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VOORWOORD
2020 was in veel opzichten een speciaal jaar.

Ondanks de vele uitdagingen die de pandemie met zich 
meebracht, heeft de Regie der Gebouwen steeds de continuïteit 
van haar dienstverlening kunnen garanderen, en dit in het 
belang van onze klanten. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij 
de flexibiliteit, het doorzettingsvermogen, de motivatie, 
het professionalisme en de inzet van al onze medewerkers, 
wat ik enorm apprecieer!

Dankzij de modernisering van onze werking, die al vele jaren 
volop aan de gang is, konden we snel overschakelen naar 
nieuwe manieren van werken, zoals telewerk, videoconferenties, 
online opleidingen, projectopvolging vanop afstand,…

We hebben er alles aan gedaan om de missie van onze 
organisatie - namelijk het aanbieden van een kwalitatieve 
werkomgeving aan de federale overheidsdiensten en instellingen 
van openbaar nut en de instandhouding van het patrimonium 
van de Belgische staat – optimaal te volbrengen, ook in 
deze moeilijke omstandigheden. 
   
In 2020 hebben we talrijke projecten uitgevoerd waarop we 
trots kunnen zijn. U kan in dit activiteitenverslag een selectie 
ontdekken van de meest markante realisaties, maar dit wil 
natuurlijk niet zeggen dat de kleinere of minder zichtbare 
projecten minder belangrijk zijn, integendeel! 

Wat onze interne werking betreft, is de uitrol van een 
nieuw boekhoudsysteem, dat in 2021 in werking zal treden 
en ons financieel beheer zal verbeteren, verdergezet en 
afgerond. Ook de invoering van een nieuw vastgoedbeheer-
systeem van het type IWMS kende in 2020 heel wat stappen 
voorwaarts. 

Daarnaast hebben we verder gewerkt aan de optimalisering 
van onze aankoopprocedures en de verbetering van het 
beheer en de planning van onze projecten.  

De aanwerving van nieuw talent, essentieel om onze goede 
werking te blijven garanderen, is in 2020 eveneens vlot verlopen. 
Meer dan 80 nieuwe medewerkers zijn onze teams komen 
versterken en er werd voor elk van hen veel aandacht besteed 
aan hun onthaal en begeleiding. 

Ook de activiteiten op vlak van onze drie hoofdopdrachten 
– immo, bouw & renovatie, facility & onderhoud – werden 
verdergezet met efficiëntie en resultaat. De gezondheidscrisis 
heeft ons er niet van weerhouden om talrijke projecten 
op te starten, verder te zetten en af te ronden, uiteraard 
telkens met respect voor de geldende coronamaatregelen. 
Zo was er de eerstesteenlegging van de nieuwe gevangenis 
in Dendermonde, de eerste spadesteek voor het nieuwe 
gerechtsgebouw in Namen, de voltooiing van de werken 
voor een nieuwe permanente galerij in het Museum voor 
Natuurwetenschappen en voor het nieuwe KBR Museum 
in Brussel, de afronding van de renovatie van de rijksarchief-
gebouwen in Aarlen en in Antwerpen,… 

Heel wat grote werven kenden in 2020 eveneens vooruit-
gang, zoals de bouw van de nieuwe gevangenis in Haren, 
de renovatie van het oud gerechtsgebouw in Antwerpen en 
van de daken van de musea in het Brusselse Jubelpark. 

We hebben ook verder ingezet op de rationalisering van 
onze vastgoedportefeuille onder andere door diensten te 
centraliseren en sites te valoriseren die niet meer in gebruik 
zijn. 

De coronacrisis had en heeft bovendien een grote impact 
op onze gebouwen en op de behoeften van onze klanten. 
Het spreekt voor zich dat wij onze vastgoedstrategie zullen 
hertekenen om aan de nieuwe evoluties als gevolg van de 
gezondheidscrisis te kunnen beantwoorden. Ook de bezettings-
normen van onze gebouwen zullen wij aanpassen aan de 
nieuwe tendensen rond (tele)werk.  

Last but not least, hebben we in 2020 verschillende initiatieven 
genomen rond de verduurzaming en het koolstofvrij maken 
van onze vastgoedportefeuille, evenals het terugdringen 
van het energieverbruik van de overheidsgebouwen, één 
van de belangrijkste engagementen van onze organisatie.
 
Wil u weten hoe wij het bijzondere jaar 2020 hebben 
beleefd? Neem dan zeker dit activiteitenverslag door. 
Ik wens u alvast veel leesplezier toe! 

Laurent VRIJDAGHS
Administrateur-generaal
Voorzitter van het Directiecomité

Jan MATHU
Directeur 
Stafdiensten

Gert JANSENS
Directeur-generaal
Operationele diensten
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COVID-19:
impact op onze diensten

EEN CRISISSITUATIE ZONDER WEERGA

2020 staat in ons geheugen gegrift als het jaar waarin de wereld de 
strijd aanging met een onzichtbare vijand: het coronavirus. Toen 
wij de eerste berichten lazen over een virus dat in Wuhan (China) 
was opgedoken, kon niemand voorspellen dat dit ons leven 
drastisch zou veranderen. Wat we tot dan als normaal en voor de 
hand liggend ervaarden, werd plotseling in vraag gesteld en verboden: 
elkaar de hand geven, elkaar omhelzen, met collega’s lunchen, 
samen op kantoor werken, op café en restaurant gaan, je ouders 
en grootouders ontmoeten.  Om zichzelf en elkaar te beschermen 
moesten we voortaan afstand van elkaar houden.  De impact op 
ons leven, maar ook op de werking van onze organisatie was groot. 

DE CRISISCEL

Bij het begin van de pandemie in ons land, stelde het Directiecomité een 
crisiscel samen waarin verschillende diensthoofden deelnamen en 
waarbij de communicatieverantwoordelijke optrad als coördinator.  

De actualiteit werd op de voet gevolgd en gedurende het ganse jaar 
werden heldere en duidelijke richtlijnen opgesteld en meegedeeld 
aan de medewerkers.  Van in het begin werden de vakorganisaties 
hierbij betrokken.  

Het belangrijkste was om de medewerkers continu te informeren 
over de werking van onze organisatie en dit in volledige transparantie.  
Omdat het zeer snel duidelijk werd dat de crisissituatie lang zou 
duren, was het belangrijk om de medewerkers te blijven informeren en 
motiveren. Er werden bovendien snel ondersteunde maatregelen 
genomen in het kader van het welzijn en de mentale gezondheid 
van onze medewerkers.  

GEZONDHEID PRIMEERT

Uiteraard kwam de gezondheid van de medewerkers op de eerste plaats. De Regie der Gebouwen heeft er dan 
ook voor gezorgd dat zij snel over beschermingsmateriaal (mondmaskers, handgel, handschoenen) konden 
beschikken. Alle medewerkers die van thuis uit konden werken, kregen de opdracht om dit voortaan te doen. 
Iedereen beschikte over de nodige IT-apparatuur en men was al vertrouwd met het gebruik van tools zoals Teams 
voor vergaderingen op afstand, wat hielp bij de snelle omschakeling.  

Het sociaal engagement van de Regie der Gebouwen en haar solidariteit met de samenleving is  belangrijk.  Toen 
de  gezondheidsmedewerkers niet meer beschikten over voldoende beschermingsmateriaal, heeft de Regie 
der Gebouwen een voorraad FFP3-mondmaskers, handschoenen en beschermingsmateriaal overgemaakt aan 
de ziekenhuizen die in de frontlinie stonden in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Vervolgens werden locaties ter 
beschikking gesteld voor het inrichten van testcentra en het personeelsrestaurant in het administratief centrum in 
Leuven werd als tijdelijke studeerplek ingericht voor studenten. 

CONTINUÏTEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING

De impact van de crisis op onze core business (werven en overheidsopdrachten) was groot. Ondanks het feit 
dat de Regie der Gebouwen zelf geen enkele werf op eigen initiatief heeft geschorst, beslisten de aannemers en 
klanten om vele werven tijdelijk te schorsen. Van zodra het terug toegelaten was, werden de werven heropgestart 
waarbij de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen dienen nageleefd te worden. 

Johan VANDERBORGHT
Verantwoordelijke van de dienst Communicatie en coördinator van de crisiscel

« Een crisissituatie beheren zoals we die in 2020 hebben gekend, brengt vele uitdagingen met zich 
mee. Dankzij de samenhorigheid en het aanpassingsvermogen van alle medewerkers, heeft onze 
organisatie deze crisissituatie goed doorstaan en bleef onze dienstverlening gegarandeerd. Uit een 
interne enquête blijkt dat 97% van de deelnemers vindt dat de Regie der Gebouwen de crisis goed 
heeft aangepakt.  Dit is het resultaat van de inzet, het vertrouwen en de doorzettingskracht van alle 
medewerkers. Waarvoor dank! »
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MARKANTE FEITEN

START LOCKDOWN
IN BELGIË

18.03.2020
2019

JUSTITIEPALEIS EUPEN
VOLTOOIING RENOVATIE BIJGEBOUWEN

05.2020

GERECHTSGEBOUW GENT
VOLTOOIING PERMANENTE SCANSTRAAT

18.05.2020

GEVANGENIS NAMEN
START TWEEDE RENOVATIEFASE

05.06.2020

GERECHTSGEBOUW VERVIERS
OFFICIËLE TERBESCHIKKINGSTELLING 

NIEUWBOUW

03.2020 06.2020

EGMONTPALEIS BRUSSEL
START DAKWERKEN

21.07.2020

CONGRESKOLOM BRUSSEL
INWERKINGSTELLING VERNIEUWDE

VERLICHTING

07.2020

PARK VAN TERVUREN
VOLTOOIING RESTAURATIE STANDBEELD

«VIRGINIUS & VIRGINIA»

10.09.2020

MUSEUM VOOR 
NATUURWETENSCHAPPEN BRUSSEL

OPENING VERNIEUWDE VLEUGEL

17.09.2020

KBR MUSEUM BRUSSEL
OPENING NIEUW MUSEUM

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/de-regie-der-gebouwen-plaatst-permanente-scanstraat-het-gerechtsgebouw-gent
https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/de-regie-der-gebouwen-plaatst-permanente-scanstraat-het-gerechtsgebouw-gent
https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/de-regie-der-gebouwen-plaatst-permanente-scanstraat-het-gerechtsgebouw-gent
https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/de-regie-der-gebouwen-plaatst-permanente-scanstraat-het-gerechtsgebouw-gent
https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/de-regie-der-gebouwen-plaatst-permanente-scanstraat-het-gerechtsgebouw-gent
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiesite-justitiepaleis-uitbreiding-en-nieuw-gebouw
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiesite-justitiepaleis-uitbreiding-en-nieuw-gebouw
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiesite-justitiepaleis-uitbreiding-en-nieuw-gebouw
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiesite-justitiepaleis-uitbreiding-en-nieuw-gebouw
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-instituut-voor-natuurwetenschappen
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-instituut-voor-natuurwetenschappen
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-instituut-voor-natuurwetenschappen
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-instituut-voor-natuurwetenschappen
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
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MARKANTE FEITEN
EEDAFLEGGING MATHIEU MICHEL

STAATSSECRETARIS VOOR DIGITALISERING,
BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING,

PRIVACY EN DE REGIE DER GEBOUWEN

01.10.2020

2021

GERECHTSGEBOUW LEUVEN
PERSMOMENT ROND 

VOLTOOIING RENOVATIE

11.2020

SPACE POLE-SITE UKKEL
PLAATSING VAN 185 ZONNEPANELEN

16.11.2020

RIJKSARCHIEF AARLEN
OFFICIËLE TERBESCHIKKINGSTELLING

VERNIEUWD GEBOUW

12.12.2020

MARDASSON MEMORIAL BASTENAKEN
OVERDRACHT VAN HET BEHEER AAN DE

AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION

06.10.2020
23.12.2020

FORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM WAVER
AANKOOP TERREIN

29.09.2020

NIEUWE GEVANGENIS DENDERMONDE 
EERSTESTEENLEGGING

29.09.2020

NIEUW GERECHTSGEBOUW NAMEN
EERSTE SPADESTEEK

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtshof-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/mardasson-memorial
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/mardasson-memorial
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/mardasson-memorial
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtshof-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
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ONZE ORGANISATIE

3

84

157

25

10

541

Directiecomité

Algemene administratie en Juridische afdeling

DG Stafdiensten

DG Strategie en Vastgoedbeheer

DG Klantenbeheer

DG Operationele diensten

AANTAL MEDEWERKERS PER AFDELING OF PER 
DIRECTORAAT-GENERAAL

820 Totaal aantal medewerkers
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OPDRACHTEN
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. Ze beheert 
het federale overheidspatrimonium en vertegenwoordigt de federale staat in de vastgoed-
sector. Haar voornaamste doel is om de huisvesting van de verschillende federale 
overheidsdiensten te optimaliseren door hen een moderne, functionele en aan hun 
behoeften aangepaste werkomgeving ter beschikking te stellen. Dat doet ze door de 
bezetting van de gebouwen te rationaliseren, zowel op economisch vlak als op het vlak 
van duurzame ontwikkeling. Bovendien is de Regie der Gebouwen verantwoordelijk 
voor de renovatie van het federaal architecturaal en historisch patrimonium. Tot slot 
komt zij ook de verbintenissen voor gebouweninfrastructuur na die de Belgische staat is 
aangegaan met internationale instellingen, zoals de Europese Scholen of de Raad van 
de Europese Unie.

VESTIGINGEN
De Regie der Gebouwen telt een hoofdzetel in Brussel en zeven operationele diensten 
op verschillende locaties in heel België:

VLAANDEREN
REGIO WEST

(OOST- EN WEST-VLAANDEREN)

924.120 m²

VLAANDEREN REGIO NOORD 
(ANTWERPEN)

751.506 m²

WALLONIË REGIO WEST 
(HENEGOUWEN EN WAALS-BRABANT)

602.516 m²

BRUSSEL + HOOFDZETEL
3.031.318 m²

WALLONIË REGIO OOST 
(LUIK)

516.154 m²
WALLONIË REGIO ZUID  

(NAMEN EN LUXEMBURG)

395.618 m²

VLAANDEREN REGIO OOST
(LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT)

528.997 m²

Beheerde oppervlakte per operationele dienst

ONZE WAARDEN

Integriteit en verantwoordelijkheidszin

Professionalisme

Samenhorigheidsgevoel

Dienstverlening en klantgerichtheid

6.750.229
m2

935 
Gebouwen

660 
Gebouwen die eigendom

zijn van de staat

275 
Gehuurde gebouwen

FEDERAAL
VASTGOEDBEHEER
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PIJLERS
De opdrachten van de Regie der Gebouwen hebben betrekking op drie pijlers: Immo, Bouw & Renovatie, en 
Facility & Onderhoud. 

Deze pijlers zijn de voornaamste vakgebieden van de Regie der Gebouwen en ze zijn belangrijk om de vastgoedporte-
feuille van de federale staat efficiënt en degelijk te beheren.

IMMO
Het Immo-team beheert de aankoop, de verkoop, de 
inhuring en de verhuur van gebouwen en terreinen van 
de federale staat. Het stelt ook panden van de staat 
ter beschikking via huurcontracten, uitbatingsovereen-
komsten, enz. 

« Dankzij goed voorbereide verkoopdossiers werden in 
2020 zeven woningen, waarvan vier gelegen in beschermd 
landschap te Merksplas, een mede-eigendom met bpost 
te Malle en een geklasseerd oud herenhuis te Antwerpen 
verkocht. 

Voor een cohousing-project van de Federale Politie met 
de Politiezone Mechelen-Willebroek werd een huurovereen-
komst afgesloten. 

Het laatste trimester van het jaar was een spannende 
periode. Gelukkig werd de deadline van eind 2020 gehaald 
en kon een loods voor overtuigingsstukken te Herentals 
worden aangekocht. 

Dit zijn maar enkele realisaties van Immo-VRN. Vooral de 
goede samenwerking binnen ons team blijft inspirerend 
werken, ook al was 2020 een ‘bijzonder’ jaar. »

BOUW & RENOVATIE
Het Bouw & Renovatie-team staat in voor de renovatie en restauratie 
van de gebouwen die eigendom zijn van de staat. Het is ook belast 
met de opmaak en opvolging van Design- en/of Build-opdrachten 
en de terbeschikkingstelling van gebouwen in eigendom. 

« 2020 was een bijzonder ongezien jaar voor de pijler Bouw & Renovatie. 
Alle medewerkers moesten blijk geven van strijdlust en veerkracht om de 
verwachte projecten tot een goed einde te brengen. De voortzetting van projecten 
in een moeilijke omgeving vormde een extra uitdaging.  

Maar we kunnen blij zijn met: 

•        De naderende terbeschikkingstelling van het Centrum voor Geweld-
         bestrijding in Jumet (Federale Politie). 

•       De start van de de-radicaliseringsvleugel van de gevangenis van Ittre 
          (FOD Justitie). 

•       De voortdurende vernieuwing en beveiliging van de Interne Controle- 
        post (ICP) van de gevangenissen van Doornik en Nijvel (FOD Justitie). 

In 2021 zullen de studies voor de justitiepaleizen van Nijvel en Doornik worden 
voortgezet en zullen talrijke investeringen in onze gevangenissen worden 
gedaan. »

Philippe SELVAIS
Pijlerverantwoordelijke, Bouw & Renovatie
Wallonië Regio West (WRO)

Marie-Hélène KOOLEN
Pijlerverantwoordelijke, IMMO
Vlaanderen Regio Noord (VRN)

FACILITY & ONDERHOUD
Het Facility & Onderhoud-team staat in voor het onderhoud 
en het beheer van de gebouwen die de federale staat bezit en 
huurt. Het zorgt ook voor het conform maken van gebouwen, 
de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, 
de opmaak van aan vastgoedbeheer gelinkte raamcontracten 
of het beheer van gebouwen met meerdere bezetters. 

« Ik ben 8 jaar geleden in dienst getreden bij de Regie der 
Gebouwen en sinds januari 2020 heb ik het beheer op mij 
genomen van de dienst Facility  & Onderhoud van Brussel. 

Ondanks een ingewikkeld jaar op gezondheidsvlak, hebben we 
ons goed kunnen aanpassen aan de situatie en hebben we 
kunnen inzetten op digitalisering en nieuwe werkmethodes.  
Deze overgang was niet altijd evident voor onze medewerkers, die 
verplicht werden om uit hun comfortzone te treden. 

Maar we blijven in een positieve dynamiek waarvan het personeel 
en de waarden waarvoor we staan, de fundamentele pijlers zijn. 

In de loop van dit jaar zijn er in Brussel veel nieuwe medewerkers 
ons team komen versterken, sommige met veel jaren ervaring en 
andere die net van de schoolbanken komen. Ik denk dat ieder van 
hen zijn plaats heeft kunnen vinden en niet ontgoocheld is door 
de uitdagingen die we hen voorleggen. 

Nieuwe collega’s aanwerven is echter niet voldoende. Er moet 
vervolgens werk gemaakt worden van hun integratie en we 
moeten hen proberen te behouden door onder andere erkenning 
te tonen. 

Als we dit jaar terugkijken op hetgeen we samen bereikt hebben, 
kunnen we niet anders dan fier zijn dat we deel uitmaken van de 
Regie der Gebouwen. »

Pierre GORET
Pijlerverantwoordelijke, Facility & Onderhoud
Brussel
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KLANTEN
De klanten van de Regie der Gebouwen zijn de Belgische openbare instellingen die 
afhangen van de federale staat: de federale overheidsdiensten, de wetenschappelijke 
en culturele instellingen en de instellingen van openbaar nut. 

Daarnaast voert de Regie der Gebouwen verbintenissen in verband met gebouwen-
infrastructuur uit die de Belgische staat is aangegaan met internationale instellingen, 
zoals de Europese Scholen of de Raad van de Europese Unie. 

DIRECTORAAT-GENERAAL
KLANTENBEHEER
Het DG Klantenbeheer zorgt ervoor dat elke federale klant een uniek aanspreekpunt 
heeft bij de Regie der Gebouwen. 

Enkele getuigenissen van onze klanten:

DE GROOTSTE KLANTEN VOLGENS 
HET AANTAL GEBRUIKTE M²

FOD Justitie

FOD Financiën

Federale Politie

POD Wetenschapsbeleid

Andere

30%

15%

12%

8%

35%

Sara LAMMENS
Algemeen directeur a.i. - Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

« Voor de realisatie van het nieuwe KBR-museum werkten we zij aan zij 
met de Regie der Gebouwen. We slaagden er in een recordtijd en in 
moeilijke omstandigheden in om de werken tijdig te realiseren en kijken 
terug op een zeer fijne en constructieve samenwerking! »

Rudy VAN DE VOORDE
Directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen
FOD Justitie

« Sedert enkele jaren bewandelen de Regie der Gebouwen en het 
gevangeniswezen gezamenlijk de weg van de publiek-private samen-
werking met oog op de bouw van nieuwe gevangenissen. Voor ons was 
dit totaal onbekend terrein maar we zijn erin geslaagd, niet in het minst 
door de beschikbaarheid van de collega’s van de Regie der Gebouwen, 
die zich snel en grondig deze nieuwe omgeving eigen maakten, om de 
uitdagingen van onze Masterplannen gerealiseerd te zien. Hartelijk dank 
hiervoor. »
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PERSONEEL

725,18  
voltijds equivalenten

2,56%   
medewerkers met een 

handicap

817  
medewerkers volgden
een interne opleiding 

172  
medewerkers volgden een
 externe opleiding aan de

FOD Beleid en Ondersteuning

148  
medewerkers namen deel 

aan een studiedag

610   
medewerkers doen aan 

structureel telewerk

45,6 jaar   
gemiddelde leeftijd

820  
medewerkers 
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Verdeling per niveau

296

286

106

129

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Verdeling per statuut

196

555

Contractueel

Statutair

Verdeling per geslacht

445

375

Mannen

Vrouwen

Verdeling per taal

395

425

Nederlandstalig

Franstalig

Niveau A

Niveau B

Evolutie van het aantal medewerkers per niveau

Niveau C

Niveau D

2

64

Talent Exchange

Stagiaire

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100

200

300

400

500

2020

PERSONEEL

62
Statutaire aanwervingen

3
Outsourcing

(ICT en ingenieurs)

21
Startbaanovereenkomsten

2
Talent Exchange

AANWERVINGEN
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ONBOARDING
Op 3 februari 2020 lanceerde de dienst Organisatie- en Personeelsontwikkeling 
(OPO) van de Regie der Gebouwen een onboardingprocedure met als doel het 
onthaal en de opvolging van nieuwe medewerkers te verbeteren.

Nieuwe medewerkers worden vanaf het einde van de selectieprocedure tot aan de 
benoeming of de contractvernieuwing begeleid. De procedure duurt één jaar en 
bestaat uit verschillende stappen: 

•       Onthaalvoormiddagen met rondleiding in het gebouw
•       Bijeenkomsten tussen de nieuwe medewerker, zijn/haar diensthoofd en P&O
•       Feedbacksessies in groep 

Omwille van de Covid-19-crisis verliep de onboardingprocedure anders dan 
verwacht, maar dit heeft onze collega’s niet ontmoedigd. 

« Zelfs tijdens de lockdown wegens de coronapandemie is de 
Regie der Gebouwen haar nieuwe medewerkers blijven opvangen, 
weliswaar op een digitale manier. Ze heeft zich aangepast om 
de nieuwe medewerkers toch een warm welkom te geven en een 
gevoel van betrokkenheid op te wekken, zelfs vanop afstand. 

De verschillende stappen van de onboardingprocedure konden vanop 
afstand toegepast worden dankzij een goede samenwerking 
tussen meerdere diensten (P&O, ICT en logistiek). »

Stéphanie LECLÈRE
Projectleider Onboarding P&O
Brussel

In 2021 wordt het actieplan voor onboarding uitgebreid met de suggesties uit de feed-
backsessies. Een volgende grote stap betreft de uitrol van een peterschapsysteem dat 
midden 2021 zal worden opgericht. 

ONTHAALDAG 2020

Elk jaar wordt ook een onthaaldag georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers. 

In september 2020 kregen de nieuwe collega’s een infosessie, gevolgd door een 
bezoek aan de gerenoveerde daken van Bozar, die omgevormd werden tot een 
terras, naar het oorspronkelijke ontwerp van architect Victor Horta. 

In de namiddag was er de gelegenheid om het nieuwe KBR museum aan de Kunst-
berg te bezoeken. 

Voor de organisatie van de onthaaldag werden de geldende gezondheidsmaatregelen 
in acht genomen, zodat alle activiteiten coronaproof konden verlopen. 
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DIVERSITEIT

Nadat de Regie der Gebouwen zich in 2015 engageerde voor diversiteit door het 
Diversiteitscharter van de federale overheid te ondertekenen en in 2019 de 
Diversity Award won, ging zij in 2020 nog een stap verder en stelde zij haar eigen 
diversiteitscharter op. Op die manier bevestigt en concretiseert zij haar engagement 
door bij de Regie der Gebouwen een diversiteitsbeleid in te voeren. 

Verschillende stappen waren nodig: 

•

•

•

De Regie der Gebouwen draagt diversiteit hoog in het vaandel, en niet alleen 
qua beleid inzake welzijn op het werk. Het is belangrijk dat iedereen gewaardeerd, 
erkend en gerespecteerd wordt op de werkvloer, ongeacht zijn of haar geslacht, 
huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of herkomst. Iedereen heeft het 
recht om te werken in optimale omstandigheden en zich gerespecteerd te voelen 
door zijn of haar collega’s. 

DIVERSITEIT BIJ DE 
REGIE DER GEBOUWEN

Oef, allemaal verschillend!

De opmaak van een specifiek diversiteitscharter voor de Regie der Gebouwen.

Het stellen van een diagnose door het verzamelen en analyseren van kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens: Wat zijn de diversiteitscijfers? Voelen de medewerkers 
zich gediscrimineerd? Wat zijn de best practices en de te leveren inspanningen? 
Wat zijn de concrete actiepunten die reeds bepaald kunnen worden? 

De opmaak van een tweejarig actieplan dat alle processen van personeelsbeleid 
omvat en dat de in de diagnose vastgestelde actiepunten en de door het personeel 
gedefinieerde acties tijdens de georganiseerde participatieve virtuele workshops 
in oktober en november 2020 herneemt. 
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INTERNE PROJECTEN
NEW WAYS OF WORKING & 
MICROSOFT OFFICE 365
Sinds een aantal jaren werkt de Regie der Gebouwen aan het invoeren van de 
New Ways of Working (NWOW), nieuwe principes om het werk te organiseren.

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, moet de Regie der Gebouwen zowel 
beschikken over hedendaagse, flexibele en aangename werkomgevingen als over 
een aangepaste ICT-uitrusting. Bovendien wil ze het haar medewerkers mogelijk 
maken om meer tijds- en plaatsonafhankelijk te werken, en te zorgen voor een beter 
evenwicht tussen werk en privé en voor minder mobiliteitsproblemen.

In september 2020 werd de signalisatie van de hoofdzetel van de Regie der 
Gebouwen in Brussel volledig afgerond. Hierbij werd speciale aandacht besteed 
aan toegankelijkheid en zichtbaarheid voor personen met beperkte mobiliteit. De 
hoofdzetel werd in de afgelopen jaren volledig aangepast en gemoderniseerd. Deze 
modernisering blijft zich voortzetten, maar dan voornamelijk op digitaal vlak.

Zo werd Microsoft Teams, het samenwerkingsplatform van de Office 365-suite, in 
februari 2020 volledig uitgerold naar alle medewerkers van de Regie der Gebouwen. 
Ondanks het feit dat dit nieuwe software was voor vele medewerkers, werd het in de 
maanden na de uitrol zeer intensief gebruikt tijdens de periodes van telewerk. Het 
mailverkeer van de volledige organisatie werd in de lente van 2020 gemigreerd naar 
Exchange Online. Sindsdien bevinden alle mails zich in de cloud en werd de online 
veiligheid verhoogd. Daarnaast werd ook SharePoint Online via het centraal digitaal 
dossier verder uitgerold naar alle diensten.

CENTRAAL DIGITAAL 
DOSSIER
In 2020 werd het centraal digitaal dossier (CDD) volledig uitgerold binnen de Regie der 
Gebouwen. Het doel van dit CDD is om alle dossiers en documenten centraal, digitaal en 
op een gestructureerde manier te bewaren. De software die hiervoor gebruikt wordt, is 
SharePoint Online van de Microsoft Office 365-suite. Specifiek voor het CDD van de 
operationele diensten is dat verschillende soorten typedossiers aan complexnummers 
(sites, gebouwen, terreinen) gelinkt worden. Op de CDD-sites van de ondersteunende 
diensten is momenteel één typedossier voorzien voor overheidsopdrachten. Het CDD is een 
belangrijk samenwerkingsplatform en documentbeheersysteem binnen de diensten zelf, 
maar ook over de verschillende diensten heen. Daarnaast is sinds eind 2020 ook een flow 
voorzien van het CDD naar het nieuwe boekhoudkundige programma FaaS. 
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IMPLEMENTATIE VAN EEN 
INTEGRATED WORKPLACE 
MANAGEMENT SYSTEM

De Regie der Gebouwen werkte in 2020 verder aan de uitrol van een Integrated Workplace  
Management System (IWMS). De bedoeling van het IWMS is om onze activiteiten rond vast-
goed- en facilitair beheer zo goed mogelijk te ondersteunen. De firma Planon werd in 2019 
aangesteld om ons de komende jaren te begeleiden bij de implementatie ervan.

In 2020 namen de operationele diensten het IWMS in gebruik voor het beheer van onze 
vastgoedportefeuille. Hierbij werden onder andere deze gegevens ingevoerd in het IWMS:

• de inventaris van sites, gebouwen en terreinen met hun parameters;

• de bezettingsgegevens van de gebouwen;

• huur- en verhuurcontracten en zakelijke rechten.

In 2020 werd ook een module ontwikkeld waarmee de medewerkers werkplekken kunnen 
reserveren in onze zetels in Brussel en Antwerpen.  

Sarah DE LOOR
Projectleider, Directoraat-generaal Strategie & Vastgoedbeheer

« Dankzij het IWMS kunnen we al onze activiteiten rond vastgoed en facility 
centraliseren via één systeem. Dit laat ons toe om op een efficiëntere manier 
informatie uit te wisselen en samen te werken. Bepaalde processen zullen 
zelfs geautomatiseerd kunnen worden. Het IWMS zal ook bijdragen tot de 
uniformisering van de processen over de verschillende diensten heen. »

#REGIESAFEONLINE

In oktober 2020 lanceerden we een interne sensibiliseringscampagne rond 
cybersecurity: #RegieSafeOnline. De campagne werd afgetrapt met een 
online quiz om naar de huidige kennis over online veiligheid van medewerkers 
te peilen. Aan de hand van de informatie van het Centrum voor Cybersecurity 
België informeerden we de medewerkers nadien over vier specifieke thema’s 
die telkens gedurende een volledige maand zouden toegelicht worden: 
‘Phishing’, ‘Sterke Wachtwoorden en tweestapsverificatie’, ‘Social Engineering’ 
en ‘GDPR’. Er werd tevens gekozen om voor deze campagne samen te 
werken met een cartoonist die gepaste visuals kon maken per thema. De 
campagne zal afgerond worden in de lente van 2021.



NIEUWE FINANCIËLE SOFTWARE

In 2020 bereidde de Regie der Gebouwen de ingebruikname van een nieuw financieel software-
pakket  voor: FaaS. Ze werkte daarvoor nauw samen met de FOD Beleid en Ondersteuning, die 
het gebruik van een boekhoudsysteem aanbiedt volgens het ‘Finance as a Service’- principe, en met 
consultancybedrijf Capgemini, dat de software implementeerde. 

Het gaat om een pilootproject: een nieuw gestandaardiseerd boekhoudpakket voor de instellingen 
van openbaar nut. De Regie der Gebouwen is de eerste die het programma FaaS in gebruik neemt 
op 1 januari 2021.

Jan CAMERLINCK
Afdelingshoofd a.i., financiële afdeling

« Met de lancering van FaaS stapt de financiële afdeling een nieuw tijdperk in. Dit 
moet ons in staat stellen om gemakkelijker tegemoet te komen aan de wettelijke 
verplichtingen en zal een belangrijke verbetering zijn op het vlak van de modernisering 
en digitalisering van onze processen. »

Robert VAN HOLSBEEKE
Informaticus, financiële afdeling

« De Regie der Gebouwen verwerkt elk jaar zo’n twintigduizend facturen, voor de meest 
uiteenlopende bestellingen en projecten. De overstap naar nieuwe financiële software is 
een administratief en technisch huzarenstukje dat een impact zal hebben op een groot 
aantal van onze medewerkers. De migratie van de financiële gegevens van het oude 
naar het nieuwe systeem heeft bloed, zweet en tranen gekost in december 2020. De 
overstap naar een online datagedreven platform belichaamt de nieuwe digitale 
bedrijfsvoering bij de Regie der Gebouwen. »

16ACTIVITEITENVERSLAG 2020 - INTERNE PROJECTEN
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DE UITROL VAN BIM BIJ HET CENTRUM
VOOR TECHNISCHE EXPERTISE EN
INNOVATIE (CTI)
In 2020 gooide het CTI – de voormalige studiedienst SAE – van de Regie der Gebouwen zijn werking om. Een van de 
disciplines die opgericht werden, betreft BIM. Dit staat voor Building Information Modeling, oftewel bouwwerkinformatiemodel. 
Een bouwwerkinformatiemodel stelt een virtuele weergave van een gebouw voor. Het is een manier om de uitwisseling van 
informatie te vergemakkelijken aan de hand van digitale modellen. Dit model geeft niet enkel de geometrie (de vorm) van een 
gebouw weer, maar geeft ook informatie mee over de objecten (materialen, types technische installaties, ...) waaruit het 
gebouw is opgebouwd. 

Enkele typische kenmerken van BIM zijn, onder andere: 

•        opmaak van een model voor doorgaans een groot en/of nieuw project, voornamelijk door een aangesteld studiebureau;

•        deelmodel per discipline (architectuur, stabiliteit, HVAC, …) die allemaal samengebracht worden tot één geheel; 

•        clash detection: het snel opsporen van fysische botsingen in de modellen; 

•        onderzoek naar oplossingen nog vóór de uitvoering is gestart; 

•        verbeterde communicatie tussen alle betrokken partijen;

•        3D-visualisaties;

•        opslag en beschikbaarheid van informatie die de efficiëntie van de werf bevorderen.

Het BIM-model speelt ook een centrale rol in het as-built-dossier. Alle informatie van een gebouw is gemakkelijk en centraal 
beschikbaar. De kennis over bepaalde objecten (de hoeveelheden in het gebouw, de laatste vervangingen, de nodige 
attesten, …) kan vlot geraadpleegd worden. BIM is bijgevolg niet alleen nuttig bij de constructie of renovatie van een project, 
maar ook bij het onderhoud. 

Nico SMETS
Ingenieur, Centrum voor technische expertise en innovatie – BIM-cel

« Het structureren en centraliseren van de gegevens in BIM en de invoer van informatie zijn uitermate belangrijk. 
Daarom worden er duidelijke afspraken gemaakt met alle partijen die tijdens het project gebruik zullen maken van 
BIM. Het belangrijkste doel van BIM is om de toegang tot de juiste informatie op het juiste moment gedurende de 
levenscyclus van een project te faciliteren. »
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MILIEUBELEID
NAAR MEER DUURZAME
OPENBARE GEBOUWEN
In 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende duurzame projecten gefinancierd 
voor een totaalbedrag van ongeveer 2 miljoen euro, via haar investeringsbudget dat 
specifiek bestemd is voor rationeel energieverbruik. 

Naast de investeringen die met dit budget werden gedaan, voert de Regie der Gebouwen 
nog tal van andere werkzaamheden uit om het energieverbruik van de gebouwen die 
zij beheert, te verminderen. Bijvoorbeeld in het geval van meer omvangrijke renovatie- 
of bouwprojecten, die via het traditionele investeringsprogramma worden gefinancierd 
en daarom niet expliciet als energiebesparende werkzaamheden worden vermeld. 

Of het nu gaat om een renovatie of een nieuwbouw, elk project heeft een duurzaam 
aspect. De Regie der Gebouwen geeft de voorkeur aan hoogrendementsinstallaties 
(condensatieketels, systemen die energie recupereren, ledverlichting) en aan alternatieve 
of weinig vervuilende energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, 
zonnepanelen en zonneboilers ...).  

ISOLATIE VAN DE DAKEN VERVANGING VAN DE RAMEN

DE ENERGIERENOVATIE VAN GEBOUWEN
RENOVATIE VAN DE STOOKPLAATSEN

PLAATSING VAN GROENE DAKEN
RENOVATIE VAN DE VERLICHTING

PLAATSING VAN ENERGIETELLERS

PLAATSING VAN THERMOSTATISCHE KRANEN
WARMTERECUPERATIE OP DE VENTILATIE

REGENWATERRECUPERATIE VERVANGING VAN STOOKKETELS

INSTALLATIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN
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BELGISCH NATIONAAL ENERGIE-
EN KLIMAATPLAN (NEKP)
Het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) is een Europese 
verplichting die voortvloeit uit de richtlijn 2018/2002/EU en de reglementering 
van 2018/1999 over het beleid van de energie-unie en de klimaatactie. Deze legt 
doelstellingen vast rond de vermindering van de broeikasgassen en van het 
energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie. 

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Belgische NEKP aan-
gezien in de massa van bronnen van Belgische broeikasgasemissies gebouwen 
tussen de 30 en de 40% van het totale energieverbruik vertegenwoordigen.  

In dit verband heeft de Regie der Gebouwen verschillende acties op lange termijn 
gepland, waaronder de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen 
die zij beheert, de vermindering van de bezette oppervlakten (via monitoring en 
toepassing van de nieuwe bezettingsnorm), relighting, de renovatie van oude 
gevangenissen en de installatie van fotovoltaïsche installaties. 

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende aanvragen ingediend voor 
aanvullende financiering om deze doelstellingen in het kader van het herstelplan 
te bereiken. 

DUURZAAM BEHEER
De Regie der Gebouwen houdt eveneens rekening met de aspecten van energie-
verbruik en duurzaamheid in haar vastgoedhandelingen, met name in geval van 
leasing, aankopen, publiek-private partnerschappen of overheidsopdrachten waarin 
criteria rond duurzaamheid en laag energieverbruik zijn opgenomen.  

De optimalisering van haar vastgoedportefeuille maakt eveneens integraal deel 
uit van de uitgevoerde acties, zoals de invoering van een betere monitoring, de 
vermindering van de bezette oppervlaktes, maar ook de rationalisering ervan door 
de toepassing van de bezettingsnorm op het aantal m² dat door de medewerkers 
moet worden bezet. 

Ten slotte werkt de Regie der Gebouwen met een contract voor de levering van 100% 
groene energie voor alle gebouwen die zij beheert. 

DUURZAAM EN ECOLOGISCH 
VERVOER

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen 2 vouwfietsen aangekocht ter aanvulling van de 
klassieke en elektrische fietsen die ze ter beschikking stelt van haar medewerkers aan 
het onthaal van de hoofdzetel. Ook de operationele dienst Vlaanderen Regio Noord 
heeft dit jaar een nieuwe elektrische fiets aangeschaft. 

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen ook twee beveiligde fietsenstallingen geïnstalleerd 
in de garages van haar hoofdzetel. Eén voor het eigen personeel en een twee-
de voor de justitiediensten die in blok A van het gebouw zijn ondergebracht. 
De Regie der Gebouwen wil haar klanten zoveel mogelijk voorzien van beveiligde 
fietsenstallingen. In 2020 beschikten niet minder dan 150 overheidsgebouwen 
al over een beveiligde fietsenstalling. 

Wat betreft de auto’s, beschikt de Automobielendienst van de Regie der Gebouwen 
over 10 nieuwe hybride voertuigen om te voldoen aan verschillende milieuvereisten 
zoals de lage-emissiezones, de EURO-normen en de omzendbrief 307. 
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ENKELE DUURZAME PROJECTEN
VOLTOOID IN 2020

BRUSSEL - Space Pole-site 

In november 2020 heeft de Regie der Gebouwen 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen laten installeren op 
de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Koninklijke 
Sterrenwacht van België (KSB). Deze zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar doen verminderen.  

VOTTEM - Laboratorium en noodoproepcentrum 112  

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen 146 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het noodoproepcentrum 
in Vottem laten installeren. Deze leveren een geschatte besparing op van 30% van het globale elektriciteitsverbruik 
van de 112. Er werden ook koelsystemen van de servers geïnstalleerd om zowel het elektriciteits- als het verwarmings-
verbruik te verminderen. 

AARLEN - Rijksarchief  

In november 2020 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van het Rijksarchief in Aarlen voltooid. De oude 
bouwschil werd volledig geïsoleerd en er werd een energiezuinig bijgebouw gebouwd, waar een warmtepomp 
met verticale geothermische sonde gevoed wordt door fotovoltaïsche zonnepanelen. Dat maakt het mogelijk 
om gratis groene energie te recupereren, die opgeslagen zit in de bodem. Via geocooling wordt het bijgebouw 
in de winter verwarmd en in de zomer afgekoeld.

ANTWERPEN - Rijksarchief   

In september 2020 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van het Rijksarchiefgebouw in Antwerpen 
voltooid, waarbij diverse duurzame aspecten aan bod kwamen, zoals de installatie van een warmtepomp en 
ledverlichting. De leeszaal en de multifunctionele ruimte zijn voortaan geventileerd in functie van het gemeten 
CO2-gehalte, waardoor energie kan worden bespaard. 
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ANTWERPEN
VLAAMS-BRABANT
WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

VLAANDEREN

81
37
52
66
36

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

488 877
210 015
298 135
286 409
149 350

27
18
32
39
13

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

262 629
82 029

127 126
212 450

87 603

108
55
84

105
49

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

751 506
292 044
425 261
498 859
236 953

STAATSCOMPLEXEN GEHUURDE COMPLEXEN TOTAAL

TOTAAL VLAANDEREN 272 1 432 786 129 771 837 401 2 204 623

WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN
LUIK
LUXEMBURG
NAMEN

WALLONIË

28
84
77
53
59

122 823
310 076
401 063
151 189
167 541

9
27
34

5
13

25 602
144 015
115 091

21 037
55 851

37
111
111

58
72

148 425
454 091
516 154
172 226
223 392

TOTAAL WALLONIË 301 1 152 692 88 361 596 389 1 514 288

BRUSSEL

BRUSSEL

87 1 663 970 58 1 367 348 145 3 031 318

TOTAAL 660 4 249 448 275 2 500 781 935 6 750 229

VASTGOEDPORTEFEUILLE VAN DE FEDERALE STAAT

93,5%

van de oppervlakte van de staats-
gebouwen beheerd door de Regie 
der Gebouwen is toegewezen aan 
een klant

91,4%

van de oppervlakte van de 
gebouwen in staatseigendom
is toegewezen aan een klant

97%

van de oppervlakte van 
de gehuurde gebouwen is 
toegewezen aan een klant
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AANTAL VERKOCHTE 
GEBOUWEN IN 2020

21

17

1

verkochte gebouwen in VLAANDEREN

verkochte gebouwen in WALLONIË

verkocht gebouw in BRUSSEL

AANTAL AANGEKOCHTE 
GEBOUWEN IN 2020

aangekochte gebouwen in VLAANDEREN

aangekochte gebouwen in WALLONIË

IMMO VLAANDEREN

In het kader van de optimalisatie van de vastgoedportefeuille heeft de dienst Immo 
Vlaanderen in 2020 enkele huurcontracten voor gebouwen die (gedeeltelijk) leegstonden 
of verlaten werden, vroegtijdig beëindigd.  

De huurovereenkomst voor het bijgebouw van de FOD Financiën in Brasschaat werd in 
oktober 2020 stopgezet. Ook het contract voor het vredegerecht in Wervik werd begin 
december 2020 beëindigd. 

Met Befimmo werd er een akkoord bereikt over een vervroegde opzegging van tien 
huurcontracten, waarvan zeven volledig en drie gedeeltelijk werden opgezegd. 

IMMO WALLONIË

De Immo-diensten van Wallonië hebben in het jaar 2020 in totaal 17 verkopen gerealiseerd.  
Deze transacties leverden € 8,5 miljoen inkomsten op.  

Tijdens deze gezondheidscrisis werden wij geconfronteerd met eisen waaraan wij 
nooit eerder het hoofd moesten bieden. De toeristische sites, die gedurende meerdere 
maanden gesloten waren, hebben enorm geleden onder de restrictieve maatregelen 
gelinkt aan Covid-19. Verscheidene concessiehouders van toeristische sites waarvan 
wij eigenaar zijn (zoals de Leeuw van Waterloo of de burcht van Bouillon) hebben een 
beroep gedaan op onze solidariteit door een vermindering te vragen van de jaarlijkse 
vergoeding die zij betalen. In overleg met haar Staatssecretaris, de heer Mathieu Michel, 
heeft de Regie der Gebouwen elk van die verzoeken ingewilligd. Zo hebben wij deze 
concessiehouders enkele duizenden euro’s bespaard, waardoor zij minder hard 
getroffen uit deze gezondheidscrisis zullen komen. 

Voor de gerechtsgebouwen van Namen en Aarlen werden verzoeken ingediend voor 
de opnames van een film en een serie. Die verzoeken, die in volle gezondheidscrisis 
werden ingediend, kregen een gunstig advies van de Regie der Gebouwen onder 
voorbehoud van de naleving van een strikt protocol. 

2

2
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IMMO BRUSSEL
Het jaar 2020 was een atypisch jaar. De verkopen van de gebouwen in de regio’s hebben de 
financiële noden van de Regie der Gebouwen kunnen dekken, waardoor er in Brussel maar 1 
verkoop heeft plaatsgevonden (de voormalige verkeerspost ‘‘Reyers’’ van de Federale Politie). 

Vanwege de gezondheidscrisis kon er slechts een gunstig gevolg gegeven worden aan twaalf 
evenementen, allen fotoshoots of filmopnames, onder andere in de eeuwfeestpaleizen aan de 
Heizel en het Jubelpark, twee zeer populaire locaties. 

In 2020 werden alle records gebroken inzake nota’s aan de Ministerraad, 
voor onder andere:
  

• De voortzetting van de inspanningen inzake de optimalisering van de Immo-portefeuille  

• De rationalisering van het gebruik van de beschikbare ruimte  

• Masterplannen – met de FOD Financiën op kop 

• De nodige verhuizen 

• New Ways of Working (NWOW) projecten 

De basis werd gelegd voor het verwerven van het depot van de Koninklijke Muntschouwburg 
alsook de tunnel tussen de schouwburg en het stapelhuis. De aankoop van het gebouw zal 
in 2021 verder behandeld worden.

In 2020 zijn ook tal van gebouwen van eigenaar veranderd, en dienden desbetreffend de 
nodige bij-aktes opgesteld te worden. 

Verder heeft Covid-19 de Regie der Gebouwen genoopt tot het verlengen of herzien van 
overeenkomsten en het toekennen van opschortingen van betaling van huur. 

De overeenkomst met Toerisme Vlaanderen voor het Dynastiepaleis op de Kunstberg werd 
verlengd voor de expo Meet the Masters, maar de dienst Immo Brussel heeft dit jaar gewerkt 
aan een nieuwe te publiceren opdracht. De oproep voor een nieuwe concessie zal in 2021-
2022 gepubliceerd worden voor een culturele activiteit, gelijkaardig aan de huidige invulling 
van het gebouw.  

Verschillende inhuringen konden beëindigd worden met Waterside en Regentschapsstraat 54 
als meest in het oog springende opzeggingen. Het geheel is goed voor een optimalisering van de 
portefeuille met zo’n 30.595 m² en een structurele besparing van ongeveer € 6 miljoen, inclusief 
btw.
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VASTGOEDSTRATEGIE 
IMPACT COVID-19

In mei 2020 werd er een werkgroep opgericht bij de Regie der Gebouwen om 
de rol van haar organisatie te bepalen tijdens de gezondheidscrisis. Sindsdien 
werden er maandelijkse online samenkomsten georganiseerd voor de analyse 
van een selectie topics, en hoe we in de toekomst een dergelijke crisis het 
hoofd zouden kunnen bieden. 

De meest relevant vraag is hoe de kantooromgeving er post-Covid-19 zal uitzien. 
Enkele onderwerpen die deel uitmaken van de analyse zijn: de uitrusting van 
vergaderzalen, het aanbieden van een reservatiesysteem, de telewerkcorrectie 
en telewerkplek, de aanpassing van de werkplek op vlak van Eerste Inrichtings-
werken (EIW) (makkelijk te desinfecteren materiaal), HVAC (optimale ventilatie), 
circulatie (eenrichtingsverkeer) en automatisatie (verlichting, kranen, deuren, …).  

De visie op het gebruik van kantooroppervlakten is dat werknemers er op een 
andere manier zullen werken: meer brainstorming en samenwerking – waar-
door Local Support Area’s belangrijker worden - en minder individueel werk. 

Sinds november 2020 werkt de werkgroep aan een kostenbatenanalyse. Het 
idee is om zoveel mogelijk klanten de overstap naar New Ways of Working 
(NWOW) te laten maken, indien hun activiteiten dit toelaten. In eerste instantie 
zal dit een verhoging van de kosten teweegbrengen, aangezien de Regie der 
Gebouwen instaat voor EIW en de bijbehorende incentive voor meubilair. Op 
termijn voorziet de Regie der Gebouwen echter een daling van de kosten, 
aangezien er minder oppervlakte nodig zal zijn, hetgeen minder inhuringen en 
minder eigendommen vereist.  

De analyse van de werkgroep over de organisatie van het professioneel leven 
en het gebruik van kantoorruimten is nog niet beëindigd en wordt verdergezet 
in 2021.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN

AANTAL GEPUBLICEERDE OVERHEIDSOPDRACHTEN
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FINANCIËN

Totale ontvangsten

€ 798.555.132,18

Totale uitgaven

€ 791.053.093,07

Opbrengst verkopen

€ 13.356.560,44 

Jaarlijkse huurkost

€ 480.736.995,67 

Personeel

Werkingskosten

€ 10.508.687,89 

€ 16.163.86,10 

€ 138.797.350,55 

Andere uitgaven (belastingen en 
taksen, verwijlintresten, outsourcing, ...)

Nieuwe verbintenissen
(investeringsprogramma)

€ 59.246.753,99 

CORE BUSINESS WERKINGSUITGAVEN
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PROJECTEN

JUSTITIEPALEIS BRUSSEL

GERECHTSGEBOUW LEUVEN

OUD GERECHTSHOF ANTWERPEN

JUSTITIEPALEIS NAMEN

VREDEGERECHT EIGENBRAKEL

JUSTITIESITE VERVIERS

JUSTITIEPALEIS EUPEN

ONDERNEMINGSRECHTBANK IEPER

ONDERNEMINGSRECHTBANK TURNHOUT

MASTERPLAN DETENTIE

GEVANGENIS VERVIERS

NIEUWE GEVANGENIS DENDERMONDE

NIEUWE GEVANGENIS LEOPOLDSBURG & VRESSE

FORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM WAVER

GEVANGENIS NAMEN

GEVANGENIS MERKSPLAS

GEVANGENIS BERGEN

DETENTIECENTRUM SAINT-HUBERT

GEVANGENIS DOORNIK

VREDEGERECHT BOUSSU

JUSTITIE

RIJKSARCHIEF AARLEN

RIJKSARCHIEF ANTWERPEN

RIJKSARCHIEF EUPEN

RIJKSARCHIEF HASSELT

RENOVATIE DAKEN EGMONTPALEIS BRUSSEL

SITE JUBELPARK BRUSSEL

KONINKLIJK LEGERMUSEUM BRUSSEL

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
BRUSSEL

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË (KBR) BRUSSEL

KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL

REKENHOF BRUSSEL

BELGISCH STRIPCENTRUM BRUSSEL

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM BRUSSEL

STANDBEELD VIRGINIUS & VIRGINIA TERVUREN

BOZAR BRUSSEL

CONGRESKOLOM BRUSSEL

KONINKLIJK DOMEIN VAN LAKEN

KONINKLIJK PALEIS BRUSSEL

SPACE POLE BRUSSEL

MARTELARENMONUMENT BRUSSEL

CULTUUR & ERFGOED

TRAININGSCENTRUM FEDERALE POLITIE JUMET

GROENDREEFSITE GENT

LABORATORIUM & NOODOPROEPENCENTRUM FEDERALE 
POLITIE VOTTEM

CONTROLE & VEILIGHEID

VERHUIS DG EPI NAAR HOOFDZETEL REGIE DER GEBOUWEN 
BRUSSEL

STREET ART WTC III BRUSSEL

RENOVATIE WETSTRAAT 16 BRUSSEL

INRICHTINGSWERKEN

BOMVRIJE KAZERNE DENDERMONDE

COHOUSING FEDERALE EN LOKALE POLITIE MECHELEN

AANKOOP ADMINISTRATIEF CENTRUM KOUTERPOORT GENT

IMMO

MARDASSON MEMORIAL BASTENAKEN

VERKOOP ADMINISTRATIEF CENTRUM MALLE

GEBOUW AARLENSTRAAT 104 BRUSSEL

VERKOOP ADMINISTRATIEF CENTRUM VIELSALM

OPSTELLING TUIN WIERTZ MUSEUM BRUSSEL

ART RECONNECTS BELGIUM CHARLEROI EN BRUSSEL

HUISVESTING FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV) LUIKBELGISCH PAVILJOEN VOOR EXPO 2020 DUBAI
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JUSTITIEPALEIS VAN BRUSSEL

In 2018 werden de studies aangevat voor de restauratie van de gevels van het Justitiepaleis. De 
opdracht werd toegewezen aan het studiebureau PERSPECTIV architecten (architectenbureau 
Karel Breda). Gezien de omvang en de complexiteit van het gebouw, zal de restauratie in 3 
verschillende fases voorzien worden.

In de eerste fase zal de gevel aan de kant van het Poelaertplein, met inbegrip van het peristilium 
en het plein dat zich voor het Justitiepaleis bevindt, en de sokkel van de koepel worden 
gerestaureerd.
Begin 2021 worden de stellingen verstevigd aan de gevel aan de kant van het Poelaertplein en 
wordt de studie opgestart die voorafgaat aan de restauratie van deze gevel.

De gevels aan de kant van de Miniemenstraat, de Wolstraat en de Wynantstraat volgen in de 
andere  fases.

De bedoeling is om de restauratie van alle gevels van het Justitiepaleis tegen 2030 af te ronden 
en het gebouw tegen dan stellingvrij te maken. Ook zullen de ramen verbeterd worden met het 
oog op duurzaam energieverbruik (thermische prestatie, warmtetransmissie).

Poelaertplein 1 - 1000 BRUSSEL

Het box in the box-project bestaat uit de inrichting van 4 hoogbeveiligde zittingszalen op één 
van de binnenkoeren van het Justitiepaleis. 
 
Deze binnenkoer werd vorige eeuw volgebouwd. De constructies werden afgebroken en vervangen 
door verschillende nieuwe volumes die onderling met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kwam 
terug een deel van de oorspronkelijke gevel en binnenkoer vrij.

De werken werden in september 2018 gestart en worden in 2021 voltooid.  

De kostprijs van dit project bedraagt ongeveer € 5,2 miljoen, inclusief btw.

In april 2019 werd de officiële stuurgroep «Steerco Poelaert» opgericht. Deze heeft 
als doel om de samenwerking en informatie-uitwisseling te verbeteren tussen de 
instanties die betrokken zijn bij de renovatie- en restauratiewerken aan het 
Justitiepaleis. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen, 
de Poelaertstichting, de FOD Justitie, de betrokken beleidscellen en de bevoegde 
Brusselse instanties.

In haar eerste bestuursjaar (2019-2020) boog de Steerco zich onder andere over de 
restauratie van de gevels, de toekomstige restauratie en renovatie van de binnenkant 
van het Justitiepaleis, de bouw van de “box in the box”, de toekomstige invulling van de 
publieke zones rondom het Justitiepaleis en de onderhoudswerken aan het gebouw.

JUSTITIE

Box in the box (2018-2021)

Restauratie gevels (2018-2030)

Steerco Poelaert

© GlobalView

https://www.regiedergebouwen.be/nl/box-box
https://www.regiedergebouwen.be/nl/2018-2030-restauratie-van-de-gevels
https://www.regiedergebouwen.be/sites/default/files/activiteitenverslag_steerco_poelaert_nl.pdf
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Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 LEUVEN
GERECHTSGEBOUW LEUVEN

Renovatie van de buitenschil

In augustus 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatie en restauratie van de buitenschil van 
het gerechtsgebouw in Leuven. De werken gingen van start in augustus 2018. 

Gans de gevel werd gereinigd en de beschadigde natuursteenblokken werden vervangen of hersteld. 

Op de daken werden kapotte leien vervangen en de koperen daken werden deels hersteld en deels 
vernieuwd.

De koperen bekroning van de centrale koepel werd op basis van oude tekeningen en foto’s 
gereconstrueerd.

De houten ramen langs de straatzijde en de ramen aan de werkruimtes werden vervangen, wat 
het comfort van de gebruikers ten goede komt en de energiefactuur zal doen dalen. 

Om de hoofdingang toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit, werd een 
hefplatformlift voorzien. 

Het draaihek aan de inkom werd vervangen door een nieuw exemplaar, dat qua uitzicht beter past in 
het historische interieur.

Sara SCHREURS
Architecte, Bouw & Renovatie
Vlaanderen Regio Oost

« Niet enkel de buitenschil werd vernieuwd. In de “Salle des Pas Perdus” (monumentale 
hal) op de tweede verdieping werd het glazen plafond vernieuwd en er werd een 
beschermkoepel over geplaatst om bevuiling in de toekomst te voorkomen. Op die manier 
valt het licht weer naar binnen in deze prachtige ruimte! »

De Regie der Gebouwen investeerde in deze opdracht in totaal ongeveer € 4,5 miljoen, inclusief btw.
 
Ter gelegenheid van de voltooiing van de werken werd zowel een fysieke als digitale expo uitgewerkt 
over de geschiedenis en architectuur van het gebouw. 

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtshof-0
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Britselei 55 - 2000 ANTWERPEN
OUD GERECHTSHOF ANTWERPEN

Eind 2019 startte de Regie der Gebouwen met de grondige restauratie en renovatie van het oud 
gerechtshof in Antwerpen. Het monument, dat dateert van 1877, zal na de werken weer in gebruik 
genomen worden door verschillende gerechtelijke diensten. 

In 2020 werden voornamelijk afbraak- en ruwbouwwerken uitgevoerd, waarbij het de bedoeling was 
om het oorspronkelijke ontwerp in ere te herstellen en de vertroebeling die in de loop der jaren ontstaan 
is door verscheidene verbouwingen, ongedaan te maken.

De overkoepeling van de binnenkoer naast de centrale inkomhal werd afgebroken en de binnengevels 
werden gerestaureerd. Deze binnenkoer zal opnieuw fungeren als “peristilium”, een ruimte in open-
lucht omgeven door een zuilengang.  Deze ingreep zorgt ook voor een grotere lichtinval in de imposante 
inkomhal – de zogenaamde “salle des pas perdus”. 

Op één van de overige binnenkoeren wordt momenteel een nieuw volume gebouwd voor de Kamer 
van inbeschuldigingstelling en de zolderverdieping van het gerechtsgebouw wordt omgevormd tot een 
prachtige kantoorzone door toevoeging van dakkapellen en nieuwe binnengevels.

In de assisenzaal worden de muurschilderingen gereinigd en zal de ruimte lichter gemaakt worden 
door verscheidene ingrepen. 

Dit project is ook een duurzame renovatie: zo werden de daken geïsoleerd, wordt het buitenschrijnwerk 
vervangen door performant schrijnwerk naar oorspronkelijk model en worden de platte daken voor-
zien van groendaken. Bovendien wordt het gehele gebouw voorzien van energie-efficiënte technische 
installaties en wordt het regenwater gerecupereerd voor de spoeling van de toiletten.

De werken zouden in de tweede helft van 2022 afgerond zijn. De kosten bedragen ongeveer 
€ 52,5 miljoen, inclusief btw (studie inbegrepen).

Renovatie en restauratie 

© Artes

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtshof-britselei
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Rue des Bourgeois - Rue Général Michel - Boulevard Cauchy - 5000 NAMEN
JUSTITIEPALEIS NAMEN

In september 2020 startte de bouw van het nieuwe Justitiepaleis van Namen. Bij de bouw 
van dit toekomstige complex van 34 600 m² wordt rekening gehouden met de omgeving 
en criteria voor zeer laag energieverbruik. 

Het complex wordt gebouwd op de vroegere site van de “Leopoldskazernes” door AG 
Real Estate, aan wie in juli 2020 de opdracht gegund werd voor de financiering, de over-
name van het ontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het gerechtsgebouw. 
Het einde van de werken wordt voorzien in 2023, op dat moment zal de Regie der 
Gebouwen een huurovereenkomst ondertekenen voor 18 jaar met aankoopoptie.

Rue Pierre Flamand 64 - 1420 EIGENBRAKEL
VREDEGERECHT EIGENBRAKEL

In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen de herinrichting afgerond van 
nieuwe beveiligde ruimtes op de 1ste verdieping van het administratief 
centrum van Eigenbrakel zodat de gerechtelijke kantons van Eigenbrakel, 
Kasteelbrakel en Waterloo gegroepeerd konden worden.

De ruimte werd volledig heringericht: nieuwe scheidingswanden, een 
onthaalloket voor de griffie, een zittingszaal met een verhoogde zitbank 
en akoestische panelen, een kantoor voor de rechter, enz. De technische 
installaties werden ook vernieuwd: elektriciteit met nieuwe ledverlichting, 
ventilatie, een kitchenette, sanitair en een beveiligde toegangscontrole. Tot 
slot werd de toegang voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) 
verbeterd door een aangepaste onthaalbalie en een nieuwe ingang vanaf 
de parking van het gebouw.

Deze eerste installatiewerken werden gerealiseerd tussen december 2019 
en maart 2020 en kostten ongeveer € 565.000, inclusief btw.

Nathalie Huygens
Diensthoofd van de afdeling Wallonië

« Dit toekomstig modern, duurzaam en beveiligd gebouw zal 14 zittings-
zalen tellen en zal het mogelijk maken om de rechtbanken van Namen 
een centrale, unieke locatie te bieden waar al hun diensten gecentraliseerd 
zijn. Het zal de vorm aannemen van een eiland met in het midden de 
«salle des pas perdus». De ingang zal via een esplanade lopen, die in het 
verlengde van de Dewezstraat ligt. »

© AdP²

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/vredegerecht-3
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gerechtsgebouw-2
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Rue du Tribunal 4 en 9 - 4800 VERVIERS
JUSTITIESITE VERVIERS

In juni 2020  heeft de Regie der Gebouwen het gloednieuwe gebouw, vlak naast het huidige 
justitiepaleis, officieel ter beschikking gesteld van de FOD Justitie. Nadat de Regie der Gebouwen 
deze nieuwe constructie aankocht, heeft ze er alle eerste installatiewerken in uitgevoerd: wanden, 
afwerkingen en technische installaties (HVAC, elektriciteit, beveiliging en sanitaire voorzieningen). 
Ze heeft er ook twee nieuwe grote zittingszalen en twee raadkamers ingericht, alsook een onthaal-
balie, drie loketten en verschillende kantoorruimtes. 

De kostprijs voor de aankoop en de inrichtingswerken bedraagt ongeveer 
€ 6,9 miljoen, inclusief btw. 

Tegelijkertijd heeft de Regie der Gebouwen in 2020 de dringende werken en beveiligingswerken 
verdergezet in het oude justitiepaleis, zoals het stutten en stabiliseren van de gevel van de Janson-
vleugel en de demontage van 6 kapellen en schouwen van deze vleugel.

Philippe DEFAWE
Technisch expert, Facility & Onderhoud 
Wallonië Regio Oost

« Dit nieuw gebouw met een bruto-oppervlakte van 2.657 m² maakt een kwalitatieve 
huisvesting mogelijk van de diensten van de arbeidsrechtbank, het arbeids-
auditoraat, en het eerste en het tweede kanton van het vredegerecht. Om een 
laag energieniveau te bekomen, werden verschillende elementen in orde gebracht 
zoals een doorgang, zonwerend glas aan de zuidkant van het gebouw, omvangrijke 
isolatiediktes, studie en beperking van thermische bruggen, gecontroleerde lucht-
dichtheid, recuperatie en valorisatie van regenwater, ledverlichting met bewegings-
detectiesysteem,...»

Rathausplatz - 4700 EUPEN
JUSTITIEPALEIS EUPEN

In maart 2020  heeft de Regie der Gebouwen de tweede en laatste fase van 
het project voor Justitie in Eupen afgerond. 

De tweede renovatiefase duurde een jaar, van januari 2019 tot januari 2020. 
Op de buitenmuren, een aantal binnenmuren, de structuur van het dak en 
de vloerplaat op het gelijkvloers na, werd alles afgebroken en heropgebouwd 
om te beantwoorden aan de behoeften van Justitie.

De kosten van de eerste installatiewerken van deze tweede fase bedragen 
ongeveer € 415.000, inclusief btw. 

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiesite-justitiepaleis-uitbreiding-en-nieuw-gebouw
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis
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Grote Markt 10 - 8900 IEPER
ONDERNEMINGSRECHTBANK IEPER

Restauratie buitenschrijnwerk
In de zomer van 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de restauratie van het 
buitenschrijnwerk en de dakkapellen van de ondernemingsrechtbank in Ieper.  

Dit gebouw, dat beschermd is als monument, is gelegen aan de Grote Markt.  

De werken gingen van start in juni 2019 en kostten ongeveer € 525.000, inclusief btw.  

Warandestraat 44 - 2300 TURNHOUT

ONDERNEMINGSRECHTBANK 
TURNHOUT

In het najaar van 2020 verhuisde de ondernemingsrechtbank in Turnhout 
naar een nieuwe locatie. Deze is voortaan gehuisvest in het voormalige 
rijkswachtcomplex in de Warandestraat. Het complex werd tussen 2013 en 
2019 door de Regie der Gebouwen gerenoveerd en gerestaureerd en uitgebreid 
met een nieuwbouw.  

Het handelsarchief werd eind september 2019 al overgebracht naar de 
nieuwbouw.

De verhuis van de ondernemingsrechtbank vormt het sluitstuk van de 
centralisering van alle gerechtelijke diensten in Turnhout rond het Kasteel 
van de Hertogen van Brabant.

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/ondernemingsrechtbank
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MASTERPLAN DETENTIE EN 
INTERNERING IN HUMANE 
OMSTANDIGHEDEN
In 2008 keurde de federale ministerraad het eerste Masterplan goed dat een 
actieplan uittekende voor een detentie en internering in humane omstandigheden.  
 
Het Masterplan voorziet onder andere de bouw van nieuwe gevangenissen om 
de sterk verouderde inrichtingen te vervangen en de renovatie van bestaande 
inrichtingen om extra capaciteit te creëren en de overbevolking terug te dringen.  

Het Masterplan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt, aangepast en aangevuld. 
In 2016 werd een derde Masterplan goedgekeurd met een nieuw lange-
termijnbeleid. 

De nieuwe gevangenissen worden telkens gerealiseerd via een DBFM-overeen-
komst. “DBFM” staat voor “Design”, “Build”, “Finance” en “Maintain” en houdt 
in dat zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van de 
gevangenis worden uitbesteed aan een private partner via één geïntegreerd 
contract. De private partner stelt het complex dan gedurende een bepaalde 
periode (bijvoorbeeld 25 jaar) ter beschikking van de federale staat, die hier-
voor een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding betaalt. Op het einde van het 
contract neemt de federale staat de gevangenis over.  
 
Voor de bouw van de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC) wordt 
voor DBFMO gekozen, waarbij ook de operationele uitbating (“Operate”) van het 
centrum wordt toevertrouwd aan een private partner. 

De uitbreiding of renovatie van bestaande sites worden gerealiseerd op basis 
van eigen overheidsfinanciering.  

in 2020 werden verschillende projecten uit het Masterplan afgerond, verder-
gezet of opgestart. 

Gent

Beveren

Antwerpen

Dendermonde
Aalst

Haren

Leopoldsburg

Waver

Leuze-en-Hainaut

Paifve

Regio Luik

Verviers

Marche-en-Famenne

Vresse-sur-Semois

Gerealiseerde gevangenissen en FPC

Gevangenissen in uitvoering

Toekomstige gevangenissen en FPC

© Cafasso

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/detentie-en-internering-humane-omstandigheden
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NIEUWE GEVANGENIS DENDERMONDE

Op 29 september 2020 werd de symbolische eerste steen gelegd voor de nieuwe gevangenis in 
Dendermonde, die de verouderde inrichting in het centrum zal vervangen.  
 
De nieuwe gevangenis zal klaar zijn tegen eind 2022 en plaats bieden aan 444 mannelijke 
gedetineerden.  
 
Alvorens de bouwwerken van start gingen, werd de nieuwe toegangsweg naar het terrein van 
de gevangenis verder afgewerkt. In maart 2020 werd ook een brug over de Oude Dender 
geplaatst, die deel uitmaakt van deze weg. 

Terrein aan het Oud Klooster - 9200 DENDERMONDE

Roel HOUBEN
Architect, Projectgroep Gevangenissen 

« De nieuwe gevangenis in Dendermonde heeft een gelijkaardige typologie als 
deze in Beveren. Ook hier bestaat de inrichting uit geclusterde bouwdelen: een 
inkomgebouw, een dienstengebouw, het cellulair gedeelte en een logistiek 
gebouw. Elk met zijn eigen eisen qua functionaliteit, veiligheid en structuur (vb. 
bouwhoogtes), wat zorgt voor korte looplijnen en overzichtelijkheid. De 
architecten hebben ook ingezet op transparantie, duurzaamheid en toegankelijkheid 
om zo het humane karakter van de inrichting te kunnen maximaliseren. »GEVANGENIS VERVIERS

In oktober 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen aan de afbraak 
van de onteigende woningen. Het doel is om de oppervlakte van de 
site van de oude gevangenis uit te breiden en aan de nodige 
veiligheidsvoorwaarden te voldoen voor de uitbating van de 
toekomstige gevangenis.   

De gevangenis zou plaats bieden aan 240 gedetineerden en maakt 
deel uit van het Masterplan III voor detentie en internering in humane 
omstandigheden.   

De start van de eerste fase van de overheidsopdracht, een 
DBFM-procedure (Design, Build, Finance, Maintain), is voorzien in 
2021 en de start van de werken is voorzien in 2024. 

Chaussée de Heusy - 4800 VERVIERS

© BAM/POLYGON Graphics

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-13


In oktober 2020 publiceerde de Regie der Gebouwen de overheidsopdrachten voor de indiening 
van kandidaturen voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de toekomstige 
nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.  
 
Voor de gevangenis van Leopoldsburg dienden vier consortia een kandidatuur in, voor die van 
Vresse-sur-Semois ging het om vijf consortia. Eind maart 2021 wordt beslist welke van deze 
consortia een eerste offerte met een concreet project mogen indienen. Verder in 2021 zullen, na 
een grondige analyse van die offertes, onderhandelingen worden opgestart zodat na de indiening 
van een “BAFO” (Best And Final Offer) de opdracht eind 2022 gegund kan worden. 

De gevangenissen van Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois zullen elk plaats bieden aan 312 
gedetineerden. Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, starten de werken 
voor beide gevangenissen eind 2023. Ze zullen vermoedelijk tegen midden 2026 voltooid zijn. 

De gevangenis van Leopoldsburg zal gebouwd worden op een terrein dat door Defensie werd 
overgedragen aan de Regie der Gebouwen.  

De gevangenis van Vresse-sur-Semois komt op het terrein van de voormalige NAVO-basis in Sugny, 
naast het Fedasil-complex. 

NIEUWE GEVANGENISSEN 
LEOPOLDSBURG EN VRESSE-SUR-SEMOIS
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Meer info over de gevangenis in Leopoldsburg

Meer info over de gevangenis in Vresse-sur-Semois

WAVER - FORENSISCH 
PSYCHIATRISCH CENTRUM

Eind december 2020 heeft de Belgische Staat een terrein in Waver aangekocht 
waar de Regie der Gebouwen een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) 
van 250 plaatsen zal bouwen. 

Voor de realisatie van het FPC zal de Regie der Gebouwen een DBFMO-
procedure lanceren (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). 

De aankoop van het terrein kostte € 3 miljoen, inclusief btw.  

Brusselsesteenweg - 1300 WAVER

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-11
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-des-quatre-bornes
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/forensisch-psychiatrisch-centrum-2
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In mei 2020  heeft de Regie der Gebouwen de tweede fase van de renovatiewerken 
in de gevangenis van Namen opgestart. De werken zullen ongeveer 2 jaar duren.  

Net zoals de vleugels B en D die afgewerkt werden in 2019, worden de vleugels A en 
C grondig gerenoveerd, van de vloer tot aan het plafond. Tijdens deze fase worden 
er ook opfrissingswerken uitgevoerd in de psychiatrische vleugel en in het panoptisch 
centrum. 

De kosten van deze tweede fase bedragen ongeveer € 9,5 miljoen, inclusief btw.  

GEVANGENIS NAMEN
Place Abbé Joseph André 7 - 5000 NAMEN

In 2019 ging de Regie der Gebouwen van start met de renovatie van het 
dak van het hoofdgebouw van de gevangenis in Merksplas. In augustus 
2020 werden de werken voltooid.  

De kroonlijsten, de dakkapellen en het buitenschrijnwerk werden ver-
nieuwd. Bovendien werden de dakpannen vervangen en werd de toren 
boven de hoofdingang gerestaureerd.  

De Regie der Gebouwen investeerde in deze opdracht ongeveer € 580.000, 
inclusief btw.

GEVANGENIS MERKSPLAS
Steenweg op Wortel 1 - 2330 Merksplas

Renovatie dak van het hoofdgebouw

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-12
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De gevangenis van Bergen, die dateert uit de 19de eeuw, is verouderd en vereist 
verschillende renovatiewerken.  

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen ongeveer € 1,5 miljoen, inclusief btw 
geïnvesteerd in dit project voor verschillende werken: 

GEVANGENIS BERGEN
Boulevard Winston Churchill 24 - 7000 BERGEN

De Regie der Gebouwen heeft in 2020 Blok 5 van het detentiecentrum van 
Saint-Hubert volledig gerenoveerd. In deze blok worden een afdeling van 16 cellen, 
waaronder een voor personen met een beperkte mobiliteit, een refter met selfservice 
en een grootkeuken ondergebracht. 

180 fotovoltaïsche panelen werden op het dak met natuurleien geplaatst. Deze 
zullen de CO2-productie met ongeveer 11 ton per jaar verminderen. 

Er werd ook een warmtepomp geplaatst in deze blok om de refter van de ge-
detineerden te verwarmen in de winter en af te koelen (klimatiseren) in de zomer.  

De totale kost van dit project bedraagt ongeveer € 4,1 miljoen, inclusief btw. 

DETENTIECENTRUM VAN
SAINT-HUBERT
Thiers del Borne - 6870 SAINT-HUBERT

• Beveiliging van de toegangssas en vervanging van de verschillende toegangsdeuren  
                en -poorten. 

• Vernieuwen van het perimeterdetectiesysteem van de gevangenis. 

• Vervanging van de elektrische installatie van de Interne Controlepost (ICP). 

• Vervanging van de verlichting in de administratieve gang. 

• Vervanging van de slotracks en de bekabelingen. 

• Herstelling van de anti-smokkelnetten, alsook de daken van het ingangsgebouw. 

• Vervanging van het koudeproductiesysteem voor voeding in de keuken. 

Séverin MEESSEN
Projectleider, Diensthoofd a.i.
Wallonië Regio Oost

« Om de impact op de werking van het centrum te beperken, 
werden de werken in twee fases georganiseerd. De eerste fase 
omvatte de keuken zodat deze zo snel mogelijk functioneel zou 
zijn. Tijdens deze eerste fase werd ook een tijdelijke keuken in-
gericht in gespecialiseerde containers. Vervolgens werd een 
stopzetting van de werf voorzien vóór de aanvang van de tweede 
fase om er zich van te verzekeren dat alles correct werkte en om 
zich van de keukencontainers te ontdoen. De tweede fase zou de 
refter omvatten, de afwerking van de keuken en de celafdeling. »
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In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen de eerste installatiewer-
ken beëindigd in het gebouw dat zich bevindt aan de rue Grande 
Campagne in Boussu om er de vredegerechten van Boussu en 
Colfontaine in samen te brengen. 

De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer en heeft samen met 
de eigenaar de ruwbouw- en elektriciteitswerken gefinancierd. 

Ze heeft ook de volledige beveiligingswerken gefinancierd (toe-
gangscontrole met badges en anti-inbraaksysteem). 

De investering van de Regie der Gebouwen voor dit project be-
draagt ongeveer € 51.500, inclusief btw. 

VREDEGERECHT BOUSSU
Rue Grande Campagne 34 - 7301 BOUSSU

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken afgerond in de gevangenis van Doornik: 

 •   Vervanging van de verouderde stopcontacten en verlichtingstoestellen van vleugel A.  
 •   Vervanging van het openingssysteem van op afstand (rack sloten) van alle cellen. 
 •   Installatie van nieuwe branddeuren. 
 •   Installatie van een nieuwe telefooncentrale. 
 •   Installatie van een systeem voor het gebruik van dienst walkie talkies. 
 •   Vervanging van het interfonie- en communicatiesysteem van de 2 spreekkamers en 
      8 individuele boxen. 
 •   Het conform maken van de hoofdkeuken aan de normen. 
 •   Verbouwing van de voormalige directeurswoning naar kantoren.   
 •   Uitvoering van een reeks herstellings- of onderhoudswerken, zoals: 
        
  ○  herstelling van de inkomhal en het dak van de gang bij de keuken.  
	 							 ○		renovatie van de schilderwerken van de controlepost. 
	 						 ○		herstelling van lekken op alle kelderverdiepingen. 
	 							 ○		voorlopige herstellingen in de douches van vleugel C. 
         ○		vervanging van een verwarmingsketel en demontage van oude stookolievaten. 

Deze werken vertegenwoordigen een totale investering van ongeveer € 700.000, inclusief btw. 

Sinds maart 2020 vervangt de Regie der Gebouwen ook een reeks elektrische installaties die noodzakelijk 
zijn voor de goede werking van de gevangenis: de HS-cabine (hoogspanning), het stroomaggregaat en 
het algemeen Laagspanningsbord (ALSB). De werken zouden eind 2021 voltooid zijn. 

In juni 2020 is de Regie der Gebouwen ook gestart met de werken voor de inrichting van een nieuwe 
interne controlepost (ICP). Deze werken zouden ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen, voor een 
kost van ongeveer € 3,5 miljoen, inclusief btw. 

GEVANGENIS DOORNIK
Rue du Chantier 1 - 7500 DOORNIK

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/vredegerecht-1
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CULTUUR & ERFGOED

Op 16 november 2020 stelde de Regie der Gebouwen aan het Rijksarchief van Aarlen zijn 
voormalige gebouw, dat volledig gerenoveerd en gemoderniseerd werd, officieel ter 
beschikking. De volledige gebouwschil werd geïsoleerd, er werden nieuwe kantoorruimtes 
voorzien en er werd een nieuwe ventilatiegroep geïnstalleerd voor een betere controle 
van de klimaatomstandigheden. 

In 2019 voltooide de Regie der Gebouwen al de bouw van een energiezuinige uitbreiding, 
waardoor de archiveringscapaciteit met 20 km toenam.  

Het totale project vertegenwoordigt een investering van ongeveer € 8,7 miljoen, inclusief btw, en 
liep van april 2017 tot oktober 2020.  

RIJKSARCHIEF AARLEN
Parc des Expositions 9 - 6700 AARLEN

Roderik RICHARD
Industrieel ingenieur, Bouw & Renovatie 
Wallonië Regio Zuid

« Het duurzame aspect van het project was eveneens belangrijk. Niet alleen 
de volledige schil van het voormalige gebouw werd geïsoleerd, maar ook 
het bijgebouw dat werd opgericht bestaat uit een energiezuinige nieuwbouw 
met een hoge isolatiegraad. Er werden verschillende werkwijzen toegepast 
om bij te dragen tot de energiebesparing, zoals een verticale geothermische 
warmtepomp (glycolwater/water) en fotovoltaïsche panelen. Bovendien is er 
een watertank van 20 m³ voorzien die niet alleen de sanitaire installaties 
bedient, maar ook de adiabatische wisselaar van de ventilatiegroep. Hier-
door is het dus mogelijk om een “gratis” verfrissing te verwezenlijken van de 
ventilatielucht tijdens de zomermaanden. »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-en-uitbreiding
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In september 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de grondige renovatie- en restauratiewerken aan het gebouw van het 
Rijksarchief in Antwerpen, dat dateert uit 1905-1906.  

De werken werden in 2007 opgestart omdat het Rijksarchief te kampen had met plaatsgebrek door het groeiend aantal 
archiefbestanden. Om de opslagcapaciteit te vergroten, werden er 2 aanpalende herenhuizen geannexeerd, werd de voormalige 
binnentuin omgevormd tot een overkoepelde leeszaal en werden er twee bijkomende ondergrondse archiefruimtes gecreëerd.  
 
Door een juridisch geschil tussen de Regie der Gebouwen en de oorspronkelijke aannemer lag de werf echter jarenlang stil. Begin 
2019 kwam het project in een stroomversnelling. De opdracht werd toen toegewezen aan een nieuwe hoofdaannemer, die in 
mei 2019 startte met de afwerking van het gebouw en de installatie van alle technieken. Deze werken werden in september 2020 
afgerond.  
 
Het gebouw van het Antwerpse Rijksarchief is nu klaar om weer in gebruik genomen te worden. Alle publieke ruimtes (de leeszaal, 
bibliotheek, multifunctionele ruimte voor 80 personen, vestiaire, cafetaria, sanitair) bevinden zich op het gelijkvloers en zijn ook 
vlot toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.    
 
De archiefdepots zijn verspreid over de drie hoger gelegen verdiepingen en de twee bijkomende ondergrondse verdiepingen. 
Elke archiefruimte kreeg een eigen klimaatregeling, waardoor de archiefstukken in optimale omstandigheden worden bewaard.  
 
De kostprijs voor de afwerking en technieken bedroeg ongeveer € 4,5 miljoen, inclusief btw.   

In april 2021 heropent het Rijksarchief de deuren voor het publiek. 

RIJKSARCHIEF ANTWERPEN
Door Verstraeteplaats 5 - 2018 ANTWERPEN

Kristien VAN HEMELRYCK
Architecte, Bouw & Renovatie
Vlaanderen Regio Noord

« De authentieke elementen van het gebouw werden zoveel mogelijk behouden: van de witte mozaïekvloer 
in de inkomhal, de monumentale houten voordeur met bronzen beslag, de statige ijzeren trap, de hoge 
plafonds in de kantoren tot en met de originele betonnen archiefrekken en brandvrije ijzeren depotdeu-
ren. Materialen die nieuw zijn, werden gekozen in functie van duurzaamheid en authenticiteit. »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-1
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De Regie der Gebouwen heeft een 19de-eeuws gebouw in zijn huidige staat gekocht van de Duits-
talige Gemeenschap. Ze voorziet de renovatie van dit beschermd gebouw en zal er ook een nieuw 
bijgebouw optrekken. De bedoeling is om er het Rijksarchief in onder te brengen, dat nu gehuisvest 
is in de Kaperberg 2-4.   

Het project voor het Rijksarchief van de Duitstalige gemeenschap omvat 3 grote delen: 

In de eerste plaats de restauratie van het gebouw aan de straatzijde, dat beschermd is en dateert 
van het begin van de 19de eeuw. Het dak van dit gebouw wordt op een identieke manier 
gereconstrueerd, met integratie van warmte-isolatie. De gevels en het buitenhoutwerk worden 
volledig gerestaureerd. Dit gebouw zal in de nabije toekomst plaats bieden aan kantoren, 
vergaderzalen en de leeszaal. 

Vervolgens wordt een bestaand bijgebouw, dat dateert van de jaren 1970, gerenoveerd. Deze 
beantwoordt immers niet meer aan de huidige normen op het vlak van isolatie, elektriciteit en 
veiligheid. De gevels van het bijgebouw worden dus volledig geïsoleerd en er worden 
binneninrichtingswerken uitgevoerd om er mobiele rekken in te kunnen plaatsen die nodig zijn 
voor het Rijksarchief.  

Ten slotte wordt er een bijkomend bijgebouw opgetrokken. Deze zal vooral plaats bieden aan 
mobiele rekken. 

Verschillende studies werden reeds uitgevoerd. De publicatie voor de aanbesteding van het project 
is voorzien in het voorjaar van 2021. In afwachting van deze volledige renovatie en om het gebouw 
niet te laten aftakelen, zorgt de Regie der Gebouwen ervoor dat het gebouw regelmatig 
onderhouden wordt.  

De totale kostprijs van het project (aankoop gebouw + renovaties) is geraamd op € 5,4 miljoen, 
inclusief btw.  

RIJKSARCHIEF EUPEN
Kaperberg 8 - 4700 EUPEN
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De Regie der Gebouwen restaureerde van juni tot november 2020 de gevel van het 
gebouw van het Rijksarchief in Hasselt, dat dateert uit 1870.  

Het elastische verfsysteem dat vroeger was aangebracht op de gevel, was niet 
dampopen, zodat het vocht in de muren niet kon ontsnappen. Hierdoor had de 
gevel heel wat schade opgelopen. 

De oorspronkelijke verf werd verwijderd, de ondergrond werd hersteld en er werd 
een nieuwe afwerking in minerale verf aangebracht.   

De guirlandes van de ramen van de bovenste bouwlaag waren in slechte staat en 
moesten vervangen worden. Deze werden gereconstrueerd met respect voor de 
oude ambachtelijke technieken. 

De kostprijs voor deze werken bedroeg ongeveer € 178.000, inclusief btw. 

RIJKSARCHIEF HASSELT
Bampslaan 4 - 3500 HASSELT

Gevel in het nieuw

In juni 2020 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmont-
paleis.  
 
De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd zodat het paleis operationeel kan blijven. 

In de eerste fase wordt het dak van de Protocollaire vleugel vernieuwd. De houten dakstruc-
turen die niet meer in orde zijn, worden volledig vervangen. Alle houten structuren worden 
behandeld met een schimmel- en insectenwerend middel. De dakbedekking in leien wordt 
volledig vervangen door nieuwe leien. Op de zolderverdieping wordt de houten vloer volle-
dig vernieuwd, evenals de elektriciteit.  
 
De werken duren ongeveer 1 jaar. 

In de tweede fase wordt het dak van de vleugel Arenbergzaal gerenoveerd en in een derde 
fase het dak van de vleugel « Zuid, Oost en West ».  

De kostprijs van de werken voor de eerste fase bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen, inclusief btw.   

RENOVATIE DAKEN EGMONTPALEIS
Kleine Zavel 8 - 1000 BRUSSEL

Sara HAEGEMAN
Architecte, Facility & Onderhoud 
Brussel

« Het gehele project is een enorme uitdaging gezien de verschillende tech-
nische aspecten en het beschermd karakter van het gebouw. Ook zullen 
de evenementen in het Egmontpaleis gewoon doorgaan tijdens de dak-
renovaties, wat de uitdaging nog net iets groter maakt. »

© GlobalView

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-2
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In oktober 2018 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie en restauratie van de daken 
van de musea die zich in het Brusselse Jubelpark bevinden. Gezien de grootschalige oppervlakte - 
31.000 m² in totaal – worden de werken in 4 verschillende fasen aangepakt. 

In september 2020 rondde de Regie der Gebouwen de eerste fase af. De tweede fase, die werd 
opgestart eind 2019, werd verdergezet en zal midden 2021 voltooid zijn.  

In deze eerste twee fasen werden de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis vernieuwd.  

Er werd ook een test uitgevoerd voor de verticale glaspartijen van het dak van de Luchtvaarthal 
(Legermuseum).  
 
In 2020 werd ook het dak van de Bordiauhal (Legermuseum) hersteld, aangezien in februari een 
deel van de zinken dakbedekking was los gekomen door de stormen Ciara en Dennis. 

SITE VAN HET JUBELPARK
1000 BRUSSEL

Vernieuwing van de daken van de musea
in het Jubelpark

Mathias TORREKENS
Technisch deskundige, Facility & Onderhoud
Brussel

« We zitten nog altijd goed op schema met de dakwerken in het Jubelpark. 
Begin 2021 kan de derde fase beginnen, die de daken van Autoworld 
omvat. In de vierde en laatste fase zullen de daken van het Legermuseum 
en de terrassen van de Triomfboog vernieuwd worden. Alle werken zijn ver-
moedelijk midden 2023 afgerond. »

De werken kosten ongeveer € 21 miljoen, inclusief btw. 52,5% wordt gefinancierd 
door de Regie der Gebouwen en 47,5% door Beliris. 

© GlobalView

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/jubelpark
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In het voorjaar van 2020 startten de verlichtingswerken in het Jubelpark, gebaseerd op het lichtplan van 
Beliris. De Regie der Gebouwen financiert een gedeelte van de werken.  

De nieuwe verlichting wordt voorzien op de gevels van de gebouwen rond de Esplanade, de 
noordelijke en zuidelijke hal, de halfcirkelvormige zuilengalerij, de Bordiauhal, het Paviljoen van de 
Oudheid, de Prinses Elisabeth-vleugel, de rotonde en de Triomfboog. 

Een gecentraliseerd beheer past de verlichting aan naargelang de seizoenen en het tijdstip van de 
avond. De energiefactuur zal ongeveer halveren, de lichtpollutie zal verminderen, en tegelijkertijd staat 
de emblematische architectuur in de kijker.  

De werken lopen tot de zomer van 2021. Het totaalbedrag van de werken bedraagt ongeveer 
€ 1.580.000, inclusief btw, waarvan de Regie der Gebouwen circa € 484.000, inclusief btw financierde.  

Nieuwe verlichting in het Jubelpark

Vanaf januari 2020 zijn de Esplanade van het Jubelpark in Brussel en de zone achter de Triomfboog een 
parkeervrije zone.  

De maatregel blijft drie jaar van kracht om de veiligheid en de continuïteit van de dakwerken aan de 
gebouwen van het Jubelpark te garanderen. Alle betrokken partners (het Museum Kunst & Geschiede-
nis, Autoworld, het Legermuseum, de stad Brussel en de gemeente Etterbeek) steunen de beslissing.  

Er wordt enkel toegang verleend aan voertuigen van leveranciers, personeelsleden, hulpdiensten, 
parkwachters en aannemers die de werken uitvoeren. 
Bezoekers met beperkte mobiliteit die met de wagen komen en bezoekersbussen voor de musea krij-
gen toegang tot de Esplanade. Voor hen zijn parkeerplaatsen voorzien.

Esplanade Jubelpark Brussel wordt 
parkeervrije zone

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/jubelpark
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In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de verlichting vernieuwd van de «Zaal 14-18» in 
het Koninklijk Legermuseum in Brussel. De bedoeling was om voor een aangenamere 
belichting te zorgen en de kostbare tentoongestelde objecten beter te beschermen 
tegen schadelijke lichtstralen. 

De verouderde TL-verlichting in de vitrinekasten werd bovendien vervangen door 
energiezuinige ledpanelen die worden geactiveerd via bewegingsdetectoren.  

De Regie der Gebouwen investeerde in dit project ongeveer € 274.000, inclusief btw. 

KONINKLIJK LEGERMUSEUM
(War Heritage Institute) Jubelpark 3 - 1000 BRUSSEL

Vernieuwing verlichting

Begin september 2020 heeft de Regie der Gebouwen omvangrijke werken afgerond in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Twee verdiepingen van de 
Kloostervleugel werden volledig gerenoveerd, zodat de nieuwe permanente galerij Levende 
Planeet er haar deuren kon openen.  

Het museumparcours werd ook gereorganiseerd: een nieuw trappenhuis en een lift brengen voor-
taan de nieuwe permanente galerij in verbinding met de Janlet-vleugel en de Galerij van de Mens. 

Deze werken betreffen een investering van ongeveer € 4,5 miljoen, inclusief btw. 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
Vautierstraat 29 - 1000 BRUSSEL

Sarra BLAIECH
Pijlerverantwoordelijke, Bouw & Renovatie
Brussel

« Om de werkzaamheden uit te voeren werd het grootste deel van de in de zalen 
tentoongestelde dieren verhuisd. De grotere exemplaren (walvissen, giraffen, ...) 
werden beschermd en bleven tijdens de werken ter plaatse. De zalen werden 
volledig gestript, de isolatie werd vernieuwd en de gebogen wanden op de twee-
de verdieping werden verhoogd. Bijzondere zorg werd besteed aan de muren, 
die van uitstekende kwaliteit moeten zijn om de tentoonstellingen tot hun recht 
te laten komen. De ramen werden ook vervangen en aangezien het uitzicht 
vanaf het Leopoldpark geklasseerd is, werd er rekening gehouden met hun 
oorspronkelijk aspect. Tot slot werden de technische installaties vernieuwd: de 
elektriciteit, ventilatie, brandbeveiliging (brandwerende deuren) en het sanitair. »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-instituut-voor-natuurwetenschappen
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In september 2020 heeft de KBR het KBR-Museum geopend. Deze bestaat uit twee verdiepingen 
en integreert de Nassaukapel.  
 
Het museum is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van 
België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Het betekent het einde van de 
tweede fase van het project, waarvan de infrastructuurwerken plaatsvonden van april 2019 
tot juni 2020. 
 
De eerste fase bestond uit de realisatie van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen rond 
en in het Paleis van Karel van Lotharingen dat zijn deuren opende in oktober 2019. 

De Regie der Gebouwen heeft meer dan € 4 miljoen, inclusief btw geïnvesteerd in het glo-
bale project. Ze stond ook in voor de publicatie van de opdrachten voor werken en de analyse 
van de offertes voor de  infrastructuurwerken, alsook die voor de scenografie. 

De renovatie van de onthaalruimte die zich aan de Kunstberg bevindt en de verbetering van de 
toegankelijkheid van het gebouw maakten eveneens deel uit van het project. 
 
Om dit project af te ronden, heeft de Regie der Gebouwen de ingang aan de Keizerslaan 
gerenoveerd, die nu volledig aangepast is aan personen met beperkte mobiliteit. De werken, 
die van start gingen in november 2019 en die midden maart 2020 voltooid werden, verte-
genwoordigen een bijkomende investering van ongeveer € 335.000, inclusief btw. 

KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)
Keizerslaan 4 - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kbr-koninklijke-bibliotheek-van-belgie
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In maart 2020 beëindigde de Regie der Gebouwen de vervanging van de dakgoten van het 
Argenteau- en Greshamhotel, die deel uitmaken van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België (hoekgebouw Regentschapsstraat en Koningsplein).  

De werken werden in november 2019 opgestart. De vervanging van de dakgoten maakt deel 
uit van de structurele vernieuwing van de daken van de musea. 

De Regie der Gebouwen investeerde ongeveer € 144.000, inclusief btw, in het project. 

KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE
KUNSTEN VAN BELGIË
Regentschapsstraat 3 - 1000 BRUSSEL

REKENHOF
Regentschapsstraat 2 - 1000 BRUSSEL

In 2020 zette de Regie der Gebouwen de grondige renovatie verder van 
de verwarmingsinstallaties in het gebouw van het Rekenhof in Brussel.

Er wordt een nieuwe stookinstallatie ingericht in een lokaal dat wordt 
gerenoveerd en aangepast aan de normen voor stookplaatsen.   

Er wordt momenteel ook een warmtekrachtkoppelingsinstallatie geplaatst 
in het nieuwe stooklokaal.   

De investering bedraagt ongeveer € 932.000, inclusief btw.

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijke-musea-voor-schone-kunsten-van-belgie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rekenhof
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In de zomer van 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende onderhoudswerken 
uitgevoerd in het Stripmuseum. 

Zo heeft ze het buitenschrijnwerk van het beschermde gebouw gerestaureerd. De houten 
ramen van de gevels, de binnenkoer en het terras werden grondig opgeschuurd. 
Vervolgens werden ze behandeld en vernist met respect voor hun oorspronkelijk uitzicht. 

Ook het terras werd volledig gerenoveerd. Het ging om de vernieuwing van de water-
dichting, de behandeling van de mozaïekvloer tegen slechte weersomstandigheden, de 
renovatie en versteviging van de borstweringen uit Pierre de Charente en de manuele 
reiniging van alle muren van het terras.  

Tot slot werden bepleisterings- en schilderwerken uitgevoerd in de kantoren die zich onder 
het terras bevinden en die beschadigd waren door waterinsijpeling. 

De kostprijs van de werken bedroeg ongeveer € 62.500, inclusief btw. 

BELGISCH STRIPCENTRUM
Zandstraat 20 - 1000 BRUSSEL

Anne DE CEULENEER
Industrieel ingenieur, Facility & Onderhoud
Brussel

« In mei 2020 hebben we ook een stabiliteitsstudie laten uitvoeren 
voor de toekomstige renovatie van de glazen daken. Aangezien 
het gebouw beschermd is, werkt de Regie der Gebouwen voor alle 
werken steeds in overleg met Monumenten en Landschappen (nu 
urban.brussels). »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-stripcentrum
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MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM

De personenlift van het muziekinstrumentenmuseum (mim), beter bekend als de 
Saintenoy-lift, de glazen lift met zijn houten cabine, is opnieuw volledig functioneel.   

Met zijn technologie uit de jaren negentig leed de lift onder terugkerende technische 
problemen. Om de lift in gebruik te kunnen houden, werd de toegang tot het bovenste 
niveau opgeofferd. De lift was toegankelijk tot het niveau net onder het restaurant met 
panoramisch zicht over Brussel. 

Sinds het begin van 2020 werden meerdere maatregelen genomen om de lift volledig te 
herstellen. Het vervangen van de apparatuurkast zorgt voor een betere werking van de lift, 
een betere betrouwbaarheid en minder storingen.  

De lift bereikt opnieuw de bovenste verdieping maar deze blijft momenteel gesloten om in 
het voorjaar van 2021 te starten met dak- en inrichtingswerken. 

De kostprijs van de werken bedroeg ongeveer € 28.375, inclusief btw.  

Hofbergstraat 2 - 1000 BRUSSEL

Saintenoy-lift opnieuw operationeel 

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen het bronzen standbeeld ‘Virginius en Virginia’ 
in het Park van Tervuren gerestaureerd. Daarvoor werd het 2 maanden uit het park 
weggehaald en naar een atelier gebracht. 

Het beeld werd gereinigd en opnieuw gepatineerd. De bakstenen sokkel werd volledig 
afgebroken en opnieuw gebouwd uit licht gewapend beton om de waterdichtheid te 
verbeteren. De nieuwe sokkel werd afgewerkt met minerale verf.  

De werken kostten ongeveer € 26.500, inclusief btw. 

STANDBEELD VIRGINIUS & VIRGINIA
Leuvensesteenweg 13 - 3080 TERVUREN

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/muziekinstrumentenmuseum
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum
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BOZAR

In 2020 werkte de Regie der Gebouwen verder aan de restauratie van de platte daken. 
Ze worden omgevormd tot een dakterras, zoals architect Victor Horta het in zijn 
oorspronkelijke plannen voorzien had.  

Ook het dakappartement wordt gerestaureerd. Er worden twee studio’s ingericht waar 
artiesten kunnen verblijven.  

De werken omvatten onder andere de vernieuwing van de waterdichting, de plaatsing van 
thermische isolatie, de plaatsing van een nieuwe vloerbekleding met betontegels, de 
heropbouw van de balustrades en de restauratie van de dakkoepel die voor daglicht zorgt 
in de Rotonde Bertouille.  

De werken werden opgestart in 2019 en worden beëindigd in 2021. De Regie der 
Gebouwen investeert ongeveer € 2,35 miljoen, inclusief btw, in het project. 

Ravensteinstraat 23 - 1000 BRUSSEL

Restauratie van de platte daken

In mei 2020 startte de Regie der Gebouwen met de restauratie van het Koninklijk 
Salon. Het restauratieproject maakt deel uit van het masterplan van Bozar om het 
art-decogebouw te restaureren volgens de originele plannen van Victor Horta. 

De werken omvatten onder andere de restauratie van buiten- en binnenschrijnwerk en 
van het beschadigd glaswerk van de ramen, de restauratie van de vloerbekleding (terrazzo, 
marmer, natuursteen, …), de restauratie van de plafondlampen met art-decomotief, 
schilder- en behangwerken waarbij de originele kleuren en materialen gebruikt worden, 
en de vernieuwing van de technische installaties om ze af te stellen op de huidige normen. 

De werken zullen in 2021 beëindigd worden en kosten ongeveer € 1,35 miljoen, 
inclusief btw. 

Restauratie van het Koninklijk Salon

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten
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In 2020 heeft de Regie der Gebouwen, met akkoord van de Commissie voor Monumenten 
en Landschappen, de belichting van de Congreskolom vernieuwd. Op de symbolische datum 
van 21 juli 2020 werd de Congreskolom letterlijk opnieuw in de spotlights geplaatst.  

De Regie der Gebouwen koos het monument te belichten met zuinige subtiel geplaatste 
ledtoestellen. Met deze vernieuwde verlichting wordt de lichtvervuiling rond de sokkel 
verminderd zodat het effect en de intimiteit van de eeuwige waakvlam aan het Graf van 
de Onbekende Soldaat beter tot zijn recht komt. 

De aangepaste verlichting onderscheidt de drie belangrijkste karakteristieken van de 
Congreskolom: 

•  De 27 artikels met de grote beginselen van de Belgische grondwet op de sokkel  
  van het monument worden geaccentueerd met een ledverlichting. 

•  Het 4,7 meter hoge standbeeld van Koning Leopold I, bovenaan de kolom,  
  wordt vanop afstand verlicht door kleine ledspotjes. Dankzij de specifieke  
   plaatsing van de verlichtingsarmaturen wordt de verlichtingshoek vergroot  
  waardoor er minder schaduw valt op het standbeeld. 

•  De hoogte (45 meter) van de Congreskolom wordt geaccentueerd met een smalle  
  lichtbundel via 8 projectoren. 

Het gebruik van ledverlichting draagt bij tot een duurzaam energiegebruik. 

De werken vertegenwoordigen een kostprijs van circa € 33.600, inclusief btw, en duurden 
van februari 2020 tot juni 2020. 

CONGRESKOLOM
Congresplaats - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/de-congreskolom
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De werken voor het project om de restwarmte van de verbrandingsoven van 
Neder-Over-Heembeek te gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk Domein van 
Laken (met inbegrip van de serres) te verwarmen, gingen in 2020 goed vooruit ondanks de 
opschorting van de werf in het voorjaar door de coronacrisis.  

Tussen januari en juni 2020 werden de installatiewerken binnen het Koninklijk Domein uit-
gevoerd. Er moesten belangrijke sleuven gegraven worden om de leidingen van het 
warmtenetwerk te plaatsen en de stookplaatsen van het Koninklijk Domein te verbinden 
met de verbrandingsoven.  

In juni 2020 startten de installatiewerken van het warmtenetwerk buiten het Koninklijk 
Domein, onder de Van Praetbrug en de Vilvoordsesteenweg. 

De doelstelling is om vanaf 2021 deze thermische energiebron te gebruiken voor minimaal 
25 jaar. 

Dit duurzaam project, dat het resultaat is van een uitstekende samenwerking tussen de 
Regie der Gebouwen, het Koninklijk Paleis en Brussel-Energie, vertegenwoordigt een 
investering van ongeveer € 4,7 miljoen, inclusief btw (verdeeld tussen de Regie der 
Gebouwen en de Koninklijke Schenking). 

KONINKLIJK DOMEIN VAN LAKEN
Jules van Praetlaan - Koninklijk Parklaan - 1020 LAKEN

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de studies verdergezet om de verwarmingsinstallatie 
en het ventilatiesysteem van het Koninklijk Paleis in Brussel efficiënter te maken. 

Tijdens het verwarmingsseizoen 2020 - 2021 heeft de Regie der Gebouwen eveneens 
de stand geanalyseerd van de energiemeter (die speciaal hiervoor werd 
geïnstalleerd) om over nauwkeurige verbruiksgegevens te beschikken en het vermogen 
van de verwarmingsketels en de toekomstige warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
bepalen. 

In november 2020 werd een aanvraag voor een gasaansluiting ingediend bij Sibelga 
om de 4 stookolieketels van een dertigtal jaar oud te vervangen. Hiervoor dient een 
uitbreiding van het middendruknet uitgevoerd te worden en wordt een ontspanningslokaal 
ingericht op de kelderverdieping. 

De beoogde aanpassingen zullen het mogelijk maken om de CO2-uitstoot te verminderen 
en zullen het rendement voor warmteproductie en -distributie verbeteren. 

KONINKLIJK PALEIS
Koningsplein - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-domein
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-paleis
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Op de Space Pole-site in Ukkel zijn de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) 
gehuisvest. 

In november 2020 liet de Regie der Gebouwen 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen op 
de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het KMI en de KSB. Deze zullen de CO2-productie met 
ongeveer 26 ton per jaar doen verminderen. De plaatsing van deze fotovoltaïsche zonnepanelen werd 
gecombineerd met de renovatie van het dak van een ander KMI-gebouw, voor een totale kostprijs van 
ongeveer € 690.000, inclusief btw. 

In december 2020 heeft de Regie der Gebouwen het historisch Noordpaviljoen, dat helemaal 
gerenoveerd en omgevormd werd tot een ruimte voor vergaderingen en recepties, officieel 
overgedragen aan het KMI. Deze werken kostten ongeveer € 400.000, inclusief btw. 
 
Nog in 2020 heeft de Regie der Gebouwen de gang van de KSB grondig gerenoveerd als gevolg van 
infiltratieproblemen, en dit voor een bedrag van ongeveer € 126.000, inclusief btw, evenals de 
archiefruimte voor seismologie, voor een bedrag van ongeveer € 72.000, inclusief btw. 

In september 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen met de verplaatsing en reorganisatie van de 
zone waar het diwaterstofgas wordt gewonnen, dat gebruikt wordt om weerballonnen naar de 
atmosfeer van de aarde te sturen. Het eind van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021 en 
vertegenwoordigt een investering van ongeveer € 430.000, inclusief btw.  

SPACE POLE BRUSSEL
Ringlaan 3 - 1180 UKKEL

Anthony BAKER
Technisch attaché, Bouw & Renovatie
Brussel

« Elk jaar worden tal van onderhouds- en renovatiewerken uitgevoerd om 
deze enorme wetenschappelijke site te onderhouden. Sinds 2009 heeft de 
Regie der Gebouwen er al zo’n 24 miljoen € in geïnvesteerd. In 2021 zullen 
andere projecten gerealiseerd worden, zoals de vervanging van het toe-
gangscontrolesysteem van de site en de sanering van de archiefkelders van 
het KMI. »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole
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In 2020 startte de Regie der Gebouwen met de vernieuwing van de verlichting van het Martelaren-
monument, opgericht in het midden van het Martelaarsplein. Enkele aanpassingen, zoals het aan-
brengen van een timer op de lichten, moeten nog worden uitgevoerd en vier armaturen moeten 
opnieuw worden geïnstalleerd. Ze heeft ook reinigingswerken aan bepaalde onderdelen in blauwe 
steen laten uitvoeren. 

De voormalige verlichting werd volledig vervangen door een moderne, zachte, meer nauwkeurige 
en energiezuinigere ledverlichting. Een lichtstudie maakte het mogelijk de lichtsterkte op de beelden 
en gravures te analyseren, om de nieuwe verlichting op een strategische manier te installeren. Alle 
belangrijke onderdelen van het monument zijn nu verlicht. De nadruk werd gelegd op de bas-reliëfs 
en de verschillende herdenkingsbeelden en -platen.  

Het monument heeft verschillende elementen in blauwe steen die zich op verschillende hoogtes 
bevinden: trappen uit blauwe steen, tegels, boordstenen, ...  

De stenen die de vloeren van het bovenste en onderste niveau bedekken, werden volledig gereinigd. 

Het lokaal onder het plein is een kleine ingerichte ruimte die vernieuwd diende te worden omwille 
van zijn verouderde staat en herhaaldelijke waterinsijpelingen. De waterdichtheid moest versterkt 
worden via een schachtbekleding – i.e. het vochtwerend maken van muren, vloeren en plafonds via 
een bekleding – alvorens een nieuwe bepleistering, een nieuwe betegeling en een nieuwe verflaag 
te zetten. 

De werken startten in januari 2020 en zullen afgerond worden in 2021. De kosten van het project 
worden geraamd op € 84.000, inclusief btw.  

MARTELARENMONUMENT
Martelaarsplein - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/martelarenmonument


In september 2019 werd begonnen met de bouw van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020, 
de wereldtentoonstelling in Dubai die normaal gezien in oktober 2020 van start zou gaan. 
Door de coronapandemie werd de expo echter met een jaar uitgesteld.  
 
Ondertussen liepen de werkzaamheden voor het Belgisch paviljoen wel nog verder, zodat de 
bouwwerken afgerond zijn tegen de nieuwe openingsdatum van de wereldtentoonstelling. 
Expo 2020 zal plaatsvinden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. 

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) is 
de aanbestedende overheid voor het Belgisch paviljoen. De Regie der Gebouwen volgt als 
gedelegeerd bouwheer de werf van A tot Z op.  

Het Belgisch paviljoen zal een ware architecturale parel zijn en bestaan uit een “groene boog” 
die in het teken staat van duurzame mobiliteit.  

BELGISCH PAVILJOEN VOOR 
EXPO 2020 IN DUBAI
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© BelExpo

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-paviljoen


CONTROLE & VEILIGHEID

ACTIVITEITENVERSLAG 2020 - PROJECTEN - CONTROLE & VEILIGHEID 57

De Regie der Gebouwen stelde een studiebureau aan om een haalbaarheidsstudie 
uit te werken voor de site Groendreef in Gent, waar momenteel diensten van de 
Federale Politie zijn gehuisvest. Op termijn zou ook de Lokale Politie er haar intrek 
nemen.  

Het doel van de studie is om te onderzoeken hoe de site en haar gebouwen kunnen 
aangepast worden aan de veranderde behoeften van de Federale Politie en aan de 
komst van de Lokale Politie.  

De huidige situatie zal geanalyseerd worden en er worden mogelijke scenario’s 
uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling van de site.  

De studie ging in maart 2020 van start, het resultaat ervan wordt in het voorjaar van 
2021 verwacht.  
 
De kostprijs van de studie bedraagt ongeveer € 261.000, inclusief btw.

HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR 
DE SITE GROENDREEF
Groendreef 181 - 9000 GENT

In 2020 werkte de Regie der Gebouwen verder aan de bouw van het nieuwe trainings- en 
opleidingscomplex voor de Federale Politie op de site van de kazerne van Jumet. Het eind van de 
werken is voorzien in het voorjaar van 2021.  
 
Het nieuwe complex, dat zal bestaan uit twee gebouwen rond een binnenplaats, zal dienen om 
agenten op te leiden voor het beheersen en beheren van geweld.  
 
In de gevel worden fotovoltaïsche panelen geïntegreerd, die naast hun ecologische functie ook een 
rol zullen vervullen als architecturaal element. Er worden ook groendaken met extensieve 
beplanting voorzien.  
 
De kostprijs van het nieuwe complex bedraagt ongeveer € 7,5 miljoen, inclusief btw.

TRAININGSCENTRUM VOOR HET 
BEHEERSEN EN BEHEREN VAN GEWELD
Rue Docteur Picard 66 - 6040 JUMET

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/trainingscentrum-voor-het-beheersen-en-beheren-van-geweld
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/federale-en-lokale-politie-site-groendreef
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In december 2020 stelde de Regie der Gebouwen een nieuw noodoproepcentrum 112 en 
een laboratorium in Vottem officieel ter beschikking van de gerechtelijke Federale Politie. 
Naast de bouw en inrichting van deze nieuwe complexen, werd ook de inrichting van de 
parkings, wegen, omgeving en buitenverlichting voorzien. 

De werken, die plaatsvonden van maart 2018 tot december 2020, omvatten de 
installatie van duurzame technieken zoals 146 fotovoltaïsche panelen op het dak van het 
noodoproepcentrum en koelsystemen van de servers. 

Dit project is de eerste fase van het Masterplan Federale Politie, dat als doel heeft de diensten 
van de Federale Politie van Luik te hergroeperen op de site van Vottem.  

Deze fase vertegenwoordigt een investering van ongeveer € 23,7 miljoen, inclusief btw. 

LABORATORIUM EN NOODOPROEPEN-
CENTRUM - FEDERALE POLITIE
Rue Verte Voie - 4041 VOTTEM

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/federale-politie
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INRICHTINGSWERKEN

VERHUIS VAN DE DG EPI NAAR 
DE HOOFDZETEL VAN DE 
REGIE DER GEBOUWEN

In november 2020 verhuisde het directoraat-generaal van de Penitentiaire instellingen (DG EPI) 
van de FOD Justitie van Waterside naar blok A van de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen. 
Ondanks de Covid-19-crisis was alles klaar om hen tijdig te ontvangen.  

Er werden in totaal 4 verdiepingen ingericht (de 2de tot de 5de verdieping) volgens de behoeften 
van de nieuwe dienst, met gedeeltelijk gerecupereerd meubilair, in functie waarvan de inrichting 
werd gekozen.  

De totale kostprijs van het project bedraagt ongeveer € 4,2 miljoen, inclusief btw.  

Guldenvlieslaan 87 - 1060 BRUSSEL

Mounia SELMANI
Architecte, Bouw & Renovatie
Brussel

« Het dossier voor het DG EPI was een uitdaging omwille van de korte termijn 
voor de studie en de uitvoering van de werken. De Covid-19-crisis heeft het 
dossier geen goed gedaan, maar met ieders inspanningen, is de bezettende 
dienst op tijd kunnen verhuizen. »
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In februari 2020 werd met de inrichting van het onthaal van het WTC III de laatste fase van de 
inrichtingswerken voor de huisvesting van de FOD BOSA afgerond. 

De werkzaamheden voor de vergaderzalen op de benedenverdieping zijn gestart in april 
2020. 15 gemeenschappelijke vergaderzalen worden ingericht voor de FOD BOSA, Belnet en 
Belspo. Het project voorziet in wachtzalen, een coffee corner, nieuwe sanitaire voorzieningen 
en verstelbare wanden om de ruimtes zo flexibel mogelijk te maken.  

Kunstenaarscollectief TAVU LOUVES wist de jury te overtuigen met hun street art-project 
en haalde de opdracht binnen om het gelijkvloers van WTC III op te fleuren. Eind 2020 werd 
het street art-project voltooid. Sindsdien pronken de kolommen met geometrische en 
bloemenmotieven in een kleurengradiënt die de ecliptica van dageraad tot zonsondergang 
symboliseert.  

De werken aan de vergaderzalen zullen begin 2021 beëindigd worden. De kostprijs van het 
project wordt geraamd op € 2,5 miljoen, inclusief btw.

STREET ART GELIJKVLOERS WTC III
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/wtc-iii
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Van juni 2019 tot november 2020 voerde de Regie der Gebouwen renovatiewerken uit aan de 
vergaderzalen, installeerde ze een nieuwe buitentrap op de binnenkoer, legde ze een groendak 
aan en beëindigde ze de tweede fase van de beveiligingswerken.   

Voortaan kunnen het kernkabinet en de federale Ministerraad, die sinds 2009 in een andere zaal 
vergaderden, terug gebruik maken van hun oorspronkelijke ontmoetingsplaatsen. De oude zalen 
werden opgefrist en heringericht, en beschikken tegenwoordig over zeer geavanceerde systemen 
voor wat betreft verlichting, elektriciteit en klimaatregeling. Ook de akoestiek en de beveiliging van beide 
ruimtes werd aangepakt.   

Bij de renovatie van de vergaderzalen werd een veilige circulatie- en vluchtweg gecreëerd door 
het installeren van een buitentrap op de binnenkoer. De stalen constructie van 20 ton verschaft 
rechtstreeks toegang tot de twee vernieuwde vergaderzalen. De trap werd verticaal en via twee 
gevelpunten verankerd, zonder enig risico te veroorzaken voor de stabiliteit van de binnenkoer of 
de onderliggende verdiepingen. Het ontwerp van de nieuwe buitentrap werd, in samenwerking met 
de Regie der Gebouwen, gemaakt door architect Frans Van Praet, die ook bepaalde onderdelen van 
het interieur een eigen toets heeft meegegeven. Dit hedendaags nieuw gegeven werd harmonieus 
geïntegreerd in het 18e-eeuws gebouw.  

De Wetstraat 16 is ook ‘groener’ geworden dankzij de aanleg van een 100 m² groot groendak en het 
isoleren van de buitengevel en het dak (400 m²). De mogelijkheid wordt onderzocht om in een latere fase 
zonnepanelen op het dak te installeren.   

Het totale project vertegenwoordigt een investering van € 3,3 miljoen, inclusief btw. 

WETSTRAAT 16:
RENOVATIE VERGADERZALEN, 
NIEUWE BUITENTRAP EN GROENDAK
Wetstraat 16 - 1000 BRUSSEL

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/wetstraat-16
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IMMO

BOMVRIJE KAZERNE IN DENDERMONDE

Op 16 september 2020 ondertekenden de stad Dendermonde en Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen om binnen maximaal 2 
jaar de Bomvrije Kazerne in Dendermonde te verwerven tegen een symbolische euro.  
 
Die overeenkomst geeft de stad Dendermonde en PMV de tijd om een concrete herbestemming 
uit te tekenen voor de site en de financiële haalbaarheid te onderzoeken alvorens deze definitief 
te verwerven.  

De voormalige militaire kazerne, die dateert van 1830, is op dit moment nog eigendom van de 
Belgische Staat en wordt beheerd door de Regie der Gebouwen. Omdat de Regie der Gebouwen 
geen concrete toekomstplannen meer had voor de site, werd beslist om deze weer over te dragen 
aan de oorspronkelijke eigenaar, de stad Dendermonde, die al geruime tijd plannen heeft voor de 
heropwaardering ervan.  

Ondertekening optieovereenkomst

Karel WYDOOGHE
Administratief attaché, Immo
Vlaanderen Regio West

« Dankzij de constructieve houding van alle betrokkenen in dit dossier zijn 
we tot een oplossing gekomen die iedereen ten goede komt. De site werd in 
de jaren 1990 aangekocht door de Regie der Gebouwen om een uitbreiding 
te voorzien voor de gerechtelijke diensten in Dendermonde, maar doorheen 
de jaren zijn de behoeften van justitie veranderd. Het is bovendien voor de 
federale overheid niet evident om een concrete invulling aan de kazerne 
te geven omdat het een beschermd monument is en een heel specifiek karakter 
heeft. »

https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/optieovereenkomst-getekend-voor-de-bomvrije-kazerne-dendermonde
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In 2020 verhuisde de Federale Politie in Mechelen van hun huurgebouw in de 
Zeutestraat naar het commisssariaat van de lokale politie in de Frederik De Mero-
destraat. 
 
Het gebouw in de Zeutestraat was sterk onderbezet omdat door interne herschik-
kingen verschillende diensten van de Federale Politie naar Antwerpen en Turnhout 
waren verhuisd.  
 
Er werd beslist om de huur van het gebouw te beëindigen en de overgebleven 
diensten bij de lokale politie in de Frederik De Merodestraat te huisvesten.  
 
De Regie der Gebouwen sloot een contract af voor het huren van de nieuwe locatie, 
dat inging op 1 juni 2020. Ze bekostigde ook de aanpassingswerken, die ongeveer 
€ 146.000, inclusief btw bedroegen. 

De cohousing bevordert de onderlinge samenwerking van de politiediensten, zorgt 
voor synergieën door het gemeenschappelijk gebruik van lokalen en betekent een 
aanzienlijke besparing op de huuruitgaven voor de Federale Politie in Mechelen. 

COHOUSING FEDERALE EN LOKALE
POLITIE IN MECHELEN
Frederik de Merodestraat 88 - 2800 MECHELEN

De Regie der Gebouwen was al eigenaar van het administratief centrum Kouterpoort, 
en eind 2020 verwierf ze ook de grond waarop dit gebouw werd geconstrueerd, 
waardoor de erfpachtovereenkomst tot 2054 met de Provincie Oost-Vlaanderen 
eindigde.   

De Regie der Gebouwen heeft een langetermijnvisie op het oog waarin deze site 
behouden blijft voor de huisvesting van federale overheidsdiensten en biedt tevens 
centralisatiemogelijkheden. De aankoop van de grond verzekert de eigendom van 
de site.  

Bovendien maakt de verwerving van de grond besparingen mogelijk die gunstig zijn 
op lange termijn. Er dient bijvoorbeeld geen cijnsvergoeding meer betaald te worden 
en ook de onroerende voorheffing wordt gereduceerd.  

De Regie der Gebouwen kocht de grond aan voor € 8,9 miljoen, inclusief btw. 

AANKOOP GROND ADMINISTRATIEF 
CENTRUM KOUTERPOORT
Ketelvest 26 - 9000 GENT
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In juni 2020 sloten de Regie der Gebouwen en bpost de verkoop af met Alta 
Build n.v. / L&D Projects n.v. voor het administratief centrum in Malle. Het 
gebouw was een mede-eigendom van beide partijen waarvan de Regie der 
Gebouwen ongeveer 70% bezat.  

Nadat FOD Financiën de site verliet in 2010, verloor het complex zijn federaal 
nut. Toen ook de diensten van bpost het gebouw verlieten, kon een verkoop 
opgestart worden. Mede-eigenaar bpost nam de leiding in de verkoop.  

Het gebouw werd verkocht voor € 820.000, inclusief btw, waarvan het aandeel 
van de Belgische staat ongeveer € 565.000, inclusief btw bedroeg.  

VERKOOP ADMINISTRATIEF 
CENTRUM
Antwerpsesteenweg 25 - 29 - 2390 MALLE (Oostmalle)

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen het beheer van het Mardasson Memorial (Battle 
of the Bulge Memorial), het bekende oorlogsmonument ter nagedachtenis van de Slag 
om de Ardennen, overgedragen aan de American Battle Monuments Commission (ABMC).  

Om het beheer over te dragen, werd op 31 juli 2020 een Koninklijk Besluit getekend om 
het Mardasson Memorial voor 99 jaar in erfpacht te geven aan de ABMC, voor één 
symbolische euro per jaar.  

Dankzij de erfpacht kan de ABMC in eigen beheer en op eigen kosten verder werk maken 
van het onderhoud, de restauratie en renovatie van het monument.   

DE ABMC werd in 1923 opgericht om de Amerikaanse strijdkrachten te herdenken. Ze 
staat in voor het oprichten en onderhouden van begraafplaatsen, herdenkingsplaatsen en 
bezoekerscentra over de hele wereld. 

BEHEER MARDASSON MEMORIAL 
OVERGEDRAGEN
Colline du Mardasson - 6600 BASTENAKEN

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/mardasson-memorial
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Omdat dit gebouw in de Europese wijk leeg stond, werd samen met de Stad 
Brussel en het Fonds Europese Wijk gezocht naar een tijdelijke invulling voor 
het gelijkvloers en de 2de en 3de verdieping. 

In het gebouw moesten kleine werken uitgevoerd worden om het terug in 
gebruik te kunnen nemen: water- en elektriciteitsaansluiting, brandveiligheid, 
en verlichting, enz. Deze werken werden uitgevoerd in de loop van 2020 en de 
kost, ongeveer € 137.500, inclusief btw, wordt gedragen door de Regie der 
Gebouwen. 

GEBOUW AARLENSTRAAT 104
Aarlenstraat 104 - 1000 BRUSSEL

Op 1 september 2020 werd de tuin aan het Wiertz Museum, gelegen in de Brusselse 
Europawijk, opengesteld voor het publiek.  
 
De openstelling is het resultaat van een publiek-publieke samenwerking, waarbij de Regie 
der Gebouwen voor een symbolische euro de tuin en de woning van de 19de-eeuwse 
schilder Antoine Wiertz heeft overgedragen aan het Europees Parlement, en dit voor een 
periode van 50 jaar. 

Naast de opening van de tuin, zal het Europees Parlement ook de Wiertz-woning laten 
renoveren en openstellen voor het publiek. 

Het Wiertz Museum zelf, dat zich naast de woning bevindt, blijft in beheer van de Regie 
der Gebouwen. 

OPENSTELLING TUIN AAN 
WIERTZ MUSEUM
Vautierstraat 62 - 1050 ELSENE

Dit gebouw, bestaande uit een administratief gedeelte en een conciërgewoning, 
heeft een totale oppervlakte van 3.856 m². De diensten van de FOD Financiën 
verlieten het gebouw in 2018. In november 2019 bevestigde het Gemeentebestuur 
van Vielsalm zijn intentie tot onteigening. De eigendomsoverdracht vond midden 
2020 plaats voor een totaalbedrag van € 2,5 miljoen. 

VERKOOP VAN HET ADMINISTRATIEF 
CENTRUM VAN VIELSALM
Rue des Combattants 5 - 6690 VIELSALM

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/arlon-104-stameuropa


De Regie der Gebouwen betuigde haar steun aan de culturele sector door 
meerdere van haar gebouwen ter beschikking te stellen in het kader van 
het project “Art reconnects Belgium”, dat door het Koninklijk Paleis werd 
opgestart met het oog op de manifestaties van 21 juli 2020.  

Het doel van dit project was om 4 kunstenaars de kans te geven een grote 
muurschildering te maken op 4 iconische plaatsen in België. 

De puntgevel van het Financiecentrum in Charleroi en de oostelijke façade 
van de BOZAR (Koningstraat) werden door de Regie der Gebouwen ter 
beschikking gesteld voor dit project. 

Dit verzoek, hoewel ongebruikelijk, werd goedgekeurd door de Regie der 
Gebouwen en haar bevoegde instanties. 

Andere locaties zijn Brussels Airport en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 
de Kronenbrugstraat in Antwerpen.  

ART RECONNECTS BELGIUM
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De Lokale Controle-Eenheid (LCE) van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen (FAVV) was sinds 1988 gevestigd in een gehuurd gebouw in Luik, waar ze de site 
deelde met de dienst MEDEX. De rol van de LCE bestaat er hoofdzakelijk in te controle-
ren of de sanitaire normen in de voedingsmiddelenindustrie worden nageleefd, onder meer 
door bezoeken te organiseren en stalen af te nemen in boerderijen, restaurants, winkels 
en andere voedselfabrieken, die vervolgens naar de laboratoria worden gestuurd. Aangezien 
de vorige eigenaar de opzegging van het huurcontract had gevraagd, werd de LCE van het 
FAVV geherhuisvest in een gehuurd gebouw van 1.457 m² in het bedrijvenpark Zénobe 
Gramme in Luik. De huurovereenkomst met een jaarlijkse huurprijs van € 200.000, inclusief 
btw is op 1 april 2020 ingegaan voor 9 jaar, maar kan worden opgezegd na 3 of 6 jaar.  

De werken werden in 2 fasen uitgevoerd. De Regie der Gebouwen organiseerde de eerste 
inrichtingswerken die hoofdzakelijk betrekking hadden op de inrichting. Ze recupereerde het 
grootste deel van de scheidingswanden die de vorige bezetter - FOREM - geplaatst had. Vervolgens 
heeft het FAVV zelf enkele aanpassingen doorgevoerd, maar altijd onder het toeziend oog en de 
supervisie van de Regie der Gebouwen. 

HUISVESTING FEDERAAL AGENTSCHAP 
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN (FAVV) IN LUIK
Quai de Vennes - 4031 LUIK
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