2018

ACTIVITEITENRAPPORT

© Dominique Leclercq

REGIE DER GEBOUWEN

Regie der Gebouwen

Inhoud

Voorwoord

Onze organisatie

Personeel
en aanwervingen

Transformatieprojecten

Milieubeleid

03

04

08

11

14
Realisaties
& lopende projecten

20

Vastgoedbeheer

Overheidsopdrachten

Financiën

Markante feiten
2018

15

16

17

18

02
ACTIVITEITENRAPPORT 2018 | INHOUD

Voorwoord
Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen,
vat het jaar 2018 samen: verandering, aanwervingen, modernisering en
doeltreffendheid.
Om ervoor te zorgen dat onze klanten ook
in de toekomst op de Regie der Gebouwen
kunnen blijven rekenen voor kwaliteit, goed beheer,
expertise, een duurzame aanpak en een functionele
en aangename werkomgeving, is er vandaag een
grondig moderniserings- en reorganisatieproces aan
de gang.
Het is noodzakelijk om onze vastgoedportefeuille
en onze vastgoedstrategie te optimaliseren, onze
interne werking en onze performantie te verbeteren,
maar evenzeer om onze klanten te responsabiliseren.
Om die doelstellingen te behalen ging in januari
2018 het actieplan van het Redesign-project van de
Regie der Gebouwen van start. Op het programma
stonden onder meer een gedetailleerde bezettingsmonitoring, een beter beheer van de huurcontracten,
de consolidatie van de onderhoudscontracten en de
implementering van nieuwe informaticatools.
Om onze vooruitgang en evolutie te vergemakkelijken, hebben we ook nood aan meer flexibiliteit:
autonomer en verantwoordelijker kunnen handelen,
eenvoudiger en gemakkelijker personeel kunnen
aanwerven en sneller kunnen inspelen op de evoluties van de vastgoedmarkt.

Met dat doel voor ogen heeft de Regie der Gebouwen besloten, in overleg met haar voogdijminister,
om haar statuut van instelling van openbaar nut te
wijzigen in een naamloze vennootschap van publiek
recht.”

EEN DERTIGTAL PROJECTEN 		
OM TE ONTDEKKEN
Het activiteitenverslag bevat zowel de financiële
gegevens van de Regie der Gebouwen als informatie
over de vastgoedportefeuille van de staat, die ze in
beheer heeft. Het verslag geeft een overzicht van
de projecten die in 2018 werden uitgevoerd en is
voor de medewerkers een gelegenheid om hun
capaciteiten en hun werk te tonen.
Meer dan de helft van dit verslag zet een reeks grote
projecten in de kijker, die in 2018 werden uitgevoerd.
Maar behalve die projecten hebben de medewerkers
van de Regie der Gebouwen nog heel wat andere
projecten opgestart of afgerond; projecten die soms
minder zichtbaar zijn, maar zeker even belangrijk
om de kwaliteit van onze vastgoedportefeuille te
garanderen en het behoud ervan te verzekeren.

Gert Jansens

Laurent Vrijdaghs

Directeur-generaal
Operationele diensten

Administrateur-generaal
Voorzitter van het Directiecomité

Marie-Caroline Pardon

Jan Mathu

Directeur-generaal
Klantenbeheer

Directeur
Stafdiensten
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Onze organisatie
AANTAL MEDEWERKERS PER AFDELING
OF PER DIRECTIE-GENERAL
4

79

139

14
8

580

❚ Directiecomité ❚ Algemene administratie en Juridische
afdeling ❚ DG Stafdiensten ❚ DG Strategie en vastgoedbeheer
❚ DG Klantenbeheer ❚ DG Operationele diensten
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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 vastgoedsector.
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.

Federaal
vastgoedbeheerder
6.981.392

Waarden

Integriteit en verantwoordelijkheidszin

m

2

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)

952.566 m²

1.015

Professionalisme

gebouwen

VLAANDEREN REGIO NOORD
(ANTWERPEN)

783.048 m²
VLAANDEREN REGIO OOST
(LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT)

542.983 m²
WALLONIË REGIO WEST
(HENEGOUWEN EN WAALS-BRABANT)

616.960 m²
WALLONIË REGIO ZUID
(NAMEN EN LUXEMBURG)

410.482 m²
❚ Beheerde oppervlakte per operationele dienst

BRUSSEL
+ HOOFDZETEL

715

Samenhorigheidsgevoel

gebouwen die eigendom zijn van de staat

3.143.401 m²
WALLONIË REGIO OOST
(LUIK)

531.952 m²

305
gehuurde gebouwen

Dienstverlening en klantgerichtheid
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Pijlers
De opdrachten van de Regie der Gebouwen hebben betrekking 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.

IMMO

BOUW EN RENOVATIE

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,
uitbatingsovereenkomsten…

Het Bouw en 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.

In 2018 hebben we in Wallonië 45
gebouwen verkocht. Dat resultaat ligt
volledig in lijn met een van de strategische
doelstellingen van de Regie der Gebouwen,
met name het centraliseren, rationaliseren en
optimaliseren van de oppervlakte van haar
vastgoedportefeuille. Tegelijkertijd werkten
we aan belangrijke overheidsopdrachten
voor bouwpromotieprojecten, zoals de
bouw van het gerechtsgebouw in Eupen.
De inhuldiging van de eerste fase van het
gerechtsgebouw is voorzien begin 2019.
We hebben onze expertise ook ingezet voor
de lancering van de overheidsopdracht
voor de bouw van het Belgische paviljoen
op de site van de
wereldtentoonstelling
Expo Dubai 2020. »
Maxence Facon
Attaché Immo Wallonië

In 2018 hebben we in Brussel
alleen al op 44 renovatie- en/
of bouwprojecten gewerkt. In eerste
instantie bestaat onze taak eruit om de
projectplannen uit te werken op basis van
de behoeften van de klant. Luisteren en
goed communiceren zijn essentieel voor
het welslagen van het project. Tegelijkertijd
stellen we bestekken op en maken we
meetstaten en ramingen. Daarna volgt
de aanbestedingsfase: publicatie van
de overheidsopdracht, analyse van de
offertes en aanstellen van de weerhouden
aannemer. Na al die fases kan de werf dan
uiteindelijk beginnen. »

Alba Martin Benet
Architect bij de
operationele dienst
Brussel

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.
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.

In 2018 hebben we alleen al voor Vlaanderen
Regio Noord 1.080 aanvragen voor interventies
gekregen. Meer dan de helft van de problemen
had te maken met het gebouw (lekkende dakgoot,
dakherstellingen als gevolg van onweer, ontstoppen
van een riool …), een kwart met de elektriciteit
(vervangen van lampen …) en een vijfde met ventilatieen verwarmingstechnieken (herstelling van pompen
of boilers …). Het gebeurt ook dat we na analyse van
de situatie de huurder-bezetter van onze gebouwen
inschakelen, of samen met onze collega’s van Bouw
en renovatie een grotere renovatie
opstarten. »
Alain Meykens
technisch deskundige Facility en
onderhoud bij Vlaanderen Regio Noord
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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.
Bovendien staat de Regie der Gebouwen ook in voor de verbintenissen voor gebouweninfrastructuur die de Belgische staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals
de Europese Scholen of de Raad van de Europese Unie.

DIENST KLANTENBEHEER

DE GROOTSTE KLANTEN IN 2018

Volgens het aantal
gehuisveste personeelsleden
FOD Financiën
FOD Justitie
Federale politie
POD Wetenschapsbeleid
Andere

❚
❚
❚
❚
❚

29,41%

3,23%

16,07%

De dienst Klantenbeheer zorgt ervoor dat elke federale klant een uniek aanspreekpunt
heeft bij de Regie der Gebouwen.

Het aantal m² dat een klant gebruikt
is niet noodzakelijk recht evenredig
met het totaal aantal medewerkers. De
FOD Financiën bijvoorbeeld gebruikte in
2018 ongeveer 17% van de oppervlakte
van onze vastgoedportefeuille, terwijl
hun personeel 29% vertegenwoordigt
van alle personeelsleden die wij
huisvesten. De verklaring is dat zij vooral
kantooroppervlakte gebruiken, terwijl de FOD
Justitie meer m² nodig heeft omdat hun personeel ook in justitiepaleizen
werkt waar zich gerechtszalen bevinden of in gevangenissen die vooral
ruimtes voor gedetineerden omvatten. In 2018 was onze grootste klant,
de FOD Justitie, goed voor bijna 40% van onze werklast. »

27,37%

Volgens het aantal
gebruikte vierkante meter
FOD Justitie
FOD Financiën
Federale politie
POD Wetenschapsbeleid
Andere

❚
❚
❚
❚
❚

30,04%

8,57%

16,87%
12,22%

Laure Vandevelde
Klantenbeheerder
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Personeel

403

730

telewerkers

23

voltijdse equivalenten

medewerkers werden bevorderd
naar een hoger niveau

46,6 jaar

823

gemiddelde leeftijd

139

2,7%

medewerkers

159

medewerkers met een handicap

169

medewerkers volgden

medewerkers volgden een externe opleiding

medewerkers namen deel

een interne opleiding

aan de FOD Beleid en ondersteuning

aan een studiedag
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Personeel
VERDELING PER NIVEAU

VERDELING PER STATUUT

EVOLUTIE VAN HET AANTAL MEDEWERKERS

2%
20,1%

1500
30,7%

23%
1.325
1300

1.237

1.207
1.134

19,4%
75%

1100

1.198

1.069
1.116

1.002

1.085
29,8%

1.008
❚ Statutair ❚ Contractueel
❚ Startbaancontract (“Rosetta”)

❚ Niveau A ❚ Niveau B
❚ Niveau C ❚ Niveau D

900

997
905

978
919

860

919

815
831

VERDELING PER GESLACHT

824

700

VERDELING PER TAAL

53%

902

54,2%

783

758

500
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

❚ Fysieke eenheden
❚ Voltijds equivalent

47%

45,8%

❚ Mannen

❚ Vrouwen

❚ Franstalig ❚ Nederlandstalig

1500

1250

1000
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Aanwervingen

IN 2018 VERWELKOMDEN ONZE TEAMS 41 NIEUWE MEDEWERKERS

Ik was aangenaam verrast door
de manier waarop ik bij de
Regie der Gebouwen onthaald ben. Mijn
collega’s hebben de tijd genomen om mij
mijn nieuwe werkomgeving en mijn rol
daarin te leren kennen. Ze hebben mij
ook snel betrokken bij de meer algemene
brainstorms over projecten. Door met een
groot aantal verschillende profielen in contact te komen, kan ik
mijn kennis vergroten en word ik voortdurend gestimuleerd. »
Gildas Le Saulnier
Klantenbeheerder en contactpersoon voor de federale politie

Ik houd wel van een uitdaging,
dus werken bij de Regie der
Gebouwen is wel iets voor mij. De
organisatie is actief op zoek naar een
groot aantal nieuwe medewerkers,
waaronder heel wat zeer specifieke of
technische profielen. Wat ik ook fijn vind,
is dat ik als selectieverantwoordelijke
met veel verschillende diensten en collega’s in contact kom. Ik heb
bij de Regie der Gebouwen nog een lange leerweg voor de boeg,
maar ik kijk er met veel enthousiasme naar uit. »
Natasja Lammens
Personeel en organisatie, cel Talent

De Regie der Gebouwen heeft nood aan
nog eens 200 extra nieuwe aanwervingen.

23

10

statutaire aanwervingen

schoolstagiairs

6

startbaanovereenkomsten
(“Rosetta”)

2

Talent Exchange
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Transformatieprojecten
De Regie der Gebouwen evolueert
voortdurend om een steeds
modernere, flexibelere en
doeltreffendere organisatie te
worden. Ze heeft daarvoor een
groot aantal interne projecten op
poten gezet.

Het feit dat we het gebouw tijdens al die
herinrichtingswerken zijn blijven gebruiken,
maakte het project nog een tikje complexer. Maar
dat maakt ons alleen nog trotser op het resultaat.
We hebben in verschillende fases gewerkt en
maakten daarbij gebruik
van ‘bufferzones’. »

PERSOPOINT
In 2018 sloot de Regie der Gebouwen zich aan bij
PersoPoint, het secretariaat voor de lonen en de
personeelsadministratie van de federale overheid.
Medewerkers kunnen hun afwezigheden en
persoonlijk dossier voortaan zelf online beheren.

Evy Van Beurden
Programmamanager
voor het 3N-project in de
hoofdzetel van de Regie
der Gebouwen

Binnen de Regie der Gebouwen werd er een
interne PersoPoint-contactcel opgericht om
medewerkers verder te helpen. Die werkt nauw
samen met de dossierbeheerders bij PersoPoint
zelf.

MICROSOFT PROJECT ONLINE
Na de nodige voorbereidingen en opleidingen
voerde de Regie der Gebouwen in 2018 haar
volledige investeringsprogramma in in het
programma Microsoft Project Online. Dat
vergemakkelijkt de planning en opvolging van
projecten: het programma biedt een beter
overzicht van de beschikbare middelen, van de
rapportering of van de impact van wijzigingen
op de planning.

NEW WAYS OF WORKING 		
& OFFICE 365
Sinds een aantal jaar al werkt de Regie der
Gebouwen aan het invoeren van nieuwe principes
om het werk te organiseren: de new ways of
working (NWOW).
Om een aantrekkelijke werkgever te zijn moet
de Regie der Gebouwen zowel beschikken over
hedendaagse, flexibele en aangename kantoren
als over een aangepaste ICT-uitrusting. Bovendien

wil ze het haar medewerkers mogelijk maken
om meer tijds- en plaatsonafhankelijk te werken,
voor een beter evenwicht tussen werk en privé
en minder mobiliteitsproblemen.
Het 3N-project, dat zich daarop toespitst,
loopt volop. De Regie der Gebouwen zette de
herinrichtingswerken in haar hoofdzetel verder en
greep de verhuizing van haar operationele dienst
Vlaanderen Regio Oost in Hasselt aan om ook daar
de kantoren in te richten volgens de new ways
of working-principes.

In het kader van datzelfde project is de Regie der
Gebouwen ook begonnen met het invoeren van
de Office 365-suite. In 2018 maakten de vaste
telefoons plaats voor Skype voor Bedrijven,
dat medewerkers in staat stelt om ook vanop
afstand vlot informatie uit te wisselen en deel te
nemen aan vergaderingen. De operationele dienst
Vlaanderen Regio Noord zette in 2018 als eerste
de overstap naar Windows 10 en OneDrive van
de Office 365-suite. De andere diensten volgen
vanaf 2019.

ACTIVITEITENRAPPORT 2018 | TRANSFORMATIEPROJECTEN
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Transformatieprojecten
Redesign
TRANSFORMATIE TOT NV VAN PUBLIEK RECHT
Op 9 maart 2018 besliste het kernkabinet van de federale regering
om de Regie der Gebouwen om te vormen tot een nv van publiek
recht. Dat statuut moet het mogelijk maken om autonomer op te
treden, budgetten op langere termijn te plannen, sneller personeel
aan te werven en vlotter te kunnen inspelen op evoluties in de vastgoedwereld. In 2018 deed de Regie der Gebouwen een beroep op
twee adviesbureaus om haar transformatie tot een nv van publiek
recht voor te bereiden op juridisch en fiscaal vlak.

STATE-OF-THE-ART ICTAPPLICATIES
In het kader van het Redesign-project voerde de
Regie der Gebouwen een grondige analyse uit van
de ICT-toepassingen die ze gebruikt en de huidige
en toekomstige behoeften van de gebruikers. Op
basis daarvan ontwikkelde ze een heldere strategie
voor het toekomstige ICT-applicatielandschap. De
Regie der Gebouwen zette ook de eerste stappen
om die strategie uit te voeren: ze startte met de
uitwerking van haar nieuwe boekhoudprogramma
en schreef een aanbesteding uit voor het integrated workplace management-systeem (IWMS),
waarmee ze haar kernprocessen zal opvolgen.

NIEUW BOEKHOUDPROGRAMMA
In 2018 startte de Regie der Gebouwen met het
vormgeven van haar nieuwe boekhoudprogramma.
Ze werkte daarvoor intensief samen met de FOD
Beleid en Ondersteuning, die het gebruik van een
boekhoudsysteem aanbiedt volgens het ‘Finance as
a Service’-principe. Het gaat om een pilootproject:
de Regie der Gebouwen is de eerste Belgische
federale instelling die met de SAP S/4HANA-versie
van de software van start gaat.
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Transformatieprojecten
Redesign
GECENTRALISEERDE
ONDERHOUDSCONTRACTEN
De Regie der Gebouwen beheert een groot aantal
onderhoudscontracten, die veel administratief werk
met zich meebrengen. Om die administratieve last
terug te dringen, startte ze met een proefproject om
een aantal van de vele kleine onderhoudscontracten
samen te brengen in een beperkter aantal grotere
contracten. Door schaalvoordelen zou ze op die manier bovendien een lagere prijs kunnen afdwingen.
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen een pilootproject opgestart en zijn de eerste voorbereidingen
getroffen om de onderhoudscontracten van de liften te groeperen.

BEZETTINGSMONITORING
In 2018 zette de Regie der Gebouwen de doorgedreven bezettingsmonitoring van haar kantoorgebouwen verder. Daarmee brengt ze het gebruik
van die gebouwen gedetailleerd in kaart (verschillende types werkplekken, bezettingsgraad van de
werkplekken …), zodat ze over zeer precieze data
beschikt voor het beheer van haar vastgoedportefeuille.

NIEUWE STRUCTUUR
VOOR DE STUDIEDIENST
Eén van de doelstellingen van het Redesign-project is het verbeteren van de organisatiestructuur van de Regie der Gebouwen.
In 2018 is er intensief samengewerkt aan een nieuwe structuur
en helder geformuleerde objectieven voor de studiedienst van
de Regie der Gebouwen. Op die manier zijn de positie en taken
van de studiedienst binnen de operationele diensten verduidelijkt.
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Milieubeleid
De gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen worden voorzien van
gas en 100% groene stroom via een contract dat werd afgesloten met de
aankoopcentrale van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) in januari 2017
De Regie der Gebouwen doet er alles aan om het
energieverbruik van overheidsgebouwen terug te
dringen.
Bij al haar projecten geeft ze de voorkeur aan
hoogrendementsinstallaties (condensatieketels,
energierecupererende installaties) en aan alternatieve of weinig vervuilende energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonnepanelen en
zonneboilers...).
In haar overheidsopdrachten neemt de Regie der
Gebouwen duurzaamheidscriteria en criteria voor
het maximale energiegebruik op.
Nieuwe projecten worden vaak gemodelleerd met
behulp van dynamische thermische simulatietools
om te komen tot de optimale vorm, beglazing en
zonwering.
Ten slotte bespaart ze ook door de oppervlakte rationeler in te zetten (bijvoorbeeld met dynamic offices).

5.000.000 €/jaar
voor de uitvoering van een
investeringsprogramma
voor energie-efficiëntie en duurzame
ontwikkeling

BIODIVERSITEIT BEVORDEREN
Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen een
van de pioniersondernemingen die deelnemen aan
de #BeBiodiversity-campagne. De bedoeling is om
burgers en ondernemingen te sensibiliseren voor
uitdagingen op het vlak van biodiversiteit.
De Regie der Gebouwen wenst waar mogelijk een
biodiversiteitsaspect te ontwikkelen in elk van haar
projecten.
Gezien haar activiteitendomein ligt de focus voornamelijk op groene gevels en daken. Maar er is ook
aandacht voor het aanleggen van moestuinen, het
plaatsen van insectenhotels en het aanleggen van
beplanting die de biodiversiteit bevordert.
Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, vertelt er meer over in deze video:

EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN
VRIJWEL PASSIEF GEBOUW
In november 2018 voltooide de Regie der Gebouwen de bouw van een nieuwe verkeerspost
in Sorinnes voor de diensten van de Federale
Wegpolitie van Namen.
Er zijn verschillende zaken geïnstalleerd om de
impact op het milieu te beperken en om het gebouw zeer energiezuinig te maken: gecontroleerde luchtdichtheid, installatie van fotovoltaïsche
panelen, plaatsing van groendaken, recuperatie
van regenwater, isolatie…

De energiebehoefte van het gebouw
is extreem beperkt. Ongeveer veertig
procent van het energieverbruik van het gebouw
– de garage niet meegerekend – wordt gedekt
door de fotovoltaïsche panelen. Bovendien
hebben we ook aan andere aspecten gedacht,
bijvoorbeeld door te kiezen voor kwaliteitsvolle
en duurzame materialen, of door de biodiversiteit op de site
te bevorderen door het aanleggen van groendaken en het
planten van hagen met lokale plantensoorten »
Sophie Duterne,
Ontwerper en projectleider bij de Regie der Gebouwen

Van links naar rechts op de
foto: Sophie Duterne (architect
en projectleider), Johan Gilsoul
(werfcontroleur ruwbouw) en
Kerem Halici (werfcontroleur
elektriciteit).
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Vastgoedbeheer

91,2%

90,1%

93%

van de oppervlakte van de staatsgebouwen
beheerd door de Regie der Gebouwen
zijn toegewezen aan een klant

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

van de oppervlakte van
de gehuurde gebouwen
zijn toegewezen aan een klant

VASTGOEDPORTEFEUILLE VAN DE FEDERALE STAAT
STAATSCOMPLEXEN

GEHUURDE COMPLEXEN

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

TOTAAL

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

Aantal
complexen

Bruto vloeroppervlakte
(m²)

VLAANDEREN
ANTWERPEN

87

514 226

31

268 822

117

783 048

VLAAMS-BRABANT

42

216 070

20

82 475

61

298 545

WEST-VLAANDEREN

55

301 273

39

137 217

93

438 490

OOST-VLAANDEREN

72

300 740

42

213 336

114

514 076

37
293

149 835
1 482 144

15
147

94 603
796 453

52
437

244 438
2 278 597

29

125 480

9

25 602

38

151 082

LIMBURG
TOTAAL VLAANDEREN
WALLONIË
WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN

91

319 269

28

146 609

119

465 878

LUIK

80

413 941

41

118 011

121

531 952

LUXEMBURG

60

162 248

6

21 289

66

183 537

75
335

169 642
1 190 580

18
102

57 303
368 814

93
437

226 945
1 559 394

78

1 360 384

56

1 513 727

132

2 874 111

9

269 290

87

1 629 674

56

715

4 302 398

305

NAMEN
TOTAAL WALLONIË
BRUSSEL
BRUSSEL
INTERNATIONALE INSTELLINGEN
TOTAAL BRUSSEL
TOTAAL BELGIË

*

9

269 290

1 513 727

141

3 143 401

2 678 994

1 015

6 981 392
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Overheidsopdrachten

AANTAL GEPUBLICEERDE OVERHEIDSOPDRACHTEN
3000

3.000

De Regie der Gebouwen is de federale overheidsdienst die het grootste aantal overheidsopdrachten
publiceert. Ze worden allemaal gepubliceerd op
e-Notification, een gratis, snel en veilig platform.

Die werkwijze zorgt voor de nodige transparantie
en voor correcte voorwaarden en laat toe om alle
dienstverleners op dezelfde manier te behandelen.
meer
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2.524

2.367

2.454

2500
2.078
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0
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❚ Aantal overheidsopdrachten per jaar

AANTAL OVERHEIDSOPDRACHTEN IN 2018 PER TYPE
103

Het merendeel van onze
overheidsopdrachten
zijn opdrachten voor werken,
maar wij schrijven ook
overheidsopdrachten uit voor
diensten – zoals studies – of
voor leveringen van uitrusting
– zoals noodverlichting of
binnendeuren »
Karlien D’haese
Kwaliteitscel

Onze taak bestaat uit het nakijken
van de overheidsopdrachten die
onze operationele diensten invoeren op
het e-Notification-platform. Wij zorgen
ervoor dat er geen fouten zijn of dat
de documenten geen vertrouwelijke
informatie bevatten, zoals sommige
plannen bijvoorbeeld. We hebben ongeveer
24 uur de tijd om alles na te kijken en voor
de publicatie van de opdrachten »
Christel De Ridder
Kwaliteitscel

344

❚ Werken
❚ Diensten
❚ Leveringen

1.625
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Financiën
Corebusiness

Werkingsuitgaven

Totaal van de ontvangsten

Personeel
(wedden en sociale lasten)

854.552.816,79 €

54.572.609,76 €

Totaal van de uitgaven

Werkingskosten

Opbrengst verkopen

62.586.493,03 €

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

Jaarlijkse huurkost

18.492.751,69 €

900.951.803,84 €

19.379.825,60 €

485.738.427,89 €
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08/05

Start van het
onderhouds- en
renovatieproject van het
buitenschrijnwerk van
kasteel Hertoginnedal

vervolg

Start van de selectiefase
voor het consortium voor
het nieuwe arresthuis in
Antwerpen

Ondertekening
overeenkomst tussen
de Regie der Gebouwen
en Sibelga voor de
installatie van een
warmtekrachtkoppeling op
de Kunstbergsite in Brussel

juli

juni

Eerstesteenlegging nieuwe
gebouwen voor het
noodoproepencentrum 112 en het
laboratorium voor de gerechtelijke
federale politie in Vottem

15/06

april

Verwijdering van
tags en graffiti op de
Kunstberg in Brussel

16/04
Eerstesteenlegging van het
scheepvaartpolitiegebouw op
rechteroever in Antwerpen

mei

De Regie der
Gebouwen neemt als
pioniersonderneming
deel aan de federale
#BeBiodiversitycampagne

30/03

Einde van de
bouwwerken
van het nieuwe
gerechtsgebouw
in Eupen

18/07
Contractsluiting voor het
gevangenisproject in Haren

Start van de
renovatiewerken aan
het gerechtshof in
Leuven

augustus

februari

01/02

maart

Markante feiten 2018
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Officiële opening
van een duurzaam
financiëngebouw in
Genk

Start van de
eersteinstallatiewerken
in het nieuwe gebouw
voor de gerechtelijke
diensten van Verviers

06/11

13/11
Opening van de
gerenoveerde kleuterschool
in de Europese school in
Mol

december

Opening nieuw
Laboratorium Douane
en Accijnzen van de FOD
Financiën in Vilvoorde

Start van de renovatie van
de daken van het Museum
Kunst en Geschiedenis, het
Legermuseum en Autoworld
in het Jubelpark in Brussel

Einde van de bouwwerken
van de nieuwe
verkeerspost in Sorinnes
voor de diensten van de
Federale Wegpolitie van
Namen

Nieuwe scanstraat in
werking gesteld in het
Justitiepaleis in Brussel

13/11

22/10

Opening van een nieuw
aanmeldcentrum voor
asielzoekers in het
opvangcentrum Klein
Kasteeltje in Brussel

november

september

25/09

oktober

Markante feiten 2018

09/12
Heropening van het gerenoveerde
en uitgebreide AfricaMuseum

19/12

17/12

Feestelijke opening
van de gerenoveerde
kantoren en
zittingszalen in het
Prins-bisschoppelijk
paleis in Luik

Officiële opening van de
nieuwe hoofdzetel van de
Dienst Vreemdelingenzaken
in Brussel
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Realisaties &
lopende projecten

JUSTITIE














Eupen - Gerechtshof
21
Antwerpen - Gerechtshof Britselei 22
Leuven - Gerechtshof
22
Brussel - Gerechtshof
23
Luik - Prins-bisschoppelijk Paleis 24
Namen - Gerechtshof
25
Sint-Joost - Vredegerecht
25
Turnhout - Ondernemingsrechtbank 25
Verviers - Gerechtshof
25
Haren - Gevangenis
26
Namen - Gevangenis
27
Verviers - Gevangenis
27
Antwerpen - Gevangenis
27

CULTUUR EN ERFGOED

















Tervuren - AfricaMuseum
28
Aarlen - Rijksarchief
29
Péronnes-lez-Binche – Opslaghal 29
	Brussel - Koninklijke Bibliotheek 		
van België
30
	Brussel - Kunstberg
31
	Brussel - Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten
32
	Brussel - Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
33
	Brussel - Koninklijk Instituut voor
Natuurwetenschappen
34
	Brussel - Musea van het Verre 		
Oosten
34
	Brussel - Space Pole
35
	Mol - Europese School,
kleuterafdeling
35

CONTROLE EN VEILIGHEID
Hasselt - Veiligheidssite
36
	
Jumet - Trainingscentrum voor 		
het beheersen en beheren 		
van geweld
36
	
Merksplas - Gesloten centrum 		
voor illegalen
37
	
Vottem - Laboratorium en
noodoproepencentrum
37
 Sorinnes - Verkeerspost
38
	
Brussel – verhuizing vanuit WTC IIgebouw naar:
- Eurostation-gebouw: CGVS
39
- Pacheco-gebouw: Dienst
Vreemdelingenzaken
40
-K
 lein Kasteeltje: inschrijvingscentrum voor asielzoekers
40
 Antwerpen - Scheepvaartpolitie
41
 Jumet - Centrum voor illegalen
41


FINANCIËN
Genk - Financiën-gebouw
42
	
Vilvoorde - Laboratorium Douane 		
en Accijnzen
42


REGERINGSBELEID



Brussel - Kasteel Hertoginnedal
Brussel - WTC III

43
43
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EUPEN Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz)

Gerechtshof
De bouw van het nieuwe gerechtshof in Eupen
werd afgerond in juli 2018.
Het nieuwe complex borduurt verder op het bestaande stedelijke weefsel. De ingang, die voor
een groot gedeelte uit glas bestaat, is duidelijk
herkenbaar en zeer symbolisch: de rechtspraak is
helder en is er voor iedereen.
Het gebouw beantwoordt aan de huidige hogeperformantiemaatstaven voor energie en er werden verschillende ecologische maatregelen genomen: een groendak op de platte gedeelten van het
complex, een regenwaterreservoir voor de sanitaire
voorzieningen, zonneweringen en zonwerend glas
om oververhitting tegen te gaan …
In januari 2019 ging de tweede fase van start.
Tijdens die fase worden de bijgebouwen van het
nieuwe gerechtsgebouw (nr. 8 en 10) volledig
gerenoveerd.
Het project komt tot stand via een publiek-private
samenwerking. De Regie der Gebouwen is de aanbestedende overheid en ontwerper, terwijl de firma
Befimmo eigenaar en bouwheer van de werf is.
De Regie der Gebouwen huurt het complex voor
een looptijd van 25 jaar met de mogelijkheid het
aan te kopen aan het einde van de huurovereenkomst. Zij heeft ook de kostprijs van de eersteinrichtingswerken gefinancierd, ter waarde van
een bedrag van ongeveer 3,1 miljoen
meer
euro (inclusief btw) voor fase 1.

ACTIVITEITENRAPPORT 2018 | REALISATIES & LOPENDE PROJECTEN
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LEUVEN Ferdinand Smoldersplein 5 3000 Leuven

Gerechtshof
In augustus 2018 ging de renovatie van start van het gerechtshof in Leuven, dat dateert van 1923-1930. De gevels
worden gereinigd en hersteld. Ook het dak, de koepel
en het buitenschrijnwerk krijgen een flinke opknapbeurt.
Aan de hoofdingang zal een hefplatformlift worden
geplaatst voor personen met een beperkte mobiliteit.
De werken zouden eind 2019 voltooid zijn.
De kostprijs voor de restauratie en de aanpassing voor
personen met beperkte mobiliteit bedraagt
meer
ongeveer 4,3 miljoen euro (inclusief btw).

ANTWERPEN Britselei 55 2000 Antwerpen

Na de bouw van het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats in 2006 verhuisden vele gerechtelijke diensten naar het nieuwe gebouw. Het oude gerechtshof
in de Britselei kwam bijna volledig leeg te staan.

© Hub

Gerechtshof
Britselei

Na de restauratie zal het gebouw plaats bieden aan
de hoven van beroep, het parket-generaal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal en het assisenhof van Antwerpen.

© Hub

In oktober 2018 werd de opdracht gepubliceerd
voor de renovatie- en restauratiewerken aan het
oude gerechtshof.
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BRUSSEL Poelaertplein 1 1000 Brussel

Justitiepaleis

De grote uitdaging bestond eruit de
werken uit te voeren en daarbij
hedendaagse technieken in een beschermd
monument te integreren »
André Demesmaeker
architect-restaurateur van de Regie der
Gebouwen die de werken van de scanstraat
opvolgde

Restauratie van de gevels
De restauratie van de gevels gebeurt in vier fasen:
 Fase 1: gevels langs het Poelaertplein
 Fase 2: gevels langs de Wynantstraat en de
gevels van de sokkel van de koepel
 Fase 3: gevels langs de Wolstraat
 Fase 4: gevels langs de Miniemenstraat
Nieuw veiligheids- en toegangssysteem
In november 2018 werd in het Justitiepaleis van
Brussel een nieuw veiligheids- en toegangssysteem
in gebruik genomen. Het nieuwe scanningsysteem,
de “scanstraat”, bevindt zich aan de hoofdingang
langs het Poelaertplein.
Tegelijkertijd werd langs de kant van de Wolstraat de
ingang voor personeel, hulpdiensten, leveranciers en
personen met een beperkte mobiliteit heringericht.
De nieuwe, gescheiden ingangen zorgen voor een
vlottere circulatie in het gebouw.

In september 2018 ging fase 1 van start met studies
uitgevoerd door het architectuurbureau Karel Breda:
 De studie voor de verlichting van de gevels van
het gerechtsgebouw.
 De studies voor het aanpassen en aanvullen van
de stellingen tegen de gevel langs het Poelaertplein. Die stellingen zijn noodzakelijk voor de
uitvoering van de studies en de restauratiewerken. Zij worden dus gecontroleerd, aangepast of
zelfs aangevuld.
 De studies voor de restauratie van de gevel langs
het Poelaertplein.

Het concept is een realisatie van het studiebureau
Ma² Project - Metzger & Associés Architecture.

Na de voltooiing van de studies kunnen de restauratiewerken aan de gevel langs het Poelaertplein
beginnen. De stellingen worden afgebroken wanneer de werken voltooid zijn.

De kostprijs voor de herinrichting van die twee ingangen bedroeg 1,7 miljoen euro (inclusief btw).

Voor elke fase moet er rekening gehouden worden
met ongeveer 1,5 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 met
de volgende te beginnen.
De bedoeling is om het gebouw tegen 2028 van
alle stellingen te ontdoen.

Nieuwe kantoren voor de griffie van het Hof
van Cassatie
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen in de vroegere
handelsrechtbank geklasseerde zalen en lokalen gerestaureerd en ingericht om er de nieuwe kantoren van
de griffie van het Hof van Cassatie in onder te brengen.

Box in the box
Het box in the box-project omvat de inrichting van
vier zwaarbeveiligde zittingszalen in het Justitiepaleis. De werken zijn in maart 2018 gestart en
zouden tegen november 2019 voltooid zijn.

Die werken hebben ongeveer 457 000 euro (inclusief btw) gekost.
meer
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LUIK Place Saint-Lambert - 4000 Luik

In 2018 heeft de Regie der Gebouwen verschillende renovatiewerken uitgevoerd in het prins-bisschoppelijk paleis.

Prins-bisschoppelijk Paleis

Op 19 december 2018 zijn de nieuwe gerenoveerde
kantoren op de eerste en tweede verdieping van de
noordelijke vleugel ingehuldigd. Voortaan zijn de diensten
van de procureur-generaal in die lokalen gehuisvest.
De ruimtes werden volledig opgefrist: er is geschilderd
en de vloer, de elektriciteit, de sanitaire voorzieningen,
de gangen … zijn vernieuwd. Ook sommige plafonds en
tussenwanden zijn grondig gerenoveerd.
Daarnaast zijn in de noordelijke vleugel ook de ruimtes op
de gelijkvloerse verdieping gerenoveerd om er de diensten van de rechtsbijstandsbureaus in onder te brengen.
Verder zijn er nog onthaalruimtes, overlegboxen, een
groot secretariaat en verschillende kantoren ingericht.
Tot slot heeft de Regie der Gebouwen de daken van de
gebouwen met de nummers 11 en 13 in de Paleizenstraat
gerenoveerd.
Alle werkzaamheden hebben ongeveer
1,1 miljoen euro (inclusief btw) gekost.

meer

De Regie der Gebouwen werkt sinds 2017 aan de renovatie van het
prins-bisschoppelijk paleis op de Place Saint-Lambert. De verhuizing van
verschillende diensten naar de uitbreidingen, die in 2011 voltooid zijn, hebben
het mogelijk gemaakt ruimtes vrij te maken in het voormalige paleis en die te
renoveren. In 2017 zijn er zeven zittingszalen gerenoveerd, en in 2018 was het
de beurt aan de kantoren in de noordelijke vleugel. In 2019 is het onder andere
de bedoeling om de inkomhal en de gangen naar de
zittingszalen, het trappenhuis en een deel van de
eretrap te renoveren en opnieuw te schilderen. »
Eric Vanvlasselaer
architect verantwoordelijk voor de site
van het gerechtsgebouw in Luik
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NAMEN Site van de Leopoldskazernes

SINT-JOOST Sterrenkundelaan 28/30 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node

Rue des Bourgeois - Rue Général Michel - Boulevard Cauchy - 5000 Namen

Vredegerecht

Gerechtshof
Om de huidige infrastructuurproblemen in de gerechtelijke instellingen van Namen op te lossen,
heeft de federale regering besloten om een nieuw
gerechtsgebouw op te richten op de site van de
Leopoldkazernes.

In april 2018 zijn de diensten
van het vredegerecht naar een
nieuw gebouw verhuisd.

In 2019 wordt er een overheidsopdracht gelanceerd,
en daarna zal er een promotor aangesteld worden.
Het einde van de bouwwerken is voorzien tegen
eind 2022-begin 2023.

De Regie der Gebouwen heeft
daartoe een huurovereenkomst
opgesteld die loopt tot 2026.
De diensten van het vredegerecht beschikken er over een
oppervlakte van 540 vierkante
meter op één enkele verdieping, wat de werking ten goede komt.
meer

© AdP²

In afwachting van de bouw van
het nieuwe gerechtsgebouw
worden de nodige werken
uitgevoerd in het bestaande
gerechtsgebouw, zodat het
operationeel kan
meer
blijven.

TURNHOUT Warandestraat 44 - 2300 Turnhout

VERVIERS Rue du Tribunal, 4 - 4800 Verviers

Ondernemingsrechtbank

Gerechtsgebouw

De werken aan de ondernemingsrechtbank gingen
van start in augustus 2013. Het project combineert de
renovatie van een beschermd rijkswachtgebouw en
een uitbreiding met een nieuwbouw. Daarom wordt
het in verschillende fasen aangepakt, verspreid over
meerdere jaren.

Om de gerechtelijke diensten van Verviers te hergroeperen, heeft de Regie der Gebouwen een
nieuw gebouw aangekocht tegenover het huidige
gerechtsgebouw. Het gebouw heeft een
bruto-oppervlakte van 2346 vierkante meter aan kantoren en 311 vierkante meter
aan archieflokalen op de kelderverdieping.

Tegen de zomer van 2019 zal het gebouwencomplex
volledig afgewerkt zijn en zullen de diensten van
Justitie er hun intrek nemen.
De Regie der Gebouwen investeerde
ongeveer 5,2 miljoen euro (inclusief
btw) in het project.

meer

De kostprijs voor de aankoop en de
inrichtingswerken bedraagt ongeveer
6,7 miljoen euro exclusief btw.

meer

De Regie der Gebouwen is er in oktober
2018 begonnen met de eersteinrichtingswerken: wanden, afwerkingen, klimaatregeling, elektriciteit en beveiliging.
De werken zouden eind 2019 voltooid
moeten zijn.
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HAREN Witloofstraat - 1130 Haren

Gevangenis(dorp)

© Cafasso

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

In uitvoering van het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden worden de
verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en
Berkendael vervangen door een nieuw te bouwen
gevangeniscomplex.
De eerste fase van de werken werd in de zomer
van 2018 opgestart. In eerste instantie moest de
Keelbeekweg, een wandelpad dat zich op het
terrein bevond, verlegd worden. Er waren ook
grond- en saneringswerken nodig gezien de aanwezigheid van 466.880 kilogram sluikstort op het
terrein, waaronder asbest.

De gevangenis wordt gebouwd in de Brusselse
deelgemeente Haren. Het gaat over een complex
voor 1.190 gedetineerden, dat zal bestaan uit
meerdere entiteiten, waaronder twee arresthuizen voor mannen, een strafhuis voor mannen, een
gesloten instelling voor vrouwen, een open instelling voor vrouwen, een observatie-instelling, een
psychiatrische afdeling en een medisch centrum.
Ondanks de grote schaal is er tegelijkertijd veel
aandacht voor een humane detentie. Het ontwerp
van de nieuwe gevangenis is op dat principe gebaseerd en stelt normalisatie en re-integratie centraal.

Publiek-private samenwerking
Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd via een
DBFM-procedure, waarbij DBFM staat voor Design,
Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking waarbij een privépartner het
ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud
en in dit geval ook een aantal facilitaire diensten
van de gevangenis voor zijn rekening neemt.
Het consortium Cafasso is aangesteld voor de
uitvoering van de DBFM-opdracht. Het bestaat
uit de volgende hoofdpartners: Denys nv, FCC

Construcción nv en Macquarie Capital. Het contract is afgesloten in juli 2018.
De bouwkosten bedragen 382 miljoen euro (inclusief btw).
Zodra de gevangenis ter beschikking is gesteld, betaalt de Regie der Gebouwen jaarlijks
een forfaitair bedrag van 40 miljoen euro voor
het afbetalen van de investering (bouwkost +
financiering) en voor het volledige
meer
onderhoud van de gebouwen en de
terreinen voor 1190 personen.
ACTIVITEITENRAPPORT 2018 | REALISATIES & LOPENDE PROJECTEN
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NAMEN Place Abbé Joseph André 7 5000 Namen

Gevangenis
In de gevangenis van Namen is de Regie der Gebouwen van start gegaan met een grondige renovatie.
Concreet gaat het om de volledige renovatie van de
vleugels B en D: cellen, galerijen, sanitaire ruimtes,
wasplaatsen …
De werken aan de D-vleugel zijn voltooid in juli 2018.
Dat liet toe de opvangcapaciteit van de gevangenis te
verhogen tot 145 plaatsen, tegenover 134 daarvoor.
De werken aan de B-vleugel, die in september 2018
begonnen zijn, zullen 9 maanden duren.

VERVIERS Chaussée de Heusy 4800 Verviers

Gevangenis
De vroegere gevangenis van Verviers, die sinds 2013
gesloten is, werd eind 2017 volledig afgebroken.
De federale staat, die eigenaar is van het terrein,
zal de site gebruiken om een gevangenis met

ANTWERPEN Omgeving site Blue Gate - 2020 Antwerpen
De kostprijs voor de renovatie van beide
vleugels bedraagt ongeveer 7 miljoen
euro (inclusief btw).

meer

240 plaatsen te bouwen, zoals voorzien in het
Masterplan: Detentie en internering in humane
omstandigheden.
In 2018 is de Regie der Gebouwen via het federaal
aankoopcomité overgegaan tot onteigeningen,
om de oppervlakte van de site uit te breiden en
om aan alle veiligheidsvereisten te
meer
voldoen die nodig zijn voor de uitbating van de toekomstige gevangenis.

Gevangenis
In uitvoering van het Masterplan: Detentie en
internering in humane omstandigheden is in Antwerpen een nieuwe strafinrichting voorzien – te
realiseren via een DBFM-opdracht – ter vervanging
van het verouderde arresthuis in het centrum van
de stad.

stellen voor het ontwerp, de bouw, de financiering
en het onderhoud van de nieuwe gevangenis. Er
werden zeven kandidaturen ingediend, waarvan
drie kandidaat-consortia weerhouden zijn. De drie
consortia werden uitgenodigd een eerste offerte
in te dienen. Op basis daarvan zijn de onderhandelingen opgestart om te komen tot een definitieve
offerte, die eind 2019 verwacht wordt.

De gevangenis zal 440 gedetineerden kunnen opvangen; 330 mannen, 66 vrouwen en 44 zorgbehoevenden, onderverdeeld in kleinschalige leefeenheden van 22 personen. De inplanting van het
project is voorzien ten oosten van “Blue Gate Antwerp”, een verwaarloosd terrein dat herontwikkeld
wordt tot een eco-effectief bedrijventerrein, in de
directe nabijheid van het nieuwe gerechtsgebouw
van Antwerpen.

De concrete inplanting leidt ertoe dat de ruimtelijke
en ecologische ambities van “Blue Gate Antwerp”
worden voortgezet in het gevangenisproject. Zo
bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het
warmtenet en zal een BREEAM-certificaat “very
good” behaald moeten worden. Er zal ook sterk
worden ingezet op het ruimtelijk ontwerp, zodat
de gevangenis zich maximaal in het aanwezige
stedelijke weefsel integreert.

Eind 2017 heeft de Regie der Gebouwen de terreinen aangekocht, met een oppervlakte van 7
hectare en ter waarde van ongeveer 4,6 miljoen
euro. Gelijktijdig lanceerde de Regie der Gebouwen
een oproep naar consortia om zich kandidaat te

De DBFM-opdracht wordt begin 2020 toegewezen.
De start van de werken is gepland in 2021, voor
zover de vergunningen uitvoerbaar zijn.
meer
Het doel is om de gevangenis eind 2023
ter beschikking te stellen.
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TERVUREN Leuvensesteenweg 13- 3080 Tervuren

AfricaMuseum

Op 9 december 2018 heeft het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika zijn deuren opnieuw opengezet
voor het publiek, onder de naam AfricaMuseum.
De Regie der Gebouwen realiseerde het unieke
renovatie- en uitbreidingsproject tussen oktober
2013 tot april 2018.
Na jaren van hard labeur en dankzij hun goede
samenwerking zijn de betrokken partners erin geslaagd hun uitzonderlijke opdracht tot een goed
einde te brengen.
De meest opvallende vernieuwing is waarschijnlijk het nieuwe glazen onthaalpaviljoen, met de
balie, de museumshop en de cafetaria, waardoor
bezoekers in de beste omstandigheden ontvangen
kunnen worden.

De globale investeringskost (bouw,
erelonen en financiering) bedraagt
66,5 miljoen euro (inclusief btw).

meer
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AARLEN Parc des Expositions 9 - 6700 Aarlen

Rijksarchief
Tussen april 2017 en februari 2019 trok de Regie
der Gebouwen een uitbreiding op bij het gebouw
van het Rijksarchief in Aarlen. Dankzij die uitbreiding
stijgt de archiveringscapaciteit met twintig kilometer.

Het doel is de infrastructuur van het Rijksarchief in
Aarlen uit te breiden en ze tegelijkertijd te moderniseren en aan te passen aan de vereisten voor archieven en aan de verwachtingen van het publiek.

Het oude gebouw wordt in 2019-2020 volledig
gerenoveerd.

Het project kost in totaal ongeveer
7,8 miljoen euro (inclusief btw).

meer

PÉRONNE-LES-BINCHE Rue des Mineurs - 7134 Péronnes-lez-Binche

Opslaghal
In een opslaghal in Henegouwen, in Péronnes-lez-Binche, richt de Regie der Gebouwen opslagmagazijnen in. In het gebouw worden in totaal
veertien magazijnen ingericht.
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen vijf magazijnen
ingericht, in 2017 had zij er al zeven geïnstalleerd en
in 2019 komen de laatste twee aan de beurt.
In de magazijnen wordt een deel van de archieven
en van de niet-tentoongestelde collectiestukken
bewaard van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, het AfricaMuseum en de Koninklijke
Bibliotheek van België.
Het gebouw, goed voor een totale oppervlakte van
ongeveer 900 vierkante meter, omvat hoofdzakelijk
opslagmagazijnen, maar ook enkele kantoorruimtes, een laboratorium, sanitaire voorzieningen, een
klimaatregelingslokaal en een parking.
De investering voor de inrichting van
de magazijnen bedraagt ongeveer
2,2 miljoen euro (inclusief btw).

meer
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BRUSSEL Keizerslaan 4 - 1000 Brussel

Koninklijke Bibliotheek van België

De Regie der Gebouwen werkt mee aan de transformatie van de Koninklijke Bibliotheek van België tot
‘KBR’. Er zullen grote infrastructuurwerken plaatsvinden om een nieuw museum te creëren - waar ook
de Kapel van Nassau deel van zal uitmaken – en om
in en rond het paleis van Karel van Lotharingen een
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen te voorzien.
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen via een dien-

stenopdracht de studie opgestart en gefinancierd.
Zowel voor de infrastructuurwerken als voor de
scenografiewerken heeft ze ook de opdrachten
voor werken gepubliceerd en de offertes geanalyseerd.
Tot slot financiert zij een groot deel van de
infrastructuurwerken, voor een bedrag van
ongeveer 3.300.00 euro (inclusief btw).

Het project kwam tot stand dankzij een uitstekende
samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek
van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme
Vlaanderen, waarbij elke partner een deel van het
project financiert.
meer
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BRUSSEL

Kunstberg - 1000 Brussel

Kunstberg

Eind augustus 2018 hebben de Regie der Gebouwen en Sibelga een overeenkomst getekend voor
de installatie van een warmtekrachtkoppeling in de
stookruimte van de Kunstberg-site in het algemeen
en het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten en de Koninklijke Bibliotheek
van België in het bijzonder. Dat systeem laat toe de
energie-efficiëntie van de hele site te verbeteren.
Voor die site, die veel verbruikt, zou de installatie van een warmtekrachtkoppeling een jaarlijkse
besparing moeten genereren die kan oplopen tot
ongeveer 35 000 euro (exclusief btw) en tot een
vermindering van de CO2-uitstoot met min of meer
500 ton per jaar.
In juni 2018 heeft de Regie der Gebouwen ook het
stroomcircuit van de grote fontein op de Kunstberg
enigszins aangepast om het compatibel te maken
met de lichtgevoelige schakelaar.

Dit project is het resultaat van een
vruchtbare samenwerking tussen
de Regie der Gebouwen en Sibelga. Het
gaat om een win-winoperatie, waar elke
partner beter van wordt. Wij werken sinds
2014 met een soortgelijke warmtekrachtkoppeling op de site van het Jubelpark en
we zijn erg blij met het resultaat, zowel
voor wat het energieverbruik, de impact
op het milieu als het financiële luik
betreft. »

De Regie der Gebouwen laat elk jaar de vele tags
en graffiti op de Kunstberg verwijderen. In 2018
waren er schoonmaakoperaties in maart, juli en
december.
De verwijdering van graffiti kostte
4250 euro exclusief btw.

meer

Pierre-Yves
Badot
Ingenieur en
projectverant
woordelijke voor
de warmte-krachtkoppeling
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De werken bestaan ondere andere uit:
 het vernieuwen van de dakbedekking uit lood,
zink, EPDM en leien
 het aanbrengen van thermische isolatie
 het vernieuwen van de dakkoepels
 het renoveren van de lichtstraten en verticale
glaspartijen (Legermuseum en Autoworld)
 het plaatsen van zonwerende, thermisch isolerende beglazing
 het verbeteren van de regenwaterafvoer
 het verwijderen van dakelementen die niet meer
in gebruik zijn (schoorstenen, ventilatiebuizen …)
 het restaureren van de deksteen uit blauwe
hardsteen en herstelling van de voegen
 het verbeteren van de levenslijnen en ladders
om de veiligheid bij onderhoudswerken te verbeteren
 het vernieuwen van de bliksemafleiders.
meer

● : fase 1
● : fase 2
● : fase 3
● : fase 4

BRUSSEL Jubelpark - 1000 Brussel

Jubelpark-site

Renovatie van de daken
In oktober 2018 startte de Regie der Gebouwen
in het Jubelpark in Brussel met de renovatie van
de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld. Daarna
worden ook de terrassen boven de triomfboog
aangepakt.

Omdat het om een grote oppervlakte aan daken
gaat (meer dan 30.000 vierkante meter in totaal),
worden de werken gespreid over vier fasen. De
voltooiing van de werken is vermoedelijk voorzien
voor eind 2022.
In de eerste fase (oktober 2018-najaar 2019) worden een aantal daken van het Museum Kunst &

geschiedenis gerenoveerd, net als een gedeelte
van de verticale glaspartijen van het dak van de
Luchtvaarthal (Legermuseum).
De renovatie van de daken zal ongeveer 21 miljoen euro kosten (inclusief btw), waarvan 52,5 %
gefinancierd wordt door de Regie der Gebouwen
en 47,5 % door Beliris.
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BRUSSEL Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Renovatie van de daken
De Regie der Gebouwen renoveert de 12 500 vierkante meter aan dakoppervlakte van de Musea voor
Schone Kunsten van België, die volledig vernieuwd
moest worden. Aangezien het om grote werken
gaat, werd het project opgesplitst in verschillende
fases, van 2017 tot 2020.
In 2018 werd de zinkbedekking van het trappenhuis
dat leidt naar de Balat-zaal volledig gerenoveerd en
met polyurethaan geïsoleerd. Beschadigd pleisterwerk werd gerestaureerd en het trappenhuis werd
volledig opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke
kleuren. Tot slot werden de oude lantaarns vervangen door ledverlichting.

De renovatie van het trappenhuis Balat en het bijbehorende dak kostte 318 500 euro (inclusief btw).

Renovatie van zaal 52
In 2018 renoveerde de Regie der Gebouwen zaal 52,
die sinds enkele jaren ook bekend staat als de “huilende zaal”, vanwege de traanvormige vlekken die op
de muren verschenen. De zaal is herschilderd volgens
een bijzonder procedé, dat bestond uit verscheidene
reinigingsbeurten en uit het aanbrengen van meerdere beschermende verflagen. Ook de vloerbekleding is
vernieuwd, met een vuurwerend vasttapijt.
De kostprijs van de renovatie bedraagt
ongeveer 48 000 euro (inclusief btw).

meer

● Al gerealiseerd
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● Te realiseren in 2019-2020
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BRUSSEL Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

BRUSSEL Van Praetlaan 44 - 1020 Laeken

Koninklijk Instituut voor
Natuurwetenschappen

Musea van het Verre Oosten

De Regie der Gebouwen renoveert momenteel een
vleugel van het Klooster van het Koninklijk Instituut
voor Natuurwetenschappen. Na de werken zal het
Klooster in verbinding staan met de Janlet-vleugel
en de Galerij van de Mens. Dat zorgt voor een
eenvoudigere circulatie in het museum en een
beter museumcircuit.
De werken gingen van start in 2015 en
moeten in 2019 voltooid zijn.

meer

De Musea van het Verre Oosten omvatten de Japanse Toren,
het Chinees Paviljoen en het Museum voor Japanse Kunst. De
musea zijn momenteel gesloten uit veiligheidsoverwegingen.
In 2017 heeft de Regie der Gebouwen een studieopdracht toegewezen aan het agentschap Origin Architecture & Engineering voor de werken aan het museum voor Japanse kunst, het
Chinees Paviljoen en de kleine kiosk, en de omheining en de
toegangspoorten tot de site.
De studie voor de restauratie van de Japanse Toren
is toegewezen aan het studiebureau Erfgoed & Visie
bvba.

meer
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BRUSSEL Ringlaan 3 - 1180 Ukkel

MOL Europawijk 100 te 2400 Mol

Space Pole

Europese School,
kleuterafdeling

De Regie der Gebouwen voert elk jaar heel wat
renovaties uit op de Space Pole-site, die plaats
biedt aan de Koninklijke Sterrenwacht van België,
het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en
het Koninklijk Instituut voor Ruimte-Aëronomie
van België.
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen de daken
van de Mire Zuid-gebouwen gerenoveerd, net als
de daken van de oude uurlokalen en de “folies” in
de fenomenologische tuin van het KMI.
De Regie der Gebouwen heeft ook de koepels van
de telescopen Schmidt en Dubbele Astrograaf van
het Observatorium vernieuwd.
Sommige andere werken, die meerdere jaren beslaan, werden uitgevoerd of verdergezet in 2018,

maar zullen in 2019 voltooid zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het noordelijk paviljoen, dat zowel
aan de binnen- als aan de buitenkant gerenoveerd
werd, en voor de directeurswoning van het KMI.
Die laatste wordt momenteel heringericht tot verschillende studio’s voor wetenschappers op doorreis
en tot klassevolle kantoren en conferentiezalen.
Sinds 2009 heeft de Regie der Gebouwen een
totaalbedrag van ongeveer 21 500 000
meer
euro (inclusief btw) geïnvesteerd in
renovaties op de Space Pole-site.

In november 2018 is de volledig gerenoveerde
kleuterafdeling van de Europese School in Mol
feestelijk geopend.
De Regie der Gebouwen heeft het gebouw volledig
gerenoveerd. Het dak werd geïsoleerd en al het
buitenschrijnwerk, de elektriciteit, het branddetectiesysteem, het inbraakdetectiesysteem en het
verluchtingssysteem zijn vernieuwd. Door het plaatsen van grote glasramen is de gevel langs de kant
van de speelplaats helemaal opengetrokken. Tot
slot zijn de radiatoren in de klaslokalen vervangen
door vloerverwarming.
De werken vonden plaats van maart 2018 tot oktober 2018.
De investering bedroeg ongeveer
937 000 euro (exclusief btw).

meer
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HASSELT Herkenrodesingel - 3500 Hasselt

JUMET Rue Docteur Pircard, 66 - 6040 Jumet

Veiligheidssite

Trainingscentrum

Op 28 september 2018 werd “Campus H” in Hasselt
officieel geopend. Het gaat om een gloednieuwe
veiligheidssite vlak naast de gevangenis, waar de
lokale politie, de brandweer, de hulpcentrales en
verschillende administratieve diensten zijn ondergebracht. De Regie der Gebouwen trad op als
mede-opdrachtgever voor het project.
Het centraliseren van de verschillende hulpdiensten
heeft een gunstige invloed op hun onderlinge samenwerking en communicatie. Bovendien maken
ze gebruik van een gedeelde infrastructuur, wat
kostenbesparend en duurzaam is. Ten slotte is de
site goed bereikbaar en toegankelijk voor de burger
en is er ruime parkeergelegenheid voorzien.
Als mede-opdrachtgever investeerde
de Regie der Gebouwen 8,3 miljoen
euro (inclusief btw) in het project.

meer

voor het beheersen en beheren van geweld

Voor de federale politie zorgt de Regie der Gebouwen voor de bouw van een nieuw trainings- en
opleidingscomplex op de site van de kazerne van
Jumet. De overheidsopdracht is in november 2018
toegewezen aan de onderneming Entreprises
Générales Dherte. De werken starten in april 2019.
Het huidige trainingscentrum is verouderd, en dat
terwijl het belangrijk is dat de federale politie over een
aangepaste infrastructuur beschikt om agenten op te
leiden voor het beheersen en managen van geweld.
Het architecturaal concept is hedendaags en er zal
gebruik gemaakt worden van kwaliteitsvolle materialen. 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 euro
(inclusief btw).

meer
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VOTTEM Rue Verte Voie - 4041 Vottem

Laboratorium en
noodoproepencentrum
In maart 2018 ging de bouw van het nieuwe
noodoproepencentrum 112 en van een laboratorium in Vottem van start.
Het project voorziet ook de aanleg van de parkings,
wegen, buitenomgeving en buitenverlichting.
Er wordt gebruikgemaakt van duurzame energietechnieken, zoals fotovoltaïsche panelen en regenwaterrecuperatie.
Het project kost ongeveer 23,7 miljoen
euro (inclusief btw).

meer

MERKPLAS

Centrum voor Illegalen
In het Centrum voor Illegalen in Merksplas
wordt een vleugel voorzien voor bewoners die
extra opvolging en omkadering nodig hebben
en niet in een groepsregime kunnen worden
opgevangen.

aan een individueel regime en om hem extra
te beveiligen en vandaalbestendiger te maken.

De Regie der Gebouwen voerde werken uit in blok
5 van het centrum om die vleugel aan te passen

De investering bedraagt ongeveer
557 000 euro (inclusief btw).

De werken gingen van start in 2017 en moeten
in 2019 voltooid worden.
meer
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SORINNES Grand’Route de Ciney 255 - 5503 Sorinnes

Verkeerspost van Achêne

De grote uitdaging van het project bestond eruit om zo
ver mogelijk te gaan op het vlak van duurzaamheid en
tegelijkertijd de vele veiligheidseisen voor dit politiegebouw te
respecteren. Denk bijvoorbeeld aan het
verplichte gebruik van een betonstructuur in
plaats van een houtstructuur, of het feit dat
het gebouw 24 uur op 24 gebruikt wordt. »
Sophie Duterne
Ontwerper en projectleider

In november 2018 heeft de Regie der Gebouwen
de bouw afgerond van een nieuwe verkeerspost in
Sorinnes voor de diensten van de federale wegpolitie van Namen. De diensten van de federale wegpolitie van Achêne hadden nood aan een nieuwe
post die dichter bij hun actiezone en bij de grote
verkeersaders lag.
Het nieuwe gebouw, dat zeer energiezuinig ontworpen werd, telt bijna 800 vierkante meter kantoorruimte en heeft een garage van ongeveer 400
vierkante meter voor dienstvoertuigen.

De nieuwbouw kostte ongeveer
4 375 000 euro (inclusief btw).

meer
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De grootste uitdaging, zowel tijdens de
studiefase als tijdens de uitvoeringsfase, was
het naleven van de timing die opgelegd werd door
het einde van het huurcontract van WTC II.
Desondanks hebben de vastberadenheid en de goede
samenwerking tussen de verschillende actoren van
het project ervoor gezorgd dat de nieuwe ruimten van
het CGVS op tijd opgeleverd werden. Vanaf de eerste
schetsen werd de studie van de inrichtingen
uitgevoerd in samenspraak met de gebruikers van het
gebouw. Het gemeenschappelijk doel was om
bovenop het functioneel karakter een werkatmosfeer
te creëren die zowel aangenaam als gastvrij was. In
dat opzicht heeft de keuze van de materialen en de
kleuren dus een hoofdrol gespeeld. Voor de
benedenverdieping die toegankelijk is voor het
publiek, wilden we een onthaalruimte creëren die
zowel rustgevend als
multifunctioneel was. Natuurlijk
licht, materialen en kleuren hebben
daartoe bijgedragen. »

BRUSSEL

Verhuizing vanuit het WTC IIgebouw aan Brussel-Noord

Dominique Maréchal
Architect en
projectverantwoordelijke

Omdat de huurovereenkomst voor het WTC
II-gebouw op 31 december 2018 afliep, heeft
de Regie der Gebouwen beslist om de federale
overheidsdiensten die er tewerkgesteld werden
naar andere gebouwen te verhuizen: Pacheco,
FINTO en Eurostation.
Die keuze ligt in lijn met de strategische doelstellingen van de Regie der Gebouwen, die onder meer de centralisering, rationalisering en
optimalisering van de kantooroppervlakte voor
ogen hebben.
De inrichtingswerken werden trouwens integraal
gefinancierd met de opbrengst van de verkopen
en de valorisatieacties van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen.

BRUSSEL Victor Hortaplein 2 - 1060 Brussel

Gebouw Eurostation - Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
Van januari tot september 2018 voerde de Regie
der Gebouwen eersteinrichtingswerken uit in het
Eurostation-gebouw, aan de achterkant van het
station Brussel-Zuid.
De bedoeling was om het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) onder

te brengen in een gebouw dat ingericht werd volgens de principes van de new ways of working.
Het project, dat gepaard ging met een
investering van ongeveer 6 miljoen
euro (inclusief btw), combineert moderniteit, functionaliteit en esthetiek.

meer
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BRUSSEL Pachecolaan 44 - 1000 Brussel

BRUSSEL 9de Linielaan 27 - 1000 Brussel

Pachecogebouw Dienst Vreemdelingenzaken

Klein Kasteeltje - Nieuw aanmeldcentrum
Op 3 december 2018 is in het opvangcentrum Klein
Kasteeltje in Brussel een nieuw aanmeldcentrum
voor asielzoekers geopend. Dat kaderde in de verhuizing van de asieldiensten die vroeger in het WTC
II-gebouw aan het Noordstation in Brussel zaten.
Personen die asiel willen aanvragen in België,
moeten zich voortaan eerst aanmelden in het
Klein Kasteeltje. Daar worden ze geregistreerd en
geïdentificeerd, moeten ze een medisch onderzoek
ondergaan en worden ze doorverwezen naar een
opvangcentrum in België.

Om het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken te huisvesten heeft de Regie der Gebouwen
van januari tot november 2018 werken uitgevoerd
in het gebouw dat zich langs de Pachecolaan bevindt.

Er is ongeveer 1,84 miljoen euro geïnvesteerd
in de werken (inclusief btw), waarvan 1 miljoen
betaald werd door Fedasil.
De keuze voor het Klein Kasteeltje is een voorlopige oplossing. De bedoeling is dat er op termijn
een definitief aanmeldcentrum komt op de site
van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek.

Om het aanmeldcentrum te creëren, werden op
relatief korte tijd verschillende verbouwingswerken
uitgevoerd. Er werd een extra ingang, een zone met
ontvangstbalies, wachtzalen en medische kabinetten en een scanstraat voorzien. Er zijn ook kantoren
ingericht voor de dienst Registratie van de Dienst
Vreemdelingenzalen en voor de dispatching en het
infopunt van Fedasil.

Om het gebruik van de ruimtes te optimaliseren en
de energie-uitgaven van het gebouw te reduceren is het Pachecogebouw op een ecodynamische
manier heringericht.
Daarnaast is de toegang voor personen met beperkte mobiliteit verbeterd. In overleg met onder
andere de Brailleliga heeft de Regie der Gebouwen
verder ook de inrichting van het gebouw voor blinden en slechtzienden bestudeerd.
De werkzaamheden hebben ongeveer
13,2 miljoen euro (inclusief btw) gekost.

meer
meer
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JUMET rue Dr Pircard 66 - 6040 Jumet

Gesloten centrum voor illegalen
CENTRE FERMÉS
GESLOTEN CENTRUM

Merksplas
Zandvliet
Brugge

ANTWERPEN Blauwhoefstraat Kaai 602 - 2040 Antwerpen

Scheepvaartpolitie

CENTRE FERMES
GESLOTEN CENTRUM

Holsbeek
Steenokkerzeel

Op 16 april 2018 werd de symbolische eerste steen
gelegd van het nieuwe scheepvaartpolitiegebouw
op rechteroever in Antwerpen. De werken zullen
afgerond zijn tegen het najaar van 2019.

Het gebouw zal beantwoorden aan de hoogste
BREAAM-klasse en zal via warmtepompen verwarmd en gekoeld worden. Bovendien zal het
regenwater gerecupereerd worden.

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie
van Antwerpen onder te brengen in een nieuw
complex op rechteroever. Het Havenbedrijf bouwt
op rechteroever een centrale werkplaats voor haar
eigen havendiensten. De site is groot genoeg om
uitgebreid te worden met een administratief en
logistiek complex voor de Scheepvaartpolitie.

De Regie der Gebouwen investeert ongeveer 9,9 miljoen euro
(inclusief btw) in het project.

De voordelen van de nieuwe locatie zijn onder
andere dat ze goed bereikbaar is en over een eigen
privéparkeerzone zal beschikken. Ze biedt ook de
mogelijkheid om twee vaartuigen en een motorboot aan te meren aan de kade. Bovendien ligt ze
in de nabijheid van de coördinatoren van de vloot
en de watergebonden technische permanentiediensten voor havenveiligheid.

Vottem

Jumet

meer

Het masterplan Gesloten Centra, waar het Gesloten
centrum voor Illegalen van Jumet deel van uitmaakt, heeft als doel de capaciteit van de Belgische
gesloten centra te doen stijgen. Daarom zal de
Regie der Gebouwen een gesloten centrum voor
illegalen met een capaciteit van 200 bedden bouwen in de rue Dr Pircard 66 in Jumet. Het nieuwe
gebouw wordt een innovatief project op het vlak
van duurzame ontwikkeling. Het wordt opgetrokken
naast het trainingscentrum voor het beheersen
en beheren van geweld, op een perceel van de
federale politie.

De vergunningsaanvraag is ingediend in 2018, en
er is een geothermische peiling uitgevoerd om de
afmetingen van het toekomstige geothermische
proefveld te bepalen. Bij bevredigende testresultaten wordt geothermie mee opgenomen in het
lastenboek van het project en kan het gebouw
met die techniek in de zomer afgekoeld worden
(geocooling) en in de winter verwarmd worden
(geothermie).
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Projecten | Financiën

GENK Jaarbeurslaan 27 - 3600 Genk

Vilvoorde Levisstraat 10 - 1800 Vilvoorde

Gebouw FOD
Financiën

Laboratorium Douane
en Accijnzen van de
FOD Financiën

In de zomer van 2018 namen de diensten van
de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën van
Genk, Lanaken en Maasmechelen hun intrek in het
Handshake-gebouw aan de Jaarbeurslaan in Genk.
De Regie der Gebouwen sloot een huurovereenkomst van negen jaar af voor een deel van het
gebouw. Om de diensten van de FOD Justitie te
huisvesten, werden er eersteinstallatiewerken uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer 700.000
euro (inclusief btw).
De ruimtes zijn ingedeeld volgens het open office-principe. Op het gelijkvloers is een frontoffice
voorzien voor de burger, die bestaat uit acht front-

desks die afgesloten kunnen worden om de privacy
te garanderen.
Het gebouw is zeer energiezuinig dankzij de toepassing van geothermie, een doorgedreven isolatie, hoogrendementsverlichting en performante
verwarmings- en koelingssystemen.
De eersteinrichtingswerken werden tussen augustus 2017 en mei 2018 uitgevoerd
meer
voor een bedrag van ongeveer 700 000
euro (inclusief btw).

In november 2018 vond de officiële inhuldiging
plaats van het nieuwe gebouw voor het Laboratorium Douane en Accijnzen van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Financiën. Daar worden
stalen van over het ganse land onderzocht om bijvoorbeeld accijnsrechten van alcoholische dranken
te bepalen of onbekende poeders in postpakketten
te identificeren.
Uit een kosten-batenanalyse bleek het Akzo Nobel-gebouw in Vilvoorde de beste oplossing te zijn
met het oog op een herlokalisatie. De Regie der
Gebouwen heeft het gebouw in 2015 aangekocht
en heeft daarna een aantal eersteinrichtingswerken uitgevoerd om het gebouw aan te passen aan
de behoeften van het laboratorium.

verwarming is zeer zuinig in verbruik (lagere energiefactuur) en milieuvriendelijk door een lage
CO2-uitstoot. In de winter zorgen twee condenserende gasketels voor de nodige bijkomende
warmte als daar behoefte aan is.

Het gebouw is duurzaam. Op een deel van het
dak is een groendak aangelegd en de groengevel
aan de ingang springt in het oog. Het gebruik
van warmtepompen voor de basisbehoeften voor

De federale regering heeft ongeveer 5,7 miljoen
euro (inclusief btw) geïnvesteerd voor meer
de aankoop, infrastructuurwerken en
eersteinrichtingswerken.
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Projecten | Regeringsbeleid

BRUSSEL Hertoginnendal 2 - 1160 Oudergem

BRUSSEL Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

Kasteel Hertoginnedal

WTC III
In 2018 heeft de Regie der Gebouwen bijna zes verdiepingen gerenoveerd in de kantoortoren WTC III, op de
Simon Bolivarlaan vlakbij het station Brussel-Noord. De
ruimtes werden ingericht volgens de principes van de
new ways of working, waardoor personeel en bezoekers in een dynamische omgeving met veel lichtinval
terechtkomen.
In 2019 worden acht andere verdiepingen ingericht.
Op termijn is het de bedoeling daar alle diensten van
de FOD Beleid en Ondersteuning in onder te brengen,
die momenteel op meerdere plaatsen over Brussel verspreid zitten.

In mei 2018 is de Regie der Gebouwen gestart
met onderhouds- en renovatiewerken aan het
buitenschrijnwerk van kasteel Hertoginnedal.

De Regie der Gebouwen heeft ongeveer 10 miljoen
euro (inclusief btw) geïnvesteerd in de herinrichting van
de verdiepingen van de FOD Beleid en Ondersteuning.

De hele site is eigendom van de Koninklijke Schenking en wordt gehuurd door de Regie der Gebouwen voor de kanselarij van de eerste minister.
Het einde van de werken is voorzien voor eind
juni 2019.
meer
De kostprijs van de werken bedraagt
ongeveer 500 000 euro (inclusief btw).
De werken omvatten ongeveer 120 raam- en deuropeningen, maar ook de kroonlijsten, de
schoorstenen, de kapvensters, de leistenen en het zinkwerk van de daken. Het feit dat het
hele domein geklasseerd is, maakt dit een complex project. Alle restauratiewerken
worden daarom op identieke wijze uitgevoerd, zodat er niets gewijzigd wordt aan
het geklasseerde gebouw; noch visueel, noch qua volume of materialen. »
Sarah Burniaux
architect verantwoordelijk voor het project
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