzonder door vertragingen bij de planning en gunning van de overheidsopdrachten voor de renovatie van het station. In een apart punt wordt de evolutie geschetst
van de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht voor de eerste, afgewerkte fase van de
renovatie.
Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de overheidsopdracht voor de tweede, nog uit te voeren fase
van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters. De plaatsingsprocedure voor die overheidsopdracht is ondertussen twee keer stopgezet, waardoor de vertraging in de plaatsingsprocedure is opgelopen tot ruim vier jaar.
De conclusies worden samengevat in hoofdstuk 6.
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Het verslag beperkt zich niet tot de belangrijkste conclusies in antwoord op de vragen van
het parlement aan het Rekenhof, maar schenkt ook voldoende aandacht aan de organisatie
en de opvolging van het project. Op die manier wil het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers een ruimer inzicht bieden in de complexiteit van het verloop, de manier van
werken binnen het masterplan en de controle door FOD Mobiliteit en Vervoer.

1.3

Methode en onderzoeksverloop

1.3.1
Methode
Het onderzoek is gebaseerd op documentanalyse (samenwerkingsovereenkomst van 2004,
beheersovereenkomsten, meerjarenplannen) en op gegevens verzameld bij de spoorwegmaatschappijen (voornamelijk verslagen van overlegstructuren, specifieke studies, notulen van directiecomités en van raden van bestuur, overheidsopdrachten…) en bij de FOD
Mobiliteit en Vervoer (voornamelijk rapporteringen in het kader van de opvolging van de
investeringsdotaties).
Verschillende gesprekken werden georganiseerd met de vertegenwoordigers van de NMBS
en van Infrabel en met de ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer om de opdracht
voor te stellen en om de nodige gegevens en informatie te verzamelen. Er werd ook contact
opgenomen met de stad Gent en De Lijn2 en met een aantal sleutelfiguren voor het masterplan Gent-Sint-Pieters die ondertussen de betrokken organisaties verlaten hebben.
1.3.2

Onderzoeksverloop

25 april 2019

Resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

9 mei 2019

Opdrachtbrieven van het Rekenhof

mei 2019 – maart 2020

Uitvoeren van de audit
Doordat het regelmatig lang duurde voor het Rekenhof van de
geauditeerden antwoorden ontving, duurden de auditwerkzaamheden langer dan gepland (zie ook punt 2.2.2.3).

juni 2020

Verzending van het ontwerpverslag aan de NMBS, aan Infrabel,
aan de minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de NMBS,
alsook aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De reacties van de NMBS en Infrabel op het ontwerpverslag leidden tot enkele detailaanpassingen aan het verslag. De FOD Mobiliteit en Vervoer had geen opmerkingen, de minister van Mobiliteit reageerde niet op het ontwerpverslag.

2

De Lijn ging niet in op de uitnodiging van het Rekenhof om in het kader van deze audit gehoord te worden.
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Hoofdstuk 2

Opzet en beheer van het
masterplan Gent-Sint-Pieters
2.1

Opzet van het masterplan Gent-Sint-Pieters

2.1.1
Totstandkoming van het masterplan Gent-Sint-Pieters
Eind de jaren negentig begon de NMBS in samenwerking met Eurostation met de voorbereiding van het masterplan Gent-Sint-Pieters. Aan de stad Gent werd gevraagd een werkgroep
op te richten; De Lijn en het Vlaams Gewest werden bij het plan betrokken. Een eerste plan3,
ontworpen door Xaveer De Geyter, werd voorgesteld op 18 november 1999. De verschillende
partijen konden op basis van dit plan niet tot een akkoord komen; in 2003 werd het plan-De
Geyter vervangen door het plan-Voncke. Dit aangepaste project bevatte een aantal belangrijke aanpassingen (bv. minder hoogbouw bij de projectontwikkeling in de Fabiolalaan) en
besparingen (bv. geen parking voor duizend wagens meer op niveau -2 onder de perrons
en afzonderlijke maar nog verder te bepalen luifels in plaats van één grote overkapping).
Eind 2003 gingen alle partijen principieel akkoord met het plan-Voncke, dat voortaan als
basis diende voor de verdere onderhandelingen ter voorbereiding van het masterplan. Dat
werd op 6 juli 2004 bezegeld in de samenwerkingsovereenkomst (SWO) met bovenstaande
partijen.
2.1.2
Opbouw van het masterplan Gent-Sint-Pieters
Het masterplan is opgedeeld in drie grote fasen, nl. de voorbereidende werken (fase A),
de omvormingswerken aan het stationscomplex (fase B) en de afwerking- en omgevingswerken (fase C). De administratieve stappen ter voorbereiding van de bouwaanvragen
(voornamelijk mobiliteits- en milieueffectenrapport (MOBER en MER) en het ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP)) vielen gedeeltelijk samen met de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst.
Onderstaande figuur toont de opbouw van het masterplan Gent-Sint-Pieters en linkt die
aan de opbouw van het voorliggende verslag.

3

De initiële opdracht betrof een stedenbouwkundig ontwerp voor de omgeving. Tijdens het ontwerpproces werd de
opdracht uitgebreid met het station zelf, met de bedoeling dit aan te passen aan een intensiever openbaar vervoer
en een verdubbeling van de capaciteit aan treinreizigers.
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Tabel 1 – Opbouw van het masterplan Gent-Sint-Pieters en van het auditverslag
Evolutie budget
(hoofdstuk 3)

Evolutie termijnen
(hoofdstuk 4)

Uitwerken van samenwerkingsovereenkomst
Voorbereiding bouwvergunningen
(administratief)

Punt 3.1

Punt 4.1
Punt 4.3

Voorontwerpstudie (*)
•	Voorbereiding bouwvergunningen
(technisch)
•	Gedetailleerde uitwerking van budget
•	Gedetailleerde uitwerking van de planning

Punt 3.2

Punt 4.1

FASE A: Voorbereidende werken
•	Verbinding naar de R4 (GSP 010)
•	Ruwbouw voorlopige tramtunnel (GSP 020)
•	Ruwbouw en afwerking parking en Kiss &
Ride (GSP 030 en GSP 031)
•	Liften parking (GSP 032)
•	Afbraak postgebouw (GSP 033)
•	Heraanleg Clementinalaan &
Kortrijksesteenweg (GSP 040)
•	Wegen en afwerking tunnels (GSP 050)
•	Tuin in helling (GSP 051)

Punt 3.2

Punt 4.2
Punt 4.4

Raming: Punt 3.3.1
Reële kost: Punt 3.3.2

Raming: Punt 4.5.1
Uitvoering: Punt 4.5.2

Raming: Punt 3.3.3

Raming: Punt 4.5.3

FASE B: Omvormingswerken stationscomplex
•	
Eerste fase renovatie station
(GSP 070)
•	
Tweede fase renovatie station
(GSP 080)

Plaatsingsprocedures
(hoofdstuk 5)

•	Liften en roltrappen station (GSP 071)
•	Derde fase renovatie station (bus- en
tramstation) (GSP 090)
•	Spoorinfrastructuurwerken (GSP 130)

Punt 3.2

Punt 4.2

FASE C: Afwerking en omgevingswerken
•	M. Hendrikaplein (GSP 110)
•	Koningin Mathildeplein (GSP 120)

Punt 3.2

Punt 4.2

De voorontwerpstudie heeft tot doel alle plannen uit te werken die nodig zijn om de bouwaanvraag in te dienen.
Tegelijk worden het budget en de termijnen verder verfijnd en toegewezen aan deelprojecten.

(*) 

Bij het afsluiten van de audit (maart 2020) waren alle voorbereidende werken klaar. De eerste fase van de renovatie van het station (sporen 12 tot 8 – GSP 070) werd voorlopig opgeleverd in september 2018. Voor de aanbesteding van de tweede fase van de renovatie (sporen
7 tot 1 – GSP 080) wordt momenteel een nieuwe overheidsopdracht voorbereid. De audit
concentreert zich op fase B, en meer in het bijzonder op de eerste en de tweede fase van
de renovatie van het station; voor deze deelprojecten werden ook de overheidsopdrachten
onderzocht.
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2.2

Aansturing van het masterplan Gent-Sint-Pieters

2.2.1
Overzicht van de organen voor de aansturing
Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de projectorganisatie voor
het masterplan Gent-Sint-Pieters:
Figuur 1 – Belangrijkste organen voor de aansturing van het masterplan Gent-Sint-Pieters4
STUURGROEP (SG)

Sturing en Coördinatie
-

Voorzitter: Burgemeester Stad Gent
Eén stemhouder per partij (5 partijen)
Vaste afgevaardigden (± 20 personen)
Externen: op uitnodiging

TECHNISCHE WERKGROEP (TW)

Voorbereiding Stuurgroep
-

Voorzitter: projectmanager
Eén projectleider per partij
Behandelen van alle principiële dossiers
Formuleren van voorstellen aan SG en WG
THEMATISCHE WERKGROEPEN (WG)

-

WG1 – Communicatie
WG2-3-4 – Mobiliteit-stedenbouwmonumenten en Landschappen
WG5 – Milieu Effecten Rapport (MER)
WG6 – Openbaar domein (nutsleidingen)
WG7 – Patrimonium

PROJECTMANAGEMENTTEAM (PM)
-

Organisatie van het project
Bewaken van budget, timing, kwaliteit,
risicomanagement
Afsluiten van overeenkomsten met derden
voor studie- en andere opdrachten

OVERLEGGROEPEN (OG)
Bv. overleg tussen spoorwegmaatschappijen:
- OG1: overleg over onthaalwerken en
infrastructuurwerken en project
overkoepelend
- OG1-WG1: infrastructuurwerken en
buitendienststellingen

Bron: Rekenhof, op basis van SWO en werk- en overleggroep documenten
Deze projectorganisatie werd waar nodig verder aangevuld met specifiek overleg tussen alle
of een deel van de partijen.
De stuurgroep staat onder het voorzitterschap van de burgemeester. Elk van de vijf partijen (initieel de NMBS, De Lijn, de stad Gent, het Vlaams Gewest en Eurostation) van de
SWO hebben één stemhouder en een aantal andere vaste afgevaardigden die zich kunnen
laten vertegenwoordigen. Het aantal partijen werd tijdens de looptijd van het masterplan
aangepast aan de realiteit. Zo werden de NMBS en Infrabel vanaf 2005 als afzonderlijke partijen beschouwd ingevolge de herstructurering van de spoorwegmaatschappijen. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algemene sturing en coördinatie5 van het masterplan en

4
5

De meeste van deze instrumenten zijn bepaald in artikel 5 van de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) van
6 juli 2004.
Concreet kwamen de partijen overeen dat er coördinatie en sturing vereist is voor:
‒ de aanleg van de straten en pleinen die in het project zijn vervat;
‒ de aanpassing van het tram- en busstation en de tracés van de bus- en tramlijnen;
‒ het uitvoeren van de aansluitingen met bestaande straten die niet in het project inbegrepen zijn;
‒ de aanleg van de toegangsweg vanaf het knooppunt R4;
‒ 	de architectuur en de invulling van het definitieve Bijzondere Plan van Aanleg (BPA) / Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) op basis van de uitgevoerde urbanistische studie.
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fungeert als topoverlegorgaan van het project6. Ze wordt permanent bijgestaan door het
projectmanagementteam en komt minstens zes maal per jaar samen. De voorzitter bepaalt
de agenda, op basis van een voorstel van de projectmanager en in overleg met de technische werkgroep (zie verder). Er wordt beslist bij consensus. Het gaat om principiële beslissingen die nadien nog verdere bekrachtiging kunnen vergen door de beheersorganen van
de partijen. Het Rekenhof kon vaststellen dat er in de praktijk weinig beslissingen van de
stuurgroep door het directiecomité of de raad van bestuur van de spoorwegmaatschappijen
werden bekrachtigd. Dat wijst op een ruim mandaat voor de vaste afgevaardigden.
De stad Gent is piloot van het masterplan en heeft het initiatief om de stuurgroep samen
te roepen. De piloot moet het risico op ongecoördineerde werkzaamheden en vertragingen
bewaken.
Het projectmanagement wordt uitgevoerd door een team onder leiding van de project
manager. De projectmanager woont de stuurgroepvergaderingen bij en zorgt voor de verslaggeving. De partijen vertrouwden het projectmanagement toe aan de NMBS, die de
opdracht laat uitvoeren door haar filiaal Eurostation (ES)7. De taken van het projectmanagementteam bestaan uit8:
1)	het proces in kaart brengen;
2)	het project organiseren en sturen via de werkgroepen en de stuurgroep (incl. beheer van het archief);
3)	overeenkomsten voorbereiden, opstellen en afsluiten voor het uitvoeren van studie- en andere opdrachten, al of niet met derden, en bijstand verlenen bij de opvolging van deze overeenkomsten in uitvoering van beslissingen van de stuurgroep;
4)	deelaspecten bewaken zoals budgettering, timing, kwaliteit, risicomanagement,
organisatie en informatie, opvolging van afspraken;
5)	de deelprojecten en werven op elkaar afstemmen.
Het projectmanagementteam wordt bijgestaan door een technische werkgroep bestaande
uit projectleiders aangeduid door elke partij. De SWO bepaalt dat de technische werkgroep
maandelijks samenkomt ter voorbereiding van de stuurgroep. Ze actualiseert de planning
en het budget, behandelt alle principiële dossiers voor de realisatie van het project, oordeelt
over de noodzaak en wenselijkheid om een dossier voor te leggen aan de stuurgroep en
formuleert voorstellen aan de stuurgroep en betrokken werkgroepen9. De werking van de
technische werkgroep werd geformaliseerd in een huishoudelijk reglement. Het reglement
van begin 2015 vermeldt nog minstens vijf vergaderingen per jaar. Van elke vergadering
wordt een verslag opgemaakt dat ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.

6
7
8

9

De stuurgroep kan maar geldig beslissen als de meerderheid van de vijf partijen vertegenwoordigd is op de vergadering.
Sinds 1 november 2018 (Belgisch Staatsblad 21 november 2018) is Eurostation geïntegreerd in de NMBS; daarvoor
was het voor 100 % een filiaal van de NMBS.
De omschrijving van de taken van het projectmanagementteam is beperkt tot de bepalingen in de SWO. Er werd
geen aparte overeenkomst uitgewerkt om deze taken verder te detailleren. De NMBS licht toe dat hiervoor geen
nood was aangezien Eurostation integraal deel uitmaakt van de SWO.
Een dossier kan enkel niet aan de stuurgroep worden voorgelegd als alle projectleiders van de Technische Werkgroep het daarmee eens zijn.
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Voor de voorbereiding van de verschillende thema’s die op de technische werkgroep en
stuurgroep aan bod komen, worden thematische werkgroepen opgericht die ook door
de projectmanager gestuurd worden. Werkgroepen worden vermeld in de SWO, maar de
thema’s zijn niet opgelijst 10. Tot slot zijn er overleggroepen die niet in de SWO zijn opgenomen 11.
2.2.2

Werking van de organen voor de aansturing

2.2.2.1 Stuurgroep
Sinds het opstarten op 19 februari 2002 kwam de stuurgroep tot en met 2009 iets meer dan
vier keer per jaar samen. Sinds 2010 worden jaarlijks gemiddeld drie stuurgroepen georganiseerd. Dat aantal ligt opvallend lager dan de vooropgestelde zes keer per jaar, maar lijkt
op basis van interviews te beantwoorden aan de reële nood.
Voor elke stuurgroep werd een agenda en verslag opgesteld. De stukken die op de stuurgroepen besproken werden, zijn bijlagen bij het verslag 12. De verslagen werden gaandeweg
beter gestructureerd. In het verslag wordt niet weergegeven of er stemhouders zijn die zich
laten vertegenwoordigen13 en of de samenstelling van de aanwezigen voldoende is om geldig te beslissen14. Op basis van een steekproef voor de periode 2016-2019, kon het Rekenhof
vaststellen dat alle partijen steeds vertegenwoordigd waren. Tot slot zijn er, ondanks het
initiële aandringen van de voorzitter om enkel vaste afgevaardigden aan de stuurgroep te
laten deelnemen15, opvallend meer vertegenwoordigers van de stad Gent en De Lijn op de
stuurgroep aanwezig 16.
2.2.2.2 Technische werkgroep
Sinds de eerste technische werkgroep eind 2002, waren er jaarlijks ongeveer zes vergaderingen. Van 2003 tot en met 2009 werden gemiddeld negen technische werkgroepen per jaar
georganiseerd, na 2010 daalt het jaargemiddelde tot vier.
De projectdocumentatie van de eerste zeventien technische werkgroepen bevat geen inhoudelijke bijlagen, alleen een verslag. Sinds midden 2004 wordt het dossier meer en meer
10 Er is een WG1 – Communicatie; WG2-3-4 – Mobiliteit - Stedenbouw - Monumenten en Landschappen; WG5 –
Milieu-effectenrapport (MER); WG6 – Technische aspecten van het openbaar domein – verplaatsen nutsleidingen
en WG7 – Patrimonium (hoofdzakelijk Projectontwikkeling en Parking).
11 In de Overleggroep 1 (OG1) wordt intern overlegd tussen de spoorwegmaatschappijen over de onthaalwerken van
NMBS (burgerlijke bouwkunde) en de infrastructuurwerken van Infrabel; projectoverkoepelende zaken worden
met Eurostation bekeken. In de Overleggroep Spoorinfrastructuur (OG1_WG1) wordt over de infrastructuurwerken overlegd, in combinatie met buitendienststellingen en projectoverkoepelende elementen. Er zijn ook overleggroepen met De Lijn (OG2) en Stad Gent (OG3) geweest.
12 Hierop zijn enkele uitzonderingen. Een voorbeeld van een bijlage die ontbreekt is de presentatie van de ramingen
voor het plan waarop het masterplan (SWO) uiteindelijk is gebaseerd. Deze presentatie werd gegeven op de stuurgroep 10 van 18 november 2003. Het verslag van deze stuurgroep vat de grote lijnen samen.
13 In stuurgroep 58 van 21 november 2017 wordt herhaald dat de volmachten nodig zijn om de geldigheid van de besluiten van de stuurgroep niet in het gedrang te brengen bij afwezigheid van de stemhouder.
14 De controle op de geldige samenstelling van de stuurgroep wordt bemoeilijkt doordat de SWO de functie van de
stemhouders aanduidt (bv. directeur-generaal Operaties voor de NMBS) en er in de aanwezigheidslijst geen functies van de aanwezigen worden opgenomen.
15 Stuurgroep 1 van 19 februari 2002.
16 De SWO vermeldt voor de stad Gent en De Lijn respectievelijk vijf en drie vaste afgevaardigden. Vanaf 2016 nemen
minstens tien vertegenwoordigers van de stad Gent deel aan de stuurgroep, met pieken tot zeventien vertegenwoordigers. De Lijn is vertegenwoordigd door vijf medewerkers.
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systematisch aangevuld met een agenda en de besproken werkdocumenten (bijlagen). Het
formaat van de rapportering is vanaf de technische werkgroep van 13 juni 2013 volledig afgestemd op de rapportering aan de stuurgroep.
2.2.2.3 Projectmanagement
Het projectmanagementteam werd overeenkomstig de SWO uitgebouwd en de verschillende taken opgesomd in de SWO werden alle uitgevoerd. De administratieve complexiteit
van het project bleek echter groter te zijn dan initieel ingeschat, met een grotere werklast
voor het projectmanagementteam tot gevolg 17. In de periode 2006-2007 werd het projectmanagementteam gevraagd om voor bijkomende onderwerpen het voortraject te verzorgen
(o.a. kwaliteitsbewaking, natuurcompensatie, het “Minder Hinder”-project18, een content
management system, dossier infopunt)19. Daarnaast werd projectmanagement gevraagd
voor de projectontwikkeling aan de Fabiolalaan, terwijl de SWO enkel voorzag in het creëren van het stedenbouwkundig kader (nl. goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP)). Tot slot kregen meerdere taken uit de SWO een ruimere invulling: het voortraject
naar de vergunningen bleek veel complexer dan was ingeschat (zie ook hoofdstuk 4); de opsplitsing van de NMBS-groep in drie bedrijfseenheden noodzaakte een aanpassing van de
budgetten met terugwerkende kracht en extra coördinatiewerk 20 en behalve de organisatie
en aansturing van het project via de technische werkgroep en stuurgroep (zoals opgenomen in de SWO) worden de facto ook de thematische werkgroepen (WG) georganiseerd en
aangestuurd door het projectmanagementteam21.
Deze situatie, samen met de vaststelling dat er overlappingen waren tussen de thematische
werkgroepen, werd begin 2008 aangekaart door de projectmanager. Als reactie werd de
overleg- en beslissingsstructuur gereorganiseerd22 en werd het maximale jaarlijkse budget
voor de projectmanagementtaken vanaf 2008 op het niveau van de voorgaande jaren gehouden in plaats van het met een derde te laten afnemen zoals bepaald in de SWO (zie punt
3.2.1). In 2017 werd het maximale budget naar beneden aangepast, in lijn met de afname
van de werklast23. Sinds 1 november 2018 is het projectmanagement door de NMBS overgenomen omdat Eurostation geïntegreerd werd in de NMBS. Aan deze integratie ging een
groot aantal ontslagen en verloop van personeel vooraf binnen Eurostation, ook van diverse
sleutelfiguren voor het masterplan Gent-Sint-Pieters. In januari 2017 werd, na ontslag van

17 Bovendien werden niet alle prestaties steeds vergoed. Zo bedroegen de projectmanagementkosten in
2005 330.316 euro, waarvan slechts 297.479 euro kon worden gefactureerd (zie verder punt 3.2.1).
18 Dit programma maakt deel uit van de milderende maatregelen die zijn opgelegd vanuit het Milieueffectenrapport
(MER) en is een voorwaarde voor het verkrijgen van de vergunning voor de infrastructuurwerken.
19 Zodra het voortraject voor deze onderwerpen doorlopen was, werden hiervoor aparte contracten afgesloten. Het
voortraject door het projectteam werd echter niet afzonderlijk vergoed.
20 Op 1 januari 2014 werd de “Structuur II” ingevoerd waardoor de kosten van bepaalde delen van het masterplan (bv.
werken aan de perrons), waarvoor Infrabel initieel de aanbestedende overheid en betalende partij was, voortaan
door de NMBS worden gedragen.
21 Zie het document “Argumentatie bestendiging budget PM (overeenkomstig artikel 5.3.1 uit SWO dd. 06.07.04) na
2007” (stuurgroep 28 van 29 januari 2008).
22 Volgens vier verticale domeinen: uitvoering, studie, projectmanagement en projectontwikkeling. De werkgroepen
werden aan één van deze domeinen toegewezen. De taken voor het domein projectmanagement komen overeen
met de taken in de SWO. Per domein wordt een coördinatieteam samengesteld met één afgevaardigde per partij
en een voorzitter die de vergaderingen voorzit en rapporteert. De coördinatieteams per domein bepalen zelf de
frequentie van vergadering en het formaat van de rapportering en stellen een eigen huishoudelijk reglement op.
Het projectmanagementteam heeft een horizontale verbindingsrol over de domeinen heen.
23 Technische werkgroep 101 van 9 november 2017 en stuurgroep 58 van 21 november 2017.

RENOVATIE STATION GENT-SINT-PIETERS / 23

de projectmanager, het projectmanagement van het masterplan toegevoegd aan het takenpakket van de projectleider voor de renovatie van het station (GSP 070 en GSP 080)24. Eind
2017 kreeg de projectleider ook de verantwoordelijkheid over de aansturing van de werf. Er
zijn echter geen aanwijzingen dat het projectmanagement niet langer voldeed aan de noden. In januari 2019 ging een nieuwe projectmanager van start die ook projectleider is voor
de tweede fase van de renovatie van het station (GSP 080).
Er werden geen evaluatiecriteria of Key Performance Indicators (KPI) vastgelegd voor het
projectmanagement. Er is alleen een inspanningsverbintenis en er zijn geen tolerantiemarges gedefinieerd waarbinnen de scope, het budget of de planning van het project mogen
schommelen vooraleer de stuurgroep op de hoogte moet worden gebracht. Op basis van
gelijkaardige vaststellingen voor het station van Mechelen, oordeelde de Interne Audit (IA)
van de NMBS25 dat dit het risico verhoogt dat er wordt afgeweken van de verwachtingen
en doelstellingen van de stakeholders (hogere kosten, langere duurtijd, ongecontroleerde
afwijkingen aan de scope) en dat er communicatie- en rapporteringsproblemen zijn. Sindsdien werd het merendeel van de aanbevelingen van de Interne Audit opgevolgd.
Voor het beheer van het masterplan werd het globale project in deelprojecten opgedeeld
(zie punt 2.1.2). Daarnaast werden verschillende tools uitgewerkt voor de opvolging van het
project.
Projectdocumentatie
Het projectmanagementteam houdt in een elektronisch archief26 zeer omvangrijke documentatie over het masterplan Gent-Sint-Pieters bij. De verslagen en bijlagen van elke
vergadering van de stuurgroep, werkgroep of overleggroep vormen de belangrijkste structuur voor de opvolging van het verloop van het project. De opeenvolgende ontwikkelingen
worden echter telkens in een nieuw verslag per vergadering van de stuurgroep, werkgroep
of overleggroep opgenomen. Daardoor is er geen geïntegreerde basisdocumentatie of overzicht van de evolutie van het masterplan, de deelprojecten of belangrijke onderwerpen (bv.
de fietsenstallingen) sinds de aanvang27. Actiepunten en projectgebonden risico’s zitten verspreid in de documentatie en worden niet globaal opgevolgd. De grote omvang en de lange
looptijd van het masterplan en het verloop bij de projectmanagers dragen verder bij aan de
moeilijkheid om de projectdocumentatie te exploiteren. Bovendien ontbreken de onderbouwingen van belangrijke ontwikkelingen in scope, planning of budget28.

24 In tegenstelling tot de projectmanager, die optreedt in naam van de verschillende partijen en voor het hele masterplan, is de projectleider verantwoordelijk voor het technische, het financiële/budgettaire deel en de planning van
een of meerdere deelprojecten binnen Eurostation (en nadien de NMBS).
25 Audit 17.09: Projectbeheer Mechelen – 6 juli 2017. De renovatie van het station van Mechelen maakt ook het voorwerp uit van een samenwerkingsovereenkomst met vijf partners: NMBS, De Lijn, Stad Mechelen, Agentschap
Wegen en Verkeer en Infrabel. Eurostation staat in voor het projectmanagement. Aangezien Eurostation geen
partner is in deze SWO, werd daarmee een aparte basisovereenkomst afgesloten met daarin ook een opsomming
van de taken voor projectmanagement.
26 Uitzondering hierop is bv. een deel van de documentatie over de totstandkoming van het Masterplan. Die zit in een
papieren archief.
27 De documentatie bevat wel een “jaarverslag” waarin per jaar de mijlpalen in kaart gebracht worden. Dit jaarverslag
is opgesteld vanuit een optiek van externe communicatie en biedt geen zicht op de evolutie in scope, budget en
planning per deelproject.
28 Zo blijkt de onderbouwing van de keuze van de luifel in 2005 niet gedocumenteerd (zie ook punt 3.2.1).
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De manier waarop het project gedocumenteerd wordt, heeft tot gevolg dat niet-ingewijden
heel moeilijk inzicht kunnen krijgen in de beweegredenen voor belangrijke evoluties. De
projectmanagers uit de periode 2004 tot 2018 hebben de NMBS verlaten. Als gevolg van dit
alles duurde het erg lang voor het Rekenhof van de geauditeerden antwoorden ontving 29.
Die antwoorden waren dan regelmatig een loutere bevestiging dat de gevraagde informatie
niet gevonden kon worden. Om de voortgang van de auditwerkzaamheden te verzekeren,
zag het Rekenhof zich genoodzaakt zelf de documentatie van alle stuurgroepen, technische
werkgroepen en overleggroepen OG1 door te nemen. Die bleek vaak onvoldoende om de
(beweegredenen van) opeenvolgende evoluties in scope, budget en planning te begrijpen.
Opvolging van de planning
De SWO bevat een eerste globale planning. Begin 2005 werd een gedetailleerde planning
uitgewerkt voor de administratieve procedures en voorbereidende werken30. Na afloop van
de voorontwerpstudie in mei 2007 werd de “Basisplanning – REV 0”31 voorgesteld voor het
geheel van de werken. Die planning neemt de vorm aan van een zogenaamde PERT32, gecombineerd met een GANTT-diagram33 waarin het begin en einde van elke deeltaak wordt
weergegeven, samen met het nodige aantal dagen. Deze combinatie wordt als een best
practice erkend voor het management van complexe projecten. Op het GANTT-diagram is
steeds het kritieke pad zichtbaar (dit zijn de deeltaken en -projecten die, als ze moeten worden verlengd, ook de looptijd van het volledig project verlengen) en worden de niet-kritieke
taken aangeduid en de marge die er is om deze uit te voeren binnen de globale looptijd
van het project. De stand van de deeltaken en het globale project kan op die manier direct
worden afgelezen.
De basisplanning is een werkinstrument dat in principe halfjaarlijks wordt geactualiseerd
en op de stuurgroep voorgesteld34. Het houdt een engagement in van de verschillende partijen35. De actualisatie van de planning wordt mee in rekening genomen bij de actualisatie
van het budget.
Budgetopvolging
De SWO bevat een eerste raming voor het masterplan (zie punt 3.1). Deze raming (het
“masterbudget”) is in de loop van het project verder aangevuld en geactualiseerd door het
projectmanagementteam (zie hoofdstuk 3). Het budget werd opgedeeld per deelproject en
dient ook als opvolgingsinstrument. De projectmanager actualiseert het budget op basis

29 Zo antwoordde de NMBS op een groot deel van de vragen die het Rekenhof in juni 2019 en begin juli 2019 had
gesteld pas in september 2019. Een aantal vragen die eind november 2019 waren gesteld, werden pas
eind januari 2020 beantwoord.
30 Stuurgroep 15 van 1 februari 2005.
31 Stuurgroep 25 van 22 mei 2007.
32 Met een PERT (= Program Evaluation and Review Technique) wordt de samenhang van de deelprojecten in kaart
gebracht (volgorde waarin de projecten uitgevoerd moeten worden en de afhankelijkheden tussen projecten) en
aan de doorlooptijden van de deelprojecten gekoppeld.
33 Een GANTT-diagram wordt vaak gecombineerd met een PERT-planning en biedt de mogelijkheid de verschillende
taken van een project in de tijd voor te stellen. Het is vernoemd naar Henry L. Gantt, die het voor het eerst beschreven heeft.
34 De laatste actualisatie van de planning is de “Basisplanning REV 32” en dateert van begin 2019 (Stuurgroep 61 van
29 maart 2019); in de periode van mei 2007 tot maart 2019 werden bijgevolg gemiddeld meer dan twee actualisaties per jaar uitgevoerd.
35 Technische Werkgroep 44 van 6 februari 2007: “Deze masterplanning heeft als één van de belangrijkste objectieven
het duidelijk in kaart brengen van de tijdsgebonden engagementen van alle partijen”.

RENOVATIE STATION GENT-SINT-PIETERS / 25

van eigen inbreng (bv. indexeringspercentages, actualisatie van de projectmanagementprestaties en contracten voor overhead, zie punt 3.2.1) en inbreng ontvangen van anderen
(bv. de projectleider bij Eurostation voor de ramingen bij de voorontwerpstudie, Infrabel
voor de ramingen spoorweginfrastructuur). Er zijn afspraken gemaakt over hoe een deelproject in elke fase wordt gewaardeerd36. Afspraken over de onderbouwing van budgetwijzigingen en over reserves zijn er niet. Als gevolg hiervan heeft het Rekenhof weinig tot geen
verantwoordingen bij de inbreng van derden in het masterbudget kunnen terugvinden. Ook
worden op verschillende momenten voor eenzelfde deelproject en voor eenzelfde partner
verschillende reservemarges toegepast. Er is geen een-op-eenrelatie tussen de ramingen in
het masterplan en de budgetten die de verschillende partijen uittrekken voor de uitvoering
van de werken (bv. in de meerjareninvesteringsplannen van de spoorwegmaatschappijen)
(zie hoofdstuk 3).
De bouwstenen van het budget zijn tijdens de looptijd van het masterplan steeds gelijk
gebleven (zie figuur 2), maar het formaat waarin het budget halfjaarlijks aan de stuurgroep
wordt voorgelegd ter goedkeuring, veranderde aanzienlijk in 2007, 2008, 2014 en 2017 37.
Sinds midden 2016 wordt het gedetailleerde budget alleen nog in de technische werkgroep
besproken. De stuurgroep was geen vragende partij meer om het budget te ontvangen en
krijgt nu een mondelinge toelichting. De budgetrapportering geeft geen globale evolutie
weer sinds de aanvang van het project. De grote wijzigingen ten opzichte van de vorige
periode worden geïdentificeerd, maar slechts zelden geduid38.
Figuur 2 – Belangrijkste bouwstenen van het masterbudget Gent-Sint-Pieters

PROJECTOVERKOEPELENDE KOSTEN

Projectmanagement
Overhead
TECHNISCHE DOSSIERS

Per deelproject:
• Bouwkost (bedrag van de overheidsopdracht)
• Aan werken gerelateerde kosten (studie, verzekering, werfopvolging...)
Bron: Rekenhof, op basis van documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep

36 Voor dossiers waarvoor nog geen aanbestedingsdossier is opgemaakt, wordt de raming van 2005 (na de voorontwerpstudie) geïndexeerd met de bouwindex. Als de studie voor het aanbestedingsdossier klaar is, wordt de raming
aangepast aan de “raming op meetstaat” uit die studie. Als vervolgens het uiteindelijke gunningsbedrag hoger
ligt dan de raming, wordt het gunningsbedrag opgenomen in het budget, anders blijft de raming op meetstaat
behouden. Tijdens de werken kan het budget worden aangepast op basis van de evolutie van de reële kostprijs
van de werken; bij de eindafrekening wordt het definitieve bedrag opgenomen (Technische Werkgroep 84 van
13 juni 2013).
37 Vanaf 2008 werd per dossier (incl. opdeling per partner) en per partner (voor alle dossiers) gerapporteerd, met de
bedoeling om aan de verschillende partners alleen hun deel te tonen. De NMBS wijst erop dat dit qua actualisatie
en controle van tabellen zeer arbeidsintensief was. Om efficiënter en transparanter te werken, werd gaandeweg
hiervan afgezien. Sinds midden 2016 wordt nog één globaal budget getoond, waarin iedereen zijn deel kan zien. In
de laatste versie van het budget worden (sub-) totalen niet meer berekend.
38 Zo neemt het budget voor de spoorweginfrastructuur in het verslag van stuurgroep 46 van 25 juni 2013 met
13,5 miljoen euro toe, “volgens gegevens verkregen van Infrabel op 14 juni 2013”. In het kader van deze audit gaf
Infrabel aan dat de meest aannemelijke verklaring voor die verhoging een verschuiving van budget was tussen het
programma binnen Infrabel voor de concentratie van de seinhuizen (het “Smarter-M programma”) en het masterplan Gent-Sint-Pieters.
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Ambitieniveau en opvolging van scopewijzigingen
Voorafgaand aan de SWO heeft elke partij zijn doelstellingen verduidelijkt door de beschrijving van het ambitieniveau39. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt “dat de verschillende ambitieniveaus op elkaar afgestemd [worden] in het kader van de Stuurgroep, ten
einde een gezamenlijk en globaal ambitieniveau tot stand te brengen dat een duidelijk beeld
schept van de concrete doelstellingen van de partijen met betrekking tot de herinrichting van
het station en de stationsomgeving”40.
Het Rekenhof stelt vast dat de individuele ambitieniveaus van de NMBS-groep, De Lijn en
de stad Gent zeer weinig gekwantificeerd zijn 41. Bepaalde ambitieniveaus zijn verder geëvolueerd na de ondertekening van de SWO42, zoals blijkt uit Box 1.
Box 1 – Evolutie van het ambitieniveau voor de fietsenstallingen binnen het masterplan Gent-SintPieters
De NMBS stelde het aantal fietsenstallingen na de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters
initieel op minstens 5.000 vast. Dit aantal wordt in de aanvraag voor de bouwvergunning43 naar
6.800 gebracht. Wanneer blijkt dat de reële noden nog hoger liggen, wordt op vraag van de stad
Gent midden 2010 een akkoord ondertekend waarbij de stad Gent zich engageert om de helft van in
totaal 10.000 fietsenstallingen te financieren44. Eind 2014 blijkt uit een nieuwe studie dat de noden
werden onderschat. En streefcijfer van minstens 13.500 fietsenstallingen wordt vooropgesteld45.
Begin 201646 wordt beslist om deze uitbreiding hoofdzakelijk te realiseren door een verdichting van
de fietsenstallingen, nl. het vervangen van bestaande fietsenrekken door een dubbeldeksysteem.
In deze 13.500 fietsenstallingen zit niet de zone voor bakfietsen en andere speciale stallingen
begrepen. Het totale aantal wordt verder verhoogd tot 15.400 fietsenstallingen bij de voorstelling
van de wijzigingen aan de tweede fase van de renovatie van het station. De stad Gent vraagt
meer stallingen voor buitenmaatse fietsen en een detectiesysteem47. In januari 2020 wordt een
capaciteit van 17.000 fietsenstallingen aangekondigd; die wordt echter vooral gerealiseerd door
het gebruik van etagerekken (dubbeldekfietsrekken) in plaats van door een verdere uitgraving
van de kelder, wat toekomstige uitbreidingsmogelijken beperkt48.

39 Zie bijlagen bij stuurgroep 7 van 20 mei 2003.
40 Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004, paragraaf 3.2.
41 Het ambitieniveau van de NMBS-groep verwijst naar een streefdoel van 60.000 reizigers (ten opzichte van
36.000 midden 2003), een vloeroppervlakte van 2,5 hectare onder de sporen, een fietsenberging voor minstens
5.000 fietsen en de nood aan 2.500 parkeerplaatsen om haar doelstellingen te bereiken. Het ambitieniveau van de
stad Gent heeft als enige gekwantificeerde doelstelling een verdubbeling van het gebruik van Gent-Sint-Pieters
als draaischijf van het openbaar vervoer, De Lijn verwijst naar de ambitie van de Vlaamse regering om over een
periode van tien jaar het marktaandeel van het gemeenschappelijke personenvervoer te verdubbelen.
42 In haar ambitieniveau merkt de stad Gent op: “Men zal zich hoeden voor suboptimalisaties omwille van tijdsdruk, tijdelijke hinderpalen of financiële belemmeringen, die mogelijks verstrekkende en onomkeerbare gevolgen kunnen hebben”.
43 Bouwvergunning van 19 december 2006. Van deze 6.800 fietsenstallingen worden er 5.000 gefinancierd door de
NMBS en 1.800 door de stad Gent (Stuurgroep 32 van 17 februari 2009).
44 Stuurgroep 33 van 21 april 2009.
45 Eind 2014 voert Eurostation een prognosestudie uit over het nodige aantal fietsenstallingen. Deze studie bevestigt dat 10.000 fietsenstallingen in de toekomst te beperkt is, vooral in het weekend. De prognose voor 2030 stelt
dat er, rekening houdende met een reserve van 15 %, redelijkerwijze nood is aan ± 13.500 fietsstallingen (stuurgroep 50 van 14 oktober 2014). Naar aanleiding van deze studie werd de haalbaarheid van bijkomende fietsenstallingen onderzocht, o.a. onder het Koningin Mathildeplein of via een verdichting van de fietsenstallingen in het
station.
46 Stuurgroep 54 van 1 maart 2016.
47 Stuurgroep 60 van 13 september 2018.
48 Persconferentie van 24 januari 2020 (https://www.projectgentsintpieters.be/archief/nieuwsberichten/detail/nieuwe-plannen-voor-het-station-zijn-afgewerkt).
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Het projectmanagementteam beschikt niet over een specifieke tool met een voldoende gedetailleerde set van meetbare indicatoren (bv. aantal m² concessieruimtes, aantal fietsenstallingen, aantal m² technische ruimtes, aantal trappen en roltrappen…) om het geïntegreerde ambitieniveau49 en de scopewijzigingen op te volgen.
Opvolging van de facturatie tussen partners
Na de herstructurering van de NMBS in 2014 konden een aantal bedragen niet worden gefactureerd omdat de contracten niet ondertekend geraakten. De opvolging daarvan bleek
een onverwacht tijdrovende taak. Deze bedragen hadden zowel betrekking op het projectmanagement (basistaken en uitbreiding) als op een aantal overheadtaken (bv. “Minder
Hinder”-maatregelen). De ondertekening van contracten bleef geblokkeerd bij Infrabel als
gevolg van de herstructurering van de NMBS50 (zie bv. stuurgroep 52 van 6 juni 2015 en
stuurgroep 53 van 13 oktober 2015). Die blokkering had tot gevolg dat Eurostation zonder
vergoeding moest blijven doorwerken. In september 2016 was het openstaande niet-factureerbare bedrag opgelopen tot 1.121.256 euro51. Deze situatie werd vanaf 2017 genormaliseerd.
In 2018 ging de NMBS van start met het uitwerken van een gecentraliseerd project
managementsysteem (Central) Project Management Office (PMO)52. Een beter projectbeheer maakt deel uit van een ruimer aantal maatregelen ter verbetering van het beheer van
onthaalinvesteringen53. Het nieuwe projectmanagement richt zich op de interne opvolging
van het aandeel van de NMBS in investeringsprojecten. Dat sluit echter niet uit dat ook de
andere partijen binnen het masterplan Gent-Sint-Pieters gebaat kunnen zijn bij de nieuwe
aanpak voor de behoefteanalyse, het risicomanagement, het scopebeheer, de opvolging van
de actiepunten enz. per deelproject. Het beheer van het masterplan Gent-Sint-Pieters zal
echter zijn eigen specifieke aansturing en dynamiek behouden. Dat betekent dat het overleg tussen de partijen ook na de invoering van het centrale PMO hoofdzakelijk via de technisch werkgroep gebeurt en dat de projectdocumentatie voor het masterplan niet grondig
zal wijzigen.
2.2.3
Conclusie
De organen voor de aansturing van het masterplan Gent-Sint-Pieters werden grotendeels
conform de samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Er zijn geen aanwijzingen dat deze
aansturing niet gewerkt heeft. De organen zorgden voor voldoende informatie-uitwisseling
tussen de verschillende partijen en op de verschillende niveaus. Daardoor konden op niveau van de stuurgroep de principiële beslissingen genomen worden die nodig waren voor
de vooruitgang van het project.

49 De afzonderlijke ambitieniveaus werden nooit tot één gezamenlijk en globaal ambitieniveau verwerkt, maar vertaald naar één gezamenlijk gedragen voorontwerpstudie (zie hoofdstuk 3). De motivatienota voor het project
Gent-Sint-Pieters (bijlage bij stuurgroep 15) brengt elementen uit verschillende ambitieniveaus samen om te anticiperen op vragen over het project. Dit document behandelt echter niet alle aspecten van het ambitieniveau (bv.
fietsenstallingen vallen erbuiten).
50 Zie wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische Spoorwegen en het KB van 11 december 2013 houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS.
51 Stuurgroep 56 van 18 oktober 2016.
52 Vanaf maart 2017 was ook Eurostation al van start gegaan met een systematisch PMO-overleg waarbij elk van de
zestien investeringsprojecten van Eurostation om de vijf weken aan bod komen. Tijdens dit overleg worden alle
elementen van de scope, timing, budget en risico’s en issues op een gestandaardiseerde manier behandeld.
53 Raad van Bestuur van de NMBS van 29 maart 2019.
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Het projectmanagementteam heeft blijk gegeven van grote flexibiliteit bij de invulling van
zijn takenpakket en heeft het belang van het project steeds vooropgesteld, ook bij contractuele problemen. De instrumenten die het gebruikt voor de documentatie en opvolging van het budget en de scopewijzigingen van het masterplan zijn echter niet optimaal.
Het Rekenhof stelt weliswaar vast dat er aandacht was om die opvolgingsinstrumenten
continu te verbeteren, maar ze laten zeer moeilijk toe om een evolutie in de tijd in kaart
te brengen en om de onderbouwing van belangrijke wijzigingen terug te vinden. De moeilijk exploiteerbare projectdocumentatie had een vertragend effect op de uitvoering van de
voorliggende audit.
Ondanks de opmerkingen over de opvolgingsinstrumenten en het ontbreken van Key Performance Indicators (KPI), heeft het Rekenhof geen aanwijzingen dat de manier waarop het
masterplan wordt aangestuurd, voor hogere kosten of langere termijnen heeft gezorgd.

2.3

Controle door de FOD Mobiliteit en Vervoer

De spoorwegmaatschappijen financieren hun aandeel in het masterplan bijna volledig met
investeringsdotaties54. De FOD Mobiliteit en Vervoer55 zorgt, voor rekening van de federale Staat, voor de opvolging en algemene controle van de goede uitvoering van het meerjareninvesteringsplan (MJIP) en het jaarprogramma van de spoorwegmaatschappijen. De
FOD baseert zich hiervoor in de eerste plaats op verslagen van de spoorwegmaatschappijen.
Om de informatie uit die verslagen te verifiëren, kunnen de ambtenaren van de FOD alle
vereiste onderzoeken en controles doen op het terrein en binnen de spoorwegmaatschappijen. De FOD bezorgt de minister van Overheidsbedrijven elk kwartaal een verslag over de
voortgang van verschillende projecten.
De eerste rapportering van de spoorwegmaatschappijen aan de FOD over de renovatie van
het station Gent-Sint-Pieters dateert van 2006. Op dat moment gaf de FOD nog een voorafgaand visum (“groen licht”) per individuele investeringsbeslissing. Er was geen overzicht
over de investeringsprojecten in hun geheel. Het projectdossier56 Station Gent-Sint-Pieters
omvatte bovendien niet alleen een deel van de investeringen uit het masterplan Gent-SintPieters, maar bijvoorbeeld ook de renovatie van het historische stationsgebouw en de renovatie en oprichting van gebouwen in de nabije omgeving van het station (bv. dienstgebouwen en het Logistiek Centrum Infrastructuur57).
Vanaf 2008 bouwde de FOD een opvolgings- en controlesysteem op projectbasis uit om
meer zicht te krijgen op de projecten in hun geheel. Deze aanpak werd vanaf 2013 grondig herwerkt. De nieuwe methode bakent de projecten duidelijker af en identificeert een

54 Een uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld de bijdrage van de stad Gent voor de financiering van de fietsenstallingen.
55 Meer bepaald de directie Contracten Openbare Dienst Spoor binnen de directie-generaal Duurzame Mobiliteit en
Spoorbeleid (vroeger het directoraat‐generaal Vervoer te Land of DGVL).
56 De FOD Mobiliteit en Vervoer gebruikt de term “projectdossier” om de rapportering over (een afgebakend geheel
van) een investeringsproject aan te duiden.
57 In de stuurgroep 54 van 1 maart 2016 deelde de NMBS haar beslissing mee om het Logistiek Centrum Infrastructuur niet te bouwen.
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 ertigtal prioritaire “type 1-projecten”58 die regelmatiger en meer in detail worden opged
volgd en gecontroleerd. De rapportering wordt vereenvoudigd en geautomatiseerd, o.a.
door ze aan de ERP-systemen59 van de spoorwegmaatschappijen te koppelen. Het doel is
sneller en relevanter verslag uitbrengen aan de minister.
Bij de aanvang van de werken voor de eerste fase van de renovatie van het station (spoor
12 tot 8) in 2010 en tot en met 2014 rapporteerde de NMBS aan de FOD over het “Programmadossier Gent-Sint-Pieters (2-G-6306)” met daarin o.a. de rubriek “ST00-Onthaal”
(andere rubrieken zijn bv. de parking, concessies, kantoren, omgeving). De rubriek “ST00Onthaal” bevatte gebundelde informatie over het nieuwe gedeelte (o.a. GSP 070; GSP 071 en
GSP 080), de renovatie van het historische gebouw en overkoepelende projecten (bv. signaletica, toegankelijkheid voor blinden). Het rapport aan de minister (zie verder punt 2.3.3)
bestond uit een tabel waarin voor elk van de ongeveer driehonderd60 lopende projecten met
kleurencodes (groen/geel/rood) werd aangegeven of er belangrijke overschrijdingen waren
van de globale planning of het budget. Van 2010 tot 2014 kreeg de renovatie van het station
Gent-Sint-Pieters altijd code groen.
Sinds 2015 controleert de FOD de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters volgens de
nieuwe methode en werd de rapportering geleidelijk aan beter afgestemd op het masterbudget (zie hoofdstuk 3). Het projectdossier “2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan (Project
Management en Station)” van de NMBS valt sindsdien elk jaar binnen de “type 1-projecten”.
Ook het projectdossier “I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur)” van
Infrabel was in 2015, 2017 en 2019 een “type 1-project”.
2.3.1

Verslaggeving door de spoorwegmaatschappijen

2.3.1.1 Projectafbakening en referentiemoment
Het projectdossier “2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan (Project Management en Station)”
van de NMBS is vanaf 2015 samengesteld uit de volgende deelprojecten en algemene kosten
die binnen het masterplan Gent-Sint-Pieters vallen61:
•
•
•
•
•

fase 1 van de renovatie (sporen 12 tot 8) – deelproject GSP 070;
fase 2 van de renovatie (sporen 7 tot 1) – deelproject GSP 080;
alle liften en roltrappen – deelproject GSP 071;
ICT-kosten (ICTRA62) in aanvulling op GSP 070 en GSP 080;
projectmanagementkosten.

58 De selectie gebeurt op basis van een multicriteria-analyse (MCA) die rekening houdt met de omvang, het strategisch politiek belang en de risico’s die aan het project verbonden zijn.
59 ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een computerprogramma dat bedrijven gebruiken om al hun processen te ondersteunen. Een ERP-programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s die allemaal een specifieke taak ondersteunen.
60 Telling op basis van een willekeurig gekozen rapport (derde kwartaal 2010).
61 Het gaat om de deelprojecten die met de renovatie van het station te maken hebben en die nog lopen in 2015
(GSP 070; GSP 071; GSP 080 en GSP 090). Het overzicht van alle deelprojecten is opgenomen in punt 2.1.
62 ICTRA staat voor Information & Communication Technology for Rail. Deze kosten hebben betrekking op alle toestellen zoals schermen, camera’s, klokken, brandbeveiliging enz.
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De NMBS neemt in haar rapportering afzonderlijke budgetten en termijnen per deelproject
op en neemt 30 juni 2015 als referentiedatum voor de opvolging63.
Het projectdossier “I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur)” van Infrabel
bestaat hoofdzakelijk uit spoorinfrastructuurwerken (subprogramma I-03.02.007.001) en
een kleiner deel onthaalwerken (subprogramma I-03.02.007.002, vanaf 1 januari 2014 beperkt tot projectmanagement en certificatiekosten). Infrabel maakt in zijn rapportering
geen opdeling van de kosten en termijnen op basis van de deelprojecten van het masterplan Gent-Sint-Pieters. Het legde de referentiedatum voor de opvolging van de budgetten
en termijnen initieel op 30 juni 2015 vast maar verschoof hem daarna naar 30 juni 2018.
Het duurde tot midden 2018 vooraleer Infrabel een totaalbudget voor het projectdossier
“I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur)” opnam in zijn rapportering. Infrabel schrijft dit toe aan de onduidelijkheid over de impact van de nieuwe bedrijfsstructuur
op de kostenverdeling tussen de NMBS en Infrabel en aan de onzekerheid over het meerjareninvesteringsplan (MJIP) 2015-2019.
Box 2 – Relatie tussen de rapportering aan de FOD Mobiliteit en Vervoer, het masterbudget en de
masterplanning
De rapportering aan de FOD Mobiliteit en Vervoer baseert zich op de effectief gedane kosten en
de budgetten die de spoorwegmaatschappijen uittrekken in hun meerjareninvesteringsplannen.
Dat budget wijkt af van het masterbudget dat de projectmanager voor alle partners bijhoudt
(zie hoofdstuk 3). Zo lag het referentiebudget 2015 voor het projectdossier “2306 Gent-SintPieters – masterplan (Project Management en Station)” aanzienlijk lager dan wat er op dat
moment in het masterbudget was opgenomen. Het deel van het referentiebudget dat op
de tweede fase van de renovatie (GSP 080) betrekking had, was immers gebaseerd op een
raming van vóór 2010. In november 2013 was echter een raming op meetstaat uitgewerkt voor
GSP 080 die 14,1 miljoen euro hoger lag. Die verhoging van het budget werd echter pas in de
rapportering aan de FOD voor het vierde kwartaal 2015 doorgevoerd, zodra de NMBS dit cijfer
intern als voldoende definitief beschouwde. Door lagere, niet-geactualiseerde ramingen te
gebruiken voor nog op te starten deelprojecten kan tijdelijk meer budget aan andere projecten
worden toegewezen. Volgens de NMBS wordt zo, op basis van haar deskundig oordeel, een
optimale aanwending van de investeringsdotaties gegarandeerd. Het Rekenhof wijst erop dat
het systematisch toepassen van deze praktijk ertoe kan leiden dat de FOD Mobiliteit en Vervoer
langer dan nodig in het ongewisse wordt gelaten over de geraamde totaalprijs van sommige
investeringsdossiers. De vertaalslag tussen de rapportering aan de FOD Mobiliteit en Vervoer
en het masterbudget is niet transparant en blijkt achteraf ook moeilijk te reconstrueren, zelfs
door de spoorwegmaatschappijen zelf.
De referentieplanning en periodieke update van de planning in de rapportering aan de FOD
Mobiliteit en Vervoer verwijst sinds de nieuwe aanpak vanaf 2015 wel altijd naar de meest
actuele masterplanning (zie ook hoofdstuk 4).

63 Het gebruik van een referentiedatum die voor de oudere projecten niet overeenstemt met de werkelijke startdatum van het project, werd nodig geacht omdat heel wat projecten soms ingrijpend gewijzigd worden en omdat de
maatschappijen overstapten naar een ander systeem voor projectbeheer (zie hierover Rekenhof, Evaluatie van de
uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding, verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 23 juli 2015, Brussel, 2016, p. 83, www.rekenhof.be).
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2.3.1.2 Periodieke verslaggeving
De spoorwegmaatschappijen brengen elk kwartaal verslag uit over de “type 1-projecten” en
elk semester over alle projecten. De rapportering over de type 1-projecten bevat naast de
rapportering over het jaarbudget een meer gedetailleerde opvolging van het totaalbudget
van het project. De FOD Mobiliteit en Vervoer geeft aan dat er na de eerste rapportering op
basis van de nieuwe methode een leerfase nodig was, maar dat sinds 2016 de meeste rapporten op tijd worden aangeleverd en de vereisten qua vorm en inhoud behoorlijk worden
nageleefd. De rapportering over de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters vormt hierop
geen uitzondering.
Elk kwartaal kan de FOD Mobiliteit en Vervoer vragen stellen over de verslagen. Het Rekenhof kon vaststellen dat de FOD systematisch vragen stelt ter voorbereiding van de jaarlijkse
opvolgingsvergaderingen (zie hieronder). Over de tussenliggende verslagen stelt de FOD
echter, zeker in de eerste jaren van de nieuwe methodologie, bijna geen vragen, ook niet
bij een belangrijke evolutie in het totaalbudget van een projectdossier. De FOD schrijft die
gebrekkige controle van de trimestriële verslagen toe aan het leerproces waarbij hij in de
eerste plaats werkte aan de verdere invoering van de methode. Vandaag bestaan de controles hoofdzakelijk uit geautomatiseerde consistentiechecks binnen eenzelfde periode. In
2018 en in 2019 vroeg de FOD Mobiliteit en Vervoer ter opvolging van de globale planning
aan de NMBS een update van de planning voor de aanbestedingsprocedure en de werken
aan de tweede fase (sporen 7 tot 1). De FOD verduidelijkt dat het niet evident is bijkomende
toelichting bij de ontvangen gegevens te krijgen omdat die weinig afdwingbaar is. De FOD
geeft ook aan dat dit de motivatie om vragen te blijven stellen niet ten goede komt.
Op basis van een analyse van de verslagen van de spoorwegmaatschappijen sinds 2015 kon
het Rekenhof vaststellen dat de FOD Mobiliteit en Vervoer veel meer dan voordien over
budget- en planningsgegevens beschikt om investeringsprojecten globaal op te volgen. De
duiding bij de gegevens blijft echter vaak summier, waardoor er nog ruimte is voor bijkomende vragen om toelichting door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Regelmatiger vragen stellen bij de gegevens zou ondanks de beperkte personeelsbezetting64 haalbaar moeten zijn
voor de dertig prioritaire type 1-dossiers, zeker nu de methode voldoende op punt staat. Om
de afdwingbaarheid van de antwoorden op deze vragen te verhogen, zijn verdere afspraken
met de spoorwegmaatschappijen aangewezen.
2.3.2
Opvolgingsvergaderingen en werfbezoeken
De nieuwe methode voorziet jaarlijks in minstens één opvolgingsvergadering per type
1-project. Tijdens deze vergadering presenteert de projectleider een algemene stand van
zaken en worden de vragen beantwoord die de FOD Mobiliteit en Vervoer vooraf bezorgt.
Deze vragen hebben in principe alleen betrekking op de laatste rapportering. Het Rekenhof
kon vaststellen dat het NMBS-project “2306 Gent-Sint-Pieters – Masterplan” sinds midden
2015 gemiddeld om de dertien maanden aan bod kwam op een opvolgingsvergadering en
er elk jaar dat het Infrabelproject “I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur)”
een type 1-dossier was, een opvolgingsvergadering werd georganiseerd.

64 In 2015 volgden drie ambtenaren de investeringen op, ten opzichte van zes in april 2014 (zie Rekenhof, Evaluatie
van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding, verslag in uitvoering van
de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 23 juli 2015, Brussel, januari 2016, www.rekenhof.be,
p. 78). Eind 2019 waren er opnieuw zes ambtenaren: twee voor de 60 % investeringen in Vlaanderen en vier voor
de 40 % investeringen in Wallonië.
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Tijdens de opvolgingsvergadering van midden 2015 (over de rapportering van het vierde
kwartaal van 2014) vraagt de FOD waarom voor de tweede fase van de renovatie (GSP 080)
uiteindelijk voor twee in plaats van drie sporen buiten dienst wordt gekozen en wat de
impact op de projectduur is. De NMBS verwijst in haar antwoord naar de stiptheid van het
treinverkeer en de exploitatie van de spoorinfrastructuur met de belangrijke stijging van
het aantal reizigers en het transportplan. De projectduur blijft behouden door het verhogen
van de ingezette middelen (extra werkuren en materiaal). In de opvolgingsvergadering over
de rapportering over het derde kwartaal van 2017 vraagt de FOD Mobiliteit en Vervoer aan
de NMBS waarom het moeilijk is om een inschrijver te vinden die aan de voorwaarden van
het bestek voor de tweede fase van de renovatie (GSP 080) voldoet. De NMBS antwoordt
dat dit wellicht te wijten is aan de combinatie van conjuncturele effecten (prijstoenames)
en hoge risicomarges in de offertes van de inschrijvers. De FOD gaat niet dieper in op dit
antwoord. Hieruit blijkt dat noch de NMBS, noch de FOD Mobiliteit en Vervoer het nodig
geacht hebben om de grote overschrijdingen ten opzichte van de raming in het bestek grondiger ter discussie te stellen en in detail te analyseren (zie punten 5.1 en 5.2).
Voor de werfbezoeken zijn er sinds 2013 geen quota meer omdat de FOD vond dat de werkbelasting te groot werd. In de periode 2009 tot 2019 65 werden in totaal zes werfbezoeken
georganiseerd, evenwichtig gespreid over de periode vóór en na 2013. De FOD Mobiliteit
en Vervoer is de werf van het station Gent-Sint-Pieters dus op vrij regelmatige basis verder
blijven bezoeken.
2.3.3
Rapportering aan de minister
De FOD Mobiliteit en Vervoer stelt elk kwartaal een investeringsrapport op voor de minister. Dit rapport wordt deels automatisch opgemaakt, waardoor het gemiddeld iets meer dan
vier maanden66 na het afsluiten van het kwartaal kan worden doorgestuurd. Het bestaat
sinds 2015 uit de volgende delen67:
•
•
•
•
•

executive summary: aandachtspunten en statistieken over het jaarbudget (o.a. verdeling
per spoorwegmaatschappij en gewest, per financieringsbron);
opvolging van de projecten in hun geheel (totaalbudget en globale planning)68;
opvolging van de jaarrealisatie;
overzichtstabel met mijlpalen en einddata per project;
fiches van de opvolgingsvergaderingen (vragen en antwoorden).

Sinds begin 2018 (rapportering over het derde kwartaal van 2017) vestigt de FOD Mobiliteit
en Vervoer de aandacht, meermaals tot in de executive summary69, op de grote vertraging

65 In 2015 en 2017 werd hierbij zowel met de NMBS als met Infrabel gesproken.
66 Gemiddelde rapporteringstermijn sinds het eerste kwartaal van 2016, dus rekening houdende met een leerfase in
2015. Vóór de invoering van de nieuwe methode bedroeg de gemiddelde rapporteringstermijn 6,5 maanden (voor
een semestriële rapportering).
67 In de oneven kwartalen is de rapportering beperkt tot de type 1-projecten en is er geen executive summary. De
executive summary werd toegevoegd op vraag van de beleidscel tijdens een feedbackvergadering over de nieuwe
methode in 2016. De rapportering bevat geen onderzoek van de mate waarin de investeringen bijdragen tot de
vervulling van de opdrachten van openbare dienst (zie ook Rekenhof, Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding, p. 79).
68 Door het ontbreken van informatie over de totaalbudgetten bij Infrabel (zie hierboven) wordt pas sinds 2018 gerapporteerd over de opvolging van alle projecten (van de NMBS en Infrabel) in hun geheel.
69 Executive summaries van kwartaal 4 2107, kwartaal 2 2018, kwartaal 4 2018 en kwartaal 2 2019.
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van de werken in het station Gent-Sint-Pieters. De problemen met de gunning van de tweede fase en de pistes die de NMBS als oplossing naar voor schuift, worden uiteengezet. Begin
2018 rapporteert de FOD over een vertraging van minstens veertien maanden, veroorzaakt
door de heraanbesteding. De meest optimistische einddatum voor de werken aan het station is nu februari 2027 70. Deze einddatum gaat uit van een succesvolle heraanbesteding in
2017, maar die wordt uiteindelijk niet gerealiseerd. De FOD brengt de minister hiervan op
de hoogte in zijn verslag over het vierde kwartaal van 2017. In het verslag over het tweede
kwartaal van 2018 is de einddatum voor de werken aan het station verschoven naar november 2027.
De rapportering aan de minister vermeldt verder enkele over- en onderschrijdingen van de
jaarbudgetten van de projecten 2306 en I-03.02.007, die telkens worden toegelicht. Vanaf
2018 wordt voor het eerst ook over de opvolging van de totaalbudgetten gerapporteerd.
Deze rapportering liet op zich wachten omdat de FOD een gelijke behandeling van de
spoorwegmaatschappijen wilde garanderen en daarom gewacht heeft tot ook Infrabel vanaf
2018 totaalbudgetten opnam in zijn verslagen (zie hierboven punt 2.3.1.1). Eind 2018 rapporteerde de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het project 2306 een toename van het totaalbudget tussen de 25 en 50 %71 ten opzichte van het referentiebudget midden 2015. De FOD had
daarover geen verdere vragen ter verduidelijking gesteld.
Het Rekenhof vroeg bij de beleidscel van de minister na of er op basis van de informatie
vanuit de FOD contact werd genomen met de FOD of de spoorwegmaatschappijen. In zijn
antwoord wijst de beleidscel op de autonomie van de NMBS en op het feit dat de rapportering van de FOD als voldoende duidelijk en precies wordt beoordeeld. Bijgevolg heeft de
minister geen bijkomende informatie opgevraagd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer of de
NMBS over de gerapporteerde problemen.
De beleidscel geeft verder aan dat er wel meermaals contact was met de NMBS naar aanleiding van parlementaire vragen en dat de informatie die de minister in dit kader ontving in
overeenstemming was met de rapportering door de FOD Mobiliteit en Vervoer 72.

70 In de kwartaalverslagen van de NMBS over projectdossier 2306 wordt al vanaf begin 2017 het einde van 2027 als
einddatum aangegeven. Tijdens de opvolgingsvergadering (derde kwartaal 2017) wordt een optimistischer planning gegeven, maar met risico op vertraging tot november 2027.
71 De toename bedraagt 28,1 % (van 147,3 miljoen euro2018 naar 188,6 miljoen euro2018), waardoor Gent-Sint-Pieters
in de categorie 25 tot 50 % toename valt. In deze toename is de verhoging met 14,1 miljoen euro begrepen na de
raming op meetstaat voor de tweede fase van de renovatie van het station (GSP 080).
72 In februari 2019 verwijst een indiener van een parlementaire vraag over de renovatie van het station Gent-SintPieters naar 85 miljoen euro kosten voor de afgewerkte delen van fase 1 van de renovatie, een cijfer dat de minister zou hebben geantwoord op een eerdere vraag van de indiener (Hand. Kamer, CRIV 54 COM 1048, p. 24,
www.dekamer.be). Dit eerdere antwoord kon echter niet worden teruggevonden worden en de minister bevestigde dat hij dit bedrag niet heeft vermeld. Het bedrag van 85 miljoen euro sluit dicht aan bij het totaal van de uitgaven
die eind 2018 gerealiseerd werden voor het project “2306 Gent-Sint-Pieters – Masterplan” (nl. 86,8 miljoen euro)
– zie rapportering van de NMBS aan de FOD Mobiliteit en Vervoer). Dit bedrag omvat behalve kosten voor de
eerste fase van het station (sporen 12 tot 8), ook kosten bv. voor liften en roltrappen, studiekosten voor de tweede
fase (sporen 7 tot 1), kosten voor projectmanagement en overhead.
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2.3.4
Conclusie
Sinds 2015 volgt de FOD Mobiliteit de investeringsdotaties voor de renovatie van het station
Gent-Sint-Pieters op aan de hand van een vernieuwde, projectmatige aanpak. Hoewel die
aanpak veel later gestart is dan de aanvang van de renovatie van het station Gent-SintPieters en niettegenstaande Infrabel pas vanaf 2018 totaalbudgetten opnam in zijn rapportering, heeft de nieuwe methode veel potentieel om op een efficiënte manier inzicht te
geven in het verloop van het project.
Zo heeft de vernieuwde aanpak ervoor gezorgd dat de FOD Mobiliteit en Vervoer de minister tijdig en in voldoende detail over de vertraging bij de aanbesteding van de tweede
fase van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters heeft geïnformeerd. De FOD drong
daarentegen niet verder bij de NMBS aan op een grondigere analyse van de te hoge offerteprijzen die aan de basis van deze vertraging liggen. De minister vroeg geen bijkomende
informatie op over de gerapporteerde problemen.
De gedeeltelijke automatisering van de verslaggeving en de koppeling aan de ERP-systemen
van de spoorwegmaatschappijen zorgden voor een verbetering van de kwaliteit van de gegevens en maakten een reeks voorgeprogrammeerde consistentiecontroles mogelijk. Die
hebben echter veelal betrekking op één bepaalde periode. De toelichting van de spoorwegmaatschappijen bij de evoluties tussen opeenvolgende verslagen blijft echter zeer beperkt
en de FOD stelt weinig vragen om bijkomende duiding. De vertaalslag van het masterbudget naar de rapportering aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is niet transparant.
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Hoofdstuk 3

Oorspronkelijke budgettaire
ramingen en opeenvolgende
aanpassingen
De analyse in dit hoofdstuk is hoofdzakelijk73 gebaseerd op de budgettaire ramingen voor
het masterplan Gent-Sint-Pieters, opgesteld door het projectmanagementteam en goedgekeurd door de stuurgroep. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft geen overzicht van alle
budgetten van de spoorwegmaatschappijen die verband houden met het masterplan GentSint-Pieters en van de manier waarop die geëvolueerd zijn sinds de ondertekening van het
samenwerkingsakkoord in 2004 (zie punt 2.3.1). De belangrijkste verschillen tussen het
masterbudget (het budget voor het volledige masterplan) en het budget in de rapportering
aan de FOD Mobiliteit en Vervoer worden in tabel 2 voorgesteld:

73 Punt 3.3.2 is gebaseerd op de opdrachtdocumenten van de opdracht GSP 070.
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Tabel 2 – Belangrijkste verschillen tussen het masterbudget en de rapportering aan de FOD Mobiliteit
en Vervoer
Masterbudget

Rapportering
aan de FOD Mobiliteit en Vervoer

Scope

Budget voor alle partners

Budget van de spoorwegmaatschappijen

Structuur

•	2004-2007: per fase (A/B/C)
•	Sinds 2007: per deelproject
(GSP-nummer)

•	2004-2014: de opdeling van het budget
verwijst niet naar de structuur van het
masterplan Gent-Sint-Pieters
•	Sinds 2015: per deelproject
(GSP-nummer)

Indexering

Jaarlijkse indexering, op basis van:
•	
bouwindex: eigen berekening,
overeengekomen tussen de
partijen(*)
•	gezondheidsindex: bv. voor
onteigeningen

Jaarlijkse indexering, op basis van:
•	index voor de investeringsdotaties
die voor 60 % rekening houdt met de
evolutie van de uurlonen en voor 40 %
met de evolutie van de materiaalprijzen

Actualiteit
van de
gegevens

Reeds gemaakte kosten:
•	2004-2014: indexatie van
facturen uit verleden op basis
van de gezondheidsindex
•	2015: kosten in de boekhouding,
directe link naar boeking
in ERP-systemen van de
spoorwegmaatschappijen

Reeds gemaakte kosten:
Kosten in boekhouding

Toekomstige uitgaven:
Het masterbudget heeft als doel
steeds alle meest actuele ramingen
samen te brengen.

Toekomstige uitgaven:
Geen direct verband met het masterbudget.
Bijvoorbeeld: het budget voor een opdracht
waarvoor de plaatsingsprocedure nog niet
is gestart, wordt niet bij elke actualisatie
van de raming aangepast maar enkel bij
de definitieve raming in het kader van een
plaatsingsprocedure.

Deze bouwindex sluit nauw aan bij de index van de FOD Mobiliteit en Vervoer, maar is gebaseerd op een andere weging van de evolutie van de uurlonen en de materiaalkosten. Bovendien wordt niet dezelfde categorie van uurlonen
gebruikt als door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

(*) 

Bron: Rekenhof, op basis van documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep en van de rapportering van de spoorwegmaatschappijen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer

3.1

Oorspronkelijke budgettaire ramingen

De eerste budgettaire ramingen voor het masterplan Gent-Sint-Pieters dateren van 2001 en
waren gebaseerd op het plan van Xaveer De Geyter (zie punt 2.1.1). De raming van de totale
kosten voor dit initiële plan evolueerde van 314,8 miljoen euro200174 over 363,9 miljoen euro200175 tot finaal 353,1 miljoen euro2002, waarvan 279,7 miljoen euro2002 voor de — toen nog
unitaire — NMBS76 (exclusief kosten voor projectontwikkeling en parking).

74 Inclusief 20 % voor algemene onkosten en studiekosten en exclusief projectontwikkeling op de Fabiolalaan en het
Sint-Denijsplein en exclusief 29,8 miljoen euro voor een parking voor duizend wagens op niveau -2 onder de perrons. (Bron: Haalbaarheidsstudie bij het Plan Xaveer De Geyter, voorgesteld op het directiecomité van de NMBS
van 7 mei 2001).
75 Inclusief studiekosten, algemene kosten, toezichtkosten en 5 % onvoorziene kosten en inclusief een parking voor
duizend wagens op niveau -2 onder de perrons. (Bron: Nota voor de Raad van Bestuur, besproken op het directiecomité van de NMBS van 5 augustus 2002).
76 Directiecomité NMBS van 1 december 2003.
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Na de uitwerking van het plan-Voncke wordt het budget voor het volledige masterplan
(het “masterbudget”) in de samenwerkingsovereenkomst (SWO) vastgelegd op 350,7 miljoen euro2003 (inclusief kosten voor projectontwikkeling en parking). Dat budget is als volgt
uitgesplitst:
Tabel 3 – B
 udgettaire raming in de SWO voor het masterplan Gent-Sint-Pieters (in euro2003  ) (1)
NMBS
+ Infrabel(2)
Fase A – Voorbereiding werken

Andere
partners (3)

Totaal

% van
totaal

6.168.694

38.229.174

44.397.868

172.850.639

41.932.759

214.783.399

10.527.143

9.414.190

19.941.333

189.546.477

89.576.122

279.122.599

79,6

-

65.093.707

65.093.707

18,6

Projectmanagement en Overhead(5)

2.507.528

3.983.832

6.491.360

1,9

Totaal SWO (inclusief
projectontwikkeling,
projectmanagement en overhead)

192.054.005

158.653.661

350.707.666

100

Fase B – Omvormingswerken station
Fase C – Afwerking (pleinen en straten)
Totaal werken exclusief
projectontwikkeling
D – Projectontwikkeling(4)

(1)

 eze raming is gebaseerd op de eenheidsprijzen die op dat moment werden toegepast in projecten zoals de renovatie
D
van het station Antwerpen-Centraal. De kosten in de SWO liggen zeer dicht bij de eerste raming die werd voorgesteld
op de stuurgroep van 18 november 2003. De bedragen zijn steeds exclusief btw, behalve voor het aandeel van de stad
Gent in de externe communicatie (overhead) waar het bedrag uitzonderlijk, en dit volgens de SWO, inclusief btw is.

(2)

Werken exclusief projectontwikkeling: B-Holding (33,2 miljoen euro2003) en Infrabel (156,4 miljoen euro2003). Bij de
ondertekening van de SWO vormden de spoorwegmaatschappijen nog één geheel. Op 1 januari 2005 werden de
activiteiten verdeeld over drie autonome ondernemingen: NMBS-Holding (o.a. verantwoordelijk voor de 37 grootste
stations wat betreft het stationsgebouw, de parkeerinfrastructuur voor fietsen en een deel van de publieke ruimte),
Infrabel (infrastructuurbeheerder, incl. perrons, spoorviaducten en toegang tot de perrons) en NMBS (operator). Op
1 januari 2014 werd de structuur van de spoorwegmaatschappijen opnieuw aangepast. NMBS-Holding verdween, de
NMBS werd volledig verantwoordelijk voor de stations en Infrabel nog alleen voor de spoorinfrastructuur (zie wet van
30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische Spoorwegen en het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS). In dit hoofdstuk worden
de ramingen voor de verschillende spoorwegmaatschappijen steeds samen voorgesteld en aangeduid met “NMBS +
Infrabel”, zodat de evolutie van het geheel van de werken in de tijd duidelijk naar voor komt.

(3)

 e Lijn (49,7 miljoen euro2003), het Vlaams Gewest (20,3 miljoen euro2003), de stad Gent (16,4 miljoen euro2003) en derD
den (72,1 miljoen euro2003 , hoofdzakelijk voor projectontwikkeling).

(4)

 et gaat om projectontwikkeling op de Fabiolalaan (ondergrondse parking) en aan het Sint-Denijsplein (later herH
noemd tot het Koningin Mathildeplein).

(5)

 e overheadkosten in de SWO omvatten kosten voor externe communicatie, stedenbouwkundige studies, een moD
biliteitsstudie en de opmaak van een Milieu-effectenrapport voor het project (“Project-MER”). De inhoud van het
projectmanagement werd in punt 2.1 toegelicht.

Bron: Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004
Het bovenstaande budget houdt rekening met reserves van 5 tot 10 % boven op de geraamde kostprijs. Eventuele ontvangsten van commerciële concessies zijn niet verrekend.
Het ontwerp van de overkapping werd nog niet bepaald in de SWO, maar er is ongeveer
500 euro/m² (of ± 800 euro2019/m²) uitgetrokken, wat de NMBS als voorzichtig beschouwde77.

77 Notulen Raad van Bestuur NMBS van 25 juni 2004.
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Het totaal per fase is verder gedetailleerd volgens de samenstellende delen, bijv. de “perrons
+ luifels + technische uitrusting” en zones, bijv. ‘zone III: Station + ondergrondse toegang
+ fietsenberging”.
Deze audit beschouwt de budgettaire ramingen in de samenwerkingsovereenkomst (SWO)
van 6 juli 2004 als oorspronkelijke budgettaire ramingen78. Het is immers op basis van dit
globaal budget en de verdeling ervan tussen de partijen dat er tot een overeenkomst werd
gekomen79.

3.2

Globale evolutie van het budget tussen 2004 en 2019

3.2.1
Evolutie van het masterbudget (globaal en per fase)
Onderstaande figuur toont hoe het masterbudget van juli 2004 tot februari 201980 toenam
van 350,7 miljoen euro2003 tot 595,8 miljoen euro2019. Dit laatste bedrag is samengesteld uit
geïndexeerde betalingen (facturen) uit het verleden en de door de projectmanager geactualiseerde raming van de nog te betalen of uit te voeren werken. De toename van 2004 tot
2019 kan voor 131,1 miljoen euro worden verklaard door indexaties en voor 71,6 miljoen euro
door wijzigingen aan het budget over de jaren heen.

78 Zie de tweede vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het Rekenhof, nl. om “de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termijnen na te gaan, en de manieren waarop die tot stand kwamen” (Resolutie van
25 april 2019).
79 Zo ligt het aandeel van de NMBS in lijn met de vork van 185 à 190 miljoen euro waarvoor een mandaat voor onderhandelingen gegeven werd (zie notulen directiecomité NMBS van 15 maart 2004). In de notulen van de raad van
bestuur van de NMBS 25 juni 2004 wordt vervolgens nadrukkelijk gesteld: “Er moeten voldoende reserves in het
budget ingebouwd worden om onverwachte meerkosten te dekken. Indien er zich toch budgetoverschrijdingen voordoen, moet er naar compensaties gezocht worden, zo nodig via een vereenvoudiging van het project. Voor het project
Gent-St.-Pieters bestaan er voldoende waarborgen dat het budget nageleefd zal worden, maar de uitvoering ervan zal
dagelijks met veel discipline moeten opgevolgd worden. […] Als er desondanks toch meeruitgaven zouden zijn, moeten
deze binnen de budgettaire enveloppe worden gecompenseerd, zo nodig door een vereenvoudiging van het project”.
80 Het laatste masterbudget werd op de technische werkgroep 104 van 28 februari 2019 voorgesteld.
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Grafiek 1 – Evolutie van het masterbudget Gent-Sint-Pieters (2004-2019, in miljoen euro)
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(2) Voor 2019 is een totale raming beschikbaar met indexatie van de facturen uit het verleden. In deze raming; nl. 595,8 miljoen euro2019, zit een
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wijzigingen aan het budget afzonderlijk geïdentificeerd in de projectdocumentatie, voor de periode vanaf 2017 heeft
het Rekenhof de opdeling tussen de indexering en wijzigingen aan het budget geraamd. Hierbij werd rekening gehouden met de bouwindex voor het masterplan Gent-Sint-Pieters en het aandeel van de werken dat nog moet worden
uitgevoerd.

(2)

 oor 2019 is een totale raming beschikbaar met indexatie van de facturen uit het verleden. In deze raming,
V
nl. 595,8 miljoen euro2019 , zit een bedrag vervat van 42,4 miljoen euro dat betrekking heeft op de indexatie van facturen uit het verleden.

Bron: Rekenhof op basis van gegevens in de SWO en van documenten van de stuurgroep en de technische
werkgroep
Na de ondertekening van de SWO werden de budgettaire ramingen als deel van de voorontwerpstudie81 verder verfijnd. Een aantal kostenposten die in de SWO waren vermeld maar
niet gekwantificeerd of die nog niet in de SWO waren opgenomen82, werden bijgevoegd. In
totaal nam het budget na afloop van de voorontwerpstudie eind 2005 in reële termen met
1,7 % toe (van 381,2 miljoen euro2005 (of 350,7 miljoen euro2003) tot 387,7 miljoen euro2005).
Achter deze beperkte toename gaan een aantal belangrijke verschuivingen schuil. Zo neemt
het budget voor “perrons + luifels + technische uitrusting” binnen “Fase B – Omvormingswerken station” met 12,8 miljoen euro2005 (+32 %) toe. Die toename wordt echter voor twee
derde gecompenseerd door een afname van de raming voor het “gelijkvloers & viaduct”, de
“ondergrondse oppervlakte” en het “station + ondergrondse toegang + fietsenberging”. De
NMBS gaf aan dat ze de verschuivingen in het budget tijdens de voorontwerpstudie niet

81 De voorontwerpstudie ging van start na de ondertekening van de SWO, het resultaat werd goedgekeurd op 6 december 2005 (stuurgroep 19).
82 Het gaat om bijkomende werken voor de tramstelplaats, een grote luifel boven het busstation, de Prinses Clementinalaan, de hellende tuin, voorlopige fietsenstallingen, de meerkosten voor de herlokalisatie van NMBS-diensten,
de herlokalisatie van de BT-shelter en een zendmast, de aanleg van de Esplanade en het Entreeplein, natuurcompensatie en de heraanleg van de Koningin Astridlaan.
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meer kan traceren en bijgevolg niet in staat is hierbij verdere duiding te geven. Verschuivingen in het masterbudget zijn in principe niet in strijd met de SWO83.
Uit de projectdocumentatie blijkt ook dat tijdens de voorontwerpstudie verschillende ontwerpen van de grote overkapping van het station werden uitgewerkt, waaronder die welke
bij de eerste fase van de renovatie (sporen 12 tot 8) werd gerealiseerd. Deze overkapping
werd op de overleggroep Eurostation-NMBS-Groep (OG 1) 18 van 23 maart 2005 voorgesteld
“voor zover dit binnen het budget haalbaar is”84. In de documenten van de overleggroep, van
de technische werkgroep en van de stuurgroep is echter geen haalbaarheidsstudie voor de
luifel terug te vinden.
Tussen eind 2005 en april 2007 nam het budget verder toe tot 436,8 miljoen euro2007, wat
overeenkomt met een reële toename met 2 %85. Vooral het budget voor de ruwbouw van de
parking en voor projectmanagement en overhead stegen86. Vanaf 2007 werd het budget per
deelproject voorgesteld. De projectontwikkeling aan de Fabiolalaan (ondergrondse garage)
werd toegewezen aan fase A; die aan het Sint-Denijsplein (later hernoemd tot het Koningin
Mathildeplein) aan fase C.
De structuur van het budget laat echter niet toe om op deelprojectniveau het effect van de
indexering te onderscheiden van een wijziging aan de ramingen. In tabel 4 heeft het Rekenhof de reële toename per deelproject geraamd door het budget van april 2007 in euro van
2019 uit te drukken en dit te vergelijken met het budget van februari 2019.

83 “De raming [in de SWO] is opgesteld op basis van de vloeroppervlakte van de lay-out plannen goedgekeurd door de
stuurgroep van 13/10/2003 en op basis van recente eenheidsprijzen, waarde 2003. Na indiening van een eerste voorontwerp zal er eventueel een bijsturing en/of aanpassing van het project dienen te gebeuren zodat de kosten zoveel
mogelijk binnen de hierbij vooropgestelde raming vallen “(SWO van 6 juli 2004, paragraaf 10).
84 Gezien de eerdere raming van de grote overkapping van Xaveer De Geyter in 2001 (nl. 23,8 miljoen euro2001 en minstens 1.000 euro2001 /m²), kan ervan uitgegaan worden dat het voorstel van 23 maart 2005 de eerdere richtprijs van
500 euro/m² overschrijdt. Dit werd bevestigd in de finale ramingen op meetstaat voor de overheidsopdrachten
voor de renovatie van het station.
85 De prijsherziening van juni 2003 tot juli 2005 bedroeg in het masterbudget 12,96 % voor de werken en aan werken
gerelateerde kosten en 2,87 % voor de onteigeningen (beperkt bedrag).
86 Stuurgroep 25 van 22 mei 2007. De extra middelen voor projectmanagement en overhead betreffen extra studies
(oriënterende studies gas en elektriciteit; studies fijn stof; kwaliteitsbewaking bij de projectontwikkeling in de
Fabiolalaan en de Clementinalaan en de projectportaalwebsite).
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Tabel 4 – R
 aming van de reële toename van het budget per deelproject tussen 2007 en 2019
(in miljoen euro)
Totaal masterbudget

April 2007

Februari
2019

Reële toename
(bovenop
indexering)

euro2007

euro2019

118,3

143,6

154,8

11,2

7,8 %

Ruwbouw en afwerking Parking
en Kiss & Ride (GSP 030 en GSP 031)

78,0

94,6

105,6

11,0

11,6 %

Wegen, buitenaanleg parking,
afwerking tunnels (GSP 050)

12,6

15,3

20,8

5,5

36,2 %

Overige

27,8

33,7

28,4

-5,3

-15,8 %

268,4

325,6

364,8

39,2

12,0 %

67,1

81,4

95,5

14,1

17,3 %

8,5

10,3

10,7

0,3

3,3 %

Tweede en derde fase renovatie
(Sporen 7 tot 1 & bus- en tramstation)
(GSP 080 en GSP 090; nieuwe GSP 072) (2)

121,9

147,9

160,9

13,0

8,8 %

Spoorweginfrastructuurwerken (GSP 130)

70,9

86,0

97,7

11,7

13,7 %

Fase C: Afwerking en omgevingswerken

12,7

15,4

31,9

16,5

107,1 %

Maria Hendrikaplein

7,0

8,5

9,9

1,4

16,7 %

Koningin Mathildeplein

5,7

6,9

22,0

15,1

218,6 %

Projectmanagement en Overhead

10,0

12,2

20,4

8,3

67,8 %

Overige

27,3

33,1

23,9

-9,2

-27,9 %

436,8

529,9

595,8

65,9

12,4 %

Fase A: Voorbereidende werken

Fase B:
Omvormingswerken stationscomplex
Eerste fase renovatie
(Sporen 12 tot 8) (GSP 070)
Liften en roltrappen station (GSP 071)

Totaal

(3)

Het budget van april 2007 werd in euro van 2019 omgezet op basis van de bouwindex die door de partners van het
masterplan werd overeengekomen.

(1) 

(2)

Het budget voor de inrichting van de concessies werd in 2019 afgesplitst in een nieuw deelproject, nl. GSP 072.

(3)

 oornamelijk onteigeningen, compensaties, projectontwikkeling Sint-Denijsplein (later hernoemd tot Koningin
V
Mathildeplein), deelprojectoverkoepelende technische kosten. In 2014 werd beslist om het budget voor de projectontwikkeling op het Koningin Mathildeplein (9 miljoen euro2014) uit het masterbudget te halen.

Bron: Rekenhof op basis van gegevens in de documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
Evolutie van het budget per fase
Het Rekenhof stelde vast dat het budget voor de afgewerkte “Fase A: Voorbereidende werken” uiteindelijk 11,2 miljoen euro2019 of 7,8 % hoger ligt dan de raming van april 2007. Deze
toename is het gecombineerde resultaat van een toename van het budget voor de parking
en kiss & ride (GSP 030 en GSP 031), een toename voor de wegenwerken, buitenaanleg van
de parking en afwerking van de tunnels (GSP 050) en het binnen of onder budget realiseren van de overige deelprojecten87. Het budget voor de parking en de kiss & ridezone
(GSP 030 en GSP 031) nam hoofdzakelijk toe doordat de raming op meetstaat hoger uitviel,
kosten voor ICTRA werden toegevoegd en van ambtswege goedgekeurde verrekeningen
uitgevoerd werden. Het budget voor de wegenwerken, buitenaanleg van de parking en af-

87 Zo nam het budget voor de verbindingsweg met de R4 met 38 % af na de raming op meetstaat.
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werking van de tunnels (GSP 050) steeg hoofdzakelijk doordat de raming op meetstaat
hoger uitviel en ook het uiteindelijke gunningsbedrag 13,7 % hoger lag dan de raming op
meetstaat.
De raming voor de “Fase B: Omvormingswerken stationscomplex” ligt in 2019 12 % hoger
dan in 2007. Zowel de renovatie van het station als de spoorinfrastructuurwerken dragen
bij aan die toename. De evolutie van het budget voor de renovatie van het station wordt
meer in detail toegelicht in punt 3.3.1. Het budget voor de spoorinfrastructuurwerken werd
in 2013 met 13,5 miljoen euro verhoogd. Infrabel gaf aan dat de meest aannemelijke verklaring voor deze verhoging een verschuiving van budget is binnen Infrabel tussen het
programma voor de concentratie van de seinhuizen (het “Smarter-M-programma”) en het
masterplan Gent-Sint-Pieters. De rapportering aan de FOD Mobiliteit uit deze periode (nl.
voorafgaand aan de invoering in 2015 van de nieuwe controle-aanpak) laat niet toe om deze
verschuiving te verifiëren.
De “Fase C: Afwerking en omgevingswerken” werd nog niet opgestart. De raming voor de
werken aan het Koningin Mathildeplein ligt in 2019 aanzienlijk hoger dan in 2007. Deze
toename is hoofdzakelijk het gevolg van het verzoek van De Lijn om hun kosten voor de
tramsporen in de Sint-Denijslaan mee in het masterbudget Gent-Sint-Pieters op te nemen.
Evolutie van de kosten voor projectmanagement en overhead
De ramingen voor projectmanagement en overhead nemen tussen 2007 en 2019 opvallend
meer toe dan de kosten voor de technische deelprojecten. Ook tussen 2004 en 2007 namen
de kosten voor projectmanagement en overhead aanzienlijk toe, zoals blijkt uit tabel 5:
Tabel 5 – Evolutie van de ramingen voor projectmanagement en overhead tussen 2004 en 2019
(in euro)
Projectmanagement
euroconstant,
jaarlijks herzien

euro2019(*)

Overhead
euroconstant,
jaarlijks herzien

euro2019(*)

Raming 07.2004 (SWO)

3.173.460

4.738.647

3.317.900

4.954.326

Raming 04.2007

5.640.442

6.842.322

4.400.242

5.337.857

Raming 02.2019

9.263.415

9.263.415

11.172.264

11.172.264

+192 %

+95 %

+237 %

+126 %

Evolutie 2004-2019 (in %)

De toename in euro van 2019 is een onderschatting van de reële toename. Het Rekenhof rekende de ramingen uit
2004 en 2007 voor projectmanagement en overhead op basis van dezelfde index om naar euro voor 2019 als die welke
gebruikt werd voor de omrekening van het globale masterbudget (nl. de bouwindex die de partners van het masterplan hebben overeengekomen). In realiteit werden het projectmanagement en de overheadkosten tot 2010 niet
geïndexeerd.

(*) 

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de stuurgroep en de technische werkgroep
Het Rekenhof stelde vast dat deze toename zowel voor projectmanagement als overhead
komt doordat het takenpakket uitgebreid werd en het project langer duurt.
De kosten voor projectmanagement bestaan hoofdzakelijk uit een vergoeding voor het
projectmanagementteam. Deze vergoeding was in de SWO vastgelegd op maximum
297.498,86 euro per jaar voor de eerste jaren (van 2002 tot 2007). Daarna zou het b
 udget
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afnemen tot maximum 198.369,50 euro per jaar (van 2008 tot aan het einde van het
globale project)88. Door de aangehouden hoge werklast voor het projectmanagementteam (zie punt 2.2.2) ging de stuurgroep er in 2008 mee akkoord om het maximum van
297.498,86 euro per jaar aan te houden tot het einde van het project89. Vanaf 2010 mocht
dit bedrag ook geïndexeerd worden (met januari 2009 als referentie-index). In 2017 komt de
stuurgroep hierop terug en beslist ze om terug te vallen op de SWO90. Het budget voor het
projectmanagementteam bedraagt sinds 2017 maximum 198.369,50 euro per jaar91. Bovenop
deze vergoeding zijn er ook projectmanagementkosten voor een content management system, een portaalsite voor het beheer en het ter beschikking stellen en archiveren van alle
projectdocumentatie. Die worden geraamd op 1,4 miljoen euro201992 en waren niet gepland
in de SWO.
De overheadkosten in de SWO bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor externe communicatie, aangevuld met beperktere budgetten voor stedenbouwkundige studies, een mobiliteits
studie en de opmaak van een Milieueffectenrapport voor het hele project (“Project-MER”).
Tussen 2004 en februari 2019 nam het budget voor externe communicatie met ruim 75 %
toe van 4,1 miljoen euro201993 naar 7,2 miljoen euro201994. Begin 2007 werd beslist de SWO uit
te breiden met een “Minder Hinder”-programma95. Dit programma maakt deel uit van de
milderende maatregelen die zijn opgelegd vanuit het Milieueffectenrapport (MER) en is een
voorwaarde voor het verkrijgen van de bouwvergunning. De ramingen voor “Minder Hinder” bedragen 2,6 miljoen euro2019 en bestaan uit kosten voor signalisatie, maatregelen ter
verbetering van de mobiliteit in de onmiddellijke stationsbuurt en ruimere omgeving, ondersteuning van de communicatie en extra projectmanagementkosten voor de coördinatie
van alle maatregelen. Tot slot werd de overhead verhoogd met 0,5 miljoen euro2019 voor de
architecturale en stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking door de Vlaamse bouwmeester
bij de projectontwikkeling van de stationsomgeving.
Op basis van het voorgaande stelt het Rekenhof vast dat de ramingen voor projectmanagement en overhead sterk zijn gestegen ten opzichte van initiële raming in de SWO. Onderstaande figuur deelt die kosten op in de kosten die in de SWO opgenomen waren, de extra
kosten door een uitbreiding van de taken en de extra kosten door de verlenging van de
termijnen:

88 Jaarlijks wordt een afrekening van de kosten gemaakt, facturatie kan na goedkeuring door de stuurgroep. De maximumbedragen komen overeen met resp. 12 en 8 miljoen Belgische frank.
89 Zie stuurgroep 28 van 29 januari 2008 (voor 2008) en stuurgroep 35 van 1 december 2009 (voor 2009 tot aan het
einde van het project). Tot 2016 wordt dit vastgelegd in addenda bij de SWO, ondertekend door alle partners. Deze
maximale bedragen werden in de periode 2011 tot 2015 met in totaal 321.207,03 euro overschreden, waardoor
20,2 % van de prestaties van Eurostation in deze periode niet werden vergoed.
90 Technische Werkgroep 101 van 9 november 2017 en stuurgroep 58 van 21 november 2017.
91 Met januari 2009 als referentie-index; de gefactureerde kosten bedroegen in 2017 en 2018 resp. 148.147,00 euro
en 184.522,47 euro.
92 Technische Werkgroep 104 van 28 februari 2019.
93 Dit bedrag komt overeen met 2,7 miljoen euro2003 kosten voor externe communicatie in de SWO * 1,49 (index
2003 → 2019).
94 Externe communicatie-acties omvatten o.a. de website (www.projectgentsintpieters.be), bewonersbrieven, mailings naar scholen en handelaars, persberichten, nieuwsbrieven, info- en inspraakmomenten, klankbordgroep,
ontvangst van delegaties, geleide werfbezoeken, vragen- en klachtenbehandeling (± 900 in 2008), communicatie
over de minder-hinderwerking, affiches, foto’s en films en contacten met de pers.
95 Stuurgroep 24 van 23 januari 2007.
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Grafiek 2 – Opdeling van de geraamde projectmanagement- en overheadkosten(*)

Overhead

Projectmanagement

33%

42%

30%

37%

26%

31%

SWO budget
Extra kosten door uitbreiding taken
Extra kosten door verlenging termijn

De opdeling is tot en met 2018 gebaseerd op de gefactureerde bedragen; bij de ramingen in euro2019 was het immers niet altijd mogelijk een opdeling te maken tussen de kosten tot en met 2016 (einddatum in de basisplanning
van maart 2007 – zie punt 4.1) en de kosten vanaf 2017. Voor het projectmanagement van 2019 tot het einde van het
project in 2028 is rekening gehouden met het maximaal toegestane bedrag van 198.369,50 euro per jaar.

(*) 

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens in de SWO en de gedetailleerde budgettabellen voorgesteld op de
technische werkgroep 104 van 28 februari 2019
3.2.2
Evolutie van het masterbudget (globaal en aandeel NMBS + Infrabel)96
De evolutie van het masterbudget kan ook in kaart worden gebracht door de opeenvolgende
ramingen (zie curves euroconstant, jaarlijks herzien) uit te drukken in euro met constante waarde
van 2019 (zie curves euro2019”). De projectdocumentatie van het masterplan maakt het bovendien mogelijk om systematisch het aandeel van de NMBS en Infrabel af te zonderen. Het
Rekenhof bepaalde dit aandeel zonder rekening te houden met het budget voor de projectontwikkeling en aanleg van de ondergrondse parking aan de Fabiolalaan97.

96 In dit hoofdstuk worden de ramingen voor de spoorwegmaatschappijen altijd samen voorgesteld en aangeduid
met “NMBS + Infrabel”, zodat de evolutie van het geheel van de werken in de tijd duidelijk naar voor komt.
97 In de SWO worden de kosten voor projectontwikkeling in een kolom “derden” geplaatst; uiteindelijk zal de NMBS
de aanleg van de ondergrondse parking aan de Fabiolalaan voor haar rekening nemen via de oprichting van een
Special Purpose Company (SPC) tussen de NMBS-Holding, PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) en Euro
Immo Star (stuurgroep 17 van 21 juni 2005).
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miljoen euro

Grafiek 3 – Evolutie van het budget voor het masterplan Gent-Sint-Pieters (totaal en aandeel NMBS
+ Infrabel, in miljoen euro).
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens in de SWO en in de documenten van de stuurgroep- en technische
werkgroep
De toename van het budget sinds de ondertekening van de SWO wordt, op basis van een
vergelijking in euro2019, geraamd op 13,8 % (+72 miljoen euro2019). Het aandeel in de kosten
voor de NMBS en Infrabel (exclusief projectontwikkeling en parking) nam met 23,2 % toe
(+66 miljoen euro2019)98.
Begin 2019 moest nog 35 % van het geraamde budget gerealiseerd worden. Dit komt overeen met 209,0 miljoen euro2019 voor de periode van 2019 tot 2028. Daarvan is 141,5 miljoen euro2019 voor de NMBS en Infrabel.
Van de 66 miljoen euro2019 toename van het budget voor de NMBS en Infrabel (exclusief
projectontwikkeling en parking) valt 61,9 miljoen euro2019 tussen 2007 tot 2019.

98 Wanneer de budgetten worden geactualiseerd op basis van de indices die de FOD Mobiliteit en Vervoer gebruikt
voor de indexering van de investeringsdotaties, neemt het totale budget toe met 9,9 % (+54 miljoen euro) en stijgt
het aandeel van de NMBS+Infrabel met 19,0 % (+ 56 miljoen euro).
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Tabel 6 – Raming van de reële toename van het budget per deelproject tussen 2007 en 2019 (aandeel
NMBS + Infrabel, exclusief projectontwikkeling en parking, in miljoen euro)99
NMBS + INFRABEL
(exclusief projectontwikkeling
en parking)

April 2007

Februari
2019

Reële toename
(bovenop
indexering)

euro2007

euro2019

10,2

12,3

22,2

9,9

80,1 %

Ruwbouw en afwerking Parking
en Kiss & Ride (GSP 030 en GSP 031) (1)

7,6

9,3

18,3

9,0

97,4 %

Wegen, buitenaanleg parking,
afwerking tunnels (GSP 050)

0,4

0,5

0,5

0,0

-8,7 %

Overige

2,1

2,6

3,5

0,9

35,0 %

220,5

267,5

310,6

43,1

16,1 %

57,5

69,8

85,7

15,9

22,7 %

4,3

5,2

6,0

0,9

16,6 %

Tweede en derde fase renovatie
(Sporen 7 tot 1 & bus- en tramstation)
(GSP 080 en GSP 090; nieuwe GSP 072) (2)

87,9

106,6

121,3

14,7

13,8 %

Spoorweginfrastructuurwerken (GSP 130)

70,9

86,0

97,6

11,7

13,6 %

Fase C: Afwerking en omgevingswerken

1,3

1,5

1,6

0,0

1,6 %

Maria Hendrikaplein

0,1

0,2

0,0

-0,2

-100,0 %

Koningin Mathildeplein

1,1

1,4

1,6

0,2

14,2 %

Projectmanagement en overhead

3,9

4,8

7,8

3,0

63,5 %

Overige (3)

4,3

5,2

11,0

5,9

113,4 %

240,2

291,4

353,3

61,9

21,2 %

Fase A: Voorbereidende werken

Fase B:
Omvormingswerken stationscomplex
Eerste fase renovatie
(Sporen 12 tot 8) (GSP 070)
Liften en roltrappen station (GSP 071)

Totaal
(1)

Dit betreft het aandeel kosten voor de NMBS dat buiten het project parking Fabiolalaan valt.

(2)

Het budget voor de inrichting van de concessies werd in 2019 afgesplitst in een nieuw deelproject, nl. GSP 072.

(3)

 oornamelijk onteigeningen, compensaties, projectontwikkeling Sint-Denijsplein (later hernoemd tot Koningin
V
Mathildeplein), deelprojectoverkoepelende technische kosten.

Bron: Rekenhof op basis van de documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
9,9 miljoen euro (of 16,0 % van de toename van het budget met 61,9 miljoen euro) houdt
verband met fase A: Voorbereidende werken. Dat is een toename met 80,1 % van het aandeel
van de NMBS en Infrabel in de voorbereidende werken. Die sterke stijging komt hoofdzakelijk doordat de NMBS en Infrabel het grootste deel van het extra budget voor de ruwbouw
en afwerking van de parking en de kiss & ride (GSP 030 en GSP 031) voor hun rekening
genomen hebben.
Het budget voor de omvormingswerken aan het stationscomplex (Fase B) wordt in februari 2019 43,1 miljoen euro (of 69,6 % van de toename van het budget met 61,9 miljoen euro)
hoger geschat dan in 2007. Dit komt overeen met een globale toename voor de renovatie
van het station en de spoorinfrastructuurwerken met 16,1 %. De projectmanagement- en

99 Het budget van april 2007 werd in euro van 2019 omgezet op basis van de bouwindex die de partners van het masterplan zijn overeengekomen.
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overheadkosten en de overige kosten verklaren respectievelijk 3 miljoen euro en 5,9 miljoen
euro (of respectievelijk 4,9 % en 9,5 %) van de toename van het budget met 61,9 miljoen
euro.
De evolutie van het budget en van de uiteindelijke kostprijs voor de eerste, voltooide
fase van de renovatie (GSP 070) worden toegelicht in de punten 3.3.1 en 3.3.2 hierna. In
punt 3.3.3 wordt vervolgens ingegaan op het budget van de tweede fase van de renovatie
(GSP 080). De verschillende plaatsingsprocedures van die tweede fase, die nog moet worden verwezenlijkt, komen aan bod in hoofdstuk 5.

3.3

Evolutie van het budget voor de renovatie van het station

De kern van de werken voor de renovatie van het station is het bouwen van nieuwe perrons
op viaducten waarop ook de sporen zullen liggen; het bouwen van een centrale overkapping
en aansluitende perronluifels; het vrijmaken, bouwen en inrichten van een gelijkvloerse
ruimte onder de perrons; en het bouwen van een ondergrondse kelderruimte. Deze werken zijn opgedeeld in twee overheidsopdrachten: GSP 070 – Station fase 1 (spoor 12-8) en
GSP 080 - Station fase 2 (spoor 7-1). De analyse in dit punt spitst zich toe op deze opdrachten.
Volgens zowel de NMBS als Infrabel is het opsplitsen (in de tijd) van grote infrastructuurwerken niet ongebruikelijk 100. De spoorwegmaatschappijen geven hiervoor verschillende
redenen:
•
•
•
•
•

Het verhoogt de concurrentie omdat er meer aannemers in aanmerking komen om de
opdracht uit te voeren.
Het biedt de mogelijkheid om lessen te trekken uit een eerdere opdracht en die te verwerken in de opdrachtdocumenten van de volgende opdrachten.
De studie kan worden opgesplitst, waardoor sneller met de werken kan worden gestart.
Het beperkt het risico op ingrijpende wijzigingen van de opdracht ingevolge technische
evoluties of maatschappelijke veranderingen.
Opdrachten met een zeer lange uitvoeringstermijn leiden tot hogere prijzen, omdat de
aannemers een zeker risico incalculeren.

3.3.1
Evolutie van het budget voor fase 1 (GSP 070)
Onderstaande figuur geeft de evolutie van het budget voor de GSP 070 – Station fase 1 (spoor
12-8) weer, evenals de werkelijke bouwkosten (de betalingen aan de aannemer) en de aan
werken gerelateerde kosten.

100 Mechelen is een recent voorbeeld van opdeling van een groot stationsproject in verschillende deelprojecten. Hierbij gebeurt de bouw van de bijkomende sporen 11 en 12 in een eerste fase, de renovatie van de bestaande sporen
1 tot 10 in een volgende fase.
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Grafiek 4 – Evolutie van de budgettaire ramingen voor de GSP 070 – Station fase 1 (spoor 12-8)
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krijgen; (voorlopige) fundering vanaf het gelijkvloers om het bouwen te versnellen; de overdracht van ballastmatten en
ballast vanuit de GSP 130 – Sporen en bovenleidingen.

101 De raming voor elk van deze drie wijzigingen bedraagt ± 2 miljoen euro2009. De volgende wijzigingen werden op
± 1 miljoen euro2009 geraamd: vervanging van een kruipkelder onder het station door een volwaardige kelder (voor
technieken); verdubbeling van de overspanning van de grote luifel uit noodzaak om minder steunen op het perron
te krijgen; (voorlopige) fundering vanaf het gelijkvloers om het bouwen te versnellen; de overdracht van ballastmatten en ballast vanuit de GSP 130 – Sporen en bovenleidingen.
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•

•

•

Op 8 juli 2010 wordt de opdracht GSP 070 gegund voor 58,1 miljoen euro2010. Uit voorzichtigheidsoverwegingen blijft het masterbudget voor GSP 070 na deze gunning onaangepast102 op 80,7 miljoen euro (71,7 miljoen euro2010 bouwkosten + 9 miljoen euro2010 gerelateerde kosten).
Vanaf 2010 wordt het budget voor GSP 070 elk jaar verder geïndexeerd. De werkelijke
bouwkosten en aan werken gerelateerde kosten groeien tegelijk elk jaar verder aan.
In 2017 bedragen de werkelijke bouwkosten (74,2 miljoen euro) en aan werken gerelateerde kosten (9,2 miljoen euro) voor GSP 070 96,8 % van het budget van november 2017 (86,1 miljoen euro2017). Daaruit blijkt dat de voorzichtigheidsoverwegingen uit
2010 terecht waren: de werkelijke bouwkosten liggen eind 2017 16,1 miljoen euro hoger
dan het goedgekeurde opdrachtbedrag (58,1 miljoen euro).
In het laatst beschikbare Masterbudget van februari 2019 bedragen de werkelijke bouwkosten 78,3 miljoen euro, ze lopen na februari 2019 nog verder op tot 79,2 miljoen euro
(zie punt 3.3.2). Het budget voor GSP 070 is in februari 2019 verder geïndexeerd tot
94,3 miljoen euro2019103.

3.3.2
Evolutie van de kostprijs van fase 1 (GSP 070)
De opdracht GSP 070 werd op 8 juli 2010 aan de nv CIT Blaton gegund voor
58.142.014,99 euro104. Hiervan was 4.117.593,62 euro (7,08 %) ten laste van De Lijn,
10.570.724,72 euro (18,18 %) ten laste van de NMBS-Holding en 43.453.696,65 euro (74,74 %)
ten laste van Infrabel105.
De totale kostprijs van deze opdracht bedroeg bij het afsluiten van het onderzoek 106
79,18 miljoen euro107, waarvan 6,64 miljoen euro (8,39 %) ten laste van De Lijn, 20,18 miljoen euro (25,49 %) ten laste van de NMBS en 52,36 miljoen euro (66,12 %) ten laste van
Infrabel108.

102 Als het inschrijvingsbedrag lager is, wordt dit niet onmiddellijk in het masterbudget verwerkt, als het hoger is wel
(zie toelichting bij de wijze van budgetteren op de stuurgroep 25 van 22 mei 2007, Begeleidende nota “Budget
herziening – april 2007”).
103 Het totale budget zonder indexatie van bedragen uit het verleden bedraagt 87.941.071,93 euro2019.
104 Dit is inclusief 1.085.777,76 euro voor een tienjarig omniumonderhoudscontract op technische installaties fluïda en
elektrische installaties. Dit omniumonderhoudscontract werd uiteindelijk niet besteld.
105 De opdracht was, met het oog op de facturatie naar de verschillende partners, opgedeeld in verschillende bouwdelen, met per bouwdeel een verdeelsleutel. Bouwdeel 1 was bijvoorbeeld voor 16,81 % ten laste van de NMBSHolding en voor 83,19 % ten laste van Infrabel, bouwdeel 2 was 100 % ten laste van De Lijn.
106 Stand van zaken op 24 januari 2020.
107 Totale kostprijs exclusief 0,43 miljoen euro aan inhoudingen (door de aanbestedende overheid aan de aannemer
opgelegde straffen en boetes).
108 De verhouding tussen Infrabel en de NMBS(-Holding) is tijdens de uitvoering van de opdracht gewijzigd door de
hervorming van de NMBS-groep op 1 januari 2014. De bouw van de perrons, de spoorviaducten, de toegangen
tot de perrons en alle werken in de spoorinfrastructuur waren tot dan ten laste van Infrabel. De NMBS-Holding
financierde de parkeerinfrastructuur voor fietsen, het station en een gedeelte van de publieke ruimte. In de nieuwe
verdeling neemt Infrabel alleen de werken in de spoorinfrastructuur ten laste (Raad van Bestuur van de NMBS van
18 december 2015 (document RB 2015/94)).
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Grafiek 5 – Samenstelling totale kostprijs GSP 070 (exclusief inhoudingen)
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens uit het uitvoeringsdossier GSP 070 overgemaakt door Infrabel
De meerprijs van 21,04 miljoen euro (+36,19 %) is een gevolg van verrekeningen109 (13,57 miljoen euro of +23,23 %), gewijzigde hoeveelheden110 (5,10 miljoen euro of +8,78 %) en prijsherzieningen111 (2,37 miljoen euro of +4,07 %).
In het volgend punt wordt ingegaan op de belangrijkste verrekeningen.
3.3.2.1 Verrekeningen
In totaal werden 188 verrekeningen goedgekeurd voor 13.569.691,05 euro, gegroepeerd in
30 “goedkeuringsnota’s van bijkomende en wijzigende werken” die de aanbestedende overheid aan de aannemer heeft verzonden112. Deze 188 verrekeningen kunnen onderverdeeld
worden in113:
•
•
•

107 change requests voor in totaal 4.307.225,76 euro. Dit zijn wijzigingen op vraag van de
aanbestedende overheid of een van de meebetalende partners.
76 “overige” voor in totaal 1.664.449,49 euro. Dit zijn wijzigingen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden en leemtes in het bestek.
5 dadingen tussen de aanbestedende overheid en de aannemer voor in totaal
7.598.015,80 euro.

109 “Een opdrachtnemer is ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen
die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven” […] “Deze wijzigingen aan de opdracht geven aanleiding tot het opmaken
van een verrekening” (artikel 42, § 1 en artikel 44, § 1 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, als
bijlage opgenomen bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken).
110 Overheidsopdrachten voor werken bevatten meestal posten tegen prijslijst. Het is inherent aan deze opdrachten
met posten tegen prijslijst dat de werkelijke hoeveelheden kunnen verschillen van de vermoedelijke hoeveelheden
vermeld in de opdrachtdocumenten. Door de forfaitaire eenheidsprijzen toe te passen op de werkelijke uitgevoerde hoeveelheden, de zogenaamde regularisatie van de vermoedelijke hoeveelheden, staat het te betalen bedrag
vast.
111 Het bestek 57/53/3/09/22 bepaalt in boekdeel 2.1, afdeling 7 meerdere prijsherzieningsformules.
112 De eerste goedkeuringsnota werd verzonden op 25 september 2013, de laatste op 9 augustus 2019.
113 Onderverdeling volgens het intern document van de NMBS “Toelichtingsnota bij meeruitgave 35 en 36” en de onderliggende tabellen.
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Alle verrekeningen groter dan 150.000 euro in meer worden hieronder kort toegelicht, vanwege hun impact op de evolutie van de kostprijs van de opdracht. Het totaal van deze tien
verrekeningen bedraagt 11.441.727,63 euro, dat is 84,32 % van het totaalbedrag aan ver
rekeningen.
Verrekening 208 – termijnkost voor bijkomende uitvoeringstermijn ten gevolge van de
“herfasering” – 3.947.900,00 euro114
Doordat deeltermijn 3 met 407 dagen werd verlengd door de bijkomende bouwfase 2bis (zie
punt 4.5.2.2), ontstonden werfkosten die niet inbegrepen waren in het gegunde opdrachtbedrag. De kost werd na onderhandelingen met de aannemer bepaald op 9.700,00 euro
per dag, zijnde 6.279,30 euro per dag voor werfinrichting en 3.420,70 euro per dag voor
personeel.
Verrekening 200 – trappen onder tramperrons en kelderuitbreiding – 1.556.535,10 euro115
Door het inzetten van een nieuw langer type tram voldeden de geplande bovengrondse
oversteken in het tramstation niet meer. Er werd daarom beslist de kruising van de tramsporen op het ondergrondse niveau -1 te realiseren. Daartoe moest de kelder worden uitgebreid en trappen gebouwd. Deze verrekening van 1.556.535,10 euro viel volledig ten laste
van De Lijn en betreft de wijzigingen aan GSP 070 voor de realisatie van de ondergrondse
doorsteek (verdiepen van de fundering, kelderwand en funderingsplaat). Het resterende
deel van de ruwbouw en de afwerking zou vervat zitten in de opdracht GSP 080.
Het Rekenhof stelt vast dat de stad Gent al eind 2009, nog voor de aankondiging van de opdracht, het inzetten van dergelijke langere trams meldde en vroeg of dit consequenties zou
hebben voor het ontwerp116. Het ontwerp werd hieraan kennelijk niet meer aangepast voor
de aankondiging van de opdracht op 26 februari 2010, waardoor een verrekening noodzakelijk was om het station aan te passen aan deze nieuwe trams.
In de aangepaste plannen voor het station, voorgesteld op 24 januari 2020117, wordt de reizigerstunnel onder het tramstation uiteindelijk geschrapt en wordt een plan uitgewerkt
zodat reizigers de tramsporen bovengronds op een veilige manier kunnen kruisen. De uitgevoerde investeringen zijn volgens de NMBS niet verloren. De uitgewerkte funderingen
worden verder gebruikt en er wordt onderzocht of een sterk verkorte versie van de tunnel
gebruikt kan worden als dienstlokalen voor De Lijn.

114 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 15 van 24 februari 2016 en verhoogde het goedgekeurde
opdrachtbedrag met 6,79 %.
115 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 18 van 11 april 2016 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 2,68 %.
116 Meegedeeld op technische werkgroep 65 van 18 november 2009.
117 Persbericht van het infopunt project Gent-Sint-Pieters van 24 januari 2020 (www.projectgentsintpieters.be).
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Dading als definitieve en forfaitaire regeling voor zeventien technische verrekeningen –
1.450.000,00 euro118
Deze dading omvat een vergoeding voor zeventien technische verrekeningsvoorstellen119
en bijbehorende verwijlinteresten die de aannemer had ingediend en waarover discussie
bestond. De aanbestedende overheid betwistte niet dat de werken waarvoor de aannemer
een verrekeningsvoorstel had ingediend, werden uitgevoerd, maar beide partijen konden
geen akkoord vinden over het aandeel van de kosten ten laste van de aanbestedende overheid. Deze zeventien verrekeningsvoorstellen werden aan elkaar gekoppeld en na onderhandeling werd het compromis bereikt een dading te sluiten voor een forfaitair bedrag
van 1.450.000,00 euro. De vordering van de aannemer voor deze 17 verrekeningen inclusief
verwijlinteresten bedroeg initieel 3.621.160,34 euro.
Dading als definitieve en forfaitaire schaderegeling voor de verstoringen opgetreden tot
op datum van 25 november 2015 – 1.058.863,00 euro120
Op 22 mei 2015 diende de aannemer een vordering in van 16.458.092,85 euro voor een aantal verstoringen die volgens hem onvoorzienbaar waren en buiten zijn wil waren ontstaan.
Het betrof:
•
•
•
•

een toegenomen complexiteit;
stilstand of ernstige vertraging wegens tegenstrijdige of laattijdige wijzigingsbevelen;
gewijzigde uitvoeringsomstandigheden;
een versnelling door extra opdrachten uit te voeren binnen een onevenredig tijdsbestek.

Na onderhandeling werd een compromis bereikt in drie delen:
•
•
•

een vergoeding voor de bijkomende uitvoeringstermijn ten gevolge van de herfasering
(opgenomen in verrekening 208, zie hierboven);
een gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor het herstel van de termijn (opgenomen
in verrekening 207, zie hierna);
een dading van 1.058.863,00 euro voor de stilstandskosten tijdens een periode van
schorsing (138.863,00 euro) en de toegenomen kosten voor projectmanagement
(920.000,00 euro).

118 Deze dading is opgenomen in goedkeuringsnota 30 van 9 augustus 2019 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 2,49 %.
119 Het betreft de verrekeningen 5 (installatie van aardingslussen), 10 (extra fundering landhoofd as 88), 11 (bijkomende prestaties voor intrillen damplanken kant straat), 16 (staalkwaliteit voetplaten, dikte-strippen en deuvels
op stalen kolommen), 42 (onvoorziene kosten bij plaatsing beschoeiing), 46 (aangepaste verbinding buis), 57 (aanpassing algemeen laagspanningsbord), 79 (prefabschalen voorzien in gezuurd beton, uitgevoerd in glad beton),
114 (hoeveelheden grote overkapping), 147 (supplementen kleine overkapping), 190 (studiekost Greisch spookkolom, cantilevervoeg,… ), 198 (complexiteit wapening), 231 (balk: aanpassing bekisting construx), 256 (onvoorziene
omstandigheden bij uitvoering Soilmix wand), 257 (gevelbekleding met persroosters), 258 (spookkolom: reorganisatiekosten bij uitvoering van de brugpijlers in de kelder) en 266 (kilometerheffing).
120 Deze dading is opgenomen in goedkeuringsnota 20 van 4 mei 2016 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 1,82 %.
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Verrekening 243 – globaal plan voor beschoeiing bouwfase 2/2bis – 883.906,15 euro121.
Door de gewijzigde uitvoeringsvoorwaarden als gevolg van de herfasering van de opdracht
moest in fase 2 de beschoeiing 122 dichter bij spoor 10 ingeplant worden om het oude perron 9 op een veilige en exploiteerbare wijze in stand te houden. Daardoor kon de stalen
beschoeiing die was gebruikt in fase 2 niet gerecupereerd worden en moest ze afgebrand en
afgevoerd worden als schroot. Zonder de herfasering van de opdracht had de beschoeiing
tussen bouwfase 2 en bouwfase 3 wel gerecupereerd kunnen worden, zodat een vergoeding
voor het verlies ervan gerechtvaardigd leek.
Verrekening 207 – herstel in natura van termijn door inzet van bijkomend materieel en
capaciteit – 800.000,00 euro123.
Door verstoringen tijdens de uitvoering van de werken, waaronder de gewijzigde uitvoeringsvoorwaarden door de herfasering, ontstond vertraging. Om die in te lopen werd aan
de aannemer gevraagd de werken te versnellen door bijkomend materieel en personeel in te
zetten. Omdat de vertraging niet volledig te wijten was aan de aannemer, werd tegemoetgekomen in de kosten met een forfaitair bedrag van 800.000,00 euro.
Verrekening 15 – naspannen verankering kolommen – 758.969,08 euro124.
De pijlers van de brugviaducten werden verankerd met ingebetonneerde ankerbouten. Die
moesten vervolgens worden nagespannen. Die naspanning was niet gepland, maar bleek
tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk. Daardoor moest ook een ander type
ankerbouten gebruikt worden. Dat alles kostte 758.969,08 euro extra.
Verrekening 113 – meerprijs voor afvoer van grond met bodemkwaliteit 911 –
424.086,30 euro125.
Tijdens de eerste uitvoeringsfase van de werken werd vastgesteld dat de uitgegraven grond
niet altijd overeenstemde met de vaststellingen van het eerdere grondonderzoek. Daardoor
was een bijkomend grondonderzoek 126 nodig om de grond conform de regelgeving te kunnen afvoeren. Uit dit aanvullende grondonderzoek bleek dat er ongeveer 9.900 m³ grond
van “bodemkwaliteit 911” moest worden afgevoerd, wat niet opgenomen was in het bestek.
De aanbestedende overheid achtte een verrekening voor de meerprijs voor het afvoeren van
deze grond gerechtvaardigd.

121 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 22 van 25 oktober 2016 en verhoogde het goedgekeurde
opdrachtbedrag met 1,52 %.
122 Een beschoeiing is een constructie die een wand van een bouwput droog houdt en beschermt tegen afkalven.
123 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 16 van 24 februari 2016 en verhoogde het goedgekeurde
opdrachtbedrag met 1,38 %.
124 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 21 van 9 juni 2016 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 1,31 %.
125 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 24 van 22 maart 2017 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 0,73 %.
126 Dit bijkomend grondonderzoek maakt het voorwerp uit van drie verrekeningen (93, 156 en 199) voor in totaal
45.581,46 euro.
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Minnelijk voorstel – vergoeding voor de bijkomende termijn aan bindende deeltermijn 4 –
324.000,00 euro127.
Met goedkeuringsnota 26 kende de aanbestedende overheid aan de aannemer een extra termijn van 36 dagen voor deeltermijn 4 toe en een forfaitaire vergoeding van 324.000,00 euro
voor de kosten van deze termijnverlenging. Dit was volgens de aanbestedende overheid
gerechtvaardigd omdat:
•
•

•

•
•

“de invloed op de planning door het uitvoeren van meerhoeveelheden in fase 3 een rechtstreeks gevolg is van een wijzigingsbevel van het bestuur;
de invloed op de planning door de ‘spookkolommen128’ en het “naspannen van de brugbalk”
volgt uit het rekenmodel dat door de aannemer werd opgesteld bij het maken van de uitvoeringsstudie voor die constructies;
die invloed van de “spookkolommen” en het “naspannen van de brugbalk” op basis van de
gedetailleerde predimensionering die in het aanbestedingsdossier is verwerkt, niet kon worden voorzien;
de termijnverlenging kosten genereert, maar geen extra omzet aangezien de uit te voeren
elementen al zijn opgenomen in de meetstaat;
discussies over de brutokost per dag moeilijk zijn en dat er in het verleden voor dergelijke
claim ook al een minnelijke schikking is getroffen.”129

Verrekening 246 – extra prestaties voor uitvoeringsstudie door studiebureau Greisch –
237.468,00 euro130.
Als gevolg van de herfasering heeft het door de aannemer aangestelde studiebureau na het
beëindigen van de uitvoeringsstudie nog bijkomende prestaties moeten leveren. Het betrof
enerzijds controleberekeningen van de gewijzigde belasting van onder andere het perron
11-10 en anderzijds aanpassingen aan de uitvoeringsplannen. Een verrekening voor deze
bijkomende prestaties werd aanvaard door de aanbestedende overheid.
3.3.2.2 Conclusie
De herfasering van de opdracht (zie punt 4.5.2.2) heeft een belangrijke invloed gehad op
de kostprijs. Drie131 van de tien grootste verrekeningen, voor 5.069.274,15 euro, zijn er een
rechtstreeks gevolg van, drie132 andere minstens deels. Ook achttien kleinere verrekenin-

127 Dit is opgenomen in goedkeuringsnota 26 van 3 oktober 2017 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag
met 0,56 %.
128 Om een probleem met een opwippende balk technisch op te lossen werden brugpijlers tijdelijk niet uitgevoerd als
vast steunpunt, maar als schijnbare kolom of “spookkolom”.
129 Verantwoording opgenomen in het 27ste voorstel tot bijkomende en wijzigende werken.
130 Deze verrekening is opgenomen in goedkeuringsnota 23 van 22 maart 2017 en verhoogde het goedgekeurde opdrachtbedrag met 0,41 %.
131 Het betreft verrekeningen 208, 243 en 246.
132 Het betreft de verrekening 207 (herstel in natura van termijn door inzet van bijkomend materieel en capaciteit); de
dading als definitieve en forfaitaire schaderegeling voor de verstoringen opgetreden tot op datum van 25 november 2015; en het minnelijke voorstel als vergoeding voor de bijkomende termijn aan bindende deeltermijn 4.
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gen133, voor 640.983,73 euro, werden veroorzaakt door de herfasering. De meerkosten door
de herfasering van de opdracht bedragen minstens 5,7 miljoen euro, d.i. 42 % van het bedrag aan verrekeningen.
3.3.3
Evolutie van het budget voor fase 2 (GSP 080)
Voorafgaande opmerking: om confidentialiteitsredenen en om de lopende overheids
opdrachtenprocedure niet te belemmeren, worden met betrekking tot opdracht GSP 080 geen
exacte bedragen vermeld.
Fase 2 van de renovatie van het station werd nog niet gegund; eerdere gunningsprocedures
werden stopgezet omdat de offerteprijzen de financiële draagkracht van zowel de NMBS als
De Lijn overschreden (zie hoofdstuk 5).
Gaandeweg werden steeds meer delen van het budget voor de renovatie van het station (nl.
GSP 090 - Station fase 3 (tram- en busstation)) in de fase 2 (spoor 7-1) geïntegreerd. Om een
correct globaal beeld te geven, wordt het budget van fase 2 (GSP 080) en fase 3 (GSP 090)
samen weergegeven in grafiek 6. De raming van februari 2019 is begin 2020 nog actueel134.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de geraamde bouwkosten (voor de overheidsopdracht) en de aan werken gerelateerde kosten.

133 Het betreft de verrekeningen 186 (veiligheidsafsluiting type safety fence tijdens fase 2bis), 203 (extra afbraakfase
Voskenstunnel), 204 (beveiligingsmaatregelen voor werken naast spoor 8), 225 (beschoeiing combiwand langs
perron 9), 226 (beschoeiing onder reizigerstunnel), 227 (onderschoeien van toegangstrappen naar perron 9),
228 (onderschoeien van de trap aan de voormalige tramtunnel naar perron 9), 229 (bijkomende verankeringsrij
beschoeiing), 230 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden diepfunderingen), 232 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden koppelbalken spoor 10), 233 (beschermen van waterdichting brugbalk spoor 10), 234 (gewijzigde
uitvoeringsomstandigheden uitgraving kelder), 236 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden bouw grote overkapping boven spoor 10), 238 (toegangstrappen naar perron 9), 242 (extra afbraakfase voormalige tramtunnel),
244 (beschermen lift tijdens afbraakwerken) 245 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden plaatsing predallen) en
H04.06 (aangepaste uitvoeringsmethodiek betonprefabschalen door de herfasering).
134 Het budget voor de nieuwe overheidsopdracht zal aan de stuurgroep worden gecommuniceerd zodra het ontwerp
en de voorbereiding van dit dossier afgewerkt zijn.
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Grafiek 6 – Evolutie van de budgettaire ramingen voor de GSP 080 – Station fase 2 (spoor 7-1) en
GSP 090 – Station fase 3 (tram- en busstation) – euro constant per jaar in % van het budget van april 2007 (april 2007 – januari 2020)
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Bron: Bron: Rekenhof, op basis van documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
De belangrijkste evoluties in grafiek 6 kunnen als volgt worden verklaard:
•

•

Van 2007 tot 2011 beperken de aanpassingen van het budget voor de GSP 080 en
GSP 090 zich hoofdzakelijk tot indexeringen. De ramingen zijn midden 2011 5 % hoger
dan in april 2007.
Begin 2012 wordt een deel van het budget voor de derde fase van de renovatie van het
station (nl. GSP 090 – Station fase 3 (tram- en busstation) naar de tweede fase (GSP 080)
overgeheveld. Het gaat om het budget voor de oostelijke fietsenstalling en verbindingsgang. Bij die overheveling neemt het aandeel van de NMBS in het totale budget van
GSP 080 en GSP 090 toe, ten voordele van De Lijn. De NMBS kon niet verklaren waarom er na een overheveling tussen twee deelprojecten een groter deel van het budget
ten laste van de NMBS komt te liggen135. De overheveling doet het totale budget van
GSP 080 en GSP 090 samen niet toenemen; dat neemt alleen toe door de indexering. Op
dat moment wordt ook een eerste algemene raming voor GSP 080 opgesteld, op basis
van de inschrijvingsprijzen van GPS 070 en rekening houdende met prijsevoluties en
inschrijvingsprijzen uit andere dossiers136.

135 De NMBS geeft aan dat het aandeel van de NMBS-groep voor GSP 080 en GSP 090 samen met ca. 5 % stijgt en het
aandeel van De Lijn met 10 % daalt. De NMBS heeft geen elementen kunnen vinden die erop wijzen dat dit verband
houdt met het overhevelen van de oostelijke zone naar GSP 080 en vermoedt dat de reden in het verder detailleren
van het project en de precieze afbakening binnen de zone van het tramstation ligt.
136 Volgens het verslag van overlegvergadering N°002 van 2 juli 2013 met Infrabel, Tuc Rail, de NMBS-Holding en
Eurostation worden de bedragen uit GPS 070 verhoogd met 4 % (prijsherziening 2010-2012) en vervolgens nog
met 6 % vanwege de grotere complexiteit van de opdracht GPS 080. Na opsplitsing per meebetalende partner
werd 8 % werfinrichting bijgeteld. Op deze bedragen werd vervolgens 20 % reserve genomen.
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•

•

•

•

In november 2013 wordt een raming op meetstaat uitgewerkt voor GPS 080. Het resultaat is aanzienlijk hoger dan de eerder gemaakte globale raming. De nieuwe raming
wordt opgenomen in het budget dat in februari 2014 aan de stuurgroep worden voorgesteld. Het budget voor GPS 080 en GPS 090 ligt daardoor 22 % hoger dan in 2007. De
NMBS kan het verschil tussen de eerdere raming van de bouwkosten en de raming op
meetstaat voor GPS 080 niet verklaren.
Midden 2015 werkt het directiecomité van de NMBS137 een kostenbesparing uit voor
GPS 080138. Die past in de opmaak van het meerjareninvesteringsplan 2016-2020 en de
besparingen die van de NMBS verwacht worden. De kostenbesparing vermindert de
geraamde bouwkosten met 10 %139. De impact wordt vanaf maart 2016 verrekend in het
budget140.
Twee opeenvolgende gunningsprocedures worden stopgezet omdat de ontvangen offerteprijzen de financiële draagkracht van zowel de NMBS als De Lijn overschreden (zie
punten 5.1 en 5.2). In 2018 worden nieuwe besparingsmaatregelen uitgewerkt. De impact
daarvan op het budget wordt voorgesteld in februari 2019. Tegelijk wordt een deel van
het budget voor GPS 080 afgesplitst in een nieuw deelproject voor de inrichting van de
concessies (GPS 072) en wordt het deel van het budget van GPS 090 dat betrekking heeft
op de tramsporen op het Maria Hendrikaplein naar GPS 110 overgeheveld (fase C). De
budgetten voor GPS 072 en GPS 110 zijn niet voorgesteld in grafiek 6.
Van maart 2016 tot februari 2019 neemt de raming van de aan werken gerelateerde kosten met 80 % toe. Deze stijging komt vooral doordat de kosten voor werfopvolging en
coördinatie (in euro2019) met twee derde toenemen141 en er extra studiekosten voor de uitwerking van kostenbesparingen zijn. De ramingen voor deze studies bedragen 3,5 miljoen euro2019 in het budget van februari 2019 ten opzichte van 152.000 euro2016 in maart 2016.

De NMBS geeft aan dat het budget voor GPS 080 sinds februari 2019 niet meer is gewijzigd. De raming van de bouwkosten van het nieuwe ontwerp dat op 24 januari 2020 werd
voorgesteld142, werd in grote lijnen uitgewerkt. Vertrekkende van de eenheidsprijzen van de
laagste inschrijver in de laatste stopgezette procedure blijft deze raming binnen het budget
van februari 2019. Gezien de sterke overschrijding van het beschikbare budget, ook door
de laagste inschrijver (zie punt 5.2), betekent dit dus dat de plannen verregaand moesten
worden aangepast om de nieuwe raming binnen de beschikbare enveloppe te houden.

137 Directiecomité van de NMBS van 21 maart 2016 (Document DC 2016/178).
138 De besparingen hadden betrekking op vereenvoudigingen bij de afwerking, een wijziging aan de uitvoering van de
keerwand ter hoogte van het historische gebouw, het niet uitvoeren of doorschuiven van dienstwegen naar een
ander dossier (Infrabel) en het aanpassen van de behandeling van grondwerken.
139 De Raad van Bestuur van de NMBS nam op 29 april 2016 (Document RB 2016/66) kennis van de bijsturingen van
het project Gent-Sint-Pieters en verleende zijn akkoord om “het aanbestedingsdossier van de tweede fase (GPS 080)
van het project station Gent-Sint-Pieters volgens de voorgestelde besparingen aan te passen en de aanbestedingsprocedure verder te zetten in afwachting van de goedkeuring van het meerjareninvesteringsplan”.
140 Deze kostenbesparing werd besproken op de Raad van Bestuur van de NMBS van 29 april 2016. De bespreking
omvatte o.a. elementen uit het masterbudget dat op 1 maart 2016 door de stuurgroep werd goedgekeurd.
141 In de periode 2016-2019 werden deze ramingen herzien op basis van een naberekening van de werkelijke prestaties
bij GPS 070. Daaruit bleek dat de werkelijke kosten voor werfopvolging en coördinatie bij GPS 070 veel hoger zijn
dan het forfait van 5,5 % bovenop de bouwkosten dat was overeengekomen met Eurostation. Voor GPS 080 werd
bijgevolg een hoger ereloon overeengekomen.
142 Project Gent Sint-Pieters, Nieuwe plannen voor het station zijn afgewerkt, persconferentie van 24 januari 2020,
www.projectgentsintpieters.be.
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Uitgedrukt in euro met constante waarde van 2019 (zie curve euro2019 in grafiek 6) is het
budget voor GPS 080 en GPS 090 samen niet hoger in 2020 dan in 2007, maar wel 7 %
lager dan in 2016. Als rekening wordt gehouden met het afgesplitste deelproject voor de
inrichting van de concessies en de kosten van de tramsporen voor het Maria Hendrikaplein
(oorspronkelijk deel van GPS 090), neemt het budget in euro2019 met 10 % toe tussen 2007 en
2020 en met 3 % tussen 2016 en 2020.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het budget als gegeven werd beschouwd bij de uitwerking van de nieuwe plannen voor de renovatie van het station en het project dus werd
aangepast om zich te conformeren aan de marktprijzen.

3.4

Conclusie

Tussen juli 2004 (SWO) en februari 2019 (meest recente actualisering) nam het masterbudget toe van 350,7 miljoen euro2003 tot 595,8 miljoen euro2019. Na een aanhoudende toename
gedurende de eerste tien jaar, kent de stijging in 2014 een keerpunt en worden de eerste
kostenbesparingen uitgewerkt. De toename tussen 2004 en 2019 kan voor 131,1 miljoen euro
worden verklaard door indexaties en voor 71,6 miljoen euro door wijzigingen aan het budget. De spoorwegmaatschappijen namen 66 miljoen euro van de toename van het budget
wegens wijzigingen aan het masterplan voor hun rekening.
Tussen 2007 (budget na de voorontwerpstudie) en 2019 nam het budget van de “Fase A:
Voorbereidende werken” toe met 7,8 % en het budget van “Fase B: Omvormingswerken
stationscomplex” met 12 %. Het budget voor de “Fase C: Afwerking en omgevingswerken”
ligt in 2019 107,1 % hoger dan in 2007, hoofdzakelijk doordat in 2017 de kosten voor nieuwe
tramsporen in de Sint-Denijslaan werden toegevoegd. De raming voor de kosten voor projectmanagement en overhead is meer dan verdubbeld sinds de aanvang van het masterplan.
De werkelijke bouwkosten voor de eerste fase van de renovatie van het station (sporen
12 tot 8, GPS 070) bedragen in januari 2020 79,2 miljoen euro. Ze liggen hoger dan het
gunningsbedrag van 58,14 miljoen euro, maar vallen binnen de oorspronkelijke raming uit
2010 (71,7 miljoen euro2010 of 85,8 miljoen euro2019). De voornaamste oorzaak van de meerprijs
ten opzichte van het gunningsbedrag is een herfasering van de uitvoering van de opdracht
(zie punt 4.5.2.2). Daardoor konden tijdens de werken perronbreedtes van minimaal zes
meter worden behouden in plaats van de vooropgestelde drie meter, wat om veiligheids- en
stiptheidsredenen noodzakelijk bleek na de indienstname van het eerste vernieuwde spoor.
De raming voor de tweede fase van de renovatie (sporen 7 tot 1, GPS 080) veranderde meermaals aanzienlijk en om verschillende redenen. In 2012 werd een deel van het budget van
de derde fase (tram- en busstation) naar de tweede fase overgeheveld. Daardoor stegen de
geraamde bouwkosten met 22,2 %. In 2013 leidde de raming op meetstaat tot een bedrag
dat 11,3 % hoger lag dan de eerdere globale raming. In 2016 daalden de geraamde bouwkost
na een kostenbesparing met 10,1 %. Twee gunningsprocedures op basis van de ramingen
in 2016 moesten worden stopgezet omdat de ontvangen offerteprijzen veel hoger waren
dan de ramingen (zie hoofdstuk 5). Niettemin is de raming van de bouwkosten nog amper
aangepast na 2016.
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De aan werken gerelateerde kosten voor de tweede fase namen echter met 80 % toe tussen
2016 en 2019 door een aanpassing aan de realiteit van de raming voor werfopvolging en coördinatie en extra studiekosten voor uitwerking van kostenbesparingen. Die studiekosten
worden in 2019 op 3,5 miljoen euro geraamd.
Uitgedrukt in constante euro voor het jaar 2019 blijft de totale raming voor fase twee en
drie van de renovatie (GPS 070 en GPS 080) op het niveau van de raming in 2007. Als de
inrichting van de concessies wordt meegerekend, neemt ze met 7 % toe. Uit het voorgaande
blijkt dat het project door een aanpassing van de plannen conform gemaakt werd aan de
marktprijzen om op die manier binnen het vooropgestelde budget te blijven.
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Hoofdstuk 4

Oorspronkelijke termijnen en
opeenvolgende aanpassingen
In dit hoofdstuk worden de planningen en termijnen voor de uitvoering van het masterplan
Gent-Sint-Pieters onderzocht. Het gaat dieper in op de totstandkoming van de oorspronkelijke planning, de belangrijkste aanpassingen ervan en de vergelijking ervan met de reële
uitvoeringstermijnen.

4.1

Oorspronkelijke termijnen

Voordat het samenwerkingsakkoord van juli 2004 werd ondertekend, maakte de uitwerking van het masterplan het voorwerp uit van verschillende studies en besprekingen tussen
de partners. In die studies worden de instrumenten voor de opvolging van het project summier vermeld. In dat stadium laten ze geen globale opvolging toe.
Het samenwerkingsakkoord biedt weinig aanwijzingen over de planningen, de opvolging
en het beheer ervan. De erin opgenomen globale uitvoeringstermijnen beslaan in totaal elf
jaar (2004-2014). De planning wordt opgesplitst in drie grote fasen143:
•
•
•

Fase A: Voorbereidende werkzaamheden (2004-2008);
Fase B: Omvormingswerken aan het stationscomplex (2007-2013)144;
Fase C: Afwerking en omgevingswerken (2013-2014).

De voorafgaande administratieve procedures worden beschreven in het samenwerkingsakkoord, maar zijn niet vervat in die planning.
In mei 2007, na de realisatie van de voorontwerpstudie, wordt de oorspronkelijke planning
(REV o of basisplanning) opgemaakt. Die meer gedetailleerde planning verkort de globale
termijn die het samenwerkingsakkoord vooropstelt met 1,5 jaar (9,5 in plaats van 11 jaar) en
plant de voltooiing van het volledige masterplan in het eerste kwartaal van 2016. Bij elke
update krijgt de planning een nieuw volgnummer (“REV”). Het Rekenhof gaat ervan uit dat
deze planning “REV 0” de oorspronkelijke termijnen bevat145 en gebruikt ze als basis om de
evolutie van de termijnen te analyseren in dit verslag.

143 Deze fasering wordt vermeld in een punt van het samenwerkingsakkoord bestemd voor de budgettaire raming van
het project per onderdeel. Ze wordt beknopt gespecificeerd in een bijlage bij het akkoord.
144 De bijlage bij het akkoord geeft ook een meer gedetailleerde planning voor clusters van sporen en perrons.
145 Zie de tweede vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het Rekenhof: “de oorspronkelijke budgettaire
ramingen en termijnen na te gaan, en de manieren waarop die tot stand kwamen” (resolutie van 25 april 2019); anders
dan voor de budgettaire ramingen wordt hier inderdaad als uitgangspunt de planning op basis van de voorontwerpstudie van 2007 genomen, omdat op het ogenblik van het afsluiten van de SWO nog onvoldoende informatie
beschikbaar was om een betrouwbare planning op te stellen.
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Toen de eerste versie van deze planning (REV 0) werd opgemaakt, waren de meeste administratieve procedures die aan de werken voorafgaan, afgerond en waren de meeste voorbereidende werkzaamheden al begonnen146.
Tussen de ondertekening van het samenwerkingsakkoord en de oorspronkelijke planning
werden niettemin deelplanningen uitgewerkt. Het ging dan onder meer over de goedkeuring van de voorontwerpstudie, de administratieve stappen die moesten worden ondernomen vóór de aanvang van de werken, technische studies zoals het tracé van de sporen of
over de planning en uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden.

4.2

Evolutie van de termijnen

De volgende figuur geeft de evolutie weer van de termijnen sinds de ondertekening van het
samenwerkingsakkoord.
Figuur 3 – Evolutie van de uitvoeringstermijnen van het masterplan Gent-Sint-Pieters
Planning SWO (*)
(06/07/2004)

Voorafgaande administratieve procedures
"Oorspronkelijke termijnen
na de voorontwerpstudie"

Basisplanning REV(0)
(22/05/2007)

Basisplanning REV(5)
(16/09/2008)

"Base line planning"
volgens NMBS

Basisplanning REV(6)
(21/04/2009)

Basisplanning REV(17)
(25/02/2014)

Basisplanning REV(28)
(20/06/2017)

Basisplanning REV(32)
(29/03/2019)
2004,Q1

2008,Q1

2012,Q1

2016,Q1

2020,Q1

Fase A: Voorbereidende werken

Overlap tussen Fase A en Fase B (GSP 070)

Fase B-GSP 070

Overlap tussen GSP 070 en GSP 080/090

Fase B-GSP 080/090

Overlap tussen Fase B en Fase C

2024,Q1

2028,Q1

Fase C: Afwerking en omgevingswerken

(*)

 e GSP-deelprojecten waren nog niet gedefinieerd in de SWO. De opdeling tussen de eerste fase (GPS 070) en tweeD
de en derde fase (GPS 080/090) is gebeurd op basis van de planning van de werken in de SWO per cluster van sporen
en perrons.

Bron: Rekenhof op basis van de SWO en documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
Op basis van de oorspronkelijke planning (REV 0) was de start van fase A (voorbereidende
werken) gepland in 2007 en zou het masterplan Gent-Sint-Pieters worden uitgevoerd binnen nagenoeg negen jaar. De werkzaamheden zouden midden 2016 zijn afgerond.

146 Tevoren waren al planningen en instrumenten uitgewerkt om deze procedures op te volgen.
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In planning REV 5 (september 2008)147 wordt akte genomen van een vertraging van nagenoeg zes jaar. Vanaf deze vijfde versie houden de planningen voor de renovatie van het
station rekening met de technische specificaties van de bouw van het station. Het gaat
bijvoorbeeld om de werken die Infrabel moet uitvoeren om het tracé van de sporen te wijzigen en de buitendienststelling van de sporen tijdens de fasering van de bouwwerken
aan het station. De nieuwe planning stelt het einde van de werken van het masterplan uit
tot maart 2022.
De NMBS beschouwt planning REV 6 (april 2009) als de referentieplanning (baseline
planning)148. Die wordt gevalideerd door de stuurgroep van september 2009149. In deze versie
lopen de werken van het masterplan van februari 2007 150 tot eind augustus 2022, d.i. over
een periode van 15,5 jaar. De zes jaar extra ten opzichte van de oorspronkelijke planning
(REV 0) wordt verklaard door een vertraging van drie jaar bij de voorbereidende fase van
GPS 070 en nog eens drie jaar door de beslissing om de parallelle uitvoering van de fases B
en C te beperken. Planning REV 6 werd aan de FOD Mobiliteit en Vervoer gerapporteerd in
het verslag over het derde kwartaal 2009. In de gestandaardiseerde tabellen van dat verslag
wordt december 2019 echter behouden als einddatum voor het masterplan.
In 2014 komt er een extra vertraging bij van nagenoeg vier jaar. Die komt vooral door de
vertraging bij de uitvoering van GSP 070 (zie punt 4.5.2.2), door een herziening van de planning voor GSP 080 en door de beslissing om de inrichting van het Koningin Mathildeplein
te beginnen na de voltooiing van GSP 080. De planningsherzieningen die als bijlage zijn
opgenomen bij het verslag dat in 2014 aan de FOD Mobiliteit en Vervoer werd bezorgd, vermelden niettemin december 2024 als einddatum voor het masterplan151.
De laatste planning (REV 32, maart 2019)152 geeft aan dat de werken van het masterplan
zouden worden afgerond op 11 november 2028 wegens problemen bij de gunning van de
opdracht GSP 080. In januari 2020 werden de nieuwe plannen voor het station voorgelegd,
die de verschillende partners hebben goedgekeurd. De gunning van opdracht GSP 080 is
daarin gepland tegen april/mei 2021. De werken aan het station zouden moeten worden
afgerond tegen eind 2027.

4.3

Voorafgaande administratieve procedures

Voor de geografische zone waarop het masterplan betrekking heeft, gelden verschillende
stedenbouwkundige en milieugebonden vereisten waarvoor administratieve procedures
moeten worden nageleefd. Sommige voorbereidende werken, nodig om “fase B – renovatie van het station” te kunnen aanvatten (bijvoorbeeld de verbinding met de R4) konden

147
148
149
150

Vergadering van de stuurgroep van 16 september 2008 (SG 30), planning REV 5.
Planning REV 6 voorgelegd tijdens de vergadering van de stuurgroep van 21 april 2009 (SG 33).
Vergadering van de stuurgroep van 15 september 2009 (SG 34).
Volgens de eerste versie van de oorspronkelijke planning (REV 0) werd het masterplan opgestart op 2 februari 2007.
151 2014-Q2 (situatie op 30 juni 2014) en 2014-Q4 (situatie op 31 december 2014).
152 REV 32, versie voorgelegd aan de technische werkgroep.
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i mmers pas effectief opstarten na afloop daarvan. Die procedures werden opgestart vóór de
ondertekening van het samenwerkingsakkoord153 waarin ze worden vermeld154.
In het volgende schema worden de voorafgaande administratieve procedures samengevat
die, net zoals de voorontwerpstudie, een voorwaarde vormden om de bouwvergunningen
te kunnen aanvragen.
Figuur 4 – Overzicht en planningen van de voorafgaande administratieve procedures
Planning SWO

Werkelijke timing

Betekening van de
beslissing voor
goedkeuring
voorzien op
8 maart 2005

Definitieve
goedkeuring op
27 oktober 2005 (**)

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)
Voor de projectontwikkeling Fabiolalaan en de
verbindingsweg naar de R4 moet een nieuw RUP
worden opgesteld.

Vermoedelijke
goedkeuring
midden juni 2005

Definitieve
goedkeuring (***) op
15 december 2006

VOORONTWERPSTUDIE (TECHNISCH)
Uitwerking van alle plannen die nodig zijn om de
bouwaanvraag in te dienen

Afwerking op
1 augustus 2005

Goedgekeurd op
6 december 2005

MILIEU-EFFECT-RAPPORTAGE (MER)
Evaluatie van de verwachte milieueffecten van het
masterplan Gent-Sint-Pieters
MOBILITEITS-EFFECT-RAPPORTAGE (MOBER)
Evaluatie van de verwachte mobiliteitseffecten
van het masterplan Gent-Sint-Pieters

AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN
Goedgekeurd
B1
B2
B3
B4
B5

Station (trein, tram, bus) (*)
Clementinalaan & Kortrijksesteenweg
Verbinding naar de R4
Koningin Fabiolalaan
BT Shelter gebouw

19/12/2006
18/08/2006
19/12/2006
19/12/2006
11/04/2006

(*) De aanpassingen aan de plannen voor de tweede fase van de
renovatie van het station vergen een nieuwe bouwvergunning,

Vertraging omwille van nieuwe wetgeving voor de MER
goedkeuring op 27 januari 2006, aanvraag
bouwvergunning is gebaseerd op voorlopige goedkeuring

(**)

(***) Voorlopig

Bron: Rekenhof op basis van de SWO en documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
De wettelijke procedure voor het MER (milieueffectrapport) werd tijdens de aanvraag ervan
gewijzigd, waardoor bijkomende administratieve stappen nodig waren. Terwijl voorheen
alleen een evaluatieverslag over de milieueffecten van een project (ontwerp-MER 155) nodig
was156, wordt in juli 2004 een evaluatieverslag over de milieueffecten van een plan (planMER 157) vereist 158. Door die wetswijziging schat men dat de goedkeuring zal plaatsvinden
op 8 maart 2005. Door tekortkomingen in de studie die ter goedkeuring was voorgelegd159
153 Tijdens de eerste stuurgroep van 19 februari 2002 wist men dat er RUP (ruimtelijke uitvoeringsplannen) zouden
moeten worden opgesteld voor de zone gevormd door de Fabiolalaan, het Sint-Denijsplein en de Sint-Denijslaan,
evenals een MER (milieueffectrapport) en een MOBER (mobiliteitseffectenrapport).
154 De termijnen voor de realisatie van het MER en het RUP zijn erin opgenomen.
155 Een dergelijk verslag moet worden opgesteld voordat de vergunning wordt toegekend.
156 In 2003 wijst de stuurgroep van 20 mei 2003 (SG 7) erop dat de uitwerking van het MER moet worden bespoedigd
om niet onder de nieuwe wetgeving te vallen die op dat moment werd voorbereid.
157 Een plan-MER (planmilieueffectenrapport) wordt opgemaakt voordat het plan of programma vastgesteld wordt.
158 Decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage.
159 Deze tekortkomingen hadden te maken met de effecten op de luchtkwaliteit.
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wordt de MER-procedure echter pas op 27 oktober 2005 volledig goedgekeurd160. De vertraging bij deze procedure heeft ook een impact gehad op de goedkeuring van het RUP, omdat
dat rekening moest houden met de aanbevelingen en opmerkingen van het MER.
Wat de bouwvergunningen betreft, werden de aanvragen B1, B3 en B4 gelijktijdig ingediend
op 13 maart 2006 omdat ze verband hielden met elkaar 161. Het openbaar onderzoek liep van
27 maart tot 26 april 2006. Het stadsbestuur van Gent verzocht om drie bijkomende nota’s162
om die vergunningen toe te kennen. Begin 2007 werden vijf verzoekschriften ingediend bij
de Raad van State163. Niettemin werden de werken voortgezet.
Ondanks de verlenging van de termijnen voor de uitwerking van het MER en het RUP veroorzaakten deze administratieve procedures geen grote vertraging met gevolgen voor de
uitvoering van het masterplan.
Nieuwe administratieve procedures, zoals bouwvergunningsaanvragen, moeten worden
ingediend om GSP 080 op te starten. Zo zou een unieke milieuvergunning moeten worden
aangevraagd vóór de zomer van 2020. Deze procedure vereist een openbaar onderzoek.

4.4

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn onder meer de sloop van bestaande gebouwen en
de bouw van tunnels, nieuwe toegangswegen, een ondergrondse parking en een kiss &
ridezone.
De realisatie van de voorbereidende werkzaamheden was gekoppeld aan het verkrijgen van
bouwvergunningen, maar ook aan formele beslissingen 164 van de beslissingsorganen van de
betrokken partijen (bijvoorbeeld de keuze van de gunningswijze, het valideren van de bestekken en de gunning van de opdrachten). De interne procedures van iedere partner vallen
buiten de perimeter van het masterplan. De realisatie van sommige werkzaamheden werd
vertraagd door de beslissingstermijnen. In het geval van de verbinding met de R4 (GSP 010)
dreigde de bouwvergunning te vervallen nog voor de werkzaamheden waren begonnen
door de vertraging die werd opgelopen bij het bestek. Bij de voorlopige tunnel (GSP 020)
kwam de vertraging bij de plaatsing van de opdracht doordat de partners niet tijdig hun
goedkeuring gaven.

160 De Cel MER verklaarde het kennisgevingsdossier volledig op 17 maart 2004. De terinzagelegging liep van
23 maart tot 23 april 2004 in het stadhuis van Gent. Het MER werd ter goedkeuring ingediend bij de Cel MER op
28 juli 2005 en werd goedgekeurd door de bevoegde administratie op 27 oktober 2005.
161 Aanvragen B2 en B5 hebben niet rechtstreeks betrekking op de renovatie van het station en werden ingediend in de
herfst van 2005. De bouwvergunningen werden toegekend op respectievelijk 18 augustus 2006 en 11 april 2006.
162 Bijkomende nota’s over fijn stof, werftransport, grondwerk en urgentie.
163 Deze verzoekschriften werden ingediend door milieuverenigingen en buurtbewoners en gingen vooral over de
bouw van de ondergrondse parking van het station en de verbinding met de R4.
164 De vertegenwoordigers in de stuurgroep konden alleen principieel akkoord gaan aangezien de formele goedkeuringen moesten komen van hun respectieve beheerorganen.
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Op 15 september 2009165 was de stuurgroep van oordeel dat, met uitzondering van GSP 010166
en GSP 020167, de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn bij het begin van de werken aan het station zouden kunnen worden afgerond op 31 augustus 2010. De vertragingen
opgelopen bij GSP 010 en 020 zouden geen impact hebben op de aanvang van de werken.
De werken aan het station (GSP 070) zouden beginnen op 8 november 2010 (zie punt 4.5.2).
Dit waren de uitvoeringstermijnen voor de belangrijkste voorbereidende werkzaamheden:
Tabel 7 – Uitvoeringstermijnen voor de voorbereidende werkzaamheden
GSP

Begin

Einde

Datums van belang
voor de renovatie
van het station?

GSP 010

verbindingsweg vanaf R4

12.2008

12.2010

Ja

GSP 020

ruwbouw voorlopige tramtunnel

08.2007

10.2010

Ja

GSP 030

ruwbouw parking en K&R

05.2007

12.2011

Ja

GSP 031

afwerking parking en K&R

01.2010

11.2012

Nee

GSP 032

liften parking

07.2010

01.2013

Nee

GSP 033

afbraak postgebouw goederenkoer

03.2007

11.2007

Ja

GSP 050

wegen en afwerking tunnels

04.2009

07.2012

Nee

GSP 051

tuin in helling

01.2015

10.2015

Nee

Bron: NMBS, Directie Stations, directiecomité van 21 maart 2016 – document DC 2016/178 (Cost down)
Kortom, de realisatie van de voorbereidende werkzaamheden heeft geen significante impact gehad op de start van de renovatiewerken aan het station.

4.5

Renovatie van het station

Het samenwerkingsakkoord van juli 2004 raamt de looptijd van de stationswerf op nagenoeg zes jaar (2007-eind 2013) maar beschrijft de werken niet in detail. De organisatie van
de renovatiewerken aan het station in twee fasen (GSP 070 en GSP 080) wordt goedgekeurd
in februari 2005.
4.5.1
GSP 070: planning tot aan de gunning van de opdracht
In mei 2007 bepaalt de oorspronkelijke planning (REV 0)168 dat de uitvoering van de werken
van GSP 070 zal aanvangen op 1 januari 2010 en worden afgerond op 30 juli 2012.
De volgende grafiek geeft de evolutie weer van de geraamde termijnen voor GSP 070 in
de loop van de uitvoering van het masterplan. De effectieve uitvoeringstermijnen van
GSP 070 worden geanalyseerd in punt 4.5.2.

165
166
167
168

Vergadering van de stuurgroep van 15 september 2009 (SG 34).
Ingevolge een onteigeningsprobleem.
Ingevolge een technisch probleem bij het graven van de tunnel.
Vergadering van de stuurgroep van 22 mei 2007 (SG 25).
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Figuur 5 – Evolutie van de geraamde uitvoeringstermijn en de effectieve uitvoeringstermijn van
GSP 070 (eerste fase van de renovatie van het station)
2008
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Ramingen vóór de uitvoering van de werkzaamheden
SWO

06-07-04

REV (0)

22-05-07

REV (6)

21-04-09

REV (7)

01-12-09

30 MAANDEN
30 MAANDEN (941 dagen)
52 MAANDEN (1599 dagen)
67 MAANDEN (2035 dagen)

Effectieve uitvoeringstermijn
94 MAANDEN (2873 dagen)

REV (31) 13-09-18
begin werken
08/11/2010

voorlopige oplevering
20/09/2018

Bron: Rekenhof op basis van de SWO en documenten van de stuurgroep en de technische werkgroep
In september 2009 stemt de stuurgroep ermee in de geraamde uitvoeringstermijn voor de
werkzaamheden (REV 6) te verlengen tot 16 januari 2015169. Die verlenging wordt verklaard
door de moeilijkheden bij het ontwerp van de ondersteunende spoorviaducten enerzijds en
bij de planning en coördinatie van de spoorinfrastructuurwerken anderzijds170. Tussen november 2007 en april 2009 zoeken de verschillende overlegorganen naar oplossingen. Om
de technische specificaties van de uitvoering van GSP 070 en die van de spoorinfrastructuurwerken door Infrabel met elkaar in overeenstemming te brengen en zo de looptijd
van de werken te beperken, stelt Eurostation voor prefabelementen te gebruiken voor de
viaducten. De coördinatie van de planningen voor de constructie van de viaducten en de
sporen wordt aangekondigd in juni 2008171. Ze steunt op de gelijktijdige buitendienststelling
van drie sporen. Daar wordt uiteindelijk van afgezien in november 2008. In april 2009 komt
men tot een akkoord over de fasering van de constructie van GSP 070 en de infrastructuurwerken aan de sporen 12 tot 8. Deze technische discussies hebben eveneens voor vertraging
gezorgd bij de opmaak van het bestek voor GSP 070 en bij de werken aan de sporen ten laste
van Infrabel.
In december 2009 kondigt de stuurgroep een bijkomende waarschijnlijke vertraging van
één jaar aan bij de realisatie van GSP 070. Die wordt veroorzaakt door pompwerkzaamheden in de kelders van het station en door discussies over de fietsenstallingen172. Dat extra
werk kan echter worden uitgevoerd zodra de werken voor GSP 080 worden aangevat, zodat
de planning van GSP 080 niet wordt beïnvloed.

169 Vergadering van de stuurgroep van 15 september 2009 (SG 34), goedkeuring van de planning voorgelegd aan de
SG 33 van 21 april 2009.
170 Onder meer het definitieve tracé van de sporen. De kromming en de grootte van de nieuwe perrons alsook de wens
om de snelheid op te trekken waarmee de treinen het station kunnen binnenrijden, hebben immers meer doorgedreven technische studies geëist.
171 OG1-WG1 34 (Overleggroep Spoorinfrastructuur) van 26 juni 2008.
172 Vergadering van de stuurgroep van 1 december 2009 (SG 35). De planning REV 07 raamt die bijkomende werkzaamheden op 180 dagen (van 31 december 2015 tot 26 februari 2016).
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4.5.2
GSP 070: effectieve uitvoeringstermijn
De overheidsopdracht GSP 070 heeft betrekking op de renovatie van de sporen 12 tot en met
8. Infrabel is de aanbestedende overheid voor deze opdracht 173.
4.5.2.1 Verloop van de plaatsingsprocedure
Tabel 8 – Verloop van de plaatsingsprocedure van GSP 070
6 juli 2009

aanvraag door Eurostation174 van de formele goedkeuring van de
gunningswijze aan Infrabel175, de NMBS-Holding176 en De Lijn177.

1 september 2009

bestek178 en plannen door Eurostation ter goedkeuring bezorgd aan Infrabel,
de NMBS-Holding en De Lijn.
Volgens de toen geldende planning zou de opdracht op 4 januari 2010
gepubliceerd worden en de werken op 2 augustus 2010 starten179.

26 februari 2010

publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der
Aanbestedingen180.
Dit is bijna twee maanden later dan in september 2009 was gepland.
Opmerkingen en vragen om wijzigingen van zowel De Lijn (weglaten
tramstelplaats onder het viaduct), Infrabel (drainage onder de sporen)
als de NMBS-Holding (extra sanitair, technische ruimtes en werkpost)181
veroorzaakten bijkomend studiewerk.
De werken worden geraamd op 71,69 miljoen euro182, waarvan
8,13 miljoen euro (11,35 %) ten laste van De Lijn, 11,46 miljoen euro (15,98 %)
ten laste van de NMBS-Holding en 52,10 miljoen euro (72,67 %) ten laste van
Infrabel.
De aanvang van de werken is gepland op 16 augustus 2010183.

21 april 2010

uiterste indieningsdatum van de offertes.

19 mei 2010

opening van de offertes. Acht offertes werden ingediend184.

173
174
175
176
177
178
179
180
181

De NMBS(-Holding) en De Lijn zijn meebetalende partners.
Brief van Eurostation van 6 juli 2009 met referentie GSP T0.070/GVH/gvh/196115/v1.
Goedgekeurd op het directiecomité van Infrabel van 6 oktober 2009 (DOC/DC/2009/531).
Goedgekeurd op de raad van bestuur van de NMBS-Holding van 30 oktober 2009 (Document RB 2009/197).
Goedgekeurd op de raad van bestuur van De Lijn van 31 maart 2010.
Bestek 57/53/3/09/22 – Ombouw van het station Gent-Sint-Pieters – eerste deelrealisatie: sporen 12 tot en met 8.
Volgens de planning voorgesteld op stuurgroep 34 van 15 september 2009.
De opdracht werd op 2 maart 2010 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Verslag overleggroep 1 van 1 februari 2010. Het verslag van stuurgroep 36 van 23 februari 2010 vermeldt: “Het
aanbestedingsdossier (is) begin september ter goedkeuring voorgelegd aan de partners. Nadien kreeg ES de melding
van De Lijn dat de tramstelplaats diende verwijderd te worden wat extra werk genereerde en aanpassingen van de
raming en plannen. Er was vooropgesteld om het dossier op 1 februari te publiceren maar dit is niet gebeurd omwille
van opmerkingen van de partners en het laattijdig aanleveren van de administratieve voorwaarden. Nu wordt vrijdag
26 februari vooropgesteld als lancering van het bestek, zodat de prijzen tegen 21 april 2010 zouden moeten binnen zijn.”
182 Exclusief de omniumonderhoudscontracten voor fluïde en elektrische installaties voor een geraamd bedrag van
1,22 miljoen euro, waarvan 0,14 miljoen euro ten laste van de NMBS-Holding en 1,08 miljoen euro ten laste van
Infrabel.
183 Stuurgroep 36 van 23 februari 2010.
184 Verbeteringsbericht 3 van 6 april 2010 stelde de datum van de openingszitting uit van 21 april 2010 naar 5 mei 2010.
Deze openingszitting werd door verbeteringsbericht 5 van 28 april 2010 nogmaals uitgesteld naar 19 mei 2010 om
11 uur.
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4 juni 2010

opmaak van het gunningsverslag met het voorstel de opdracht te gunnen aan
de inschrijver met de laagste regelmatige offerte, de nv CIT Blaton, voor een
bedrag van 58.142.014,99 euro.
Deze offerte lag 20 % onder de raming van 72,91 miljoen euro185, de duurste
offerte 2 %. Het gemiddelde inschrijvingsbedrag lag 10 % onder de raming.
Eurostation maakte een overzicht van de grootste verschillen tussen de
raming en de goedkoopste offerte en gaf een korte duiding bij de belangrijkste
verschillen. Het merkte hierbij ook op dat de huidige laagconjunctuur nood
aan werk creëert en bijgevolg voor een stuk een verklaring is voor de lagere
inschrijvingsprijzen in het algemeen.

23 juni 2010

goedkeuring van het gunningsverslag door de raad van bestuur van De Lijn.

8 juli 2010

goedkeuring van het gunningsverslag door de raad van bestuur van Infrabel.

27 augustus 2010

goedkeuring van het gunningsverslag door de raad van bestuur van de
NMBS-Holding.

9 september 2010

verzending van de gunningsbrief aan de nv CIT Blaton door Infrabel,
aanbestedende overheid voor deze opdracht.

27 september 2010 verzending van het aanvangsbevel van de werken.
8 november 2010

aanvang van de eerste deeltermijn van de werken.
Het einde van de volledige opdracht GSP 070 is gepland op 4 juni 2016,
waarbij de sporen 12 tot en met 8 in dienst zijn op 7 december 2015186.

185 Geraamd bedrag van de werken van 71,69 miljoen euro + geraamd bedrag van de omniumonderhoudscontracten
van 1,22 miljoen euro.
186 Volgens de planning voorgesteld op Technische Werkgroep 70 van 13 oktober 2010 en conform de basisuitvoeringstermijn van 2.035 dagen van het bestek 57/53/3/09/22.
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4.5.2.2 Evolutie uitvoeringstermijn
Geplande uitvoeringstermijn
Het bestek bevatte een basisuitvoeringstermijn van 2.035 dagen187, onderverdeeld in zes
verschillende deeltermijnen188. Deze deeltermijnen konden elkaar overlappen, op elkaar
aansluiten of met een onderbreking tussenin na elkaar komen.
Figuur 6 – Geplande aanvang en duur van de verschillende deeltermijnen (DT) en de totale termijn
Spoor 12 (DT1)

655

Spoor 11 (DT2) - Vroegst

start na x kalenderdagen

990

170

Spoor 11 (DT2) - Laatst

990

260

Spoor 10 (DT3) - Vroegst

duur termijn

610

670

Spoor 10 (DT3) - Laatst

610

850

Sporen 8 en 9 (DT4) - Vroegst

610

1245

Sporen 8 en 9 (DT4) - Laatst

610

1515

Kelder en fietsenstallingen
(DT5 en 6) - Vroegst

180

1855

Kelder en fietsenstallingen
(DT5 en 6) - Laatst

180

2125

Totale termijn - Vroegst

2035

Totale termijn - Laatst

2405
0

365

730

1095

1460

1825

2190

Kalenderdagen

07-dec-'15
08-nov-'10

11-dec-'16

04-jun-'16

09-jun-'17

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens uit het bestek 57/53/3/09/22 en het aanvangsbevel
De aanvangsdatum van deeltermijn 1 werd door het aanvangsbevel van de werken vastgelegd op 8 november 2010. De deeltermijnen 2, 3 en 4 moesten respectievelijk 170, 670 en
1245 dagen na de aanvang van deeltermijn 1 beginnen, maar konden door de aanbestedende
overheid verlaat worden met in totaal maximaal 270 dagen, zonder dat de aannemer recht
had op een schadevergoeding. Deeltermijn 5 zou een aanvang nemen na deeltermijn 4,
deeltermijn 6 na deeltermijn 5.
De uitvoeringstermijn kon volgens het bestek nog bijkomend onderbroken worden met
maximaal 100 dagen als de NMBS-Groep of derden werken uitvoeren waardoor de aannemer niet verder kan werken189. Ook voor deze onderbreking heeft de aannemer geen recht
op vergoeding of schadeloosstelling. De basisuitvoeringstermijn van 2.035 dagen kon dus
maximaal met 370 dagen onderbroken worden en aldus verlengd worden tot 2.405 dagen.
Aangezien het aanvangsbevel bepaalde dat de werken op 8 november 2010 begonnen, moest
de opdracht “ten vroegste” uitgevoerd zijn op 4 juni 2016. De sporen 12 tot en met 8 moesten

187 Tenzij anders vermeld gaat het altijd om kalenderdagen.
188 Boekdeel 2.1, artikel 28 van het bestek 57/53/3/09/22. Binnen de deeltermijnen 1 tot 4 waren bijkomende deeltermijnen bepaald.
189 Boekdeel 2.1, artikel 29, § 1 van het bestek 57/53/3/09/22. Deze onderbreking kan uit verschillende niet-aaneensluitende deelperiodes bestaan.
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daarbij in dienst zijn op 7 december 2015190. Rekening houdend met de mogelijke 370 dagen
onderbreking moest de opdracht ten laatste op 9 juni 2017 uitgevoerd zijn. De sporen 12 tot
en met 8 moesten daarbij in dienst zijn op 11 december 2016191.
Werkelijke uitvoeringstermijn
De opdracht werd voorlopig opgeleverd op 20 september 2018192. Dat is 468 dagen later dan
de uiterste datum van 9 juni 2017. De sporen 12 tot en met 8 waren in dienst op 8 december 2017 193. Dat is 362 dagen later dan de uiterste datum van 11 december 2016.
Figuur 7 – Geplande en werkelijke aanvang en duur van de deeltermijnen (DT) en totale termijn
Spoor 12 (DT1)
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start na x dagen
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2125

311
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens uit het bestek 57/53/3/09/22, de aanvangsbevelen en de processen-verbaal van oplevering
De voornaamste oorzaak voor de vertraging in de uitvoeringstermijn is een herfasering van
de werken, waarbij een bijkomende bouwfase 2bis ingevoerd werd binnen deeltermijn 3. De
uitvoering van elke deeltermijn liep weliswaar een zekere vertraging op, maar de herfasering binnen deeltermijn 3 had een impact op de tijdige aanvang van deeltermijn 4 en dus
een reële invloed op de globale uitvoeringstermijn.
Gezien het belang van deze herfasering op zowel de globale uitvoeringstermijn als de uiteindelijke kostprijs van de opdracht wordt hierop dieper ingegaan.

190 1.855 dagen na de start van de werken (basisuitvoeringstermijn (2.035 dagen) min deeltermijn 5 (60 dagen) en
deeltermijn 6 (120 dagen)).
191 2.225 dagen na de start van de werken (basisuitvoeringstermijn (2.035 dagen) plus de maximale mogelijke onderbreking (270 dagen + 100 dagen) min deeltermijn 5 (60 dagen) en deeltermijn 6 (120 dagen)).
192 Proces-verbaal van voorlopige oplevering van 12 oktober 2018.
193 Brief van Infrabel van 22 november 2017 met kenmerk K/P2068/L50A/TVW/ki.210 en brief van Infrabel van 16 januari 2018 met kenmerk K/P2068/L50A/B09.22/TVW109/kl.61.4.
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Herfasering van de opdracht
De uitvoeringsfasering van opdracht GSP 070 bestond in hoofdzaak uit drie fasen194:
•
•
•

Bouwfase 1: bouw van het nieuwe spoor 12 en perrondeel 12 van het perron 12-11 (deeltermijn 1).
Bouwfase 2: bouw van de nieuwe sporen 11 en 10 en van perrondeel 11 van het perron 1211 en perrondeel 10 van het perron 10-9 (deeltermijnen 2 en 3).
Bouwfase 3: bouw van de nieuwe sporen 9 en 8 en van perrondeel 9 van het perron
10-9 en perrondeel 8 van het perron 8-7 (deeltermijn 4).

Het bestek bepaalde dat als op één perrondeel werd gewerkt terwijl het andere perrondeel
nog in gebruik was, het in gebruik zijnde perrondeel minstens drie meter breed moest zijn
en minstens 1,80 meter breed aan de (rol)trappen195.
Het nieuwe spoor 12 en perrondeel 12 werden op 12 november 2012 in dienst genomen.
Dit perrondeel was op dat ogenblik maar drie meter breed, conform het bestek. De eerste avondspits op dit versmalde perron verliep te traag en chaotisch, wat zowel een veiligheidsrisico veroorzaakte als een probleem voor de stiptheid van het treinverkeer. Na een
evaluatie van de ingebruikname van spoor 12 werd beslist dit spoor niet meer te gebruiken
tijdens de avondspits en een derde tijdelijke trap te installeren om de doorstroming op het
perron te verbeteren196.
Ook het in gebruik blijvende perrondeel 9 zou maar drie meter breed zijn tijdens de werken aan de sporen en perrondelen 11 en 10. Rekening houdende met het veel intensievere
gebruik van perrondeel 9 ten opzicht van perrondeel 12 en gezien de problemen tijdens de
avondspits bij het in gebruik nemen van het versmalde perrondeel 12, werd beslist een bijkomende tussenfase 2bis in te voeren waarbij het perrondeel 10 afzonderlijk van de sporen
11 en 10 werd afgewerkt197. Op die manier kon op het perrondeel 9 een breedte van zes meter
behouden worden tijdens de werken aan de sporen en perrondelen 11 en 10. Het perrondeel
10 zou dan in de bijkomende fase 2bis afgewerkt worden met de sporen 10 en 9 buiten dienst.
Na onderhandeling met de aannemer over de meerkosten voor de langere uitvoeringstermijn ten gevolge van deze herfasering (zie ook punt 3.3.2.1) werd beslist198 de uitvoering van
deeltermijn 3 met 407 dagen te verlengen en de contractuele einddatum van dit deeltermijn
(spoor 10 in dienst) vast te leggen op de werkelijke einddatum, namelijk 25 november 2015.

194 Volgens de nota gepresenteerd op het directiecomité van Infrabel van 26 januari 2016 (DOC/DC/2016/017).
195 Boekdeel 2.1, artikel 30, § 2, punt 11 van de “randvoorwaarden bij het verloop van de werken” van het bestek
57/53/3/09/22.
196 Volgens het verslag van coördinatievergadering CV070 15 van 13 november 2012 werd deze beslissing genomen
door de dienst GBI-N (Gewestelijk Beheer Infrabel-Netwerk: lokale dienst verantwoordelijk voor de organisatie
van het treinverkeer op de spoorinfrastructuur in Gent-Sint-Pieters) en sloot B-Mobility (lokale dienst van de
NMBS verantwoordelijk voor het reizigersvervoer) zich hierbij aan.
197 Op 23 november 2012 vroeg de leidend ambtenaar aan de aannemer rekening te houden met de gewijzigde randvoorwaarde dat “het perron 10 in een latere fase wordt gebouwd zodat de werfgrens op perron 9/10 kan worden
verlegd om een veilige exploitatie toe te laten”. Het verslag van de coördinatievergadering CV070 16 van 4 december 2012 vermeldt: “Als gevolg van de uitbatingsproblemen op het halve perron 12 is beslist de werfgrens op perron
9/10 aan te passen. Het te behouden perrongedeelte zal globaal ca 6 m breed blijven i.p.v. de eerdere 3 m.”
198 Beslissing van het directiecomité van Infrabel van 26 januari 2016 (DOC/DC/2016/017). Deze beslissing werd geformaliseerd in bijwerk 14 dat op 24 februari 2016 aan de aannemer werd betekend.
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Deze herfasering binnen deeltermijn 3 had ook een impact op de daaropvolgende deeltermijn 4, waardoor het aanvangsbevel daarvoor pas gegeven kon worden op 6 januari 2016199.
Dit is 270 dagen later dan de uiterste aanvangsdatum van 11 april 2015.
De uitvoeringstermijn van 610 dagen van deeltermijn 4 werd op zijn beurt met 92 dagen
overschreden. Daardoor konden de sporen 12 tot 8 uiteindelijk pas op 8 december 2017 in
dienst worden genomen, 362 dagen later dan de uiterste datum van 11 december 2016. De
overschrijding van deze deeltermijn 4 met 92 dagen is ook deels te wijten aan de herfasering200.
Het aanvangsbevel voor deeltermijn 5, met een uitvoeringstermijn van 60 dagen, werd gegeven op 13 november 2017. Het aanvangsbevel voor deeltermijn 6, met een uitvoeringstermijn
van 120 dagen, op 12 januari 2018. Bij het verstrijken van deze deeltermijn, op 12 mei 2018,
kon de opdracht niet opgeleverd worden omdat de aannemer nog een aantal openstaande
punten moest afwerken, waarvan de waterdichtheid van de kelder een van de belangrijkste
was. De opdracht kon uiteindelijk pas op 20 september 2018 voorlopig opgeleverd worden,
468 dagen of ruim 15 maanden na de uiterste datum van 9 juni 2017.
4.5.2.3 	 Conclusie
De eerste fase van de renovatie van het station (sporen 12 tot 8) vatte aan op 8 november 2010. Het einde van de werken was, rekening houdende met de mogelijke onderbrekingen door de aanbestedende overheid van maximaal 370 dagen, gepland op 9 juni 2017.
De sporen 12 tot en met 8 moesten in dienst zijn op 11 december 2016. De opdracht werd
uiteindelijk voorlopig opgeleverd op 20 september 2018, 468 dagen later dan de uiterste
datum. De sporen 12 tot en met 8 waren in dienst op 8 december 2017, 362 dagen later
dan de uiterste datum. De voornaamste oorzaak is een herfasering van de uitvoering van
de opdracht. Daardoor konden tijdens de werken perronbreedtes van minimaal zes meter
worden behouden in plaats van de vooropgestelde drie meter, wat om veiligheids- en stiptheidsredenen noodzakelijk bleek na de indienstname van het eerste vernieuwde spoor.

199 De werken werden van 26 november 2015 tot en met 5 januari 2016 met 40 dagen geschorst voor werken uitgevoerd door de NMBS-Groep of derden.
200 Doordat de herfasering de werfgrens tussen spoor 9 en 10 verlegde, werden tijdens deeltermijn 4 bijkomende werken uitgevoerd (met betrekking tot betonconstructies en de uitgraving van de kelder) die oorspronkelijk in deeltermijn 3 zouden zijn uitgevoerd.
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4.5.3
GSP 080: planning tot aan de gunning van de opdracht
De volgende figuur geeft de geraamde evolutie weer van de uitvoeringstermijnen voor
GSP 080 vanaf de ondertekening van het samenwerkingsakkoord.
Figuur 8 – Evolutie van de geraamde uitvoeringstermijnen voor GSP 080
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 e opmaak van de planning voor de GSP 080 is lopende en gebeurt in overleg met Infrabel. Er is begin 2020 nog geen
D
globale uitvoeringstermijn gedefinieerd. De streefdatum voor het einde van de werken blijft eind 2027 (cf. persbericht van 24 januari 2020).

Bron: Rekenhof op basis van de SWO en documenten van de, stuurgroep en de technische werkgroep
In mei 2007 stelt de eerste versie van de planning (REV 0) voor om GSP 080 uit te voeren
van 30 juli 2012 tot 7 maart 2015. De gunningsprocedure van de opdracht moet dan lopen
van begin juni 2011 tot begin juli 2012.
In 2012 wordt gewerkt aan de studie over GSP 080201 en in oktober 2012 wordt een voorlopige
versie van de planning GSP 080 voorgelegd202. Die is gebaseerd op de ervaring opgedaan
bij GSP 070, die op dat moment uitgevoerd wordt. De studie moest worden afgerond tegen
eind juni 2013, de datum waarop het gunningsdossier klaar moest zijn. De studie loopt
echter vertraging op. In december 2013 moeten door veiligheidsproblemen bij de uitvoering
van GSP 070 (zie punt 4.5.2.2) en opeenvolgende vertragingen, de termijnen worden herzien, ook die voor GSP 080.
Tussen 2013 en 2014 maken de termijnen voor GSP 080 het voorwerp uit van studies en
onderhandelingen tussen de partners om de werken te bespoedigen. De gesprekken gaan
vooral over de mogelijkheid om de werken uit te voeren met drie sporen buiten dienst203. Die
201 Vergaderingen van de overleggroep van 6 februari 2012 (OG1 47) en van 4 juni 2012 (OG1 48).
202 Vergadering van de overleggroep van 1 oktober 2012 (OG1 49).
203 In december 2013 legt Eurostation de partners (NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn) een planning voor GSP 080 ter
goedkeuring voor die bedoeld is om te worden opgenomen in het dossier van de offerteaanvraag. Die planning
steunt op de realisatie van de werf met drie sporen buiten dienst, hoewel die oplossing niet was goedgekeurd door
alle partijen. Zie punt 4.5.4 voor meer toelichting.
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optie zou het volgens de ramingen immers mogelijk maken de werken nagenoeg drie jaar
eerder af te ronden. Op basis daarvan wordt in februari 2014 aangekondigd dat GSP 080 zal
worden beëindigd tegen midden augustus 2024 en het masterplan tegen midden 2026. Die
optie wordt uiteindelijk om technische en commerciële redenen (onder meer de instandhouding van het treinverkeer) verlaten ten voordele van een uitvoering met twee sporen
buiten dienst204.
In oktober 2015205 wordt het begin van de werken voor GSP 080 uitgesteld tot augustus 2018.
De werken aan de sporen 8 en 9 zorgen immers voor vertraging en maken het onmogelijk
te beginnen met GSP 080 in september 2017. De planning bevat echter een bufferzone om
eventuele overschrijdingen van GSP 070 op te vangen om te voorkomen dat die een impact
zouden hebben op de globale planning van het masterplan.
In 2016 worden de uitvoeringstermijnen van GSP 080 in vraag gesteld wegens de kostenbesparende maatregelen die de NMBS voorstelt. Om de globale termijnen te kunnen behouden, worden de termijnen voor goedkeuring door de partners ingekort, net als die van
sommige stappen in de plaatsingsprocedure. In oktober 2016206 worden de werken voor
GSP 080 gepland van augustus 2018 tot november 2025.
Maar de grootste vertraging in de planning van GSP 080 is veroorzaakt door de problemen
bij de gunningsprocedure van de opdracht. Twee procedures werden bekendgemaakt op
respectievelijk 13 september 2016 en 2 mei 2017. Beide werden stopgezet omdat de bedragen
in de offertes veel hoger lagen dan de oorspronkelijke raming (zie punten 5.1 en 5.2). Een
derde procedure wordt voorbereid. Begin 2020 is de hervatting van de werken gepland na de
zomer van 2021 en is de looptijd van de werf nog steeds niet precies bekend. De afwikkeling
van GSP 080 is bepalend voor de start van andere projecten uit het masterplan.
4.5.4
Buitendienststelling van de sporen
De werken konden niet worden uitgevoerd zonder een of meer sporen tegelijk buiten dienst
te stellen. Door veel sporen buiten dienst te stellen kon de geraamde looptijd van de werken
worden ingekort. De beslissingen over de configuratie en de fasering van de werf moesten
echter ook rekening houden met het behoud van kwalitatieve dienstverlening, de stiptheid
van de treinen en het comfort van de reizigers. De buitendienststelling van de sporen werd
vooral besproken in de overleggroepen (OG) waarin de NMBS, Eurostation en Infrabel vertegenwoordigd waren.
Tijdens de gesprekken die voorafgingen aan het project moest worden bepaald of de werf
zou worden georganiseerd met één of twee sporen buiten dienst. In april 2004 207 beslist
OG1, na besprekingen binnen de overleggroep, om twee sporen buiten dienst te stellen om
zo de uitvoeringstermijn van de werken in te korten208.

204 OG1 van 28 augustus 2014, specifiek over de fasering.
205 Sturingscomité van 13 oktober 2015 (SG 53).
206 Sturingscomité van 18 oktober 2016 (SG 56).
207 OG1 12 van 28 april 2004.
208 Niettemin wordt erop gewezen dat de sporen 12 en 11 niet lang buiten dienst kunnen blijven.

76

Het bestek van GSP 070 bepaalt dus een uitvoering van de werken met twee sporen buiten
dienst. Tijdens de realisatie van de werf wordt niettemin meermaals overwogen drie sporen
buiten dienst te stellen, onder meer in december 2012. De optie wordt bekeken om veiligheidsredenen209. Tijdens sommige fases van GSP 070 kan zo immers de veiligheid van de
reizigers op de perrons worden verhoogd, want de configuratie van de werf belemmert hen
de weg. Een andere optie om de veiligheid van de reizigers te verhogen zal worden voorgesteld in het kader van de herfasering (zie punt 4.5.2.2).
Tijdens die besprekingen werd de kwestie van de buitendienststelling van sporen ook bekeken voor de uitvoering van GSP 080. Het aantal buiten dienst gestelde sporen zou immers
ook een impact hebben op de toekomstige opmaak van het bestek voor GSP 080.
In 2013 worden studies uitgevoerd om zich te kunnen uitspreken over de mogelijkheid om
GSP 080 uit te voeren met drie sporen buiten dienst. Hoewel de beslissing niet is gevalideerd, baseren de planningen die de verschillende beheersorganen210 voorstellen en bespreken zich vanaf eind september 2013 op een uitvoering van de werken met drie sporen buiten
dienst. Zo voorzien de planningen REV 17211 en REV 19212 erin de werken van GSP 080 af
te ronden in augustus 2024 en die van het masterplan in augustus 2026. De optie waarbij twee sporen buiten dienst worden gesteld, zou het einde van de werkzaamheden voor
GSP 080 uitstellen tot de lente van 2027.
Hoewel door de buitendienststelling van drie sporen volgens de ramingen onder meer
2,8 jaar tijd kon worden gewonnen en 3,89 miljoen euro bespaard, beslist een specifieke
OG-vergadering van augustus 2014213 GSP 080 uit te voeren met twee sporen buiten dienst.
Voor de NMBS bemoeilijkt de buitendienststelling van drie sporen immers het beheer van
het vervoersplan en de aansluitingen. Bovendien dreigt de vermindering van het aantal
sporen in dienst ervoor te zorgen dat meer reizigers moeten overstappen via de perrons
die wel in gebruik zijn. Voor Infrabel veroorzaakt de buitendienststelling van drie sporen
problemen met de wisselstanden. De werken aan de sporen 3, 2 en 1 zullen evenwel kunnen
worden uitgevoerd met 2,5 spoor buiten dienst214.

209 Deze besprekingen vinden plaats in het kader van de vergaderingen van OG1 en OG1-WG1.
210 Sturingsgroep, overleggroepen en technische werkgroep.
211 Sturingsgroep van 25 februari 2014.
212 Sturingsgroep van 17 juni 2014.
213 Er zijn vertegenwoordigers van de NMBS, van Infrabel, van Tuc Rail en van Eurostation aanwezig bij die vergadering.
214 Slechts de helft van spoor 1 blijft in dienst.
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4.6

Conclusies

De raming van de oorspronkelijke termijnen voor het geheel van de werken binnen het
masterplan Gent-Sint-Pieters bedroeg na de voorontwerpstudie (“REV0”) ruim negen
jaar (van midden 2007 tot midden 2016). In de laatste planning voor de stuurgroep van
23 maart 2019 wordt het einde van de renovatie van het station gepland voor eind 2027; de
afwerking van het volledige masterplan is gepland eind 2028 (of meer dan elf jaar later dan
initieel gepland). Op de persconferentie van 24 januari 2020 werd eind 2027 herhaald als
streefdatum voor de renovatie van het station.
De voorafgaande administratieve procedures en de voorbereidende werken die een voorwaarde vormden voor de aanvang van de renovatie van het station (bv. verbindingsweg vanaf de R4, de ruwbouw voor de voorlopige tramtunnel en de ruwbouw van de ondergrondse
parking) werden zonder veel vertraging uitgevoerd.
Het Rekenhof stelt vast dat de geraamde termijnen voor de renovatie van het station tot
2008 (inclusief basisplanning REV0) weinig onderbouwd waren. In september 2008 werd de
streefdatum voor de eerste fase (GSP 070) verlengd van eind juli 2012 tot januari 2016 (na de
voorontwerpstudie in 2007). De werken werden voorlopig opgeleverd op 20 september 2018.
De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door een herfasering van de werken om de
veiligheid voor de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen.
Door problemen met de plaatsingsprocedure kon de tweede fase van de renovatie (GSP 080)
nog niet worden opgestart (zie hoofdstuk 5 hierna). De vertraging in de plaatsingsprocedure is opgelopen tot ruim vier jaar en draagt aldus in belangrijke mate bij tot de globale
vertraging van de uitvoering van het masterplan.
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Hoofdstuk 5

Overheidsopdracht
GSP 080 voor de tweede
fase van de renovatie
van Gent-Sint-Pieters
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de overheidsopdracht GSP 080 voor de tweede fase van de
renovatie van het station. Die tweede fase heeft betrekking op de sporen 7 tot en met 1 en is
opgenomen in de overheidsopdracht GSP 080, waarvoor de NMBS de aanbestedende overheid is215.
De plaatsing van deze opdracht verloopt zeer moeilijk. Om de verschillende fases van de
renovatie van het station op elkaar te laten aansluiten moest dit dossier in mei 2016 worden
aangekondigd216. Bij het afsluiten van dit onderzoek was de opdracht nog altijd niet gegund.
In de volgende punten worden de verschillende plaatsingsprocedures van deze opdracht
besproken.
Om confidentialiteitsredenen en om de lopende overheidsopdrachtenprocedure niet te belemmeren, worden met betrekking tot opdracht GSP 080 geen exacte bedragen vermeld.

5.1

Eerste plaatsingsprocedure

Op 11 mei 2016 besliste het directiecomité van de NMBS217 opdracht GSP 080 te plaatsen bij
open aanbesteding. De Lijn had de gunningswijze al kort tevoren, op 4 mei 2016, goedgekeurd218. Deze tweede fase van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters moest volgens
deze beslissing worden uitgevoerd van augustus 2018 tot december 2025.

215 In tegenstelling tot de opdracht GSP 070 is alleen De Lijn meebetalende partner, Infrabel niet. Door de hervorming
van de structuur van de spoorwegmaatschappijen op 1 januari 2014 werd de NMBS volledig verantwoordelijk voor
de stations.
216 Stuurgroep 54 van 1 maart 2016 vermeldt: “Om de uitvoering te laten aansluiten op de spoorwerken van Infrabel is
het nodig dat het dossier half mei wordt aanbesteed. Start werf (na opmaak uitvoeringsdossier aannemer) blijft dan
13 augustus 2018.”
217 Document DC 2016/269.
218 18 % van het geraamde opdrachtbedrag was ten laste van De Lijn, 82 % ten laste van de NMBS.
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De aankondiging van de opdracht GSP 080219 werd op 13 september 2016 gepubliceerd in het
Bulletin der Aanbestedingen220. De uiterste indieningsdatum en opening van de offertes
was op 19 januari 2017 om 10 uur.
Op de openingszitting van 17 februari 2017221 werden drie offertes ingediend. Deze offertes
bleken echter 45 % tot 52 % boven de raming van de opdracht te liggen en overschreden de
financiële draagkracht van zowel de NMBS als De Lijn. De raad van bestuur van de NMBS222
besliste dan ook om de open aanbesteding stop te zetten, omdat ze niet geleid had tot
een geschikte offerte, en een nieuwe procedure op te starten223. Het stopzetten en opnieuw
plaatsen van de opdracht zou volgens het directiecomité leiden tot een vertraging van tien
maanden224.
Het Rekenhof vroeg aan de NMBS of ze een analyse had gemaakt en een verklaring had voor
de grote verschillen tussen de raming van de opdracht en de op 17 februari 2017 ingediende
offertes. De NMBS bezorgde het Rekenhof daarop een gedetailleerde vergelijking van de
offertes met de raming, met aanduiding van de verschillen. De NMBS kon geen verklaring
geven voor de grote verschillen en evenmin aantonen dat naar een verklaring was gezocht.
Het directiecomité stelde weliswaar vast dat de offerteprijzen 45 % tot 52 % hoger lagen dan
de raming, maar bepaalde dat “de raming oordeelkundig is opgesteld door de nv Eurostation,
dochteronderneming van de NMBS, gespecialiseerd in grote spoorwegprojecten met 25 jaar
ervaring in de sector, en ontwerper van de verschillende grote en complexe stationsprojecten
in de voorbije periode”225 .
In haar antwoord op het ontwerpverslag benadrukt de NMBS dat het snel duidelijk was dat
de inschrijvingsprijzen van alle drie de inschrijvers op enorm veel posten zeer sterk afweken van de ramingen en dat de drie inschrijvers met hun totaalprijs in elkaars buurt lagen.
De grootste afwijkingen doen zich voor bij de volgende posten: inrichting werk en werfvoorbereiding, sloop- en grondwerken, beton- en wapeningswerken, staalconstructies, gevelbeglazing, verlaagde plafonds en verlichting, en perronafwerking en perronconstructies.
De NMBS wijst erop dat ze wel degelijk – tot op detailniveau - een uitgebreide cijfermatige
vergelijking heeft uitgevoerd, maar dat het snel duidelijk was dat alleen een grootschalige
scopewijziging een oplossing kon brengen.
Het Rekenhof betwist niet dat de NMBS een gedetailleerde vergelijking van de offertes
heeft uitgevoerd en de verschillen met de ramingen in kaart heeft gebracht, maar stelt vast
dat de NMBS niet gezocht heeft naar een oorzaak van deze verschillen.

219 Bestek 60/03/16/00087 – Ombouw van het station Gent-Sint-Pieters – tweede deelrealisatie: sporen 7 tot en met
1 + inrichten gelijkvloers.
220 De NMBS kon niet aantonen dat de aankondiging van deze opdracht ook in het Publicatieblad van de Europese
Unie werd bekendgemaakt. Dat was nochtans verplicht krachtens artikel 29, § 1 en artikel 37 van het koninklijk
besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012.
221 Verbeteringsbericht 1 van 14 september 2016 stelde de datum van de openingszitting uit naar 2 februari 2017. Deze
openingszitting werd door verbeteringsbericht 5 van 21 januari 2017 nogmaals uitgesteld naar 17 februari 017.
222 Raad van bestuur van de NMBS van 31 maart 2017 (Document RB 2017/83).
223 De raad van bestuur van De Lijn keurde op 19 april 2017 de stopzetting van de aanbestedingsprocedure goed.
224 Directiecomité van de NMBS van 27 maart 2017 (Document DC 2017/164)
225 Directiecomité van de NMBS van 27 maart 2017 (Document DC 2017/164).
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De hogere offerteprijzen kunnen volgens het Rekenhof niet of maar minimaal toegeschreven worden aan prijsevoluties sinds 2010 (GSP 070)226.

5.2

Tweede plaatsingsprocedure

Op voorstel van het directiecomité werd voor de tweede procedure overgegaan tot een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 227 “om over voldoende kandidaten te kunnen beschikken en de concurrentie te verhogen”228. De raad van bestuur van de
NMBS stemde op 31 maart 2017 in met de nieuwe gunningswijze, de raad van bestuur van
De Lijn op 19 april 2017.
De raming van opdracht GSP 080229 en het budget voor de hele tweede fase van de renovatie
van het station Gent-Sint-Pieters werden nauwelijks230 aangepast, ondanks de zeer hoge offerteprijzen uit de eerste procedure231. Om te vermijden opnieuw geconfronteerd te worden
met offertes die veel hoger liggen dan de raming, trachtte de NMBS de mededinging te
verhogen en nam ze in de opdrachtdocumenten de mogelijkheid op bepaalde delen niet of
gewijzigd uit te voeren. Daartoe werd de opdracht opgedeeld in vaste en voorwaardelijke
delen232, die een vermindering van de scope of een alternatieve uitvoeringswijze inhielden233. De inschrijvers waren verplicht om zowel voor het vaste deel als voor alle voorwaardelijke gedeelten een prijs in te dienen, waarbij de prijs voor de voorwaardelijke gedeelten
een minprijs zou uitmaken234. De totale minprijs werd geraamd op 20 % van het geraamde
opdrachtbedrag235.

226 Volgens het indexeringsmechanisme van de jaartoelagen van de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de NMBS en Infrabel, opgenomen in de beheersovereenkomsten, stegen de prijzen van 2010 (offertes GSP 070) tot 2017 (offertes
GSP 080 – bestek 60/03/16/00087) met 6,17 %. Dit indexeringsmechanisme houdt voor 40 % rekening met de
evolutie van de materiaalprijzen en voor 60 % rekening met evolutie van de uurlonen.
227 Bij deze procedure in twee stappen mag elke aannemer in een eerste stap een aanvraag tot deelneming indienen,
maar mogen alleen de kandidaten die aan de kwalitatieve selectiecriteria voldoen in de volgende stap een offerte
indienen.
228 Directiecomité van de NMBS van 27 maart 2017 (Document DC 2017/164).
229 Bestek 60/03/63/17/000411 – Ombouw van het station Gent-Sint-Pieters – tweede deelrealisatie: sporen 7 tot en
met 1 en inrichten begane grond en niveau -1.
230 Het geraamde opdrachtbedrag werd aangepast aan de verschillende wijzigingsberichten en verminderde met
0,42 %.
231 In haar antwoord op het ontwerpverslag werpt Infrabel op dat dit niet volledig correct is. Na de stopzetting van
de eerste procedure werd volgens haar de meest gunstige inschrijver uit deze procedure genomen als raming en
werden zo marktcomforme prijzen verkregen. Deze stelling wordt echter niet gestaafd door documenten en gaat
in tegen de informatie die de NMBS, de aanbestedende overheid in dit dossier, meedeelde.
232 Het verslag van stuurgroep 57 van 20 juni 2017 vermeldt hierover: “Dossier wordt heraanbesteed volgens onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Bijkomend werden enkele voorwaardelijke delen opgenomen om het station – indien nodig – te verkleinen. Enkele van deze delen kunnen weggelaten worden indien budget wordt overschreden. NMBS
kijkt erop toe dat concept behouden blijft en staat garant voor het behoud van het aantal te realiseren fietsplaatsen. De
stad betreurt dat ingrepen zoals het verminderen van het aantal wachthuisjes worden overwogen. NMBS benadrukt
dat de voorwaardelijke delen pas zullen worden geschrapt indien noodzakelijk, het is een noodoplossing. Haar voorkeur
gaat uit naar het realiseren van het ganse project.”
233 Bijvoorbeeld het verkleinen van de kelder, het herschikken of verminderen van de concessies en fietsenstallingen,
het inkorten van de kleine overkapping, het verminderen van het aantal lichtstraten en lokalen op de perrons, het
vereenvoudigen van de staalstructuur boven het busstation, bijkomende ruimte voor de werfinrichting enz.
234 Boekdeel 2.1.1, artikel 10bis van het bestek 60/03/63/17/000411.
235 Volgens het interne document “GSP 080 – aanbesteding: stand van zaken, procedure en besparingen” van
26 april 2017 en het intern document “Station Gent-Sint-Pieters. GSP 080 – Besparingen 2018”.
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De aankondiging van deze nieuwe opdracht werd op 2 mei 2017 gepubliceerd in het Bulletin
der Aanbestedingen en op 5 mei 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze stelde
expliciet dat “de voorwaardelijke delen worden verantwoord door en uitgevoerd in functie van
de kostprijs en beperkingen in de financiële draagkracht van de aanbestedende overheid”.
De aanvragen tot deelneming moesten op 9 juni 2017 om 11 uur zijn ingediend. Acht kandidaturen werden ingediend236. Die voldeden allemaal aan de vereisten. Ze werden dan ook op
1 december 2017 uitgenodigd om uiterlijk op 7 maart 2018 om 11 uur een offerte in te dienen.
Vijf van de acht kandidaten dienden een offerte in.
De ingediende offertes overschreden opnieuw sterk, met 31 % à 56 %, het geraamde opdrachtbedrag. Zelfs als de opdracht zou worden verminderd met alle voorwaardelijke gedeelten, waren de offertes nog altijd 17 % tot 41 % hoger dan geraamd237.
Het Rekenhof vroeg aan de NMBS of ze een analyse had gemaakt van en een verklaring had
voor de grote verschillen tussen de raming en de op 7 maart 2018 ingediende offertes. De
NMBS antwoordde dat ze wel een gedetailleerde prijsvergelijking heeft gemaakt waarbij de
offertes onderling en met het gemiddelde werden vergeleken, maar dat ze deze niet verder
heeft geanalyseerd om een verklaring te vinden voor het grote verschil ten opzichte van het
geraamde opdrachtbedrag. De NMBS gaf prioriteit aan het zoeken naar bijkomende besparingsmaatregelen om zo snel mogelijk de onderhandelingsprocedure te kunnen voortzetten met een aangepast dossier.
Het Rekenhof is van oordeel dat de NMBS grondiger naar een verklaring voor de verschillen
had moeten zoeken, zeker gezien de omvang ervan, de impact ervan op het verloop van de
procedure en de werken, de grootte en het maatschappelijk belang van dit dossier, en het
feit dat dit tot tweemaal toe gebeurde. Een diepgaandere analyse had mogelijk gebreken in
de raming en/of marktverstorende factoren kunnen aantonen en de positie van de NMBS
in verdere onderhandelingen en procedures kunnen versterken. Deze analyse had tegelijk met het zoeken naar bijkomende besparingsmaatregelen kunnen worden gemaakt en
verhinderde een snelle voortzetting van de procedure met een aangepast dossier niet. De
NMBS en het voormalige Eurostation beschikken ook niet over een prijzendatabank, wat de
opmaak van ramingen en de analyse van offerteprijzen had kunnen verbeteren.
Op stuurgroep 59 van 24 april 2018 werd gemeld dat de NMBS en De Lijn bijkomende besparingsmaatregelen vroegen om binnen het budget te blijven. Deze maatregelen “zullen
voorgesteld worden aan de andere partners zodra mogelijk. Er wordt rekening gehouden met
het comfort van de reiziger en flexibiliteit naar de toekomst toe”. In een intern document van
12 juli 2018238 stelde de NMBS besparingsmaatregelen voor, bovenop de vermindering van
de scope van de opdracht met de voorwaardelijke delen, voor een geraamd bedrag van 21 %
van het geraamde opdrachtbedrag. De voornaamste zijn het vervangen van de grote overkapping door een kleine overkapping, het vereenvoudigen van de concessieruimte, het beperken van de fietsenstalling door het niet uitgraven van de kelder, het vervangen van de
staalstructuur aan spoor 1 en het busstation door een klassiek viaduct, aanpassingen aan de
elektriciteit en het weglaten van de valse plafonds.

236 Selectieverslag kandidatuurstelling van 30 juni 2017.
237 Volgens de gegevens in het proces-verbaal van opening van de offertes van 7 maart 2018.
238 Document “Station Gent-Sint-Pieters. GSP 080 – Besparingen 2018”.
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De besparingsmaatregelen werden besproken op de stuurgroep van 13 september 2018. De
stad Gent vond de voorgestelde maatregelen onaanvaardbaar en maakte bezwaar tegen
onder andere het verdwijnen van de grote overkapping. Op de eerstvolgende stuurgroep
van 29 maart 2019 meldde de NMBS dat het ontwerp was bijgesteld na overleg met de stad
Gent en gaf ze een presentatie met de update van de aanpassingen. Er rezen tijdens deze
stuurgroep echter opnieuw bezwaren tegen het ontwerp, dat volgens zowel de burgemeester als de stadsbouwmeester nog niet klaar was om een vergunningsaanvraag in te dienen.
De NMBS en de stad Gent onderhandelden verder en bereikten eind 2019 een consensus
over het nieuwe concept.

5.3

Derde plaatsingsprocedure

De raad van bestuur van de NMBS besliste op 31 januari 2020239 de tweede plaatsingsprocedure240 stop te zetten en over te gaan tot een nieuwe241. De plannen werden herwerkt om
“enerzijds het aanbod van de markt in overeenstemming te brengen met de budgettaire mogelijkheden van de bouwheren maar anderzijds nog steeds te voldoen aan de verwachtingen en de
behoeftes van zowel de bouwheren als overige stakeholders”. De voornaamste aanpassingen
zijn:
•

•

•

De overkapping van de perrons verandert. Het ontwerp gebruikt boven de perrons 12 tot
en met 8 wordt verlaten en vervangen door een hoge dakstructuur waarop zonnepanelen worden geplaatst. De vlakke overkapping en het gebruik van geveltextiel in plaats
van glas verminderen de nood aan onderhoud.
De capaciteit van 13.500 fietsplaatsen wordt opgetrokken naar 17.000, met een fietsdetectiesysteem. Deze uitbreiding wordt echter verkregen door de beschikbare ruimte beter te benutten en meer etagerekken te gebruiken. De uitgraving van de kelder wordt beperkt, wat onomkeerbaar is en bijkomende capaciteitsuitbreidingen door ondergrondse
fietsenstalling in de toekomst hypothekeert.
De reizigerstunnel onder het tramstation wordt geschrapt. In overleg met De Lijn zal
een plan uitgewerkt worden om de tramsporen bovengronds op een veilige manier te
kunnen kruisen. Midden 2016 vond men de ondergrondse doorsteek van de tramsporen nog noodzakelijk omdat nieuwe langere trams zouden worden ingezet. Opdracht
GSP 070 werd daarvoor zelfs aangepast242.

Dit herwerkte voorstel zou moeten leiden tot een significante vermindering van de kostprijs. De opstart van de werken is nu gepland na de zomer van 2021. De streefdatum voor
het einde van de werken is eind 2027243.

239 Document RB 2020/8.
240 Bestek 60/03/63/17/000411 – Ombouw van het station Gent-Sint-Pieters – tweede deelrealisatie: sporen 7 tot en
met 1 en inrichten begane grond en niveau -1.
241 Het stopzetten van de tweede procedure werd verantwoord door de vaststelling dat geen economische aanvaardbare offertes werden ontvangen en dat de voorgestelde aanpassingen aan de opdracht leidden tot een wezenlijke
wijziging van de voorwaarden van deze opdracht.
242 Verrekening 200 voor een bedrag van 1.556.535,10 euro (zie ook punt 3.3.2.1)
243 Deze streefdatum is sinds midden 2017 bijna niet meer gewijzigd. De NMBS geeft in haar reactie op het ontwerpverslag aan dat een aantal elementen zullen bijdragen tot een kortere doorlooptijd ten opzichte van de planning in
2017: er zijn minder grondwerken, minder uitgravingen van de kelder en dus ook minder funderingen en beschoeiingen (keerwanden om hoogteverschillen in de grond op te vangen) en er komt één grote overkapping met minder
beglazing. Anderzijds had de projectleider eerder aangegeven dat de planning mogelijk nog zal moeten herzien
omdat de voorbereidende werken door Infrabel vermoedelijk veel tijd zullen nemen.
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5.4

Conclusie

De plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase van de renovatie van het station
Gent-Sint-Pieters verloopt zeer moeilijk. Een eerste procedure werd begin 2017 stopgezet
door de gevoelig hogere offerteprijzen ten opzichte van de raming van de opdracht. Ook
de tweede procedure moest, ondanks een belangrijke inperking van de opdracht, begin
2020 stopgezet worden. De offertes lagen opnieuw aanzienlijk hoger dan de raming. Het
Rekenhof is van oordeel dat de NMBS grondiger naar een verklaring voor de grote verschillen tussen de raming en de offertes had moeten zoeken. Een diepgaandere analyse had
eventuele gebreken in de raming en/of marktverstorende factoren kunnen aantonen.
Een derde procedure zal in de loop van 2020 gestart worden op basis van een aangepast
en vereenvoudigd concept waarover de stad Gent en de NMBS een consensus bereikten.
Volgens de planning bij het afsluiten van dit onderzoek zou de nieuwe plaatsingsprocedure
midden september 2020 bekendgemaakt worden, wat een vertraging van ruim vier jaar
betekent.
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Hoofdstuk 6

Conclusies
Het Rekenhof onderzocht op vraag van het parlement de renovatie van het station GentSint-Pieters, die deel uitmaakt van een ruimer masterplan dat geformaliseerd werd door
de samenwerkingsovereenkomst “Herinrichting van het station en de stationsomgeving
van Gent-Sint-Pieters”. Deze samenwerkingsovereenkomst (SWO) werd op 6 juli 2004 ondertekend door de (toenmalig unitaire) NMBS, De Lijn, de stad Gent, het Vlaams Gewest
en Eurostation (tot 2018 filiaal van de NMBS) en bevat een eerste budgettaire raming en
planning.

6.1

Budgettaire ramingen

De oorspronkelijke budgettaire ramingen in de SWO zijn uitgewerkt op het niveau van de
samenstellende delen van het masterplan en gebaseerd op eerdere infrastructuurwerken.
Ze zijn onvolledig: een aantal kostenposten was nog niet gekwantificeerd en een aantal andere kostenposten ontbrak. Het globale niveau van de ramingen in de SWO en de verdeling
ervan tussen de partijen houden echter een engagement in van elk van de partijen en zijn
bijgevolg bindend.
Na de voorontwerpstudie in 2007 werden de ramingen uit de SWO aangevuld en grondig
herschikt. De globale toename van het budget beperkte zich echter tot 1,7 %. In de voorontwerpstudie waren een aantal keuzes gemaakt (bv. één grote overkapping in plaats van
afzonderlijke overkappingen, 6.800 in plaats van 5.000 fietsenstallingen). De plannen die
bij de voorontwerpstudie zijn uitgetekend, kunnen beschouwd worden als de (impliciete)
integratie van het ambitieniveau van de verschillende partijen244. Dit ambitieniveau is blijven evolueren tijdens de looptijd van het masterplan, wat ook nodig was om het afgestemd
te houden op evoluerende behoeftes. Zo werd bij de uitwerking van de gedetailleerde raming op meetstaat van de eerste fase van de renovatie van het station (sporen 12 tot 8)
rekening gehouden met aanpassingen aan de plannen om extra fietsenstallingen mogelijk
te maken245.
Tussen 2004 en 2014 stegen de budgettaire ramingen voor het masterplan gestaag. De voorbereidende werken waren op dat moment afgewerkt tegen een kost die uiteindelijk 7,8 %
hoger lag – uitgedrukt in euro2019 – dan de raming uit 2007. De ramingen voor projectmanagement en overhead verdubbelden nagenoeg tussen 2004 en 2014. De raming op meetstaat voor de eerste fase van het station (sporen 12 tot 8) lag – uitgedrukt in euro2019 – 20,7 %
hoger dan de eerdere globale raming uit 2007. De uitvoering van de eerste fase van de renovatie van het station liep verder en bleef binnen de verder geïndexeerde raming uit 2010.

244 Dit komt in de bewoording van de resolutie van 25 april 2019 overeen met “het opgestelde ontwerp” (zie vraag 3 aan
het Rekenhof).
245 Midden 2010 wordt op vraag van de stad Gent een akkoord met de NMBS ondertekend waarbij de stad Gent zich
engageert om de helft van in totaal 10.000 fietsenstallingen te financieren.
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In 2014 kende de toename van het budget een keerpunt. Toen eind 2013 een eerste gedetailleerde raming (op meetstaat) voor de tweede fase van de renovatie van het station (sporen
7 tot 1) werd uitgewerkt, besloot de NMBS om over te gaan tot een kostenreductie om op die
manier binnen het budget te blijven. Het resultaat van die kostenreductie werd in 2016 gebruikt als raming voor de eerste en tweede plaatsingsprocedure voor de tweede fase van
de renovatie van het station. De ontvangen offerteprijzen lagen aanzienlijk hoger dan het
beschikbare budget binnen de NMBS en De Lijn. Twee opeenvolgende procedures moesten
worden stopgezet.
Momenteel wordt een derde procedure voorbereid op basis van een verder aangepast plan
waarin de grote overkapping werd gewijzigd, het aantal fietsenstallingen wordt opgetrokken (onder meer door etagerekken, maar zonder de geplande uitgravingen waardoor toekomstige capaciteitsuitbreidingen gehypothekeerd worden) en de reizigerstunnel onder
het tramstation wordt geschrapt. Met deze aanpassingen beoogt de NMBS de opdracht voor
de tweede fase van de renovatie te gunnen zonder nood aan bijkomend budget. De raming
van de kosten voor extra studies naar aanleiding van wijzigingen aan de tweede fase van de
renovatie van het station was begin februari 2019 opgelopen tot 3,5 miljoen euro.

6.2

Raming van de termijnen

In de studies die voorafgingen aan de ondertekening van de SWO was een realistische planning geen prioriteit. De uitvoeringstermijn werd in 2004 op elf jaar geschat (2004-2014),
waarvan vier jaar voor de voorbereidende werken, zes jaar voor de renovatie van het station
en één jaar voor de afwerking en omgevingswerken. De start van de voorbereidende werken
was gepland in 2004. Er was dus geen tijd uitgetrokken voor de noodzakelijke voorafgaande
administratieve procedures.
Na het beëindigen van de voorontwerpstudie in 2007 werd een eerste gedetailleerdere planning (“basisplanning”) opgesteld. De totale uitvoeringstermijn veranderde weinig, maar
het begin van de voorbereidende werken werd doorgeschoven naar 2007 en het einde van
de werken naar eind 2016. De renovatie van het station Gent-Sint-Pieters werd opgedeeld in
twee grote fases: een eerste opdracht was de renovatie van de sporen 12 tot en met 8 en een
tweede opdracht de renovatie van de sporen 7 tot en met 1.
De eerste fase (sporen 12 tot 8) begon drie kwartalen later dan vooropgesteld in de basisplanning van 2007 (vierde kwartaal 2010 in plaats van eerste kwartaal 2010). De raming
van de uitvoeringstermijn werd met bijna drie jaar verlengd (eerste kwartaal 2015 in plaats
van tweede kwartaal 2012) om rekening te houden met de tijd die Infrabel nodig had voor
de spoorwerken en met de voorwaarden van het buiten werking stellen van de sporen246.
De einddatum voor het masterplan wordt na de voorbereiding van de plaatsingsprocedure
voor de eerste fase van de renovatie op augustus 2022 vastgesteld. Overeenkomstig de uitvoeringstermijn van 2.405247 dagen viel de einddatum voor de werken van de eerste fase op
9 juni 2017. De werken werden voorlopig opgeleverd op 20 september 2018. De vertraging
wordt grotendeels veroorzaakt door een herfasering van de werken om de veiligheid voor

246 Volgens planning REV6 die de NMBS beschouwt als base line planning.
247 Basisuitvoeringstermijn van 2.035 dagen en mogelijke onderbreking door de aanbestedende overheid van 370 dagen. De globale planning voor het Masterplan neemt de basisuitvoeringstermijn in rekening.
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de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen. Bij de voorlopige oplevering van
de eerste fase is de einddatum voor het masterplan naar midden 2027 doorgeschoven. Ongeveer de helft van deze vertraging met vijf jaar kan worden toegeschreven aan de herfasering248, de overige helft aan de herziening van de planning van de volgende fasen van de
renovatie.
Als Infrabel in 2015 ter voorbereiding van het bestek voor de tweede fase van de renovatie
van het station (sporen 7 tot 1) een overzicht maakt van de nodige spoorinfrastructuurwerken en op basis van de ervaring met de herfasering voor de eerste fase, wordt de einddatum
voor de tweede fase verder doorgeschoven naar 2026. Door de problemen met de plaatsing
van de overheidsopdracht voor de tweede fase, wordt in 2018 als nieuwe einddatum voor
de werken aan het station eind 2027 vooropgesteld; de streefdatum voor het einde van het
masterplan is nu eind 2028. Op de persconferentie van 24 januari 2020 wordt eind 2027 als
streefdatum voor de tweede fase herhaald. Gezien de vertraging van ruim vier jaar bij de
plaatsingsprocedure (zie punt 6.3) lijkt eind 2027 een optimistische streefdatum.

6.3

Overheidsopdrachten voor de renovatie van het station GentSint-Pieters

De eerste fase van de renovatie van het station (spoor 12 tot 8) werd midden 2010 gegund
voor 58,14 miljoen euro. Ze ging van start op 8 november 2010. Het einde van de werken
was, rekening houdende met de mogelijke onderbrekingen door de aanbestedende overheid van maximaal 370 dagen, gepland op 9 juni 2017. De sporen 12 tot en met 8 moesten
in dienst zijn op 11 december 2016. De totale kostprijs van de eerste fase bedroeg bij het
afsluiten van dit onderzoek 79,18 miljoen euro. De opdracht werd uiteindelijk voorlopig
opgeleverd op 20 september 2018, 468 dagen later dan de uiterste datum. De sporen 12 tot
en met 8 waren in dienst op 8 december 2017, 362 dagen later dan de uiterste datum. De
voornaamste oorzaak van zowel de vertraging als de meerprijs is een herfasering van de uitvoering van de opdracht. Daardoor konden tijdens de werken perronbreedtes van minimaal
zes meter behouden worden in plaats van de vooropgestelde drie meter, wat noodzakelijk
bleek na de indienstname van het eerste vernieuwde spoor.
De plaatsing van de overheidsopdracht van de tweede fase van de renovatie verloopt
zeer moeilijk. Om de verschillende fases op elkaar te laten aansluiten moest die midden
2016 worden aangekondigd. Twee procedures werden stopgezet door de hoge offerteprijzen
ten opzichte van de raming van de opdracht. Het Rekenhof is van oordeel dat de NMBS
grondiger naar een verklaring voor de grote verschillen tussen de raming en de ingediende
offertes had moeten zoeken. Een diepgaandere analyse had eventuele gebreken in de raming en/of marktverstorende factoren kunnen aantonen.
Een derde procedure zal in de loop van 2020 gestart worden op basis van een aangepast
en vereenvoudigd concept waarover de stad Gent en de NMBS een consensus bereikten.

248 De volledig opdracht diende “ten vroegste” uitgevoerd te zijn op 4 juni 2016 of “ten laatste” op 9 juni 2017, rekening
houdende met de mogelijke onderbrekingen door de aanbestedende overheid van maximaal 370 kalenderdagen.
De opdracht werd voorlopig opgeleverd op 20 september 2018. Ten opzichte van de globale planning voor het
Masterplan betekent dit een vertraging van ongeveer 2,5 jaar, aangezien deze enkel de basisuitvoeringstermijn in
rekening neemt. De vertraging kan grotendeels worden toegeschreven aan de herfasering.
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 olgens de planning bij het afsluiten van dit onderzoek zou deze nieuwe plaatsingsproceV
dure midden september 2020 bekendgemaakt worden, wat een vertraging van ruim vier
jaar betekent.

6.4

Aansturing van het masterplan

Het Rekenhof kon vaststellen dat de organen voor de aansturing van het masterplan GentSint-Pieters grotendeels conform de samenwerkingsovereenkomst werden uitgewerkt. Er
zijn geen aanwijzingen dat deze aansturing niet gewerkt heeft.
Het projectmanagementteam heeft blijk gegeven van grote flexibiliteit bij de invulling van
haar takenpakket en heeft het belang van het project altijd vooropgesteld, ook bij contractuele problemen. De instrumenten die de projectmanager gebruikt voor de opvolging van
het budget en de scopewijzigingen van het masterplan zijn echter niet optimaal; de projectdocumentatie is onvoldoende ontsloten en bevat te weinig onderbouwing bij belangrijke
evoluties. Desondanks heeft het Rekenhof geen concrete aanwijzingen gevonden dat de
manier waarop het masterplan wordt aangestuurd aan de basis ligt van hogere kosten of
langere termijnen.

6.5

Controle door de FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer controleert en volgt de investeringsdotaties voor de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters op. De eerste rapporteringen van de spoorweg
maatschappijen aan de FOD over de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters (vanaf
2006) gaven geen overzicht over het investeringsproject in zijn geheel en lieten niet toe een
reconciliatie met het masterplan Gent-Sint-Pieters te maken.
De financiële rapportering aan de FOD Mobiliteit en Vervoer baseert zich op de effectief
gedane kosten en de budgetten die de spoorwegmaatschappijen uittrekken in hun meerjareninvesteringsplannen. Dat budget wijkt echter af van het masterbudget dat de projectmanager voor alle partners bijhoudt. De NMBS verantwoordt die werkwijze omdat alleen
zo een optimale aanwending van de investeringsdotaties kan worden gegarandeerd. Het
Rekenhof wijst erop dat het systematisch toepassen van deze praktijk ertoe kan leiden dat
de FOD Mobiliteit en Vervoer langer dan nodig in het ongewisse wordt gelaten over de geraamde totaalprijs van sommige investeringsdossiers.
Sinds 2015 gebeurt de rapportering op basis van een vernieuwde, projectmatige aanpak. Die
heeft veel potentieel om op een efficiënte manier inzicht te geven in het verloop van het
project. De toelichting van de spoorwegmaatschappijen bij de evoluties tussen opeenvolgende verslagen blijft echter vaak summier en de FOD stelt weinig vragen om bijkomende
duiding. De vertaalslag van het masterbudget Gent-Sint-Pieters naar de rapportering aan
de FOD Mobiliteit en Vervoer is niet transparant en blijkt achteraf ook moeilijk te reconstrueren, zelfs door de spoorwegmaatschappijen. In tegenstelling tot de jaren daarvoor,
komt de planning in de rapportering aan de FOD vanaf 2015 volledig overeen met de meest
actuele masterplanning, goedgekeurd door de stuurgroep.
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft de minister tijdig en in voldoende detail geïnformeerd
over de vertraging bij de aanbesteding van de tweede fase van de renovatie van het station
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Gent-Sint-Pieters. De FOD drong daarentegen niet verder bij de NMBS aan op een grondigere analyse van de hoge offerteprijzen die aan de basis van deze vertraging liggen. De
beleidscel van de minister vroeg geen bijkomende informatie op over de gerapporteerde
problemen.
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