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Voorwoord

Wat was het opnieuw een intens jaar! We hebben
dit jaar de Koninklijke Muntschouwburg en de HortaWolfers-tentoonstellingsruimte in het Jubelparkmuseum gerenoveerd. We hebben de Fin Shops van
Bornem en Gembloers, het nieuwe financiecentrum
van Nijvel, het Forensisch Psychiatrisch Centrum van
Antwerpen en de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank
van eerste aanleg in Brussel officieel geopend. We
hebben ook de jaarlijkse conferentie georganiseerd
van PuRE-net, het Europese netwerk van publiekegebouwenbeheerders … Die lijst is uiteraard niet
volledig, want we hebben in de loop van dit jaar nog
talloze andere projecten uitgevoerd. Sommigen misschien minder zichtbaar, maar zeker even belangrijk.
Om onze doelstellingen te behalen moeten
wij in staat zijn om ons aan te passen aan een
professionele omgeving die voortdurend evolueert. Daarom is er nood aan een grondig reorganisatieproces van onze werking en van onze
structuur. Dat project, de Redesign van de Regie
der Gebouwen, is opgestart in 2017 en bestaat uit

Gert Jansens

Marie-Caroline Pardon

Directeur-generaal
Operationele diensten

Directeur-generaal
Klantenbeheer

de optimalisering van onze vastgoedstrategie, de
verbetering van onze interne werking en de responsabilisering van onze klanten. De evolutie die we
doormaken in onze rol van vastgoedbeheerder van
de federale staat is een bewijs van de inspanningen
die we leveren om een kwaliteitsvolle huisvesting
te verzekeren aan de federale overheidsdiensten.
Het is in dat licht dat het kernkabinet de principiële
beslissing heeft genomen om het statuut van de
Regie der Gebouwen te laten evolueren naar een
naamloze vennootschap van publiek recht. Die
beslissing is een opportuniteit om meer flexibiliteit te
verwerven om onze opdrachten tot een goed einde
te brengen. Het is een unieke kans om autonomer
te handelen, meer verantwoordelijkheden op te
nemen en gemakkelijker personeel aan te werven.
We zullen ook met meer soepelheid kunnen
inspelen op de evoluties van de vastgoedmarkt.

Laurent Vrijdaghs
Administrateur-generaal
Voorzitter van het Directiecomité

In 2018 blijven we waken over het historisch en
architecturaal patrimonium van ons land. Zo zullen de studiefases en de restauratie van de gevels
van het Justitiepaleis in Brussel van start gaan. De

Jan Mathu
Directeur Stafdiensten

voor het trainingscentrum van de federale politie in
Jumet: talrijke projecten waarmee we de toekomst
van onze klanten en hun instellingen verzekeren.

De evolutie die we doormaken in onze rol van vastgoedbeheerder
van de federale staat is een bewijs van de inspanningen die we
leveren om een kwaliteitsvolle huisvesting te verzekeren aan de
federale overheidsdiensten.
grondige renovatie van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren loopt dan weer ten einde.
Verder worden er onder meer bouwwerken op
gestart voor de Scheepvaartpolitie van Antwerpen,
voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen en

Laurent Vrijdaghs
Administrateur-generaal van de Regie
der Gebouwen - Voorzitter van het Directiecomité
Maart 2018
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Dit activiteitenverslag is een mooi
overzicht van de verschillende
opdrachten en projecten die de
Regie der Gebouwen in 2017 tot
een goed einde heeft gebracht.
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Onze organisatie
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

vanuit economisch oogpunt als net het oog op een
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.

Integriteit en verantwoordelijkheidszin

Een hoofdzetel en zeven operationele diensten
Naast de hoofdzetel, die zich in Brussel bevindt, telt de Regie der Gebouwen zeven operationele diensten.
Die zijn telkens verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedportefeuille in één of twee provincies.

VLAANDEREN
REGIO WEST
(OOST- EN WEST-VLAANDEREN)

1.000.268 m²

Professionalisme

m2

1.055
complexen

(ANTWERPEN)

809.541 m²
(LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT)

550.059 m²
WALLONIE
RÉGION OUEST

7.179.829

VLAANDEREN
REGIO NOORD

VLAANDEREN
REGIO OOST

(HENEGOUWEN EN WAALS-BRABANT)

De Regie der
Gebouwen beheert

BRUSSEL
+ HOOFDZETEL

Samenhorigheidsgevoel

3.183.031 m²

754
complexen die eigendom
zijn van de staat

655.266 m²
WALLONIE
RÉGION SUD
(NAMEN EN LUXEMBURG)

443.525 m²

WALLONIE
RÉGION EST
(LUIK)

538.139 m²

309

❚ Beheerde oppervlakte per operationele dienst

Dienstverlening en klantgerichtheid

gehuurde complexen
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De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder
van de Belgische staat. Ze beheert het federale
overheidspatrimonium en vertegenwoordigt de
federale staat in de vastgoedsector.

Onze waarden
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Organigram
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Personeel

47,13%
Vrouwen

De Regie der Gebouwen telt 872 medewerkers (780 voltijdse equivalenten). Onder die
medewerkers zijn er 650 statutairen, 218 contractuelen en 4 mandatarissen.

Leeftijdspiramide 2017
40

52,87%

36

Mannen

Aantal personeelsleden

32
28
24
20
16
12
8
4
0

46,6 jaar

19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Leeftijd

Gemiddelde leeftijd

Verdeling per niveau

Verdeling van niveau A
per vakrichting

2,37%
15

178

7

5

Telewerk en satellietkantoren

262

24,46%

75
37

73,17%

181

48
251

72

❚ Administratief ❚ Industrieel ingenieur ❚ A
 rchitect
❚ Statutair ❚ C ontractueel

❚ Niveau A ❚ N
 iveau B

❚ Ingenieur ❚ Technisch ❚ Informaticus

❚ Startbaancontract

❚ Niveau C ❚ Niveau D

❚ Vertaler

In 2017 hebben 378 medewerkers gekozen voor
een dag telewerk of satellietwerk per week. Het is
een manier om het evenwicht tussen het werk en
het privéleven van onze medewerkers te verbeteren en om verplaatsingen te beperken.
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Verdeling per statuut
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Personeel
Nieuwe structuur voor
de personeelsafdeling

Opleidingen in 2017
Ons werk en onze opdrachten zijn
sterk geëvolueerd; vroeger waren
we voornamelijk bezig met de
personeelsadministratie. We wilden beter
kunnen inspelen op de nieuwe vragen van
medewerkers en nieuwe uitdagingen
binnen ons vakgebied aangaan.

Bart De Corte
Afdelingshoofd Personeel en organisatie a.i.

934

aantal personen ingeschreven
voor een interne opleiding

412

aantal personen ingeschreven
voor een studiedag

24

aantal intern georganiseerde
opleidingen

203

aantal personen die een
opleiding gevolgd hebben
bij het OFO
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In 2017 heeft de personeelsafdeling een herstructurering ondergaan om beter te kunnen beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen van de Regie der
Gebouwen op het vlak van personeel en organisatie.
De dienst Talent zal meer inzetten op rekrutering,
een absolute prioriteit in het managementplan. Een
andere wijziging: de oprichting van de nieuwe dienst
Organisatieontwikkeling en happiness at work, die
zich vanaf nu toelegt op het vertalen van de strategische visie van het management naar een operationeel plan voor het humanresourcesbeleid en het
beleid voor welzijn op het werk.
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Aanwervingen

De Regie der Gebouwen zet alles
op alles om haar doelstelling
te behalen: de aanwerving van
80  nieuwe medewerkers in 2018.

Dit eerste jaar bij de Regie der Gebouwen was een heel
interessant jaar. Zo heb ik grote projecten opgevolgd: de
zware renovatie van twee gebouwen (12.000 m²), de installatie
van een nieuwe stookplaats van 7 megawatt met de integratie
van een warmtekrachtkoppeling van 1,1 megawatt, en de bouw
van een centrum voor het beheren van geweld voor de federale
politie in Jumet. Ik geniet niet alleen van een grote vrijheid op
het werk, maar krijg daarbovenop ook de tijd om opleidingen te
volgen en nieuwe technieken voor te stellen in de operationele
diensten van Brussel en Bergen.

Ik ben heel goed ontvangen. De mensen
op de verdieping waren sociaal en heel
vriendelijk. Mijn collega’s van de vertaaldienst
hebben mij met open armen ontvangen, ze zijn
echt geweldig! Tijdens het jaar werden er tal van
activiteiten georganiseerd: de teambuilding, de
sportdag, de onthaaldag, de
nieuwjaarsreceptie … Als ik terugkijk op het
afgelopen jaar bij de Regie der Gebouwen, dan
kan ik zeggen dat ik nieuwe vrienden heb
gemaakt en herinneringen heb opgedaan.

Yannick Demal
Industrieel ingenieur bij de studiedienst HVAC en bouwfysica

Audrey Vanbever
Vertaler
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In 2017 zijn 29 nieuwe medewerkers aangeworven
bij de Regie der Gebouwen. Een meer dan welkome
versterking, want er moeten nog een honderdtal
jobs ingevuld worden! De Regie der Gebouwen heeft
tegelijkertijd ook de rekruteringscampagne voor
2018 voorbereid: medewerkers worden opgeleid
om een specifieke certificering te behalen. Daardoor
wordt de Regie der Gebouwen minder afhankelijk
van Selor, dat het moeilijk heeft om gelijke tred te
houden met al haar aanvragen.

De nieuwe medewerkers die in 2017 zijn aangeworven, vergezeld van enkele leden van het directiecomité.
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Aanwervingen

Een van onze doelstellingen is
om de juiste persoon op de juiste
plaats tewerk te stellen. Met de “juiste”
persoon bedoelen we dan: de persoon
die de juiste competenties heeft voor de
functie. Iedereen heeft talenten; het is
alleen zaak die op de juiste plaats in
te zetten.

Bevorderingen

Ontmoetingen met studenten
Studenten kennen de Regie der Gebouwen vaak
onvoldoende. In 2017 heeft de Regie der Gebouwen daarom deelgenomen aan studentenbeurzen en jobdagen om hen te laten kennismaken
met haar stages en jobaanbiedingen. Dat was
een zeer positieve ervaring die in 2018 wordt
verdergezet, zowel in Bergen, Charleroi als Gent.

Talent Exchange
In 2017 is de Regie der Gebouwen toegetreden tot
het Talent Exchange-netwerk, dat de mobiliteit van
medewerkers van de overheidssector aanmoedigt
door opdrachten van 6 tot 12 maanden mogelijk te
maken. Via dat netwerk kon al een eerste persoon
worden aangeworven en er zijn er nog verschillende voorzien in 2018.

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen overgangsexamens naar niveau A, B en C en een bevorderingsronde voor A2-functies en hoger georganiseerd. Het is een bijkomende mogelijkheid voor
haar medewerkers om binnen de organisatie te
evolueren.
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Yvonne Ermens
Diensthoofd PO-Talent
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(Situatie van de begroting 2017 op 03/04/2018.)

Vastgelegde kredieten

Totaal van de ontvangsten

94,8%

Totaal van de uitgaven

In 2017 werd 125.735.019,21 euro vrijgegeven voor het investeringsprogramma van de
Regie der Gebouwen. Van dat bedrag werd
119.218.830,69 euro ofwel 94,8% effectief
vastgelegd.

887.057.749,38
827.925.174,91
Opbrengst van de verkopen

34.308.497,43

(Totaalbedrag aan verkopen in 2017, op basis
van de gegevensuitwisseling tussen de operationele diensten van de Regie der Gebouwen
en het federaal aankoopcomité.)

Jaarlijkse huurkost

475.878.756,43
Personeel (wedden
en sociale lasten)

56.182.446
ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | FINANCIEEL

Financieel

Begroting (in euro)
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Onze klanten
beschikt minstens over één contactpersoon die de
rol vervult van tussenpersoon tussen de klanten en
de interne diensten van de Regie der Gebouwen.

Tevredenheidsenquête voor de klanten
van de Regie der Gebouwen
In april 2017 heeft de Regie der Gebouwen
een tevredenheidsenquête uitgevoerd bij haar
klantorganisaties. De vragenlijst peilde naar de
globale tevredenheid over de klantenaanpak, de
contacten met de medewerkers en de kwaliteit
van de geleverde diensten.
De dienst Klantenbeheer heeft vervolgens
de resultaten van de vragenlijst geanalyseerd.
Er zijn verschillende verbeteringsvoorstellen

geformuleerd, waaronder de opmaak van een
preventief onderhoudsprogramma van de
gebouwen. In 2018 wordt daarvoor een project
opgestart in een tiental strafinrichtingen. Het
doel is om een typecontract op te stellen dat
verschillende technieken (HVAC, liften ... ) bevat
en om de installaties geregelder te onderhouden
zodat die in goede staat blijven.
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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. Elk van haar klanten
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Vastgoed
beheer

98,54%

van de gehuurde federale
overheidsgebouwen zijn benut

Staatseigendom/gehuurd
STAATSCOMPLEXEN

GEHUURDE COMPLEXEN

TOTAAL

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

ANTWERPEN

91

538.745

31

270.796

121

809.541
305.430

VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT

44

219.087

22

86.343

65

WEST-VLAANDEREN

63

308.731

38

138.739

100

447.470

OOST-VLAANDEREN

76

336.133

41

216.665

117

552.798

39
313

151.471
1.554.167

16
148

93.158
805.701

54
457

244.629
2.359.868

29

125.970

9

25.602

38

151.572
503.694

LIMBURG
TOTAAL VLAANDEREN

WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN

97

357.085

28

146.609

125

LUIK

84

420.942

41

117.197

125

538.139

LUXEMBURG

63

188.738

8

21.357

70

210.095

80
353

176.127
1.268.862

18
104

57.303
368.068

98
456

233.430
1.636.930

79

1.387.580

57

1.526.161

133

2.913.741

9

269.290

0

0

9

269.290

88

1.656.870

57

1.526.161

142

3.183.031

754

4.479.899

309

2.699.930

1.055

7.179.829

NAMEN
TOTAAL WALLONIE
BRUSSEL
BRUSSEL
INTERNATIONALE INSTELLINGEN
TOTAAL BRUSSEL
TOTAAL BELGIË

*

Cijfers op 31/12/17.
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WALLONIE
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Onze pijlers
De opdrachten van de Regie der Gebouwen steunen op drie pijlers:
Immo, Bouw en renovatie, en Facility en onderhoud. Die pijlers zijn
de voornaamste vakgebieden van de Regie der Gebouwen en ze zijn
belangrijk om de vastgoedportefeuille van de federale staat efficiënt
en degelijk te beheren.

Het Immo-team beheert de aankoop, de verkoop,
de inhuring en de verhuring van de gebouwen
van de federale staat. Het stelt ook panden van
de staat ter beschikking via huurcontracten, uitbatingsovereenkomsten, ... Het verkoopt bepaalde
federale gebouwen en terreinen, naargelang de
huisvestingsbehoeften van de federale staat. De
verkoopprocedure hangt af van de instelling die
belast is met de verkoop: de Regie der Gebouwen
of het federaal aankoopcomité.

Facility en onderhoud
Het Facility en onderhoud-team staat in voor het
onderhoud en het beheer van de gebouwen die
de federale staat bezit en huurt. Ze 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.

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

De projectmanagers
De rol van de projectmanagers is om de projecten
van hun pijler te leiden zonder daarbij de vraag
van de klant uit het oog te verliezen. Tijdens het
project ondersteunen ze het projectteam en zorgen
ze voor de harmonisering van procedures en processen. Ze werken ook nauw samen met de zeven
operationele diensten. De projecten waaraan ze
werken zijn heel divers: ze gaan van de renovatie
van enkele kantoren tot de bouw van een nieuw
gebouw van enkele miljoenen euro’s.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | ONZE PIJLERS

Immo

© Simon Schmitt - www.globalview.be
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Overheidsopdrachten
Voor ze werken of diensten uitvoert, moet de Regie
der Gebouwen eerst een overheidsopdracht uitschrijven. Die werkwijze zorgt voor de nodige transparantie
en voor correcte voorwaarden en laat toe om alle
dienstverleners op een gelijke manier te behandelen.
Alle overheidsopdrachten worden gepubliceerd op
e-Notification, een gratis, snel en veilig systeem.
Op 30 juni 2017 trad een nieuwe overheidsopdrachtenwet in werking. Dat heeft een aanzienlijke wer-

klast met zich meegebracht voor de juridische dienst
van de Regie der Gebouwen, die in dat kader in
vier maanden tijd ongeveer duizend pagina’s heeft
moeten schrijven, vertalen en nakijken.
Er zijn ook opleidingen aangeboden aan de medewerkers om hen te helpen zich de wijzigingen eigen
te maken en ze toe te passen.

meer

Aantal gepubliceerde overheidsopdrachten per jaar
3.000
2.500

2.367

2.524

2.454

2016

2017

2.000
1.500
1.000
500
0

2015

❚ Aantal overheidsopdrachten per jaar

Gemiddeld aantal offertes
per overheidsopdracht
4,5
4,09
3,65

3,5

3,14

3,0
2,5
2,0

2,11
1,78

1,66

1,5
1,0
0,5
0,0

2015

2016

2017

❚ Bulletin der aanbestedingen (raming ≥ 85.000 euro excl. btw)
❚ Free Market: (raming < 85.000 euro excl. btw)
De juridische dienst
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4,0
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Duurzame
ontwikkeling
Als vastgoedbeheerder van de panden van de Belgische staat is het de plicht van de Regie der Gebouwen om een voortrekker te zijn op het vlak van
energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling. In
haar projecten vertaalt zich dat onder andere door

isolatiewerken, de plaatsing van groene daken, de
vervanging van ramen, de energierenovatie van
haar gebouwen, de installatie van fotovoltaïsche
panelen, de plaatsing van regenwaterrecuperatoren ...
Het team van de studiedienst Energie en duurzame ontwikkeling

Een greep uit de duurzame projecten
Vernieuwing van de daken van de Space Pole: het dak van het
hoofdgebouw van het KMI en het dak van de hoofdingang worden
momenteel vernieuwd. De daken van gebouw G en van de Ballon
van het KMI werden op hun beurt omgevormd tot een groendak met
fotovoltaïsche panelen.

Ledlampen in de Koninklijke Muntschouwburg: zowel de 1500  halogeenlampen in de hele zaal als de lampen van de majestueuze
luchter aan het plafond zijn vervangen door ledlampen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | DUURZAME ONTWIKKELING

Het verkleinen van de energetische en de ecologische voetafdruk
van het koninklijk domein van Laken met de restwarmte van een
verbrandingsoven: dankzij het hergebruik van de (niet-gebruikte)
restwarmte geproduceerd door de verbrandingsoven zal de verloren
energie gebruikt worden om het koninklijk domein te verwarmen.
Daardoor kan de CO2-uitstoot van het koninklijk domein met 2.700  ton
per jaar verminderd worden.
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Redesign

Jan Mathu
Directeur Stafdiensten en Redesigntransformation director

Analyse, benchmark
en actieplan

het optimaliseren van de vastgoedstrategie
het creëren van een betere interne werking
het responsabiliseren van haar klanten
De doelstelling is om nog beter aan de
verwachtingen van de federale overheidsdiensten

redesign
R design

E

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen het
Redesign-project opgestart, dat past in een groter
project van de federale regering om haar efficiëntie
te vergroten en de werking van de federale overheidsdiensten te verbeteren. Het project bestaat uit:

te voldoen en tegelijkertijd een rationeel, voordelig
en functioneel gebruik van de overheidsgebouwen
te verzekeren.

Om het Redesign-project tot een goed einde
te brengen, heeft de Regie der Gebouwen een
beroep gedaan op Deloitte voor consultancy.
Nadat de huidige strategie en werking met de
hulp van de medewerkers geanalyseerd is (“as
is”-analyse), werd een actieplan ontwikkeld dat
in 2018 in werking treedt.

Het Redesign-project van de
Regie der Gebouwen maakt deel
uit van het Redesign-project van de
federale regering om de werking van de
overheid te verbeteren. Ons project is
gericht op een beter beheer van het
vastgoedproject van de staat en op een
efficiënter beheer van onze structuur.
Laurent Vrijdaghs
Administrateur-generaal van de Regie
der Gebouwen, voorzitter van het
Directiecomité en sponsor van het project
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Het actieplan bestaat uit zeven
grote actiepunten, allen verdeeld in
concrete acties. Om die actiepunten aan te
pakken hebben we een “transformation
office” opgericht: een team dat de taak
heeft de verandering op elk moment te
coördineren. Het is samengesteld uit
collega’s van de Regie der Gebouwen en
consultants van Deloitte.
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De PuRE-net-deelnemers tijdens hun bezoek aan het Europa-gebouw.

PuRE-net, het Europese
netwerk van publiekegebouwenbeheerders
Van 8 tot 10 oktober organiseerde de Regie der
Gebouwen de jaarlijkse conferentie van PuRE-net,
het netwerk van de Europese publiekegebouwen
beheerders. Meer dan vijftig vakgenoten uit zeven-

tien verschillende landen verzamelden in Brussel
voor de uitwisseling van kennis en ervaring over
het thema “Workplace as a service, workplace at
your service”.
Gedurende twee boeiende dagen hadden de
publiekevastgoedbeheerders de gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over
service design, het ontwerp van werkomgevingen
en herlokaliseringsstrategieën.

Tijdens die twee dagen hebben we, met collega’s
die publiek vastgoed beheren in heel Europa, van
gedachten kunnen wisselen over de gemeenschappelijke
uitdagingen die we in ons dagelijks werk ondervinden.
Het thema van dit jaar was vooral toegespitst op hoe we
een belangrijke trend in Europa concreet kunnen vertalen:
hoe kunnen gebouwenagentschappen zich positioneren
tegenover klanten die steeds veeleisender worden? Hoe
groeien ze uit tot een aanbieder van werkruimtes die over alle diensten en hulpmiddelen
beschikken om er performant te kunnen werken? Hoe combineer je een product (een
gebouw) met diensten (netwerkverbinding, bewaking, schoonmaak ...) om oplossingen
aan te reiken aan je klanten? Het zijn boeiende uitdagingen, waarop we onder meer een
antwoord zullen kunnen bieden door het invoeren van ons nieuw geïntegreerd
beheersysteem voor werkruimtes (IWMS) en door het progressief implementeren van
onze visie op het interoperabele gebouw: een gebouw waarin elke federale ambtenaar
zal kunnen komen werken, onafhankelijk van de locatie en van zijn organisatie!
Geoffroy Magnan
Adviseur-generaal ingenieur bij Directoraat-generaal Strategie en Vastgoedbeheer
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Markante feiten 2017

21/04
Terugkeer van de olifant en de giraf naar het Afrikamuseum
in Tervuren.

16-17-18/05

9/05

31/05

Deelname aan de
vastgoedbeurs Realty.

Inwerkingstelling van de grote
fontein op de Kunstberg in
Brussel.

Voorstelling van het typebestek 105
door de HVAC-experten van de Regie
der Gebouwen.

12/06

8/06

Eerststeenlegging
aan het nieuwe
gerechtsgebouw
van Eupen.

Officiële opening
van de Fin Shop
in Bornem.

juni

vervolg

Officiële opening van de interfederale
satellietkantoren in Charleroi en Hasselt, een
project dat tegemoetkomt aan de wil van de
federale regering om het evenwicht tussen
werk en privéleven te verbeteren.

Lancering van de tevredenheidsenquête voor de
klanten van de Regie der
Gebouwen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | FMARKANTE FEITEN

2-3/05

mei

Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

18/04

april

januari

18/01

18

15/06

29/06

Officiële opening van de nieuwe Fin
Shop in Gembloers.

Officiële opening van het Forensisch
Psychiatrisch Centrum Antwerpen.

Deelname aan de Immorun, een
loopwedstrijd voor organisaties uit de
vastgoedsector. Een van de vrouwenteams
eindigt op het podium op de derde plaats!

8-10/10

26/10

Organisatie van de jaarlijkse PuRE-net-conferentie, het Europese
netwerk van publiekegebouwenbeheerders. Meer dan 50
collega’s uit 17 verschillende landen kwamen samen in Brussel
om hun ervaringen te delen over het thema “Workplace as a
service, workplace at your service”.

Lancering van de
nieuwe website van de
Regie der Gebouwen:
regiedergebouwen.be.

1/12

1/12

Onthaaldag
voor de nieuwe
medewerkers.

Officiële opening van de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de
Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg in Brussel.

december

oktober

Organisatie van de
sportdag door de
sociale dienst.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | MARKANTE FEITEN

14/09

24/09

september

juni

Markante feiten 2017
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Antwerpen: Forensisch Psychiatrisch Centrum
Antwerpen: Gerechtshof Britselei
Brussel: Correctionele griffie
van de Nederlandstalige rechtbank
van eerste aanleg van Brussel
Brussel: Justitiepaleis
Eupen: Justitiepaleis
Luik: Prinsbisschoppelijk paleis
Leuven: Centrale gevangenis
Masterplan: Detentie en internering
in humane omstandigheden
Namen: Gerechtsgebouw
Namen: Gevangenis
Sint-Joost: Vredegerecht
Turnhout: Handelsrechtbank
Verviers: Gerechtsgebouw
Verviers: Gevangenis

Cultuur en patrimonium
21
22

22
23
24
25
25
26
26
27
27
27
27
28

Aarlen: Rijksarchief
Bouillon: Burcht
Brussel: Koninklijk Instituut
voor Natuurwetenschappen
Brussel: Kunstberg
Brussel: Koninklijk Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Brussel: Jubelpark: Renovatie daken
Brussel: Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België: Renovatie van de daken
 russel: Koninklijke Musea voor Schone
B
Kunsten van België: Auditorium, Delporte-zalen,
polyvalente ruimten
Brussel: Musea van het Verre Oosten
Brussel: Wolferszaal
Brussel: Congoserre
Brussel: Space Pole
Brussel: Koninklijke Muntschouwburg
Tervuren: Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika

Controle en veiligheid
29
29
30
31
31
32
32

33
33
34
34
35
35
36

Hasselt: Veiligheidssite
Jumet: Trainingscentrum voor het beheersen
en beheren van geweld
Merkplas: Gesloten centrum voor illegalen
Vottem: Laboratorium en noodoproepcentrum

37
37
38
38

Financiën
Bornem: Fin Shop
Gembloers: Fin Shop
Nijvel: Financiecentrum
Vilvoorde: Laboratorium

39
39
40
40

Andere projecten
Satellietkantoren
NWOW: herinrichting van de hoofdzetel
Nieuwe website
Microsoft Project Online
3N en Office 365
PersoPoint

41
42
42
43
43
43
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Forensisch
Psychiatrisch
Centrum

meer
Op 29 juni 2017 heeft de Regie der Gebouwen het
Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen
officieel geopend. De instelling biedt plaats aan
180 geïnterneerden: personen die mentale problemen hebben en veroordeeld zijn voor criminele
feiten. Het centrum bestaat uit drie gebouwen met
verschillende beveiligingsniveaus, gaande van een
gesloten regime tot een meer open regime. De
niveaus zijn aangepast aan de behandeling die
elke patiënt nodig heeft.
 e gesloten afdeling bestaat uit 2 subafdelingen:
D
de afdeling Observatie & Oriëntatie (40 patiënten) en de afdeling Intensieve behandeling
(70 patiënten).

 e open afdeling voor de huisvesting van 72 paD
tiënten is ondergebracht in een gebouw met een
Y-vormig grondplan. Ze heeft vijf bouwlagen. Het
gebouw steunt grotendeels op kolommen, waar
patiënten, bezoekers en personeel vrij onderdoor
kunnen lopen. Zo kunnen ze genieten van het
zicht op het achterliggende natuurgebied.
Ook na de voorlopige oplevering blijft er werk
voor het projectteam. Naast de financiële
afhandeling van het project worden restpunten en
opgedoken verborgen gebreken van nabij opgevolgd
tijdens de waarborgperiode. Bovendien dient alles tijdig
en netjes in gereedheid gebracht te worden voor de
ingebruikname door onze klant. Dit vergt een intense en
goede samenwerking tussen alle partijen: Regie der
Gebouwen, studiebureaus, klant, exploitant, aannemer,
onderaannemers,… We kijken als team dan ook met veel
fierheid terug op de geslaagde officiële opening van het
FPC te Antwerpen, die plaatsvond op 29 juni 2017.
Eefje Tutelaers
Projectleider
© VK Group
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meer

Brussel

Correctionele griffie van de
Nederlandstalige rechtbank van
eerste aanleg van Brussel
In oktober 2017 hebben de 23 personeelsleden van
de correctionele griffie hun intrek genomen in hun
nieuwe kantoren in het voormalige postkantoor van
het Justitiepaleis van Brussel. Die bevinden zich op
het gelijkvloers, in de onmiddellijke nabijheid van
de hoofdingang aan het Poelaertplein. De ruimte
moest eerst volledig gerenoveerd worden op basis
van de specifieke behoeften van de correctionele
griffie.

Antwerpen

Gerechtshof
Britselei

voor

na

ACTIVITEITENVERSLAG 2017

Na de bouw van het gerechtsgebouw aan de
Bolivarplaats in 2006 verhuisden vele gerechtelijke
diensten naar het nieuwe gebouw. Het oude
gerechtshof kwam bijna volledig leeg te staan. In
2018 starten de restauratiewerken aan het oude
gerechtshof. Na de restauratie zal het gebouw
plaats bieden aan de hoven van beroep, het parketgeneraal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal
en het assisenhof van Antwerpen.

De uitvoering van de werken liep vertraging op
door het gebrek aan voldoende geldige offertes bij
de aanbestedingen voor werken. Slechts na een
derde aanbestedingsprocedure konden de werken
uiteindelijk toegewezen worden. Nu werkt het personeel weer samen in één gemeenschappelijke
kantoorruimte, die goed verlicht, aangenaam en
functioneel is.

© Hub
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Eind 2016 heeft de federale regering beslist om het
Justitiepaleis van Brussel volledig te restaureren. Op
dit moment zijn er verscheidene werken en studies
in uitvoering of in aanbouw:
Studies en restauratie van de gevels
De restauratie van de gevels gebeurt in 4 fases:
Fase 1: gevels zijde Poelaertplein
Fase 2:	gevels zijde Wynantstraat en de gevels
van de sokkel van de koepel
Fase 3: gevels zijde Wolstraat
Fase 4: gevels zijde Miniemenstraat
Voor elke fase moet er rekening gehouden met
ongeveer 1 jaar voor de studies en 2 jaar voor de
werken. Het is echter niet altijd nodig om het einde
van een fase af te wachten alvorens de volgende
te beginnen. Daardoor zou het mogelijk moeten
zijn om het gebouw volledig te ontdoen van zijn
stellingen in 2030.

“Scanstreet” aan de hoofdingang aan het
Poelaertplein
Aan de hoofdingang die zich aan het Poelaertplein bevindt, wordt een definitief scansysteem
(“scanstreet”) geplaatst om de toegang te beveiligen. De toegangen voor het publiek en voor de
personeelsleden worden van elkaar gescheiden,
waardoor de circulatie van en naar het gebouw
verbetert.
Ingang voor het personeel - Wolstraat
Aan de ingang in de Wolstraat, die bestemd is
voor het personeel, personen met een beperkte
mobiliteit en leveranciers, zullen twee draaihekken
en nieuw stalen schrijnwerk geplaatst worden. De
werken zullen in 2018 voltooid worden.
Box in the box
Het box in the box-project bestaat uit het inrichten van vier hoogbeveiligde zittingszalen in het
Justitiepaleis.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Justitiepaleis

meer

In 2017 is de Regie der Gebouwen gestart met
de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw van
Eupen. De eerste fase, die ongeveer anderhalf jaar
in beslag neemt, bestaat uit het oprichten van een
nieuw complex, dat grenst aan andere gebouwen
die al gebruikt werden door Justitie. Het nieuwe
gerechtsgebouw bevindt zich in het centrum van
Eupen, op de Rathausplatz.

De werken
Ik werk sinds de studiefases aan het
nieuwe gerechtsgebouw. De werf
loopt door aan een razend tempo, wat van
alle betrokken partijen – de promotor, de
aannemer en de Regie der Gebouwen - een
intensieve coördinatie en tijdsinvestering
vraagt. De terbeschikkingstelling van fase 1
is voorzien voor begin september 2018.
Dominique Bourseaux
Projectleider

De werken worden in twee fasen uitgevoerd.
De eerste fase bestaat uit het vrijmaken van de
zone waar het nieuwe gebouw komt en uit het
optrekken van dat gebouw. Daarvoor werden de
bestaande gebouwen op de Rathausplatz nummer
2, 4 en 6 afgebroken, maar ook de bijgebouwen, de
loods en de garages die aan de achterkant van die
straat liggen. Op dit moment is de bouw bezig. Die
fase, die in januari 2017 is opgestart, zal ongeveer
anderhalf jaar in beslag nemen.
De tweede fase bestaat vervolgens uit de zware
renovatie van de gebouwen op de nummers 8 en
10. Dat zal ongeveer een jaar duren.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Prinsbisschoppelijk paleis

meer

Leuven

Centrale gevangenis
In 2017 werkte de Regie der Gebouwen de renovatie af van een cellenvleugel in de centrale
gevangenis in Leuven. Dankzij die werken kunnen
100 nieuwe cellen in gebruik genomen worden,

Sinds jaren werkt de Regie der Gebouwen aan de
ontwikkeling van een functionele huisvesting voor
de gerechtelijke diensten in het centrum van Luik.
De Regie der Gebouwen is in maart 2017 begonnen
met de renovatie van bepaalde delen van het prinsbisschoppelijk paleis op de Place Saint-Lambert.

meer

goed voor een stijging van de capaciteit van de gevangenis met 48 cellen. De renovatie draagt bij tot
het terugdringen van het overbevolkingsprobleem
in de Belgische gevangenissen.

Zeven grote zittingszalen zijn er gerenoveerd. Die
“opfrissings”-werken zijn uitgevoerd in afwachting
van een grondige renovatie en restauratie, die momenteel het voorwerp is van een studie.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Detentie en internering

meer

meer

in humane omstandigheden
Op 18 november 2016 keurde de federale ministerraad een nieuw masterplan goed met een
langetermijnbeleid voor detentie en internering in

humane omstandigheden. Dat plan werd verschillende malen aangepast, ontwikkeld en vervolledigd
en houdt rekening met recente evoluties.

Namen

Gerechtsgebouw
Kaart van gevangenissen en psychiatrische centra voor geïnterneerden, gebaseerd op het masterplan
Detentie en internering in humane omstandigheden.

Om een antwoord te bieden op de huidige infrastructuurproblemen van de gerechtelijke instellingen van Namen, heeft de federale regering beslist
om een nieuw gerechtsgebouw op te trekken op de
“Casernes Léopold”-site. In 2017 is de historische
poort in de rue Général Michel al gedemonteerd.
Ze wordt opgeslagen op een andere site in afwach-

ting van haar herbestemming. Ook een eivormige
rioolcollector met inspectieluik is verplaatst.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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meer

Gevangenis
In mei 2017 begon de Regie der Gebouwen aan
een grondige renovatie van de gevangenis van
Namen. De bedoeling van de werken is om vleugels B en D volledig te renoveren: cellen, sanitaire
ruimtes, wasplaatsen, galerijen ...

Turnhout

Vredegerecht
De ruimtes van het vredegerecht van het kanton
Sint-Joost-ten-Node, die eigendom zijn van de gemeente, waren bijzonder verouderd en lieten niet
meer toe om in goede omstandigheden te werken.
Daarom heeft de Regie der Gebouwen de nodige
stappen gezet om een nieuw gebouw te vinden.
Het vredegerecht verhuist in april 2018 en zal beschikken over een oppervlakte van 540 vierkante
meter op één enkele verdieping. Dat laatste komt
de werking van het vredegerecht ten goede.

voor

Handels
rechtbank
De werken aan de handelsrechtbank zijn gestart in
augustus 2013. Het project combineert de renovatie van een beschermd gebouw en de bouw van
een nieuw gebouw. Voor de renovatiewerken van
start gingen, heeft de dienst Restauratie van de
Regie der Gebouwen een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Het hoofdgebouw wordt volledig
ingericht met kantoorruimte voor de rechters en
de administratie. Het dak, de gevels en de volledige binneninfrastructuur worden aangepakt.

Sint-Joost-ten-Node

Verviers

meer

Gerechts
gebouw
na

Sinds 2013 werkt de Regie der Gebouwen
aan een project om het gerechtsgebouw van
Verviers te renoveren. In 2017 werd een nieuw
gebouw opgetrokken. De Regie der Gebouwen
moet er nu de eersteinstallatiewerken uitvoeren.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Gevangenis

meer

Het sorteren van de materialen
speelt een belangrijke rol bij de
afbraak. Het hout wordt fijngemalen en in
een plaatselijke fabriek tot pellets
verwerkt. De loopbruggen verkeerden nog
in prima staat, dus die zullen we in andere
gevangenissen hergebruiken. Al het puin
wordt ter plaatse vermalen, zodat er niks
op de openbare weg terechtkomt tijdens
het vervoer.
Philippe Defawe
Projectleider

De gevangenis van Verviers, die sloot in 2013, is
sinds eind 2017 volledig afgebroken. Daarvoor
waren verschillende werken nodig: reiniging van
de gebouwen, asbestverwijdering, fijnmalen en
afvoeren van afval ... Het terrein is eigendom van de
federale staat. Die zal de site hergebruiken om er
een “medium security”-gevangenis te bouwen met
240 plaatsen, zoals voorzien in het masterplan voor
detentie en internering in humane omstandigheden.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Rijksarchief
In april 2017 is de Regie der Gebouwen gestart met
de bouw van een uitbreiding van het Rijksarchief
in Aarlen, met de bedoeling de infrastructuur

meer

te moderniseren en te vergroten. Na afloop
van de werken zal er twintig kilometer meer
archiveringscapaciteit zijn.

Bouillon

Burcht
In 2017 heeft de Regie der Gebouwen de verlichting
in de hele burcht van Bouillon vervangen door een
installatie die voor honderd procent uit leds bestaat
en dus veel ecologischer en energiezuiniger is.
Samen met het Luikse agentschap Radiance  35
nam de Regie der Gebouwen de opmaak van

meer

het bestek, de aanbesteding van de werken, de
aanstelling van de opdrachtnemer en de controle
van de werf voor haar rekening. De firma ENGIE
Fabricom was op haar beurt verantwoordelijk voor
de plaatsing van de installatie.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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Koninklijk Instituut voor
Natuurwetenschappen

meer
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Sinds 2015 werkt de Regie der Gebouwen aan de
renovatie van de Klooster-vleugel van het Koninklijk
Instituut voor Natuurwetenschappen. De eerste fase
bestond uit het strippen van de zalen. De draaitrap
werd volledig gerenoveerd en gaat nu mooier in
de ruimte op. Bij de werken werd rekening gehouden met de oorspronkelijke architectuur van
de zalen, zonder afbreuk te doen aan de eisen
van het museum.

Op de hoogste verdieping is de isolatie volledig
vernieuwd. De gebogen wanden zijn verhoogd
en worden momenteel gerenoveerd. Bijzondere
zorg werd besteed aan de muren, die van uitstekende kwaliteit moeten zijn om de toekomstige
tentoonstellingen tot hun recht te laten komen.
Aan het einde van de werken zal het Klooster
verbonden zijn met de Janletvleugel en de Galerij van de Mens. Het museumcircuit wordt
op die manier eenvoudiger en aantrekkelijker.

Bijna 15 jaar geleden is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
begonnen met een ambitieus renovatieprogramma
voor haar gebouwen en permanente zalen. De inzet
van die renovatie is tweeledig. Ten eerste was het
de bedoeling de museumcollecties te herschikken
over twee assen, die overeenstemmen met de twee
vleugels van het museum (biodiversiteit enerzijds en
de geschiedenis van het leven anderzijds). Ten
tweede wil het museum verder gaan dan het louter
presenteren van de collecties, en zich toespitsen op
de ervaring van de bezoeker. Daarvoor wordt een
hedendaagse museologie ontwikkeld, waarin rekening wordt gehouden met eisen op het vlak van
verstaanbaarheid, interactiviteit en gebruiksvriendelijkheid. De huidige stap is het vervolg en ook het
eindpunt van de architecturale en museografische
renovatie van de Klooster-vleugel. In 2019 opent in
dat kader 2250 vierkante meter gewijd aan de
biodiversiteit op onze planeet en aan ecologie.
Zodra het Klooster gerenoveerd is, beschikt het
museum over een tentoonstellingsoppervlakte die
overeenkomt met wat er voor de werken voorhanden was. Het instituut rekent op een toename van
het totale aantal museumbezoeken, zoals ook werd
vastgesteld bij de heropeningen van gerenoveerde
zalen (2007, 2009 en 2015), en op bezoekers die
geregeld terugkeren.
Pierre Goret
Projectleider
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Brussel

Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis

De Regie der Gebouwen voert geregeld werken
uit in het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis. In 2017 heeft ze belangrijke
herinrichtingswerken uitgevoerd in de indrukwekkende Bordiauhal.
De lager gelegen mezzanines werden uitgerust
om de museale ruimte te vergroten die gewijd is
aan militaire conflicten van de twintigste eeuw.

© Simon Schmitt - www.globalview.be

Brussel

meer

Het gaat om omkeerbare inrichtingswerken, die
bestonden uit het plaatsen van lichte wegneembare wanden, het installeren van verlichting en
verduistering, schilderwerken, aanpassingen voor
de beveiliging en het uitrusten met materiaal dat
noodzakelijk was om de scenografie voor de expo
mooi tot zijn recht te laten komen.

Kunstberg
De Regie der Gebouwen zorgt voor het onderhoud
van de Kunstberg, een van de must sees in Brussel en
een heuse schakel tussen de boven- en benedenstad.
Op 9 mei 2017 is de grote fontein weer in werking
gesteld, nadat hij volledig gedemonteerd en gerenoveerd was. De waterdichtheid van het bassin,
de ondergrondse leidingen, de fonteinkoppen en de
elektrische en technische installatie zijn vernieuwd.

Naar aanleiding van de renovatie is ook de graffiti
op de site aangepakt. In 2018 wordt de graffiti van
de Kunstberg drie keer verwijderd.
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Brussel

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België

meer

Renovatie van de daken
Eind 2017 had de Regie der Gebouwen 25 procent
van de totale dakoppervlakte van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België vernieuwd,
waaronder het platte dak boven de Delporte-zalen,

het dak boven het Argenteau- en het Gresham-hotel en het dak boven de patio. Ook de resterende
daken worden vervangen.

● Gerealiseerd in 2017 ● Te realiseren in 2018 ● Te realiseren in 2019

Brussel

Renovatie daken
In het kader van een masterplan voor de renovatie
van verschillende musea zal de Regie der Gebouwen de renovatie van de daken van het Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en
Autoworld voor haar rekening nemen. In de zomer

van 2016 heeft de Regie der Gebouwen alle daken
van het Jubelpark opgemeten. De werken, die in
2018 zouden moeten starten, zullen ongeveer vier
jaar duren.
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Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België

meer

Auditorium, Delporte-zalen, polyvalente ruimten
In 2016-2017 heeft de Regie der Gebouwen het
auditorium en de Delporte-tentoonstellingszalen
langs de Museumstraat vernieuwd.

de klimaatregeling tot de podiumtechnieken. De
verduisterende gordijnen zijn speciaal voor het
auditorium ontworpen.

Het vernieuwde auditorium biedt plaats aan
492  bezoekers en heeft alles in huis om toeschouwers een perfecte ervaring te bezorgen. Er ging
veel aandacht naar de akoestiek. Alle technieken in
het auditorium zijn nieuw en werden met veel oog
voor esthetiek geïntegreerd: van de verlichting over

De Regie der Gebouwen nam ook de Delporte-
tentoonstellingszalen boven het auditorium grondig onder handen. De zalen werden ook volledig
geïsoleerd en de verdeling van de zalen werd
aangepast.

© CERAU

© CERAU

Brussel

Musea van het Verre Oosten
De Musea van het Verre Oosten omvatten de Japanse Toren, het Chinees Paviljoen en het Museum
voor Japanse Kunst. Om veiligheidsredenen zijn de
musea momenteel gesloten. In 2017 heeft de Regie der Gebouwen een studieopdracht toegewezen
aan het agentschap Origin Architecture & Enginee-

© Simon Schmitt - www.globalview.be

meer

ring voor uit te voeren werken aan het Museum
voor Japanse Kunst, het Chinees Paviljoen en zijn
kleine kiosk, de omheining en de toegangspoorten.
De studie voor de restauratie van de Japanse Toren
is toegewezen aan het studiebureau Erfgoed en
Visie bvba.
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meer

Wolferszaal

(Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis)

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen de
Wolferszaal gerenoveerd. Het gaat om een
identieke reconstructie van de juwelierszaak van
de familie Wolfers Frères, die architect Victor Horta
in 1912 ontwierp. De Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis namen de inrichting van de winkel
voor hun rekening. Na een grondig historisch
onderzoek zijn de vitrines en de toonbanken
geplaatst zoals Horta het had uitgedacht.

Brussel

Congoserre
In 2017 heeft de Regie der Gebouwen de renovatiewerken aan de Congoserre afgerond die in
2014 van start waren gegaan. De Congoserre,
die in de negentiende eeuw gebouwd is op het
koninklijk domein van Laken, biedt onderdak
aan een subtropische plantengroei. Het hoge
vochtigheidsgehalte en de condensatie in de
serre bevorderen de vorming van roest. Op een

beperkt aantal plaatsen was de structuur in de
loop der jaren daardoor sterk aangetast. De ruiten zijn vervangen door glas van de nieuwste
generatie, roest is verwijderd en beschadigde
elementen zijn vernieuwd. Tot slot is de metalen
structuur herschilderd en beschermd tegen roest.
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Space Pole

meer

Brussel

Koninklijke Muntschouwburg

meer

© Simon Schmitt - www.globalview.be

De Space Pole-site biedt plaats aan de Koninklijke
Sterrenwacht en het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aëronomie. In 2017 zijn de koepels
van de telescopen Schmidt en Dubbele Astrograaf
van de Sterrenwacht volledig vernieuwd.
Ook de daken van het hoofdgebouw van het KMI en
die van de hoofdgang zijn helemaal gerenoveerd.
De daken van gebouw G en van de Ballon van het
KMI zijn op hun beurt omgevormd tot een groendak
met fotovoltaïsche panelen.
Een van de andere grote werken die zijn uitgevoerd
in 2017 is de totale renovatie van de conciërgewoning van het KMI.

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen de renovatiewerken afgerond van de Koninklijke Muntschouwburg. De bedoeling van de werken, die gestart waren in november 2015, was om belangrijke
veranderingen door te voeren op het vlak van de
infrastructuur. Zo zijn de zitplaatsen, de klimaatregeling en de verlichting vervangen en is er een
nieuwe toneeltoren geïnstalleerd die voorzien is
van vier liften die een decorverandering mogelijk
maken tijdens de voorstellingen.

Op 5 september 2017 kon De Munt haar deuren
opnieuw openen, na twee jaar van werken die de
muntschouwburg in staat stellen om zijn publiek
in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen en het een theaterervaring te bieden die de
grootste theaters in de wereld waardig is.
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Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika

meer

In 2013 begon de Regie der Gebouwen aan de
totaalrenovatie van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren. De ambitieuze renovatie en restauratie geeft het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika de slagkracht om uit te groeien
tot een dynamisch en aantrekkelijk museum van
wereldformaat.
De meest opvallende vernieuwing is waarschijnlijk
het nieuwe glazen onthaalpaviljoen, dat plaats

biedt aan de balie, de museumshop en de cafetaria.
Bezoekers kunnen er in de beste omstandigheden ontvangen worden. De werken zullen in 2018
beëindigd worden. Daarna neemt het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika nog een aantal maanden de tijd om het gebouw in te richten en alle
tentoonstellingen tot in de puntjes af te werken.
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Hasselt

Veiligheidssite
De bouw van het nieuwe administratieve en logistieke gemeenschappelijke complex van de veiligheidssite, die in 2016 van start ging, gaat vlot
vooruit. Na afwerking van het project zullen de
hulp- en nooddiensten in Hasselt samengebracht
worden op één nieuwe site naast de gevangenis:

de brandweer, de lokale politie, het Centrum voor
Communicatie en Informatie van de federale politie,
de noodoproepcentrale 112, het veiligheidskorps
en de Centrale dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRG).

Jumet

Trainings
centrum

voor het beheersen en
beheren van geweld

Om agenten op te leiden conform de vereisten voor
het beheersen en beheren van geweld moet de
federale politie beschikken over een aangepaste
opleidings- en trainingsinfrastructuur. Omdat het
huidige gebouw niet meer beantwoordt aan de
behoeften van de politie, zal de Regie der Gebouwen een nieuw complex bouwen op de site
van de kazerne in Jumet. De werken gaan in 2018
van start.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017

Projecten | Controle en veiligheid

meer

37

Vottem

Gesloten centrum
voor illegalen

Laboratorium en
noodoproepencentrum
In het kader van het Masterplan federale politie
zal er een noodoproepencentrum en een laboratorium worden gebouwd in Vottem. De bestaande
gebouwen in die zone moeten worden afgebroken.
Het project voorziet ook de aanleg van de parkings,
de wegen, de omgeving en de buitenverlichting.
Het gaat om een groot project waarvoor in totaal
bijna 26.000 vierkante meter aan gebouwen zal
worden opgetrokken. De werken gaan in 2018 van
start en zullen twee jaar duren.

meer

3D-beeld van het nieuwe laboratorium

3D-beeld van het nieuwe noodoproepencentrum

Na de volledige renovatie van blok 3 is de Regie
der Gebouwen begonnen met de inrichting van een
speciale vleugel in het Gesloten centrum voor illegalen in Merksplas. De werken zijn vooral bedoeld
om een individueel regime mogelijk te maken en
om de beveiliging te verbeteren.

De toekomstige bewoners zullen mensen zijn die
gedragsproblemen vertonen of die niet kunnen
aarden in de gebruikelijke opvang in groep.
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Fin Shop

meer

Gembloers

Fin Shop

meer

Op 8 juni 2017 heeft de Regie der Gebouwen de
Fin Shop in Bornem officieel geopend. De eigenaar
van het complex heeft de basisuitrusting van het
gebouw structureel verbeterd door scheidingswanden te verwijderen en de lichtstraten in de magazijnen te vernieuwen. De kantoren zijn volledig vernieuwd (dak, trappen, vloeren, ramen, douches  … ).
De Regie der Gebouwen heeft de specifieke eersteinrichtingswerken gefinancierd, zoals de plaatsing van wanden in de kantoren, ingrepen voor
de beveiliging en de databekabeling. Daarnaast
heeft ze een winkel en een verkoopzaal (576 m²)
ingericht in een van de magazijnen.

Op 15 juni 2017 is de Fin Shop van Gembloers
officieel geopend. Net zoals zijn tegenhangers
in Vlaanderen en Brussel biedt de Waalse Fin
Shop allerhande goederen te koop aan. Het gaat
om goederen die afkomstig zijn van het privédomein van de staat en die niet meer gebruikt
worden, en om goederen die achtergelaten zijn
op het openbaar vervoer, in beslag genomen
zijn of afkomstig zijn van erfenissen en die niet
zijn opgeëist. Om aan de nieuwe bestemming
te voldoen zijn er renovatiewerken uitgevoerd,
waarbij een tentoonstellingsruimte van 192  m²,
een verkoopzaal van 238  m² en een kluis zijn
ingericht.
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Financiecentrum

meer

Vilvoorde

Laboratorium Douane
en Accijnzen
In 2015 kocht de Regie der Gebouwen het Akzo
Nobel-gebouw in Vilvoorde om er het laboratorium, het hulpkantoor en het mobiel team van
de dienst Douane en Accijnzen van de Federale
Overheidsdienst Financiën in onder te brengen.
De FOD Financiën was op zoek naar een gebouw
dat specifiek als lab uitgerust was. Na een kosten-batenanalyse bleek het Akzo Nobel-gebouw
in Vilvoorde de beste oplossing te zijn voor een
herhuisvesting.

Op 16 mei 2017 heeft de Regie der Gebouwen
het nieuwe financiecentrum in Nijvel officieel
geopend. De bedoeling van het project was
om alle diensten van de FOD Financiën van het
arrondissement Nijvel samen te brengen in het
voormalige “Peugeot”-complex.
Het gaat om een publiek-publieke samenwerking: de Intercommunale du Brabant Wallon
heeft het gebouw gekocht en de Regie der
Gebouwen huurt een deel ervan voor de FOD
Financiën. De kosten van de eerste installatiewerken zijn verdeeld tussen de eigenaar en de
Regie der Gebouwen.
De Regie der Gebouwen heeft ook de volledige herinrichting van het gebouw volgens de
principes van new ways of working (NWOW)
gefinancierd.

Het gaat om een nieuw gebouw dat bedoeld was
als verflaboratorium voor het bedrijf Akzo Nobel,
maar dat nooit ingericht of in gebruik genomen
is. Het gebouw is gemakkelijk bereikbaar, voldoende ruim en buiten de stad gelegen, wat
belangrijk is voor een scheikundig laboratorium.
De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer
voor de eersteinstallatiewerken, waarmee het
gebouw wordt ingericht volgens de behoeften
van de gebruikers van Douane en Accijnzen. Het
einde van de werken is voorzien voor 2018. Daarna wordt werk gemaakt van de buitenaanleg.
ACTIVITEITENVERSLAG 2017

Projecten | Financiën

Nijvel

40

Satellietkantoren

meer

Brussel

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen meegewerkt
aan de oprichting van zeventien satellietkantoren
in het hele land. Werken in een satellietkantoor
betekent werken op een andere plaats dan de
gebruikelijke werkplaats, eventueel bij een andere
organisatie, en over het algemeen dichter bij huis.
Het doel is om de mobiliteit te bevorderen en een
beter evenwicht te vinden tussen werk en privé.
Om het project tot een goed einde te brengen,
heeft de Regie der Gebouwen samengewerkt met
Belnet, de FOD Beleid en Ondersteuning en alle
deelnemende organisaties.

New ways of working:
herinrichting van de
hoofdzetel
In 2017 is de Regie der Gebouwen verder gegaan
met het inrichten van de kantoren in haar hoofdzetel tot flexibele en dynamische kantoren volgens de
principes van de new ways of working. De aanpassingen maken het mogelijk om een moduleerbare
werkomgeving aan te bieden, die opgedeeld is in
verschillende ruimten en waarin ieder zijn werk op
zijn eigen manier kan organiseren.
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In 2017 heeft de Regie der Gebouwen haar nieuwe website online geplaatst, waarin meer nadruk
wordt gelegd op haar opdrachten, haar projecten
en haar verwezenlijkingen. Enkele voorbeelden van

meer

de aangebrachte verbeteringen zijn een moderne
grafische interface, een performante zoekmachine
en een betere ontsluiting van de inhoud. Ontdek
de nieuwe site op www.regiedergebouwen.be.

De communicatiedienst
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PersoPoint

In 2017 heeft een werkgroep de implementatie
van Microsoft Project Online voorbereid, een tool
die de planning en de opvolging van projecten
vergemakkelijkt. Dat programma heeft heel wat
voordelen: zo biedt het een overzicht van de
beschikbare middelen, van de rapportering of
van de impact van wijzigingen op de planning.
De lancering van het programma is voorzien
voor 2018.

In 2018 zal de Regie der Gebouwen zich bij Perso
Point aansluiten voor haar personeelsadministratie. PersoPoint zal onder andere instaan voor de
opvolging van verloven en afwezigheden en van
loopbanen.
In 2017 heeft het projectteam de overdracht voorbereid en alle personeelsdossiers gedigitaliseerd.

Het kernteam van de Microsoft Project Online-werkgroeps

3N en Office 365

Het project vergt veel inzet
van de medewerkers van de
dienst HR-administratie. Momenteel
is elke dossierbeheerder
gespecialiseerd in een bepaald
domein, maar het doel is dat na de
overgang naar PersoPoint elk
personeelslid van alle markten thuis
is. Daardoor kan de afwezigheid van
een teamlid beter opgevangen
worden en kan elke beheerder elk
type vragen beantwoorden,
ongeacht de materie. Op die manier
hebben de beheerders ook een beter
algemeen beeld van de dossiers van
de personeelsleden.
Laure Demarteau
Projectleider PersoPoint
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Microsoft Project Online

Een deel van het 3N Office 365-projectteam

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn moet de
Regie der Gebouwen niet alleen beschikken over
hedendaagse en aangename kantoren, maar ook
over aangepaste en moderne middelen om goed
te kunnen samenwerken. Daarom bereidt de Regie
der Gebouwen een overstap voor naar het samen-

werkingsplatform Office 365. Door het gebruik van
tools zoals Skype voor Bedrijven en Sharepoint verbetert de samenwerking en de kennisdeling. Nadat
ze haar “new office” heeft ontwikkeld, maakt de
Regie der Gebouwen nu dus werk van het aspect
“new work”.

De personeelsafdeling van de Regie der Gebouwen tijdens een ontmoeting met de medewerkers van PersoPoint.
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