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PERSBERICHT: 17 oktober 2013, 11:00 CET  

Het consortium DG Infra - Eiffage finaliseert de realisatie in PPS van 
een nieuw gevangeniscomplex  Marche-en-Famenne 

Infrastructuurinvesteerder DG Infra en de Bouw- en Concessiegroep Eiffage zijn verheugd met de 

inhuldiging vandaag van de nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne, de eerste penitentiaire 

instelling in België die werd gerealiseerd met een Publieke Private Samenwerking (PPS) formule.  

 

In juni 2011 sloten de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen een 

DBFM (design-build-finance-maintain)-overeenkomst met het consortium Eiffage Benelux - Eiffage - DG 

Infra+ voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaren van een nieuwe 

gevangenis in Marche-en-Famenne. Dit PPS-project kadert in het Masterplan Gevangenissen 2008-2012, 

dat als doel heeft om het probleem van de overvolle gevangenissen aan te pakken.  

 

Eind oktober 2011 werd van start gegaan met de werken die voltooid werden eind september 2013. De 

gevangenis werd ter beschikking gesteld aan de gevangenisadministratie in oktober. Dankzij een hechte 

samenwerking tussen de verschillende partners werd het project gerealiseerd binnen de vooropgestelde 

timing en budget. Na de ingebruikname, blijft het consortium DG Infra-Eiffage gedurende 25 jaar 

verantwoordelijk voor zowel het onderhoud als een aantal facilitaire diensten voor rekening van de Regie 

der Gebouwen als opdrachtgever en het Ministerie van Justitie als gebruiker. Het is de eerste keer dat er 

in België een gevangenis wordt gerealiseerd en beheerd in een PPS formule.  

 

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra, over dit project: “We zijn zeer verheugd dat we 

vandaag kunnen aankondigen dat de gevangenis in Marche-en-Famenne operationeel is en dat we zo 

onze bijdrage leveren aan de realisatie van het Masterplan Gevangenissen. De goede samenwerking met 

onze partner Eiffage en onze opdrachtgevers was essentieel voor het succesvol afronden van dit PPS-

project. We kijken er dan ook naar uit om deze samenwerking verder te zetten in de toekomst en zo een 

goede dienstverlening naar onze klant, het ministerie van Justitie en de Regie der Gebouwen, te 

garanderen. Dit project toont aan dat het samenbrengen van verschillende competenties binnen een PPS 

een zeer efficiënte manier is voor het realiseren van kapitaalintensieve lange termijn projecten.” 

 

Olivier de Guinaumont, Directeur Operations en Asset Management Eiffage : “Dit nieuwe complex dat 

vandaag ingehuldigd wordt door onze klant is het resultaat van een intense samenwerking tussen de 

teams van de Regie der Gebouwen, de gevangenisadministratie en onze bedrijven Valens, Duchêne, 

Collignon, Reynders en FLIS die dit sleutel op de deur project gerealiseerd hebben onder aansturing van 

de projectvennootschap L’Hourgnette, die het DBFM contract is aangegaan. Voorbij de bouw blijven we 

aanwezig met Fexim die instaat voor het onderhoud en onze partner Sodexo voor de facilitaire diensten. 

Het welslagen van dit project is ook te danken aan de samenwerking tussen een multidisciplinaire 
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bouwgroep, Eiffage en een infrastructuurinvesteerder, DG Infra wat het mogelijk gemaakt heeft om een 

volledige en evenwichtige offerte voor te stellen alsook een lange termijn relatie met onze klanten.” 

 

 

OVER DG INFRA 

DG Infra, een joint-venture tussen Belfius en Gimv, ontwikkelt en investeert in infrastructuur en infrastructuur 

gerelateerde projecten. Dit omvat investeringen in Publiek Private Samenwerkingsprojecten en andere 

kapitaalintensieve projecten, die meestal gekenmerkt worden door gereguleerde en langetermijn contracten in sectoren 

zoals energie, transport, afval, communicatie, gezondheidszorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra beheert de 

niet-beursgenoteerde fondsen DG Infra+ en DG Infra Yield. Meer informatie over DG Infra kan u vinden op 

www.dginfra.com . 

 

OVER EIFFAGE  

EIFFAGE (www.eiffage.com) - één van de Europese leiders van bouw en concessies met 70000 medewerkers en een 

jaarlijkse omzet van 14 miljard euro’s – is actief op vijf gebieden: concessies en publiek private samenwerkingen (PPS), 

bouw, openbare werken, energie en metaalconstructie. De groep realiseerde onder andere het viaduct van Millau 

(concessie) en het nieuwe ‘Grand Stade de Lille Métropole’ te Rijsel. De groep stelt in België meer dan 3000 personen 

te werk. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra 

T +32 3 290 2173 – manu.vandenbulcke@dginfra.com 

Johan Van den Broeck, Algemeen Directeur – L’Hourgnette nv 

T +32 475 65 95 00 – johan.vandenbroeck@eiffagebenelux.com 

Olivier de Guinaumont, Directeur Operations en Asset mangement Eiffage Concessions 

T+33 1 41 32 82 64 – Olivier.deguinaumont@eiffage.com 
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