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VOORWOORD
ACTIVITEITENVERSLAG

VOORWOORD
Het jaar 2019 van de Regie der Gebouwen kan in enkele woorden samengevat worden: evolutie, transformatie,
modernisering, duurzaamheid, optimalisatie en vernieuwing. De Regie der Gebouwen zit al enkele jaren
in een groots transformatieproces.
De motivatie van onze medewerkers
heeft ervoor gezorgd dat die positieve
evolutie in het jaar 2019 verdergezet
kon worden.
De vastgoedstrategie van de Regie der Gebouwen
blijft zich ontwikkelen. Het is ons doel om ons
vastgoedportfolio nog beter te beheren en om
onze klanten een goede dienstverlening op maat
te garanderen.
In 2019 werden tal van projecten tot een goed
einde gebracht: de Koninklijke Bibliotheek (KBR)
in Brussel beschikt voortaan over een nieuwe tentoonstellingsruimte, aan het Rijksarchief in Aarlen
werd de bouw van een uitbreiding afgerond, de
Kunstberg in Brussel kreeg nieuwe verwarmingsketels, de ondernemingsrechtbank in Turnhout
werd gerestaureerd en gerenoveerd, etc. Daarnaast zijn er verschillende grote projecten gelanceerd waar de komende jaren stevig aan verder
gewerkt zal worden, zoals de restauratie van het
oude Gerechtshof in Antwerpen, de werken aan
de justitiesite in Verviers, het project voor de gevangenis van Haren en de dakwerken aan de gebouwen in het Jubelpark in Brussel.
Niet alleen onze operationele diensten, maar
ook onze ondersteunende stafdiensten werken
aan de vooruitgang van onze organisatie. Zo
slaagde onze personeelsdienst er in 2019 in om
97 nieuwe medewerkers aan te trekken, werkte

de Financiële afdeling aan het pilootproject
voor de ontwikkeling van een nieuw boekhoudprogramma en voorzag de ICT-afdeling
alle medewerkers van nieuwe en moderne
werkmiddelen om flexibeler en meer tijds- en
plaatsonafhankelijk te werken, voor een beter evenwicht tussen werk en privé en minder mobiliteitsbeperkingen.
Het harde werk van onze medewerkers viel
dit jaar enkele keren in de prijzen. Het project
voor de gevangenis van Haren kreeg maar
liefst drie awards (IJ Global Awards – ‘Social
infrastructure Europe’, Partnership Awards –
‘Beste Sociale infrastructuur’ en WAFX Award
(Amsterdam) – ‘Power & Justice’). Ook de renovatie en restauratie van het AfricaMuseum
in Tervuren viel in de prijzen tijdens de Publica Awards. Het project eindigde als eerste in
de categorie ‘Heritage & Architecture’ en kon
ook de publieksprijs in die categorie in ontvangst nemen. Ten slotte won de Regie der
Gebouwen de ‘Diversity Award’ van het Netwerk Federale Diversiteit voor alle acties die
zij organiseerde tijdens de ‘Week van de Diversiteit’ in de maand oktober. Met dit project
wilden we het belang van diversiteit binnen
onze organisatie benadrukken.

Directiecomité 2019

Gert JANSENS

Laurent VRIJDAGHS

Directeur-generaal
Operationele diensten

Administrateur-generaal
Voorzitter van het Directiecomité

Marie-Caroline PARDON

Jan MATHU

Directeur-generaal
Klantenbeheer

Directeur
Stafdiensten

In dit activiteitenverslag krijgt u een blik achter de schermen van de Regie der Gebouwen
in het jaar 2019 aan de hand van statistieken
en getuigenissen. De projecten aan het einde van het verslag zijn enkele voorbeelden
van projecten die in 2019 een evolutie meemaakten. Daarnaast zijn er tal van projecten
die niet altijd even zichtbaar zijn, maar zeker
even belangrijk.
Laurent Vrijdaghs,
Administrateur-generaal en voorzitter van het
Directiecomité van de Regie der Gebouwen
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MARKANTE
FEITEN

BOZAR
START RESTAURATIE VAN DE PLATTE DAKEN

JUSTITIEPALEIS EUPEN
INHULDIGING

ONDERNEMINGSRECHTBANK TURNHOUT
VOLTOOIING VAN HET GROOTSTE DEEL
VAN DE WERKEN
AFRICAMUSEUM
PUBLICA AWARD
CATEGORIE HERITAGE & ARCHITECTURE

02.05.2019
18.02.2019
05.2019
2018

02.2019
20.06.2019
30.04.2019

05.06.2019
05.2019

RIJKSARCHIEF AARLEN
EINDE VAN DE BOUW VAN DE UITBREIDING
FEDERALE WEGPOLITIE IN SORINNES
INHULDIGING VAN DE NIEUWE ENERGIEZUINIGE
VERKEERSPOST

GEVANGENIS HAREN
PARTNERSHIP AWARD
BEST SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECT

GEVANGENIS NAMEN
EINDE VAN DE RENOVATIE VAN VLEUGELS B EN D
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MARKANTE
FEITEN

EXPO 2020 IN DUBAI
START WERKEN AAN HET BELGISCH PAVILJOEN

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK (KBR)

EINDE EERSTE FASE VAN DE WERKEN
TENTOONSTELLING ‘The World of Bruegel in Black and White’

JUBELPARK
START TWEEDE FASE VAN
DE DAKWERKEN

KUNSTBERG
NIEUWE VERWARMINGSKETELS
IN WERKING GESTELD

19.09.2019
15.10.2019

12.2019

05.12.2019
2020

07.2019
11.2019
10.10.2019

KONINKLIJKE SERRE "WINTERTUIN"
START STUDIE VOOR RESTAURATIE

REGIE DER GEBOUWEN
DIVERSITY AWARD VAN HET NETWERK
FEDERALE DIVERSITEIT

12.2019

GERECHTSHOF BRITSELEI ANTWERPEN
START RENOVATIE EN
RESTAURATIE

MARDASSON MEMORIAL
IN BASTENAKEN
EINDE VAN DE TOEGANKELIJKHEIDSWERKEN
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ONZE ORGANISATIE
AANTAL MEDEWERKERS PER AFDELING OF
PER DIRECTORAAT-GENERAAL
04

Directiecomité

80

Algemene administratie en Juridische afdeling

142

DG Stafdiensten

19

DG Strategie en vastgoedbeheer

10

DG Klantenbeheer

567

DG Operationele diensten

822

Totaal aantal medewerkers
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ONZE
ORGANISATIE

FEDERAAL

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.

VASTGOEDBEHEER

6.840.255

WAARDEN

Integriteit en verantwoordelijkheidszin

m2

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.

967

Professionalisme

685

Samenhorigheidsgevoel

282

Dienstverlening en klantgerichtheid

Gebouwen

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

VLAANDEREN
REGIO WEST

(OOST- EN WEST-VLAANDEREN)

947.138 m²

VLAANDEREN REGIO NOORD
(ANTWERPEN)

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

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

603.852 m²
WALLONIË REGIO ZUID
(NAMEN EN LUXEMBURG)

409.418 m²

Gebouwen die eigendom
zijn van de staat

BRUSSEL
+ HOOFDZETEL

3.030.688 m²
WALLONIË REGIO OOST
(LUIK)

523.598 m²

Gehuurde gebouwen

Beheerde oppervlakte per operationele dienst
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PIJLERS
De opdrachten van de Regie der Gebouwen hebben betrekking op drie pijlers:
Immo, Bouw & Renovatie, en Facility & 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 & RENOVATIE

FACILITY & ONDERHOUD

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, enz.

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

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

Steve JACOBS

Pijlerhoofd, Immo - Brussel

“In 2019 heeft Immo Brussel zich ontfermd over de
nazorg van de herhuisvesting van de diensten in de WTC
II-toren, en de optimalisatie van de bezetting van de
WTC III-toren. Verder werd de verkoop van blok A van Residence Palace beslecht en werd met dezelfde partner de Europese Gemeenschap – een erfpachtovereenkomst
afgesloten voor de woning en tuin van het Wiertz Museum.
Een tijdelijke overeenkomst werd afgesloten met het
Rode Kruis voor de winteropvang in de Trierstraat, en
met Toerisme Vlaanderen voor een tentoonstelling in
het kader van het Breugheljaar in het Dynastiegebouw.
Ook de nodige akten werden ingeleid voor overdracht
en samenstelling van de “NV Muziekconservatorium”.
Dit is geen beperkende lijst. Alle medewerkers van Immo
Brussel staan er ook voor de dossiers die dit activiteitenverslag niet haalden.”

Evelien SEYLER

Pijlerhoofd, Bouw & Renovatie
Vlaanderen Regio Oost

“In 2019 hebben we in Vlaanderen Regio Oost
(Vlaams-Brabant en Limburg) aan een 15-tal projecten gewerkt. Het gaat om heel uiteenlopende
projecten, van de inrichting van een tijdelijke parking voor het AfricaMuseum in Tervuren tot de
renovatie van de buitenschil van het Gerechtshof
in Leuven. Het gaat zowel om renovatie/restauratiewerken als nieuwbouwprojecten, maar ook
studies voor nieuwe huisvestingen. Meer en meer
overheidsdiensten worden gecentraliseerd en gaan
op zoek naar een nieuwe locatie. Daarbij zoeken we
altijd naar een performant gebouw. Duurzaamheid
en energiezuinigheid zijn al lang niet meer weg te
denken. Ook bij renovaties trachten we dit zoveel
mogelijk toe te passen. Bedankt aan alle medewerkers voor hun inzet bij de uitvoering van onze projecten, groot of klein!”

Hugues MALHERBE

Pijlerhoofd, Facility & Onderhoud - Wallonië

"In 2019 ontvingen de operationele diensten Facility
en Onderhoud in Wallonië 1.876 aanvragen voor
interventies. Onze 59 technici voerden dan ook
tal van werken uit voor een totale kostprijs van
ongeveer 14,2 miljoen euro.
In de afgelopen jaren is het aantal personeelsleden
binnen de Regie der Gebouwen sterk verminderd.
Toch blijft onze organisatie een goede koers bevaren dankzij de professionaliteit en de goede wil
van onze medewerkers, of het nu gaat om technisch
of administratief ondersteunend personeel. Ik wil
hen daar stuk voor stuk hartelijk voor bedanken."
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KLANTEN

DE GROOTSTE KLANTEN IN 2019
VOLGENS HET AANTAL GEBRUIKTE M²

De klanten van de Regie der Gebouwen zijn de Belgische
openbare instellingen die afhangen van de federale staat:
de federale overheidsdiensten, de wetenschappelijke en
culturele instellingen en de instellingen van openbaar nut.
Daarnaast voert de Regie der Gebouwen verbintenissen in verband
met gebouweninfrastructuur uit die de Belgische staat is aangegaan
met internationale instellingen, zoals de Europese Scholen of de Raad
van de Europese Unie.

28,76%

35,87%

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

"Als klantenbeheerder zijn wij de tussenpersoon
tussen de klanten en de diensten van de Regie
der Gebouwen, in het bijzonder de operationele
diensten. We proberen de behoeften van onze
klanten in kaart te brengen en gaan na hoe deze
gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend
met de strategie van de Regie der Gebouwen
en onze middelen op vlak van budget en het
beschikbare personeel.”

15,35%
8,15%
11,87%

FOD Justitie
FOD Financiën
Federale politie
POD Wetenschapsbeleid
Andere
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PERSONEEL

822

725

medewerkers

56

medewerkers werden bevorderd
naar een hoger niveau

822

medewerkers volgden
een interne opleiding

432

voltijdse equivalenten

298

telewerkers

46 jaar

3,04%

gemiddelde leeftijd

medewerkers volgden een
externe opleiding aan de
FOD Beleid en ondersteuning

medewerkers met een
handicap

195

medewerkers namen deel
aan een studiedag
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PERSONEEL

Verdeling per niveau

Verdeling per statuut

Evolutie van het aantal medewerkers per niveau
500

267

Niveau A

300

Niveau B

201

Contractueel

114

Niveau C

621

Statutair

141

Niveau D

400

300

200

Verdeling per taal

Verdeling per geslacht

100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Niveau A
384

Nederlandstalig

441

Mannen

Niveau B

438

Franstalig

381

Vrouwen

Niveau C
Niveau D
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AANWERVINGEN
97

Aantal nieuwe medewerkers die door onze teams werden verwelkomd in 2019.
De Regie der Gebouwen heeft nood aan nog eens 200 extra nieuwe aanwervingen.
“De Regie der Gebouwen is één groot team waarin men zich snel integreert. Mijn collega's en
diensthoofden hebben mij onmiddellijk begeleid zodat ik mijn weg kon vinden in mijn nieuwe
job. Ik kan mij hier storten op onderwerpen die mij interesseren en op innovatieve projecten. Ik
kan interessante opleidingen uitkiezen die het best aan mijn verwachtingen beantwoorden. Mijn
functie bestaat voornamelijk uit het opmaken van bestekken in functie van de behoeften en in het
beheren van werven van a tot z.”

42

Statutaire aanwervingen

Bachar BACH
Technisch attaché, Bouw & Renovatie - Brussel
“Samen met mijn collega’s binnen het team 'Talent' zorg ik ervoor dat er adequate kandidaten
aangenomen worden voor alle diensten van de Regie der Gebouwen. In 2019 zijn we erin geslaagd
om 97 nieuwe medewerkers aan te werven. Dat is meer dan het dubbele dan in 2018!
Er is een zeer aangename werksfeer bij de Regie der Gebouwen met leuke en jonge medewerkers.
Je hoeft geen ervaring te hebben om een kans te krijgen.”

39

Startbaanovereenkomsten
(Rosetta)

Myriam ABDEL BASSET
Administratief deskundige, Personeel & Organisatie, cel Talent
“Bij mijn aantreden in 2019 werd mij onmiddellijk een belangrijke haalbaarheidsstudie
toevertrouwd, met als doel de beste oplossing te bepalen voor de fusie van de diensten
van de FOD Financiën in Dinant en Ciney. Moet het voormalige administratief centrum in
Ciney worden gerenoveerd of moet er een nieuw gebouw worden gebouwd in Dinant? Het
antwoord zou binnenkort moeten worden gegeven door het directoraat-generaal Strategie en
Vastgoedbeheer en de directie van de Regie der Gebouwen. Daarnaast heb ik ook de leiding
over kleinschaligere projecten, zoals de afronding van vergunnings- of beoordelingsdossiers voor
het NEKP-project.”

11

Outsourcing
(ICT en ingenieurs)

Bernard DAILLIET
Architect/Externe Consultant - Wallonië Regio Zuid
“Ik werkte 11 jaar bij de communicatiedienst van een andere overheidsdienst en had zin in
een nieuwe uitdaging. Via het uitwisselingsproject “Talent Exchange” kon ik voor een jaar bij
de Regie der Gebouwen aan de slag. Het was een verrijking om eens in een compleet andere
sector te werken. De Regie der Gebouwen is een boeiende organisatie met haar indrukwekkende
vastgoedportefeuille en vele moderniseringsprojecten!”

05

Talent Exchange

Nele HEERWEGH
Administratief attaché, Communicatiedienst
ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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TRANSFORMATIES
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.

NEW WAYS OF WORKING &
MICROSOFT OFFICE 365
Sinds een aantal jaren 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 ICTuitrusting. Bovendien wil ze het haar medewerkers mogelijk maken om meer tijds- en
plaatsonafhankelijk te werken, en te zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en
privé en voor minder mobiliteitsproblemen.

CENTRAAL DIGITAAL DOSSIER
In 2019 richtte de Regie der Gebouwen een projectgroep
op om een centraal digitaal dossier te creëren. Het doel
van dit centraal digitaal dossier is om alle dossiers
en documenten over elk gebouwencomplex dat beheerd
wordt door de Regie der Gebouwen centraal, digitaal en op
een gestructureerde manier te bewaren. De software die
men hiervoor zal gebruiken is SharePoint Online van de Microsoft
Office 365-suite. Het centraal digitaal dossier zal in gebruik
genomen worden vanaf 2020.

© Corentin Haubruge

In het kader van het 3N-project dat zich daarop toespitst, kende de Regie der Gebouwen
reeds een enorme transformatie in informaticatoepassingen. Zo was er in 2019 een
grootse wijziging voor het voltallige personeel: de migratie naar het besturingssysteem
Windows 10 en de persoonlijke opslagruimte OneDrive van Microsoft Office 365.
Daarnaast werden de eerste stappen gezet voor een uitrol naar SharePoint Online,
eveneens van de Office 365-suite. Dit werd in eerste instantie uitgerold in de vorm van
een interne nieuwspagina voor het personeel. Aan de hand van het centraal digitaal
dossier zal SharePoint verder uitgerold worden in 2020. Ook andere O365-toepassingen,
zoals onder andere Microsoft Teams, zullen in 2020 uitgerold worden.

“Zowel in onze hoofdzetel in Brussel, als in de operationele buitendiensten ruilden medewerkers
aan het begin van elke opleiding hun laptop in voor een geüpdatet exemplaar met besturingssysteem Windows 10. De meeste ingediende toestellen waren nog in goede staat en konden
door de ICT-afdeling gereinigd en opnieuw geïnstalleerd worden tegen de volgende opleiding
zodat ze hergebruikt konden worden. Hierdoor werd het project complexer en uitdagender,
maar zeker ook interessanter. We zijn dan ook trots dat we dit huzarenstukje hebben kunnen
leveren binnen de strikte deadlines.”
Niels DE MUER
ICT-deskundige, Afdeling ICT
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TRANSFORMATIE
PROJECTEN

INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT
SYSTEM, EEN NIEUWE TOOL VOOR ONZE
DAGELIJKSE WERKING
Op termijn zal de Regie der Gebouwen een nieuw Integrated Workplace Management System (IWMS) in gebruik
nemen.
In juni 2019 werd de firma Planon aangesteld om ons de
komende jaren hierbij te begeleiden.
De doelstelling van het IWMS is een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden voor de activiteiten van de Regie der
Gebouwen rond vastgoedbeheer en facilitair beheer:

NIEUW BOEKHOUDPROGRAMMA
Er werd verder gewerkt aan het nieuwe boekhoudprogramma, FaaS.
De Regie der Gebouwen werkt daarvoor nauw samen met
de FOD Beleid en Ondersteuning, die het gebruik van een
boekhoudsysteem aanbiedt volgens het ‘Finance as a Service’principe, en met consultancybedrijf Capgemini, dat de software
ontwikkelt.
In 2019 volgden de key users opleidingen en konden ze het nieuwe
programma uitgebreid testen. Daarnaast werden er infomomenten
georganiseerd voor alle medewerkers die gebruik zullen maken
van FaaS. De ingebruikname zelf staat gepland op 1 januari 2021,
de start van een nieuw boekjaar.

ruimtebeheer
beheer van huur- en verhuurcontracten
beheer en onderhoud van onder andere technische installaties
reservaties van vergaderzalen
opvolgen van energieprestaties
rapporteringen
enz...

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

TRANSFORMATIEPROJECTEN

13

TRANSFORMATIE
PROJECTEN

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

CENTRALE AANKOOPDIENST

In 2019 werd de dienst PMO verder uitgebouwd. De dienst
is de tussenschakel tussen het directiecomité en de operationele diensten om het projectbeheer binnen de Regie der
Gebouwen te vergemakkelijken. Hij is verantwoordelijk voor
het opstellen van het investeringsprogramma van de Regie
der Gebouwen en het beheer van de toepassing MS Project
Online voor de opvolging van alle operationele projecten.

In oktober 2019 richtte de Regie der Gebouwen haar eigen centrale aankoopdienst op met als doel het aankoopproces binnen de organisatie te
optimaliseren. De nieuwe centrale aankoopdienst biedt projectleiders een
optimale juridische en administratieve ondersteuning bij het uitschrijven van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Van de opmaak
van administratieve bepalingen voor bestekken tot en met de gunning van
de opdracht.

Het PMO houdt zich sinds 2019 ook bezig met de opvolging
van strategische projecten en het begeleiden van projectmanagers. Er werd een portfolio samengesteld van
alle lopende strategische projecten en er werden processen
uitgewerkt om projectmanagers te helpen bij het uitvoeren
van hun taken.

TRANSFORMATIE TOT NV
VAN PUBLIEK RECHT
In 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 onder meer 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 2019 bereidde de Regie der Gebouwen, in afwachting
van de vorming van een nieuwe federale regering, een
wetsontwerp voor voor haar omvorming tot een nv van
publiek recht.
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MILIEUBELEID

BELGISCH NATIONAAL ENERGIEEN KLIMAATPLAN (NEKP)
De Europese Unie verplicht al haar lidstaten om een ontwerp van een
geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2030-2040 op
te maken. Dat ontwerp legt de krijtlijnen vast voor de overstap naar
een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem.

NAAR MEER DUURZAME OPENBARE
GEBOUWEN
De Regie der Gebouwen doet er alles aan om haar energieafdruk
en het energieverbruik van overheidsgebouwen te verminderen.
Ze trekt jaarlijks een budget uit voor een studie- en investeringsprogramma voor energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.
Bij al haar projecten geeft ze de voorkeur aan hoogrendementsinstallaties (condensatieketels, systemen die energie recupereren, LED-verlichting) en aan alternatieve of weinig
vervuilende energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers ...).

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Nationaal Energie- en
Klimaatplan (NEKP), dat onder meer voorziet dat overheidsgebouwen
tegen 2040 klimaat- en energieneutraal moeten zijn.
In 2019 heeft de Regie der Gebouwen dus een NEKP-projectgroep
opgericht om dit grote project tot een goed einde te brengen.
De eerste stap was het identificeren en berekenen van alle maatregelen
die ondernomen kunnen worden in het kader van dit project.
Eind juni 2019 heeft de Regie der Gebouwen een gedetailleerd dossier
verstuurd naar de FOD Economie om het bijkomende budget te bekomen
dat nodig is voor deze ecologische transitie, dat veel middelen vergt op
financieel vlak en vlak van personeel.
Het einddoel van de Regie der Gebouwen is een vermindering van
minstens 25% van het totale energieverbruik van haar vastgoedportefeuille
te bekomen.

In haar overheidsopdrachten neemt de Regie der Gebouwen
duurzaamheidscriteria en criteria voor beperkt energieverbruik op.
Nieuwe projecten worden vaak gemodelleerd met behulp
van dynamische thermische simulatietools om te komen tot
de optimale vorm, beglazing en zonwering of andere.
De rationalisering en dus de vermindering van de oppervlaktes,
maakt ook integraal deel uit van de ondernomen acties.
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ENKELE DUURZAME PROJECTEN

Brussel - Kunstberg: nieuwe stookplaats en warmtekrachtkoppelingsinstallatie
In december 2019 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatie van de stookplaats op de Kunstbergsite,
die warmte produceert voor het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en
de KBR: nieuwe pompen, nieuwe condensatieketels en hoogrendementsketels, en nieuwe roestvrijstalen
buizen in de schouwen.
In oktober 2019 werden de werken aangevat voor de plaatsing van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie
in deze nieuwe stookplaats. Dit systeem zal het mogelijk maken om de energie-efficiëntie van de volledige
site te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de energiefactuur van de site te verlagen.

Aarlen - Rijksarchief: warmtepompen
In 2019 werd de bouw van de uitbreiding aan het gebouw van het Rijksarchief in Aarlen afgerond, en werd de
renovatie van het bestaande gebouw aangevat.
Vervolgens zal er een warmtepomp met verticale geothermische sondes geïnstalleerd worden. Deze zal instaan
voor de warmwaterproductie, die nodig is om de verschillende ventilatorconvectoren van de uitbreiding te
voeden. De warmtepomp zal het ook mogelijk maken om gratis groene energie te recupereren die opgeslagen
zit in de bodem om de uitbreiding in de winter te verwarmen en in de zomer te verkoelen via geo-cooling.

Antwerpen - Gerechtshof Britselei : groendakken
In november 2019 is de restauratie en renovatie van het oud gerechtshof aan de Britselei begonnen. Er
worden duurzame technieken in het gebouw geïntegreerd, waardoor de energie-efficiëntie aanzienlijk zal
toenemen. Enkele platte daken worden bijvoorbeeld voorzien van een groendak.
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VASTGOED
BEHEER

93,5%

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

91,4%

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

97%

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

VASTGOEDPORTEFEUILLE VAN DE FEDERALE STAAT
STAATSCOMPLEXEN
Bruto vloeroppervlakte (m²)

GEHUURDE COMPLEXEN
Bruto vloeroppervlakte (m²)

TOTAAL
Bruto vloeroppervlakte (m²)

VLAANDEREN

Aantal
complexen

ANTWERPEN
VLAAMS-BRABANT
WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

85
38
54
70
36

512 818
212 553
300 116
297 529
146 757

28
19
37
41
14

265 977
93 187
137 158
212 335
94 269

113
57
91
111
50

778 795
305 740
437 274
509 864
241 026

283

1 469 772

139

802 926

422

2 272 698

28
86
76
56
70

120 997
310 379
409 626
154 459
178 071

9
28
36
5
13

25 602
146 874
113 972
21 037
55 851

37
114
112
61
83

146 599
457 253
523 598
175 496
233 922

316

1 173 532

91

363 336

407

1 536 869

BRUSSEL

86

1 622 528

52

1 408 160

138

3 030 688

TOTAAL

685

4 265 833

282

2 574 422

967

6 840 255

TOTAAL VLAANDEREN

Aantal
complexen

Aantal
complexen

WALLONIË
WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN
LUIK
LUXEMBURG
NAMEN

TOTAAL WALLONIË

BRUSSEL
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VASTGOEDBEHEER
WAARDERING VAN HET VASTGOEDPORTFOLIO
BEHEERD DOOR DE REGIE DER GEBOUWEN
Op 1 oktober 2019 ging de overheidsopdracht over de waardering
van het vastgoedportfolio beheerd door de Regie der Gebouwen
van start. Deze overheidsopdracht heeft twee grote doelen. Ten
eerste dient de marktwaarde van de eigendommen van de Belgische staat berekend te worden. De tweede doelstelling is om
de marktconforme huurwaarde te kennen van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen, zowel van de gehuurde gebouwen als van de eigendommen van de staat. De overheidsopdracht, die ongeveer 12 maanden zou duren, werd gegund aan PwC.

“De opvolging van de opdracht die PwC aan het
uitvoeren is, is een werk van lange adem, maar
ook zeer verrijkend. Het team dat voor deze
opvolging verantwoordelijk is, wenst de talrijke
medewerkers van de Regie der Gebouwen die
bij de analyse en verificatie van de door PwC
gebruikte gegevens betrokken zijn dan ook te
bedanken.
De opdracht is een unieke gelegenheid om onze
kennis inzake vastgoedwaardering aan te scherpen, om op die manier de omvang van onze
zeer gediversifieerde vastgoedportefeuille beter
te kennen. We hebben unieke onroerende goederen mogen ontdekken die soms miskend zijn.”
Nicolas DEBUISSON

Administratief Attaché, DG Strategie en Vastgoedbeheer
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
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.

AANTAL GEPUBLICEERDE OVERHEIDSOPDRACHTEN
3.000
2.500

2.367

2.524

2.454
2.078

2.000

“Jaarlijks worden binnen de Regie der Gebouwen
een 2000-tal opdrachten in de markt geplaatst.
Om tot een betere naleving van de wet op de
overheidsopdrachten, een gelijke behandeling
van aankoopdossiers en een betere risicobeheersing te komen was er nood aan centralisatie en
professionalisering van de plaatsingsprocedures.
Een centrale aankoopdienst van waaruit de opdrachten van de hele organisatie worden gecoördineerd is daarin de eerste stap om te komen tot
een efficiënter aankoopbeleid.
Sinds oktober 2019 worden de opdrachten vanaf
30.000 euro voor Brussel door de centrale aankoopdienst uitgevoerd. De uitrol in de andere
zones zal in fases gebeuren, waardoor tijdig bijgestuurd kan worden indien nodig.”

1.910

1.500
1.000
500
0

2015

2016

2017

2018

2019

AANTAL OVERHEIDSOPDRACHTEN IN 2019 PER TYPE

Patricia MUSCH
Diensthoofd, Centrale aankoopdienst
1550

Werken

278

Diensten

82
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FINANCIËN

COREBUSINESS

WERKINGSUITGAVEN

Totaal van de ontvangsten

Personeel
(wedden en sociale lasten)

838.793.861,14 €
Totaal van de uitgaven

53.172.018,14 €

Werkingskosten

779.245.825,13 €

10.308.621,30 €

Opbrengst verkopen

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

33.013.023,90 €

14.256.649,12 €

Jaarlijkse huurkost

Nieuwe werkverplichtingen
(investeringsprogramma)

470.272.357,00 €

126.514.239,63 €
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PROJECTEN 2019
JUSTITIE
Namen - Gerechtsgebouw

22

Verviers - Justitiesite
Eupen - Justitiepaleis

23
24
25
26
27
28

Namen - Gevangenis

36
37

30
31
32

Brussel - Kasteel Hertoginnedal
Brussel - Koninklijke serre "Wintertuin"
Brussel - Hallepoort

Dendermonde - Gevangenis

CONTROLE & VEILIGHEID

Verviers - Gevangenis
Haren - Gevangenis
België - Justitiepaleizen: beveiligd toegangssysteem
Antwerpen - Gerechtshof
Leuven - Gerechtshof
Brussel - Justitiepaleis
Turnhout - Ondernemingsrechtbank
Ieper - Ondernemingsrechtbank

38
39
40

Jumet - Trainingscentrum voor het beheersen en beheren van geweld
Brussel - Rekenhof
Antwerpen - Scheepvaartpolitie
Merksplas - Gesloten centrum voor illegalen
Vottem - Laboratorium en noodoproepencentrum
Holsbeek - Gesloten centrum voor vrouwen

INRICHTINGSWERKEN

CULTUUR & ERFGOED
29

Brussel - Koninklijk domein van Laken

Brussel - KBR (Koninklijke Bibliotheek)

41

Brussel - WTC III

Brussel - Bozar

42

Brussel - Finance Tower

Brussel - Kunstberg

43

België - Netwerk van satellietkantoren

Brussel - Daken Jubelpark
Brussel - Koninklijk Paleis
Aarlen - Rijksarchief
Brussel - Koninklijk instituut voor natuurwetenschappen

33

Tervuren - Sint-Hubertuskapel
Brussel - Wiertz-woning

34
35

Antwerpen - Rijksarchief
Bastenaken - Mardasson memorial
Dubaï - Expo 2020
Brussel - Koninkijke Musea voor Schone Kunsten van België
ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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PROJECTEN
JUSTITIE

GERECHTSGEBOUW NAMEN

JUSTITIESITE VERVIERS

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

Rue du Tribunal 4 - 4800 Verviers

Op de site van de Leopoldskazernes in Namen
zou in september 2020 de bouw van het nieuwe
Justitiepaleis moeten aanvangen. In 2019 werd
een overheidsopdracht uitgeschreven voor de
aanstelling van de toekomstige promotor voor
dit belangrijke project.
In de loop van 2019 werden de offertes ontvangen en geanalyseerd. Deze analyse zou moeten
leiden tot de gunning van de opdracht in mei
2020. Het nieuwe Justitiepaleis zou bijgevolg de
deuren kunnen openen eind 2023.

Foto's gerechtsgebouw Namen: © AdP²

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de eersteinrichtingswerken verdergezet: wanden, vloeren,
klimaatregeling, elektriciteit en beveiliging, enz.
Er werden twee nieuwe grote zittingszalen, twee
raadkamers en een onthaal met drie loketten ingericht.

JUSTITIEPALEIS EUPEN

De werken zijn gestart in oktober 2018 en zullen
in maart 2020 afgerond zijn.

Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz)
4700 Eupen

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

In januari 2019, heeft de Regie der Gebouwen
de tweede en laatste fase van het project voor
de FOD Justitie in Eupen afgerond. Deze fase
omvatte de volledige renovatie van de bijgebouwen van het nieuwe justitiepaleis, dat in februari 2019 werd ingehuldigd.

Tegelijkertijd heeft de Regie der Gebouwen in
het najaar van 2019 dringende werken en beveiligingswerken uitgevoerd na de volledige sluiting
van de Paul Janson-vleugel: de inrichting van een
omheinde zone voor de archieven en de bewijsstukken, de realisatie van een tunnel van 70 meter lang om een verbinding tot stand te brengen
tussen het voormalige Justitiepaleis en de uitbreiding, enz.

Op de buitenmuren, een aantal binnenmuren,
de structuur van het dak en de vloerplaat op het
gelijkvloers na, is alles afgebroken en heropgebouwd om te beantwoorden aan de behoeften
van de FOD Justitie.
Het project kwam tot stand via een publiek-private samenwerking. De Regie der Gebouwen is
de aanbestedende overheid en ontwerper, terwijl
Befimmo eigenaar en bouwheer van de werf is.
De Regie der Gebouwen huurt het complex gedurende 25 jaar, met een aankoopoptie aan het
einde van de huurtermijn. Ze was verantwoordelijk voor alle eerste-installatiewerken. De kostprijs
bedroeg ongeveer 2,7 miljoen euro inclusief btw
voor de 2 fases samen.
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© BAM/POLYGON Graphics

GEVANGENIS VAN NAMEN

Place Abbé Joseph André 7 - 5000 Namen
In mei 2019 voltooide de Regie der Gebouwen de
grondige renovatie van de vleugels B en D van de
gevangenis van Namen: het ging om de cellen, galerijen,
sanitaire ruimtes, wasplaatsen, kantoren, multifunctionele lokalen, enz.
Alle technische installaties werden volledig in orde
gebracht (verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen
en ventilatie), terwijl de installaties voor communicatie
en veiligheid een upgrade kregen. Een betere toegankelijkheid vormde ook één van de hoofddoelen
van dit renovatieproject.
De kosten van deze werken bedragen ongeveer 7 miljoen
euro inclusief btw.
In 2020 zal de tweede fase van de werken aanvangen
voor de vleugels C en A.

LICHT OP GROEN VOOR BOUW NIEUWE
GEVANGENIS IN DENDERMONDE
Terrein aan het Oud Klooster - 9200 Dendermonde

In juli 2019 verwierp de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vorderingen tot vernietiging
van de stedenbouwkundige vergunningen voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde en
de ontsluitingsweg en brug voor die gevangenis.
Dit betekent dat de Regie der Gebouwen en het consortium BAM PPP, dat de DBFM-opdracht
uitvoert, over uitvoerbare vergunningen beschikken om van start te gaan met de bouw.
“DBFM” staat voor “Design”, “Build”, “Finance” en “Maintain”. Het gaat om een publiek-private
samenwerking, waarbij een privépartner (in dit geval dus het consortium BAM PPP) instaat voor
het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis gedurende 25 jaar.
Eind 2019 werden de werken hervat aan de ontsluitings- en toegangsweg. De bouw van de
gevangenis zelf start in augustus 2020.
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GEVANGENIS(DORP) VAN HAREN
Witloofstraat - 1130 Haren
De verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael worden vervangen door
een nieuw gevangenisdorp in Haren. Deze gevangenis zal 1190 gedetineerden huisvesten
en is, met het oog op herintegratie en normalisering, opgebouwd uit 10 verschillende, kleinere gebouwen en leefeenheden. Het project kadert in de uitvoering van het Masterplan:
detentie en internering in humane omstandigheden.
De grondwerken konden in 2018 aanvangen. In 2019 werden ze verdergezet en werden verschillende delen van de ruwbouwwerken uitgevoerd. Er werd ook een BEO-veld (“boorgaten-energieopslag-veld”) aangelegd, dat toelaat om de gebouwen met duurzame, uit de
bodem opgewekte energie te koelen of te verwarmen.
In 2019 viel de gevangenis van Haren verschillende keren in de prijzen. Het project won de
IJ Global Award 2018 in de categorie “Social Infrastructure Europe”, de Partnerships Award
voor Best Social Infrastructure Project en de WAFX Award in de categorie “Power and Justice”.

© Cafasso

GEVANGENIS VAN VERVIERS
Chaussée de Heusy – 4800 Verviers

In 2019 werd op de site van de voormalige gevangenis van Verviers
44.000 m³ vervuilde grond afgevoerd, wat overeenkomt met 3.000
opleggers. Parallel met deze werken werden de onteigeningen
afgesloten van de huizen die zich aan de Chaussée de Heusy bevinden.
Alle huizen staan nu leeg en zullen in 2020 gesloopt worden. Het is
de bedoeling de oppervlakte van de site uit te breiden en aan de
nodige veiligheidsvoorwaarden te voldoen voor de uitbating van de
toekomstige gevangenis.
De gevangenis zou plaats bieden aan 240 gedetineerden en maakt
deel uit van het Masterplan III voor detentie en internering in humane
omstandigheden.
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Brussel | Charleroi | Antwerpen | Luik | Gent

JUSTITIEPALEIZEN : beveiligd toegangssysteem
BRUSSEL

Naar aanleiding van de terroristische dreiging werd het veiligheidsbeleid van de
FOD Justitie aangepast, onder andere door de voorziening van een hoogbeveiligde toegang
met een scansysteem in 5 justitiepaleizen van België: in Charleroi, Brussel, Antwerpen, Luik en Gent.
De nieuwe beveiligde toegangen zijn voorzien van een scansysteem dat vergelijkbaar is met dat van de luchthavens voor de controle van personen en hun
spullen. Elk justitiepaleis beschikt naargelang de situatie ook over specifieke voorzieningen zoals een glazen sas met kogelvrije beglazing, automatische draaihekken, een inkomloket, een toegang voor personen met beperkte mobiliteit, enz.
In het Justitiepaleis van Brussel werd de scanstraat in november 2018 ingehuldigd. Er werden ook nieuwe ingangen gecreëerd om de circulatiewegen voor enerzijds de bezoekers en anderzijds het personeel en de magistraten beter van elkaar
te scheiden. De kostprijs van deze werken bedroeg ongeveer 1,7 miljoen euro,
inclusief btw.

ANTWERPEN

In Charleroi hebben de werken plaatsgevonden tussen april en september 2019. De
kosten bedroegen ongeveer 1,1 miljoen euro, inclusief btw.
In het Justitiepaleis van Antwerpen werden de werken voor de nieuwe scanstraat
uitgevoerd van oktober tot december 2019. De kosten bedroegen ongeveer 1,2
miljoen euro, inclusief btw.
In het gerechtsgebouw van Gent en Luik worden de werken voor de scanstraat in
2020 opgestart.

© Richard Rogers Partnership VK Studio en Arup
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OUD GERECHTSHOF IN ANTWERPEN WORDT
WEER IN ERE HERSTELD
Britselei 55 - 2000 Antwerpen
In november 2019 ging de Regie der Gebouwen van start met de grondige restauratie en renovatie van het oud gerechtshof aan de Britselei in
Antwerpen.
Voorheen waren hier verschillende gerechtelijke diensten gehuisvest,
maar na de bouw van het justitiepaleis in Antwerpen in 2006, verhuisden
vele diensten naar daar.
Het oud gerechtshof, dat dateert van 1877 en beschermd is als monument, zal over enkele jaren weer door verschillende gerechtelijke diensten
in gebruik genomen worden.
Het oorspronkelijk ontwerp van architect Baeckelmans, dat door verschillende ingrepen en uitbreidingen in de 19de en 20ste eeuw vertroebeld geraakte, wordt weer in ere hersteld.
Tegelijkertijd zullen er ook aanpassingen gebeuren om het om te vormen
tot een hedendaags en duurzaam gerechtsgebouw.
De kosten (voorafgaande studie inbegrepen) bedragen ongeveer 52,5
miljoen euro, inclusief btw.

RENOVATIE DAKEN EN GEVELS VAN HET
GERECHTSHOF IN LEUVEN
Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
In 2019 zette de Regie der Gebouwen de renovatiewerken verder aan het
gerechtshof in Leuven.
Op de daken zijn kapotte leien vervangen en de koperen daken zijn deels
hersteld en deels vernieuwd. De koperen bekroning van de centrale koepel
werd in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd.
In de gevels zijn na reiniging de beschadigde natuursteenblokken volledig
vervangen. De houten ramen aan de buitenkant werden eveneens vervangen.
In de “salle des pas perdus” (monumentale hal) werd het beglaasde plafond
vernieuwd.
Er werd een nieuw draaihek geplaatst aan de ingang van het gebouw.
Op termijn wordt er ook nog een hefplatformlift voorzien om de ingang toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit.
De werken zullen begin 2020 voltooid zijn. De totale kostprijs bedraagt ongeveer
4,3 miljoen euro, inclusief btw.

© Joris Bourgeois

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

REALISATIES EN LOPENDE PROJECTEN

26

PROJECTEN
JUSTITIE

RENOVATIE EN RESTAURATIE VAN HET
JUSTITIEPALEIS IN BRUSSEL
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel

Restauratie gevels (2018-2030)

Steerco Poelaert

In 2018 werd gestart met de restauratie (studie
en werken) van de gevels van het Justitiepaleis van Brussel. Gezien de enorme omvang
van het gebouw en de complexiteit van het
project, wordt dit in 4 fasen aangepakt.

In april 2019 werd de officiële stuurgroep "Steerco Poelaert"
opgericht. Deze heeft als doel om de communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren tussen de instanties die
betrokken zijn bij de renovatie- en restauratiewerken aan
het Justitiepaleis.

Momenteel loopt de studie voor de
1ste fase. Die omvat de studie voor de restauratie van de hoofdgevel, aan de kant van
het Poelaertplein, met inbegrip van het peristilium en het plein voor het Justitiepaleis, en
de studie voor een lichtplan van alle buitengevels.
Het resultaat van de studie wordt verwacht
in de loop van 2020. Na het bekomen van
de eventuele noodzakelijke attesten en vergunningen, kan de gunningsprocedure voor
de werken van start gaan. De duur van de
restauratiewerken van de 1ste fase wordt
geschat op 2 jaar.

Box in the box (2018-2020)
Het box in the box-project bestaat uit de inrichting van 4
hoogbeveiligde zittingszalen op één van de binnenkoeren
van het Justitiepaleis.
Hiervoor werd een volume, dat werd bijgebouwd in de vorige eeuw, afgebroken en vervangen door een nieuw modulair volume.

Van zodra de 1ste fase succesvol is afgerond,
kan de 2de fase van start gaan, vermoedelijk
eind 2022.

De werken werden in september 2018 gestart en zouden
tegen eind 2020 voltooid zijn.

De 4 fasen zullen waarschijnlijk afgerond
zijn tegen 2030.

De kostprijs van dit project bedraagt ongeveer 4,2 miljoen
euro, exclusief btw.
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PROJECTEN
JUSTITIE

RESTAURATIE BUITENSCHRIJNWERK VAN
DE ONDERNEMINGSRECHTBANK IN IEPER
Grote Markt 10 - 8900 Ieper
In juni 2019 startte de Regie der Gebouwen met de restauratie van het
buitenschrijnwerk en de dakkapellen van de ondernemingsrechtbank in Ieper.
Dit gebouw, dat beschermd is als monument, is gelegen aan de Grote Markt.
De werken zullen naar schatting 9 maanden in beslag nemen.
De kosten van de werken bedragen ongeveer 472.000 euro, inclusief btw.

Foto's ondernemingsrechtbank Ieper: © Stad Ieper-Tijl Capoen

WERKEN AAN NIEUWE
ONDERNEMINGSRECHTBANK IN TURNHOUT
Warandestraat 44 - 2300 Turnhout
In 2019 rondde de Regie der Gebouwen de renovatie en restauratie af van het
voormalige rijkswachtcomplex in Turnhout. In dit gebouwencomplex zullen in
2020 de diensten van de ondernemingsrechtbank hun intrek nemen. De verhuis
van deze diensten vormt het sluitstuk van de centralisering van alle gerechtelijke
diensten in Turnhout rond het Kasteel van de Hertogen van Brabant.
De werken werden in 2013 opgestart en in fasen aangepakt. Enerzijds werden
de gebouwen van het rijkswachtcomplex, die beschermd zijn als monument, gerenoveerd en gerestaureerd. Anderzijds werd het complex uitgebreid met een
nieuwbouw.
De totale kostprijs van de werken bedroeg ongeveer 5,2 miljoen euro, inclusief
btw.
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KBR (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK)
Keizerslaan 4 - 1000 Brussel

In april 2019 gingen omvangrijke werken van start in de KBR om er 2
nieuwe museumruimtes te creëren: een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en de creatie van een nieuw museum.
De eerste fase werd in oktober 2019 afgerond en bestond uit de creatie van
een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen in en rond het Paleis van Karel
van Lotharingen.
De tweede fase betreft de oprichting van een nieuw museum in de Kapel
van Nassau, en zal gewijd zijn aan de hertogen van Bourgondië. Het museum opent in mei 2020 haar deuren.
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de KBR, de Regie der
Gebouwen en Toerisme Vlaanderen.
Van haar kant heeft de Regie der Gebouwen ongeveer 4,15 miljoen euro
geïnvesteerd.

“Er werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd om de
ruimte te openen en de zones die vroeger niet verbonden waren,
onderling te verbinden. Er werd ook bijzondere aandacht
besteed aan de verbetering van de toegankelijkheid. Tijdens
de eerste fase werd ook de hoofdingang van de Kunstberg
volledig gerenoveerd en heringericht met een toegangshelling.”
Stefan BIESEMAN
Technisch deskundige, Bouw & Renovatie - Brussel
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BOZAR

Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel
In mei 2019 startte de Regie der Gebouwen met de restauratie van de platte
daken van BOZAR. De daken worden
omgevormd tot een dakterras, zoals architect Victor Horta het in zijn oorspronkelijke plannen voorzien had. Ook het
dakappartement wordt gerestaureerd.
Er worden twee studio’s ingericht waar
artiesten kunnen verblijven, terwijl ze
werken aan producties voor BOZAR.
De werken omvatten onder andere de
vernieuwing van de waterdichting, de
plaatsing van thermische isolatie, de
plaatsing van een nieuwe vloerbekleding
met betontegels, de heropbouw van de
balustrades en de restauratie van de
dakkoepel die voor daglicht zorgt in de
Rotonde Bertouille.
Het dakterras zal afgewerkt worden in
2020. De werken aan het dakappartement worden beëindigd in 2021.

De Regie der Gebouwen investeert ongeveer 1,6 miljoen euro, inclusief btw, in
het project.

KUNSTBERG

Kunstberg - 1000 Brussel
In december 2019, heeft de Regie der Gebouwen de volledige renovatie afgerond van de
stookplaats op de Kunstbergsite, die warmte produceert voor het Algemeen Rijksarchief,
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België).
De drie voormalige stookketels werden vervangen door drie nieuwe condensatie- en hoogrendementsketels. De schoorstenen werden van nieuwe roestvrijstalen buizen voorzien
die bestand zijn tegen condensatie en er werden nieuwe pompen geplaatst.
Deze investering kostte ongeveer 680.000 euro, inclusief btw.

INSTALLATIE VAN EEN WARMTEKRACHTKOPPELINGSCENTRALE
Daarnaast werkt de Regie der Gebouwen samen met Sibelga aan de installatie van een
warmtekrachtkoppelingscentrale in de gerenoveerde stookplaats op de Kunstbergsite.
De werken gingen van start in oktober 2019 en de installatie zou operationeel moeten worden in de loop van 2020.
Dit systeem zal het mogelijk maken om de energie-efficiëntie van de volledige site te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de energiefactuur van de site te verlagen.

GRAFFITI
De Regie der Gebouwen laat elk jaar de vele tags en graffiti op de Kunstberg verwijderen.
In 2019 waren er schoonmaakoperaties in maart, juli en december. De verwijdering van
graffiti kostte 4.250 euro, exclusief btw.
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RENOVATIE EN RESTAURATIE VAN DE DAKEN
IN HET BRUSSELSE JUBELPARK
Jubelpark - 1000 Brussel
In oktober 2018 startte de Regie der Gebouwen met de grootschalige renovatie en restauratie van de daken van de
musea die zich in het Jubelpark in Brussel bevinden. Het gaat om het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld. Ook de bekleding van de terrassen van de Triomfboog krijgt een opknapbeurt.
De werken zijn nodig omdat de musea te kampen hadden met waterinfiltraties als gevolg van de slechte staat van
sommige daken.
Gezien de grote oppervlakte van de daken – 31.000 m² in totaal – worden de werken in 4 fasen aangepakt, verspreid
over een 4-tal jaar. Tijdens de werken blijven de musea gewoon open en wordt de hinder voor de bezoekers zoveel
mogelijk beperkt.
Omdat de gebouwen geklasseerd zijn, moeten de daken volgens de oorspronkelijke technieken en materialen hersteld
worden.
De eerste fase, waarbij een deel van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis wordt aangepakt, loopt volgens
planning en zal midden 2020 afgerond zijn. Het betreft de daken van de vierkante koer en de Narthex en de daken
rond de Kloostertuin. Er wordt ook een test uitgevoerd voor de verticale glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal.
In december 2019 werd ook al de tweede fase opgestart, waarbij de andere delen van de daken van het Museum
Kunst & Geschiedenis aan de beurt zijn: de daken van de Rotonde, de Japanse tuin, het gebouw ‘Oudheid’ en de
eerste hemicycle.
De werken kosten ongeveer 21 miljoen euro, inclusief btw. 52,5% wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen
en 47,5% door Beliris.
		“Het gaat om een project op lange termijn dat 4 jaar zal duren en een emblematische en opmerkelijke
site betreft. Ondanks de complexiteit van de werken zitten we goed op schema en kon in december 2019 de
tweede fase aangevat worden.”
		Philippe MOULARD
		
Attaché Architect, Projectgroep - Brussel
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KONINKLIJK PALEIS

RIJKSARCHIEF AARLEN

In het najaar van 2019 heeft de Regie der
Gebouwen een interne studie opgestart om
te bepalen wat de beste maatregelen
zijn om de verwarmingsinstallatie en het
ventilatiesysteem van het Koninklijk Paleis
van Brussel efficiënter te maken.

In februari 2019 heeft de Regie der Gebouwen de bouw van een uitbreiding aan het Rijksarchief in Aarlen beëindigd.

Koningsplein - 1000 Brussel

Twee elementen bemoeilijken het project:
het historisch karakter van het gebouw en
het feit dat de werken uitgevoerd moeten
worden terwijl de warmteproductie tijdens
het stookseizoen verzekerd moet blijven.
De werken zullen in fasen en over meerdere jaren uitgevoerd worden: van 2020
tot 2022.
De beoogde aanpassingen zullen het mogelijk maken om de CO2-uitstoot te
verminderen en zullen het rendement
voor warmteproductie en -distributie verbeteren.

Parc des Expositions 9 - 6700 Aarlen

In de zomer van 2019 is ze begonnen met de renovatie van het oude gebouw, dat
een oppervlakte van 4.403 m² omvat.
Het doel is om de capaciteit van de archieven te vergroten, maar ook om de
infrastructuur te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en het publiek.
De twee gebouwen samen zullen in totaal 45 km aan archieven kunnen opslaan.
Het project kost in totaal ongeveer 7,8 miljoen euro, inclusief btw.
“De kantoren, werkruimtes en opslagruimtes van het Rijksarchief
hadden hun verzadigingspunt bereikt. De eerste fase bestond uit
de bouw van een uitbreiding die voornamelijk bestaat uit opslagruimtes
en onthaalruimtes voor het publiek, en een leeszaal of een tijdelijke tentoonstellingsruimte. De tweede fase omvat de volledige renovatie van
het oude gebouw waarin de lokalen voor het personeel ondergebracht
zijn.”
Antoine PIRLOT

Attaché Industrieel ingenieur, Facility en Onderhoud - Wallonië Regio Zuid
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WIERTZ-WONING

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR
NATUURWETENSCHAPPEN

Vautierstraat 29 - 1050 Elsene

Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Een extra troef voor de Europawijk dankzij
publiek-publieke samenwerking

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. Het museumcircuit wordt op die manier eenvoudiger en
aantrekkelijker gemaakt. In 2019 werd de
overeenkomst met de aannemer stopgezet.
De nog uit te voeren werken zullen opnieuw
worden toegewezen.

In maart 2019 werd een erfpachtbelofte ondertekend
waarbij de Regie der Gebouwen de woning van de
19de-eeuwse schilder Antoine Wiertz voor een symbolische euro heeft overgedragen aan het Europees
Parlement, en dit voor een periode van 50 jaar.
Het Europees Parlement zal de woning, gelegen in
het hart van de Europawijk in Brussel, renoveren en
openstellen voor socio-culturele activiteiten.
Het Wiertz Museum zelf (onderaan op de foto) blijft in
beheer van de Regie der Gebouwen.

RESTAURATIE VAN DE
SINT-HUBERTUSKAPEL IN TERVUREN
Warande - 3080 Tervuren
Eind mei 2019 legde de Regie der Gebouwen de laatste hand
aan de restauratie van de Sint-Hubertuskapel in het park van
Tervuren.
De kapel werd gebouwd in het begin van de 17de eeuw naar
een ontwerp van architect Wenceslas Cobergher, die ook de
basiliek van Scherpenheuvel op zijn naam heeft staan.
De werken startten in augustus 2018. Zowel het dak als de
gevels en het interieur van de kapel werden onder handen
genomen.
De kostprijs voor de werken bedroeg ongeveer 350.000 euro,
inclusief btw.
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START LAATSTE FASE VOOR DE RENOVATIE
VAN HET RIJKSARCHIEF IN ANTWERPEN
Door Verstraeteplaats 5 - 2018 Antwerpen
In mei 2019 ging de laatste fase van start van de renovatie en restauratie van het rijksarchief in Antwerpen, dat dateert van 19051906.
Deze fase omvat het plaatsen van de dekvloeren, het uitvoeren
van de pleisterwerken, de installatie van de technieken (elektriciteit, verwarming, ventilatie) en de afwerking van de vloeren, wanden en plafonds.
De bedoeling is om het specifieke ruimtelijke karakter en de
authentieke materialen van de oude archiefruimten zo veel mogelijk
te behouden.
De opslagcapaciteit van het rijksarchief zal ook meer dan verdubbelen
dankzij de integratie van twee aanpalende herenhuizen, bijkomende
ondergrondse archiefruimtes en de overkapping van de binnentuin, die zal fungeren als leeszaal.
Als alles volgens plan verloopt, zal het rijksarchief eind 2020 weer
opengaan voor het publiek!
De kostprijs voor de afwerking en technieken bedraagt ongeveer
4,5 miljoen euro, inclusief btw.

MARDASSON MEMORIAL IN BASTENAKEN
VERFRAAID EN TOEGANKELIJK GEMAAKT
Colline du Mardasson - 6600 Bastenaken
In april 2019 gaf de Regie der Gebouwen de groenzones rond het Mardasson Memorial, het bekende oorlogsmonument, in erfpacht aan de stad Bastenaken. Dit zal de stad
in staat stellen om de landschapsarchitectuur rond het monument te verfraaien en
toegankelijker te maken.
Eind 2019 voerde de Regie der Gebouwen ook werken uit om het monument toegankelijk
te maken voor personen met beperkte mobiliteit. Er werd een hellend vlak aangelegd
dat geïntegreerd is in het monument. De kostprijs voor de werken bedroeg ongeveer
125.800 euro, inclusief btw.
Naar aanleiding van de plechtigheden rond de 75ste verjaardag van de Slag om de
Ardennen werd in het najaar van 2019 ook gestart met de restauratie en renovatie van
het Mardasson Memorial. De werken werden mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen de Amerikaanse ambassade van België, de Regie der Gebouwen en de stad
Bastenaken.

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

REALISATIES EN LOPENDE PROJECTEN

34

PROJECTEN
CULTUUR & ERFGOED

BELGISCH PAVILJOEN VOOR EXPO
2020 IN DUBAI
Begin 2019 werd de opdracht toegekend voor de realisatie van
het Belgisch paviljoen dat gebouwd wordt ter gelegenheid van
de wereldtentoonstelling “Expo 2020” in Dubai. In september
2019 gingen de werken van start.
Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale
Tentoonstellingen (BelExpo) is de aanbestedende overheid.
De Regie der Gebouwen is gedelegeerd bouwheer en was nauw
betrokken bij het opmaken en het toekennen van de overheidsopdracht en volgt de werf van A tot Z op.
De bouwwerken voor het Belgisch paviljoen zouden tegen september 2020 afgerond moeten zijn. Expo 2020 gaat van start
op 1 oktober 2021 en loopt tot 31 maart 2022.
Het Belgisch paviljoen zal een ware architecturale parel zijn en
bestaan uit een “groene boog” die in het teken staat van zachte
mobiliteit en focust op de opkomst van groene en verbonden
steden. Ze zal de Belgische industriële, technologische en wetenschappelijke kennis internationaal in de kijker zetten.

KONINKLIJKE MUSEA VOOR
SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË
Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel
In november 2019 startte de Regie der Gebouwen met de vervanging van
de dakgoten van het Argenteau- en Greshamhotel, dat deel uitmaakt van
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (hoekgebouw Regentschapsstraat en Koningsplein). De werken worden in 2020 beëindigd.
Voor het vervolg van de renovatie van de daken bekijkt de Regie der Gebouwen
met het museum welke behoeften er zijn, om samen een planning overeen te
komen. Waar nodig voert de Regie der Gebouwen preventieve onderhoudswerken uit.
De Regie der Gebouwen investeerde ongeveer 144.000 euro, inclusief btw in
het project.

© BelExpo

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

REALISATIES EN LOPENDE PROJECTEN

35

PROJECTEN
CULTUUR & ERFGOED

KASTEEL HERTOGINNEDAL
Hertoginnedal 2 - 1160 Oudergem

In oktober 2019 heeft de Regie der Gebouwen de onderhouds- en
renovatiewerken voltooid aan het buitenschrijnwerk van het
geklasseerde kasteel Hertoginnedal.
De werken omvatten ongeveer 120 raam- en deuropeningen,
maar ook de kroonlijsten, de schoorstenen, de kapvensters, de
leistenen en het zinkwerk van de daken.
Alle restauratiewerken werden op identieke wijze uitgevoerd, zodat er niets gewijzigd is aan het geklasseerde gebouw: noch visueel, noch qua volume of materialen.
De hele site is eigendom van de Koninklijke Schenking en wordt
gehuurd door de Regie der Gebouwen voor de Kanselarij van de
Eerste Minister.

KONINKLIJK DOMEIN VAN LAKEN

De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 635.000 euro,
inclusief btw.

Jules van Praetlaan - Koninklijk Parklaan - 1020 Laken
De Regie der Gebouwen en Brussel-Energie voeren in nauwe samenwerking
een project uit met als doel de restwarmte van de verbrandingsoven van
Neder-Over-Heembeek te gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk
domein van Laken, met inbegrip van de serres, te verwarmen.
Tijdens de winter van 2019 was de Regie der Gebouwen verantwoordelijk
voor de hydraulische aansluiting tussen de warmtewisselaars en de bestaande
verwarmingsinstallaties. In 2020 zal Brussel-Energie zorgen voor de installatie
van het warmtenetwerk en de plaatsing van warmtewisselaars.
Het project zal niet alleen de CO2-uitstoot verminderen met 2.700 ton per jaar,
maar ook de energierekening van het Koninklijk Domein verlagen.
Het doel is om vanaf het stookseizoen van 2020-2021 een operationeel netwerk
te hebben.
De totale kost van deze investering bedraagt ongeveer 3,7 miljoen euro, exclusief
btw (verdeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking).
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Zuidlaan 150 - 1000 Brussel
In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de elektrische installaties van de Hallepoort volledig vernieuwd.
“Alle installaties, van verlichting en HVAC tot de brandcentrale, zijn samengebracht in een nieuwe elektriciteitskast.
Er zijn ook automatiseringen ingevoerd, waardoor de lichten
bijvoorbeeld automatisch aan- en uitgaan.”
Reza MOHAMMADI

Attaché Industrieel ingenieur, Facility & Onderhoud - Brussel

Daarnaast lag er een grote focus op de brandveiligheid van het gebouw. De
brandcentrale werd volledig vernieuwd en een aantal vensters krijgen een
motor waardoor ze bij brand op aanvraag van de brandweer opengaan om
rook buiten te laten.
De kostprijs van het project bedroeg ongeveer 50.000 euro, inclusief btw.

KONINKLIJK DOMEIN - SERRE "WINTERTUIN"
Koninklijk Parklaan 61 - 1020 Laken

In juli 2019, heeft de Regie der Gebouwen de studiebureaus MA2 en Chatillon
Architectes de opdracht gegeven voor een studie met betrekking tot de
renovatie van de Wintertuin.
De studiebureaus zijn ook verantwoordelijk voor de analyse van de offertes, de controle van de werf tijdens de uitvoering en de opleveringen
van de werken.
Deze restauratie omvat het centrale gebouw, de twee bijgebouwen en de
omgeving.
De kostprijs van de studie bedraagt ongeveer 630.000 euro en de geschatte
kostprijs van de werken is ongeveer 12 miljoen euro, inclusief btw.
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TRAININGSCENTRUM VOOR HET
BEHEERSEN EN BEHEREN VAN
GEWELD
Rue Docteur Pircard 66 - 6040 Jumet

REKENHOF

Regentschapsstraat 2 - 1000 Brussel
In december 2019 is de Regie der Gebouwen gestart met de grondige renovatie van de verwarmingsinstallaties in het gebouw van het Rekenhof in Brussel.

In april 2019 startte de Regie der Gebouwen met de
bouw van een nieuw trainings- en opleidingscomplex
voor de federale politie op de site van de kazerne
van Jumet. Het eind van de werken is voorzien in
het najaar van 2020.

Er wordt een nieuwe stookinstallatie ingericht in een lokaal dat wordt gerenoveerd en aangepast aan de normen voor stookplaatsen (verluchting, brandveiligheid, enz.).

Het nieuwe complex zal bestaan uit twee gebouwen gevormd rond een binnenplaats die
zal dienen als buitenruimte voor de trainingen. Deze infrastructuur zal dienen om agenten
op te leiden voor het beheersen en beheren van
geweld.

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

Er worden drie verwarmingsketels op aardgas geplaatst, die worden aangesloten op het bestaande
gasnetwerk in de straat.

De investering bedraagt ongeveer 932.000 euro, inclusief btw.

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.
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NIEUWE VLEUGEL IN HET GESLOTEN
CENTRUM VOOR ILLEGALEN IN MERKSPLAS
Steenweg op Wortel 1/A - 2330 Merksplas
De Regie der Gebouwen voerde tussen 2017 en 2019 verschillende aanpassings- en
beveiligingswerken uit in het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas, om er
een nieuwe vleugel in te richten voor bewoners die extra opvolging en omkadering
nodig hebben.
Het gaat om bewoners die niet zomaar terechtkunnen in een groepsregime.
De nieuwe vleugel kadert in het “Masterplan Gesloten Centra” en werd in mei 2019
in gebruik genomen.
De Regie der Gebouwen investeerde in dit project ongeveer 557.000 euro, inclusief
btw.

NIEUWBOUW VOOR DE SCHEEPVAARTPOLITIE
IN ANTWERPEN
Blauwhoefstraat kaai 602-612 - 2040 Antwerpen
In oktober 2019 werden de werken afgerond voor het nieuwe administratieve en logistieke complex van de scheepvaartpolitie op rechteroever in
Antwerpen.
Het Havenbedrijf Antwerpen schreef in 2015 een opdracht uit voor het
ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuwe centrale werkplaats
voor de havendiensten. Op vraag van de Regie der Gebouwen voegde het
havenbedrijf aan die opdracht ook het ontwerp, de bouw en het onderhoud
toe van een nieuw complex voor de scheepvaartpolitie op rechteroever in
Antwerpen.
Het Havenbedrijf Antwerpen heeft het terrein voor de nieuwbouw voor
dertig jaar in concessie gegeven aan de Regie der Gebouwen, die sinds de
start van de werken en gedurende de hele concessieperiode eigenaar is
van het gebouw.
De Regie der Gebouwen investeerde in dit project ongeveer 9,9 miljoen
euro, inclusief btw.
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VOTTEM LABORATORIUM EN
NOODOPROEPENCENTRUM
Rue Verte Voie - 4041 Vottem
De bouwwerken aan het nieuwe noodoproepencentrum
en laboratorium in Vottem zijn van start gegaan in
maart 2018. Het project voorziet ook de aanleg van de
parkings, wegen, buitenomgeving en buitenverlichting.
Er wordt gebruikgemaakt van duurzame energietechnieken:
fotovoltaïsche panelen, regenwaterrecuperatie, etc.
Het project kost ongeveer 23,7 miljoen euro, inclusief
btw.

NIEUW GESLOTEN CENTRUM VOOR
VROUWEN IN HOLSBEEK
De Vunt 19 - 3220 Holsbeek
Van november 2018 tot april 2019 voerde de Regie der Gebouwen
werken uit aan een voormalig Formule 1-hotel in Holsbeek
om het om te vormen tot een gesloten centrum voor alleenstaande
vrouwen die illegaal in het land verblijven.
De oprichting van dit nieuwe centrum kadert in het beleid
rond de uitbreiding van het aantal gesloten centra en de humanere
aanpak van kwetsbare doelgroepen.
Het centrum heeft een capaciteit van 50 plaatsen en biedt
voldoende privacy en comfort aan de bewoonsters.
De Regie der Gebouwen investeerde in dit project ongeveer
560.000 euro, inclusief btw.
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HERINRICHTINGEN IN WTC III
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

De Regie der Gebouwen zette in 2019 de herinrichtingswerken verder in de WTC III-toren in Brussel.
In 2018 ging de Regie der Gebouwen van start met de herinrichting van de 13 verdiepingen waar de
diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) zijn gevestigd. Deze werken werden in 2019
voltooid. De ruimtes werden omgevormd volgens de principes van de New Ways of Working (NWOW).

© Beddeleem

Daarnaast werden op de tussenverdieping 01 de kantoren van de Regie der Gebouwen en het dispensarium opgefrist. De kantoren van de Inspectie van Financiën op de 27ste verdieping zijn ook heringericht.
De laatste fase van deze werken betreft de volledige herinrichting van de inkomhal van WTC III, zodat
de circulatiewegen voor enerzijds het personeel en anderzijds de bezoekers duidelijk zijn. De toegang
wordt beter beveiligd en voor het onthaalpersoneel wordt een “box in the box” voorzien, wat zorgt voor
een betere beveiliging en thermisch comfort. Het einde van de werken aan de inkomhal is voorzien in
februari 2020.
De kostprijs van de werken voor de FOD BOSA bedraagt ongeveer 10 miljoen euro, inclusief btw.
"De herinrichting van de inkomhal was een vrij complex project. De ontvangstruimte in
WTC III is zeer klein in vergelijking met het aantal gebruikers en bezoekers. Het was noodzakelijk om de toegang te beveiligen, maar ook om een vlotte doorstroom te garanderen
in geval van evacuatie, of bij testen van Selor die in het gebouw plaatsvinden, enz. Het was
ook nodig om een "neutrale" inkom te creëren, aangezien het onthaal gemeenschappelijk
is voor alle gebruikers van de toren.”
Pascale ENGELMANN

Attaché Architect, CTI - Dienst Architectuur, Restauratie, Stabiliteit

Naast de inrichtingswerken voor de FOD BOSA werden er ook 5 verdiepingen heringericht
waar Belnet en Belspo zijn gehuisvest. De kostprijs van deze werken bedroeg ongeveer 3,3 miljoen
euro, inclusief btw.
Eind 2019 werd een overheidsopdracht gepubliceerd om op de benedenverdieping 13 nieuwe vergaderzalen in te richten voor de FOD BOSA, Belnet en Belspo. Deze opdracht wordt in januari 2020
toegewezen.
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HERINRICHTINGEN IN DE
FINANCE TOWER
Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel
De Regie der Gebouwen liet in 2019 enkele herinrichtingswerken uitvoeren op de eerste 4 verdiepingen van de Finance Tower in Brussel.
In 2018 verhuisde de POD Maatschappelijke Integratie van het WTC
II-gebouw naar de eerste 4 verdiepingen in de Finance Tower. Op die
verdiepingen is de FOD Sociale Zekerheid gehuisvest, maar door reorganisaties was daar ruimte vrij gekomen om ook de diensten van de
POD Maatschappelijke Integratie in onder te brengen.
De bestaande dynamic office-omgeving werd aangepast aan de
behoeften van de POD Maatschappelijke Integratie. Het meubilair
werd herschikt en er werden akoestische panelen en plantenbakken
voorzien om het geluid te dempen. De kitchenettes werden omgevormd tot koffiehoekruimtes en op verzoek van de klanten hebben we
enkele meubels ontworpen, bijvoorbeeld een balie voor het onthaal.
De opdracht voor de herinrichtingen werd gegund voor een bedrag
van 430.000 euro, inclusief btw.
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NETWERK VAN SATELLIETKANTOREN VERDER UITGEBREID
In 2019 breidde de Regie der Gebouwen het netwerk van satellietkantoren voor federale ambtenaren verder
uit. Zo kwamen er nieuwe werplekken bij in Dinant en in Brussel. Dit brengt het totaal aantal steden en gemeentes waar er satellietkantoren zijn, op 27.
In Dinant ging het om 2 werkplaatsen in een kantoor van de FOD Financiën. Sinds eind 2019 zijn er voortaan
ook satellietkantoren in Brussel: 8 werkplekken in het WTC III-gebouw bij de FOD Beleid en Ondersteuning en
3 werkplekken in de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen.
Satellietkantoren zijn werkplekken in verschillende gebouwen van de federale overheid die gebruikt kunnen
worden door ambtenaren die werken voor één van de deelnemende overheidsdiensten.
Bij satellietwerk werk je op een andere werkplek dan gebruikelijk. Het kan gaan om een werkplek van je eigen
organisatie of van een andere organisatie, maar dan vaak in een andere stad of gemeente. Satellietwerk is
bijvoorbeeld interessant voor wie thuis niet kan telewerken, maar toch af en toe dichterbij huis wil werken. Of
voor wie een vergadering heeft op een andere locatie en daar wil verder werken, enz.
De satellietkantoren zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, Belnet,
de FOD Beleid en Ondersteuning en alle deelnemende federale overheidsdiensten.
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CONTACT

Regie der Gebouwen - Hoofdzetel
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
1060 Brussel
infodesk@regiedergebouwen.be

www.regiedergebouwen.be

Redactie en lay-out
Communicatiedienst
Verantwoordelijke uitgever
Johan Vanderborght
Gulden Vlieslaan 87, bus 2 - 1060 Brussel
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