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VOORWOORD

      Het jaar 2021 werd nog sterk beïnvloed door de 
coronacrisis. In ons dagelijks en professioneel leven 
reorganiseerden we onze activiteiten, werd er steeds 
meer aan telewerk gedaan en werden online vergaderingen 
en veiligheidsmaatregelen bijna een gewoonte. 

Ondanks deze moeilijke periode, zette de Regie der Gebouwen 
haar werking en evolutie vlijtig verder. We stelden alles in het 
werk om de opdracht van onze organisatie zo goed mogelijk 
verder uit te voeren, met name een kwaliteitsvolle werk- 
omgeving bieden aan de federale overheidsdiensten en 
instellingen van openbaar nut en het patrimonium van de 
Belgische Staat bewaren voor de volgende generaties.     

Het verwezenlijken van deze opdracht was mogelijk dankzij 
alle medewerkers van de Regie der Gebouwen, die ik 
nogmaals hartelijk wil bedanken voor hun professionaliteit, 
inzet, flexibiliteit, werk en doorzettingsvermogen tijdens dit 
tweede bijzondere jaar dat we samen hebben doorstaan. 

Nieuw talent aanwerven is een onontbeerlijke voorwaarde 
om onze opdracht verder te kunnen zetten. Om onze 
huidige teams te versterken, hebben we afgelopen jaar 97 
nieuwe medewerkers aangeworven, 5 medewerkers via 
“Talent Exchange” en 2 medewerkers via een terbeschikking- 
stellingsovereenkomst. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan het onthaal en de begeleiding van elke nieuwe medewerker. 

We kunnen fier zijn op wat we samen in 2021 hebben 
gerealiseerd. Heel wat projecten werden opgestart, verder- 
gezet of afgerond, waarvan u het meest indrukwekkende 
deel in dit activiteitenverslag kan ontdekken. 

Onze interne werking blijven we versterken met de verdere 
digitalisering en met de implementering van zowel het 
nieuwe boekhoudsysteem als het nieuwe vastgoedbeheer- 
systeem van het type IWMS (Integrated Workplace 
Management System). We werken constant verder aan 
het optimaliseren van onze aankoopprocedures en het 
verbeteren van het beheer en de planning van onze projecten.
 

Zoals elk jaar, hebben we ook verder ingezet op de 
optimalisering en rationalisering van onze vastgoed- 
portefeuille, onder andere door de centralisering van 
overheidsdiensten en de valorisatie van leegstaande 
sites. In 2021 werden vier vastgoedactiva aan onze vast-
goedportefeuille toegevoegd, goed voor een investering 
van meer dan 330 miljoen euro.  

Daarnaast investeren we meer en meer op het vlak van 
duurzaamheid en decarbonisatie van de gebouwen, 
thema’s die een belangrijke plaats innemen in elk van 
onze projecten. Er werden heel wat concrete acties opgestart, 
onder andere door de verbetering van de energieprestaties 
van verschillende gebouwen in het kader van het NEKP 
(Nationaal Energie- en Klimaatplan). 

Tot slot werd in 2021 ons Meerjarig investeringsplan 
(MIP) 2021-2041 voorgelegd aan de Ministerraad. Dit 
plan omvat zowel de gewenste projecten van onze 
klanten als de prioritaire projecten voor het beheer 
van onze vastgoedportefeuille, in overeenstemming met 
onder andere het regeerakkoord. Het gaat om omvangrijke 
operationele projecten, die lopende of gepland zijn, 
voor een bedrag van meer dan 3 miljoen euro. Dit 
meerjarenplan opgesteld voor een periode van 10 jaar 
met vooruitzichten voor de komende 20 jaar, is evolutief 
en zal jaarlijks geactualiseerd worden.   

Laurent Vrijdaghs 
Administrateur-generaal en Voorzitter van het 
Directiecomité van de Regie der Gebouwen

Laurent VRIJDAGHS
Administrateur-generaal
Voorzitter van het DirectiecomitéJan MATHU

Directeur 
Stafdiensten

Gert JANSENS
Directeur-generaal
Operationele diensten

Voorwoord

«

»
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MARKANTE FEITEN

Markante feiten

2020

BOZAR BRUSSEL
Het nemen van maatregelen en het begin van de dringende 

werken naar aanleiding van de brand van 18.01 

FEDERALE POLITIE VOTTEM
Terbeschikkingstelling van het nieuwe laboratorium 

en noodoproepcentrum 112

AUTOWORLD JUBELPARK BRUSSEL
Start van de renovatie van de daken

JUSTITIEPALEIS BRUSSEL
Start van de aanpassingswerken aan de 

stellingen van de hoofdgevel  

KONINKLIJK DOMEIN VAN LAKEN
Start van het nieuw duurzaam verwarmingssysteem 

voor het domein  

JUSTITIEPALEIS DOORNIK
Ondertekening van een protocolakkoord voor het 

terrein van het toekomstig justitiepaleis  

MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS BRUSSEL
Einde van de renovatie van de 18.485 m² aan daken 

GEVANGENIS VRESSE-SUR-SEMOIS
Vier geselecteerde consortia voor de uitvoering 

van de toekomstige gevangenis

GEVANGENIS LEOPOLDSBURG
Vier geselecteerde consortia voor de uitvoering 

van de toekomstige gevangenis

01.2021

01.2021

02.2021

03.2021

04.2021

05.2021

06.2021

06.2021

06.2021

50 JAAR 
REGIE DER GEBOUWEN

Virtueel evenement om de 50 jaar van
de Regie der Gebouwen te vieren

04.2021

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/federale-politie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/jubelpark
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-domein
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis-4
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/museum-kunst-geschiedenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-des-quatre-bornes
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-11
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/federale-politie
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/jubelpark
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis-2
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-domein
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis-4
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/museum-kunst-geschiedenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-des-quatre-bornes
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-11


2022
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MARKANTE FEITEN

Markante feiten

FEDERALE POLITIE REBECQ
Aankoop van de Haras de Wisbecq voor de 

huisvesting van de cavalerie van de federale politie    GEVANGENIS NAMEN
Einde van de renovatie van de 3de cellenvleugel van de gevangenis   

GEVANGENIS ANTWERPEN
Aanstelling van het consortium Hortus Conclusus

KANTOORGEBOUWEN BRUSSEL
Aankoop van twee kantoorgebouwen, Möbius II en 

Network NØR, in de Noordwijk van Brussel   

RIJKSARCHIEF ANTWERPEN
Officiële heropening van het gerenoveerd gebouw  

BOZAR BRUSSEL
Einde van de renovatie van het dakterras

EUROPESE SCHOOL BRUSSEL
Opening van de tijdelijke Europese 

School in Evere 

EGMONTPALEIS BRUSSEL
Einde van de eerste renovatiefase van de daken   

MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS BRUSSEL
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Start van de haalbaarheidsstudie voor de 
binnenrestauratie van de gebouwen   

06.2021

08.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

10.2021

12.2021

12.2021

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/haras-van-wisbecq
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kantoorgebouw-networks-nor
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-1
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/europese-school-brussel-v-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/museum-kunst-geschiedenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenis-14
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/museum-kunst-geschiedenis
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/europese-school-brussel-v-0
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/rijksarchief-1
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/kantoorgebouw-networks-nor
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/haras-van-wisbecq
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ONZE ORGANISATIE

3

83

172

28

8

544

Directiecomité

Algemene administratie en Juridische afdeling

DG Stafdiensten

DG Strategie en Vastgoedbeheer

DG Klantenbeheer

DG Operationele diensten

AANTAL MEDEWERKERS PER AFDELING OF PER 
DIRECTORAAT-GENERAAL

838 Totaal aantal medewerkers

Onze organisatie

STAATS-
SECRETARIS

Operationele
diensten

Enterprise architecture
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PERSONEEL

765,8  
voltijds equivalenten

2,51%   
medewerkers met een 

handicap

799  
medewerkers volgden
een interne opleiding 

338  
medewerkers volgden een 
externe opleiding aan de 

FOD Beleid en Ondersteuning

203  
medewerkers namen deel

aan een studiedag

516   
medewerkers doen aan

structureel telewerk

46 jaar   
gemiddelde leeftijd

838  
medewerkers 

Onze organisatie

AANWERVINGEN

92
Statutaire aanwervingen

2
Outsourcing

(ICT en ingenieurs)

5
Startbaanovereenkomsten

5
Talent Exchange
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PERSONEEL

Verdeling per niveau

319 Niveau A

308 Niveau B

92 Niveau C

119 Niveau D

574

168

91

5

Statutair

Contractueel

Stagiaire

Talent Exchange

371

467

Vrouwen

Mannen

Verdeling per geslacht

Verdeling per taal

438Franstalig

400Nederlandstalig

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

200

300

400

500

2020 2021

Evolutie van het aantal medewerkers per niveau Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Verdeling per statuut

Onze organisatie
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VESTIGINGEN

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

VLAANDEREN 
REGIO WEST

(OOST- EN WEST-VLAANDEREN)

937.992 m² *

VLAANDEREN REGIO NOORD
(ANTWERPEN)

746.212 m² *

WALLONIË REGIO WEST 
(HENEGOUWEN EN WAALS-BRABANT)

596.299 m² *

BRUSSEL + HOOFDZETEL
2.989.508 m² *

WALLONIË REGIO OOST 
(LUIK)

513.522 m² *WALLONIË REGIO ZUID 
(NAMEN EN LUXEMBURG)

393.396 m² *

VLAANDEREN REGIO OOST
(LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT)

525.935 m² *

* Beheerde oppervlakte per operationele dienst

Integriteit en verantwoordelijkheidszin

Professionalisme

Samenhorigheidsgevoel

Dienstverlening en klantgerichtheid

ONZE WAARDENFEDERAAL VASTGOEDBEHEER

6.702.864
m2

906 
Gebouwensites

650 
Gebouwensites die eigendom

zijn van de federale staat

260 
Gehuurde 

gebouwensites 

Onze organisatie

Opmerking: 4 complexen in eigendom omvatten ook gehuurde ruimtes, wat verklaart waarom deze zowel bij de 
gebouwen in eigendom als de gehuurde gebouwen zijn opgenomen.



50 JAAR REGIE DER GEBOUWEN
Op 1 april 2021 vierde de Regie der Gebouwen haar 50ste verjaardag. Ter gelegenheid 
hiervan organiseerde de Communicatiedienst een virtueel evenement met heel wat 
activiteiten: interviews, een overzicht van de geschiedenis van de Regie der Gebouwen, 
filmpjes, wedstrijden, games en een muziekquiz. 

Ongeveer 775 medewerkers namen deel aan deze virtuele verjaardag.  

En omdat de Regie der Gebouwen niet de enige was die dit jubileum vierde, kregen alle 
medewerkers die 50 jaar werden in 2021, bij hen thuis een boeket bloemen geleverd. 
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Onze organisatie

Geschiedenis van de Regie der Gebouwen 
Sinds haar oprichting heeft de Regie der Gebouwen heel wat veranderingen gekend, zoals 
verhuizingen, hervormingen, herstructureringen, informatiseringen en moderniseringen. 

Tijdens de viering van de 50ste verjaardag konden de medewerkers op verschillende manieren 
deze evolutie ontdekken:  

        •  getuigenissen en anekdotes van medewerkers;  

        •  video met foto’s uit de oude doos en getuigenissen; 

        •  tijdslijn;  

        •  een overzicht van de leiding die de Regie der Gebouwen heeft gekend sinds  
            haar oprichting (directeurs-generaal, administrateurs-generaal en 
            politieke voogdijen). 

Myriam BOUTJADIR
Administratief Attaché - Juridische dienst

“Het was interactief, innoverend, plezant en gevarieerd. Ondanks 
de crisis zijn jullie erin geslaagd om van deze dag een onvergetelijke 
gebeurtenis te maken. Ik werk sinds iets minder dan een jaar bij 
de Regie der Gebouwen en ik ben oprecht blij vast te stellen dat 
de ambtenarij totaal niet meer overeenstemt met de bestaande 
opvattingen hierover. Het kan dynamisch, leuk en heel modern 
zijn als het moet!” 



Evolutie van de klanten 
In 50 jaar tijd is het aantal personeelsleden van de te huisvesten overheidsdiensten met de helft gedaald. 
In 1971 huisvestte de Regie der Gebouwen 136.000 federale personeelsleden, momenteel zijn dat er nog 
70.000. Een tendens die te maken heeft met de stijgende digitalisering, maar ook met de nood aan besparingen 
op federaal niveau, alsook de talrijke overdrachten van bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen 
bij de verschillende staatshervormingen. 

Bovendien zijn de klanten niet altijd dezelfde gebleven. Zoals de Post bijvoorbeeld, die oorspronkelijk één van 
onze grootste klanten was en nu geen deel meer uitmaakt van onze huidige vastgoedportefeuille. 

Evolutie van het personeel 
In 50 jaar tijd is het aantal medewerkers van de Regie der Gebouwen ongeveer met de helft gedaald, zoals 
in de hele overheidssector. Een tendens die te maken heeft met de stijgende digitalisering, maar ook met de 
nood aan besparingen op federaal niveau. 

Regie’s Got Talent  
Onze (oud-)collega’s deelden ter gelegenheid van deze verjaardag enkele verborgen talenten met ons via 
verschillende filmpjes: muzikale optredens, tai-chi, pottenbakken, dans, schilderen, poëzie, toeristische gids, 
drone,.. 

Het was een groot succes en het was fijn om de collega’s op een andere manier te leren kennen. 

Wedstrijden & games 
Een muzikale “blind test” nam 24 teams terug mee in de tijd om samen op muzikale ontdekkingsreis te 
gaan van 1971 tot 2021. Tijdens hun ‘ontdekkingsreis’ konden de medewerkers zichzelf of andere collega’s 
herkennen op een video met (oude) foto’s van verschillende nieuwjaarsrecepties, sportdagen en teambuildings. 

Er werd ook een individuele quiz georganiseerd. Hierin werden 25 vragen gesteld over de Regie der 
Gebouwen. Alle antwoorden konden teruggevonden worden op het intranet, de website of op de onthaal-
pagina van dit jubileum.

Evolutie van de vastgoedportefeuille  
In 50 jaar is het aantal vierkante meter dat beheerd wordt door de Regie der Gebouwen zowat hetzelfde 
gebleven, terwijl het aantal gebouwen dat beheerd wordt door de Regie der Gebouwen gedeeld is door 5. 

Deze evolutie wordt verklaard door een beter beheer dat beter afgestemd is op de behoeften van de 
overheidsdiensten: de rationalisering en optimalisering van de oppervlakten, ontwikkeling van kantoorgebouwen 
en de vervanging van de kleine verouderde en/of onaangepaste gebouwen door nieuwe complexen.  
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Onze organisatie

“De massale deelname aan dit virtueel evenement toont aan dat teamspirit 
en samenhorigheid binnen onze organisatie hoog in het vaandel worden 
gedragen, ook tijdens een moeilijke periode zoals de coronacrisis.”

Johan VANDERBORGHT
Diensthoofd Communicatiedienst



CENTRAAL DIGITAAL DOSSIER (CDD)

In 2021 kende het Centraal Digitaal Dossier (CDD), dat in 2020 bij de Regie der Gebouwen werd 
uitgerold, een verdere evolutie. Het doel van dit CDD is om alle dossiers en documenten centraal, 
digitaal en op een gestructureerde manier te bewaren.  

2021 was een jaar waarin change management centraal stond om deze grote verandering op het vlak 
van dossiervorming te laten slagen binnen de Regie der Gebouwen. Cruciaal hierbij was de oprichting 
van een netwerk van vertegenwoordigers (SPOC’s die intern “kameleons” werden genoemd) bij de 
operationele diensten die collega’s hielpen om het CDD juist te gebruiken en feedback gaven om het 
CDD te optimaliseren. 

“De connectie tussen het CDD en FaaS maakt het voor de Financiële Afdeling 
mogelijk om rechtstreeks toegang te hebben tot de financiële digitale 
documenten voor de kredietreserveringen, de bestelbonnen en de vereffeningen. 
De functie ‘Status FaaS’ maakt het voor de projectleiders mogelijk om op elk 
moment de financiële stand van zaken van hun project na te kijken”

Dirk VAN EYLEN
Diensthoofd Kwaliteit en Governance

Begin 2021 werd een nieuwe functie toegevoegd aan het CDD om een link te maken met het pas 
opgestarte financiële programma FaaS.  

Eind 2021 werd er ook een interface gebouwd tussen het CDD van de operationele diensten en MS 
Project Online, het programma dat gebruikt wordt voor de opvolging van projecten binnen de Dienst 
Program Management Office (PMO). Deze interface verzendt automatisch relevante informatie uit 
MS Project Online naar het CDD.
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Onze organisatie

“De opslag van informatie op een uniforme manier op een platform dat door alle betrokken 
collega’s gekend en toegankelijk is, is van essentieel belang voor het goede verloop van de 
projecten binnen de Regie. Een goed dossierbeheer verzekert een betere overdracht van 
informatie en bevordert de efficiëntie van de dienstverlening.”

Sigrid DEHAECK
Projectverantwoordelijke van het Centraal Digitaal Dossier van de operationele diensten



BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN 
VERANDERINGSPROJECTEN 

Sinds november 2021 werkt de Regie der Gebouwen met een enterprise architect om het 
beheer te ondersteunen van de veranderingsprojecten binnen haar organisatie.  

Eén van de rollen van de enterprise architect is om vooraf de impact in te schatten van 
nieuwe interne projecten, die in het bijzonder applicaties, processen en servers betreffen, en 
die ook verder op te volgen. 

De bedoeling is dat de veranderingen doorlopend kunnen plaatsvinden zonder de al ingevoerde 
processen al te veel te beïnvloeden. De enterprise architect zal er ook op toezien dat alle 
projecten van de organisatie in overeenstemming zijn met haar strategie.
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“In 2021 werden al heel wat analyses uitgevoerd om procedures in te voeren, zoals 
het UDN (Unique Dossier Number). Zo waren er veel verschillende nummeringen voor 
eenzelfde project, wat voor moeilijkheden zorgde bij de communicatie met onze externe 
partners.  

Zo zijn er ook al verschillende analyses uitgevoerd: de eerste heeft de “gap” bepaald 
tussen onze oude gebouwbeheertool Hydra en de nieuwe, Planon. De tweede analyse 
moest uitzoeken of de applicatie 3P een waardige en zelfs betere opvolger kan zijn van 
onze applicatie Delta.”   

Lieven DE TANT
Enterprise architect

CENTRALE AANKOOPDIENST
De Centrale Aankoopdienst, die in het leven geroepen werd in 2019, behandelt de overheids- 
opdrachtendossiers voor bijna alle regio’s en diensten van de Regie der Gebouwen. Ze coördineert 
en voert alle plaatsingsprocedures voor werken, leveringen en diensten uit.  

Hiervoor biedt ze aan de projectleiders een procedurele en administratieve ondersteuning aan. De 
Aankoopdienst star t een dossier op vanaf de ontvangst van de technische bepalingen van de 
opdrachtdocumenten, waarna ze de plaatsingsprocedure organiseert en op het einde van het traject 
een goedgekeurde gunningsbeslissing overmaakt aan de projectleider. 

In 2021 werd daartoe ook duidelijkheid geschapen over de taken en de rolverdeling tussen de Centrale 
Aankoopdienst, de operationele diensten, de Juridische Afdeling en de Inspectie van Financiën. 

Eind 2021 heeft de Federale Interne Audit Dienst (FIAD) een audit opgestart van de Centrale Aankoop- 
dienst om de kwaliteit van het projectbeheer te evalueren bij de oprichting, de ontwikkeling en het 
ontwerpen van deze dienst. De resultaten van de audit, in de vorm van een aanbevelingenlijst, worden 
meegedeeld aan het Directiecomité en aan de verantwoordelijke van de Centrale Aankoopdienst 
met als doel de organisatie te verbeteren. 

“De Regie der Gebouwen publiceert ongeveer 1.500 overheidsopdrachten per jaar. De 
centralisering en de professionalisering van de plaatsingsprocedures zijn van essentieel 
belang om een correcte naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving, een integere en 
zo efficiënt mogelijke behandeling van de aankoopdossiers en een degelijk risicobeheer 
te verzekeren. In 2021 hebben we samengewerkt met de operationele diensten om 
onze werking nog meer te optimaliseren en de verantwoordelijkheden uit te klaren. We 
hebben ook info- en opleidingssessies georganiseerd om onze opdracht, organisatie en 
de te volgen procedures van onze dienst goed uit te leggen”

Erik BALBAERT
Diensthoofd van de Centrale Aankoopdienst

Onze organisatie
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VASTGOEDBEHEER

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. 

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

Het Immo-team beheert de aankoop, de verkoop, de 
inhuring en de ter beschikkingstelling van gebouwen en 
terreinen aan de federale overheidsdiensten. Het stelt ook 
panden van de staat ter beschikking via huurcontracten, 
uitbatingsovereenkomsten, enz. 

Immo

Bouw 
& Renovatie

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

Facility
& Onderhoud

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

Maxence FACON
Pijler Immo
Operationele dienst Wallonië

“In 2021 hebben de Operationele diensten 
Immo Wallonië 12 gebouwen verkocht voor een 
totaal bedrag van  3.081.500 euro.  

Er zijn ook twee eigendommen aangekocht, 
voor een bedrag van 23.200.000 euro: een 
paardenstoeterij gelegen in Rebecq, waarnaar 
de diensten van de Cavalerie van de Federale 
Politie zullen verhuizen, en een administratief 
centrum in Bergen, dat al ter beschikking wordt 
gesteld aan verschillende federale overheids-
diensten.  

Deze twee aankopen stellen perfect het doel 
voor van de Regie der Gebouwen om de vast-
goedportefeuille permanent te optimaliseren 
qua benutte oppervlakte, kosten, omgevingskwaliteit, 
maar ook energieprestaties.”

Nele BREYNAERT
Pijlerverantwoordelijke a.i. Bouw & Renovatie
Operationele dienst Vlaanderen

Pierre GORET
Pijlerverantwoordelijke Facility & Onderhoud in 2021
Operationele dienst Brussel

Vastgoedbeheer

“In 2021 hebben we in Vlaanderen opnieuw aan heel 
uiteenlopende projecten gewerkt op vlak van bouw, 
renovatie en installatie van technieken.  

Als opdrachtgever voor deze projecten, is de Regie der 
Gebouwen steeds het contactpunt met de Inspectie 
van Financiën (IF). Zo hebben we in 2021 voor 137 
dossiers een gunstig advies gekregen van de IF. Het 
ging zowel om nieuwe projecten als projecten die nog 
in uitvoering zijn of werden afgerond.  

Door onder andere de coronacrisis zijn er enorme prijs- 
stijgingen in de bouw, wat natuurlijk een impact heeft 
op al onze projecten. Er zijn niet enkel budgettaire 
uitdagingen, maar ook de leveringstermijnen van heel 
wat materialen zijn veel langer geworden waardoor 
werven vertragingen oplopen. Ondanks deze moeilijk- 
heden zetten onze medewerkers in de regio’s zich 
dagelijks in om een zo goed mogelijke dienstverlening 
te bieden aan onze klanten!”

“Van de 6,7 miljoen m² die de Regie der Gebouwen beheert, bevindt zich meer dan 47% in Brussel. 
In 2021 heeft het team van de operationele dienst Facility en Onderhoud in Brussel interventie- 
aanvragen behandeld voor een bedrag van meer dan 6 miljoen euro. Dit jaar hebben we ook 
verschillende nieuwe medewerkers aangeworven zodat we eind 2021 in totaal met 66 waren. Er 
zijn heel wat onderhoudswerken, die heel uiteenlopend zijn en al onze klanten betreffen, zoals voor 
administratieve centra (WTC 3, Eurostation,…), historische monumenten (de Congreskolom,…), de 
koninklijke domeinen, gerechtsgebouwen en de infrastructuren van bepaalde internationale instellingen, 
zoals de Europese scholen en Residence Palace.”



KLANTEN
De klanten van de Regie der Gebouwen zijn de Belgische openbare instellingen die afhangen 
van de federale staat: de federale overheidsdiensten, de wetenschappelijke en culturele 
instellingen en de instellingen van openbaar nut. 

Daarnaast voert de Regie der Gebouwen verbintenissen in verband met gebouweninfrastructuur 
uit die de Belgische staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals de Europese Scholen of 
de Raad van de Europese Unie. 
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DE GROOTSTE KLANTEN VOLGENS
HET AANTAL GEBRUIKTE M2

FOD Justitie

FOD Financiën

Federale Politie

POD Wetenschapsbeleid

Andere

30%

15%

12%

8%

35%

Deze lijst van logo’s van onze klanten is niet exhaustief
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ANTWERPEN
VLAAMS-BRABANT
WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

VLAANDEREN

81
37
50
66
34

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

490 338
209 693
296 277
317 261
146 610

25
18
26
37
13

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

255 874
82 029

115 473
208 981

87 603

105
54
75

103
47

Aantal
complexen

Bruto vloer-
oppervlakte (m²)

746 212
291 722
411 750
526 242
234 213

STAATSCOMPLEXEN GEHUURDE COMPLEXEN TOTAAL

TOTAAL VLAANDEREN 268 1 460 179 119 749 960 384 2 210 139

WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN
LUIK
LUXEMBURG
NAMEN

WALLONIË

27
82
76
52
58

121 238
308 791
399 067
150 637
166 696

9
26
33

4
13

25 602
140 668
114 455

20 902
55 161

36
108
109

56
71

146 840
449 459
513 522
171 539
221 857

TOTAAL WALLONIË 295 1 146 429 85 356 788 380 1 503 217

BRUSSEL

BRUSSEL

87 1 664 470 56 1 325 038 142 2 989 508

TOTAAL 650 4 271 078 260 2 431 786 906 6 702 864

VASTGOEDPORTEFEUILLE VAN DE FEDERALE STAAT

95,9%

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

95,2%

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

97,2%

van de oppervlakte van de gehuurde 
gebouwen is toegewezen aan een klant
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Opmerking: 4 complexen in eigendom omvatten ook gehuurde ruimtes, wat verklaart waarom deze zowel bij de gebouwen in eigendom als de gehuurde gebouwen zijn opgenomen.
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De Regie der Gebouwen werkt voortdurend aan het zo goed mogelijk benutten van haar vastgoed- 
portefeuille. In dit kader zijn de rationalisering en optimalisering van de vastgoedportefeuille van 
essentieel belang. Deze rationalisering omvat verschillende acties zoals de hergroepering van de 
bezettende diensten, de invoering van werkomgevingen die aangepast zijn aan de actuele noden, 
de verkoop van onaangepaste gebouwen, het consolideren van de kantoorbezettingen en het 
opzeggen van huurcontracten die ten einde lopen.

De afgelopen jaren bleef het aantal m² dat de Regie der Gebouwen beheert ongeveer hetzelfde, 
terwijl het aantal gebouwen in beheer aanzienlijk is gedaald.  

Aantal m2 beheerd door de Regie der Gebouwen

Aantal complexen beheerd door de Regie der Gebouwen

RATIONALISERING EN OPTIMALISERING 
VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE In 2021 heeft de Regie der Gebouwen 35 gebouwen uit haar vastgoedportefeuille verkocht. Tegelijk heeft ze 

twee sites in Wallonië aangekocht (Haras en een kantoorgebouw in Bergen), die een optimale reorganisatie 
van de bezettende diensten en betere huisvestingsomstandigheden zullen toelaten. Daarnaast werden er twee 
duurzame kantoorgebouwen aangekocht (Möbius II en Networks NØR) in de Noordwijk van Brussel voor de 
toekomstige huisvesting van enkele federale overheidsdiensten.   

Verkopen / Aankopen 

Tussen 2020 en 2021 heeft de Regie der Gebouwen ook verschillende kantoorgebouwen heringericht, zoals in 
WTC III aan het station Brussel-Noord.  

Terwijl de Regie der Gebouwen haar bezettingsnormen al sinds 2012 aan het verminderen is, werkt ze sinds 
2021 aan de opmaak van een nieuwe post-COVID-norm die rekening houdt met een nieuwe manier van 
werken (systematisering van telewerk, naleving van een bepaalde distantiëring op de werkvloer, standaardisering 
en interoperabiliteit van de gebouwen).  

Herinrichtingen en bezettingsnormen 

Tot slot heeft de Regie der Gebouwen in 2021 verder gewerkt aan de verwezenlijking van haar master-
plannen, in het bijzonder voor Brussel omdat ze daar de meeste kantoorruimte beheert (vb.: Unia-Mirya, 
FinTo-NoGa, Justitie Waterloolaan, FOD Justitie, de Munt, de Raad van State). Eenmaal verwezenlijkt, zullen 
deze masterplannen het mogelijk maken de bezette oppervlakte te verminderen met 204.008 m² en de 
huurgelden met ongeveer 37 miljoen euro. De impact op de vermindering van de broeikasgassen bedraagt 
6.000 tCO2eq per jaar en de vermindering van het energieverbruik wordt geraamd op ongeveer 22.000 
MWh. In de komende jaren voorziet de Regie der Gebouwen andere masterplannen in Brussel. In Wallonië en 
Vlaanderen worden momenteel gelijkaardige oefeningen uitgevoerd.  

Masterplannen

23

(ongeveer 15 miljoen euro)

Aantal aangekochte gebouwensites in 2021

in VLAANDEREN
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(ongeveer 3 miljoen euro)
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0

in BRUSSEL

in VLAANDEREN
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Aantal verkochte gebouwensites in 2021

Meer informatie over deze aankopen in het hoofdstuk  « Projecten »
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Aantal gepubliceerde overheidsopdrachten

2.367
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Aantal overheidsopdrachten in 2021 per type

OVERHEIDSOPDRACHTEN
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INTEGRATED WORKPLACE 
MANAGEMENT SYSTEM

De Regie der Gebouwen werkte in 2021 verder aan de uitrol van een Integrated 
Workplace  Management System (IWMS).  

De bedoeling van het IWMS is om onze activiteiten rond vastgoed- en facilitair beheer 
zo goed mogelijk te ondersteunen. De firma Planon werd in 2019 aangesteld om ons de 
komende jaren te begeleiden bij de implementatie ervan. 

Momenteel maakt de Regie der Gebouwen al voor een brede waaier aan activiteiten en 
processen gebruik van Planon:  

De Regie der Gebouwen biedt Planon ook al aan sommige klanten aan. Zo maken de 
medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 
en de FOD BOSA er sinds 2021 gebruik van om hun werkplekken te reserveren.  

In 2022 zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van modules rond duurzaamheid, zoals 
het beheer van verbruiken (tellers en meters) en van gevaarlijke producten zoals asbest.

beheer van de bezettingsgegevens van de gebouwen die we beheren

beheer van huur- en verhuurcontracten

ruimtebeheer

beheer van onze vastgoedportefeuille
(inventaris van sites, gebouwen en terreinen met hun parameters)

inventarisbeheer

beheer van het ticketsysteem van de ICT-helpdesk

reservatie van werkplekken

beheer van het wagenpark
(dienstwagens en -fietsen)

In 2021 is de BIM-werkwijze (“Building Information Modeling”, oftewel 
bouwwerkinformatiemodel) verder uitgebreid bij de Regie der Gebouwen. 
Zo zijn er voor de medewerkers contractuele documenten beschikbaar 
gemaakt voor opname in de bestekken en zijn er nieuwe 
sjablonen gemaakt voor de modelleringssoftware.  

Deze BIM-methode is in 2020 geïntroduceerd bij de Regie der Gebouwen, 
en laat toe om aan de hand van een virtueel model alle informatie over een 
gebouw (afmetingen, bouwmaterialen, enz.) samen te brengen op een 
overzichtelijke manier. De betrokken partijen kunnen op die manier gemakkelijk 
de informatie raadplegen en delen met elkaar. 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen deze werkwijze toegepast voor 
verschillende nieuwbouwprojecten, zoals het Administratief Centrum in Asse, 
de gevangenissen in Vresse-Sur-Semois, Leopoldsburg en Ieper, de site van de 
Federale Politie in Vottem en het nieuwe gerechtsgebouw in Namen.

BIM

3D-Modellering van informatie over 
beheerde gebouwen 

“Voor het project van de renovatie en uitbreiding van de gevangenis van Ieper gebruiken 
we BIM intensief om de informatie te coördineren tussen de verschillende partners. Het is 
een heel goede tool om alle elementen op één plek te verzamelen, in een 3D-model. Op die 
manier vergemakkelijkt BIM ook het facilitair beheer, omdat je aan een bepaald onderdeel 
of installatie gemakkelijk de onderhoudshistoriek kan toevoegen.”

Kristof VAN MELKEBEKE
Architect Bouw & Renovatie Vlaanderen Regio West

“Voor mij is tijdswinst het grootste voordeel van de ontwikkeling van een project in BIM, 
aangezien alle partners alle informatie direct kunnen delen met elkaar. 

Bovendien kunnen we op die manier misverstanden voorkomen, omdat het mogelijk is 
om alle plannen, 3D-weergaven, onderdelen van het project, … uit de virtuele maquette 
te exporteren. Zo kunnen alle deelnemers aan het project op een transparante manier 
communiceren en samenwerken.”

Philippe BONGARTZ
Ingenieur Facility & Onderhoud Wallonië Regio West
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Het jaar 2021 stond nog sterk in het teken van de gezondheidscrisis en de strijd tegen het coronavirus. 
Onze organisatie reorganiseerde zich rond telewerk, vergaderingen op afstand en veiligheids-
maatregelen. Desondanks heeft de Regie der Gebouwen haar activiteiten en evolutie kunnen 
verderzetten. 

In 2021 konden de werven en de overheidsopdrachten weer verdergezet worden met naleving van 
de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op het terrein. 

COVID-19

Continuïteit van onze diensten

Als vastgoedbeheerder van de Belgische Staat is de Regie der Gebouwen verantwoordelijk voor de 
huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten.  Sinds 2012 rationaliseren wij de 
kantoorruimtes door de bezettingsnormen van de gebouwen te verminderen. 

Zo werkte de Regie der Gebouwen in 2021 aan de opmaak van een nieuwe post-COVID-norm die 
rekening zal houden met een nieuwe manier van werken en de aangewezen telewerkprestaties voor 
alle overheidsdiensten. 

Een verlaagde bezettingsnorm

Sinds het begin van de pandemie in ons land heeft het Directiecomité een crisiscel samengesteld die 
bestaat uit de verschillende diensthoofden en gecoördineerd wordt door de verantwoordelijke van de 
communicatiedienst.

In 2021 volgde deze cel de actualiteit van nabij om de nodige acties en maatregelen in te voeren en 
te laten naleven binnen onze organisatie. 

De Regie der Gebouwen communiceerde regelmatig naar haar medewerkers over de werking 
van de organisatie, onder meer door een FAQ op het intranet en duidelijke, volledige en transparante 
richtlijnen.

Een crisiscel

Omdat de gezondheid van de medewerkers steeds een prioriteit is voor de Regie der Gebouwen, is het 
telewerk over het algemeen de norm gebleven in het jaar 2021. Op kantoor werden alle nodige 
veiligheidsmaatregelen uitgerold (distantiëring, circulatierichting, reiniging, beschermingsmateriaal, 
ventilatie, …) voor de personen die uitzonderlijk naar kantoor kwamen.

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen in het kader van het welzijn en de mentale gezondheid van haar 
medewerkers en om de banden en het samenhorigheidsgevoel te behouden, verschillende virtuele 
evenementen georganiseerd: een nieuwjaarsreceptie, de viering van 50 jaar Regie der Gebouwen, 
verschillende teambuildings en de publicatie van fotogalerijen.

Gezondheid en welzijn 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen nogmaals haar inzet voor de maatschappij en solidariteit getoond.

We stelden verder gebouwen ter beschikking voor de huisvesting van testcentra, zoals in Geraards-
bergen en Tervuren. 

De Regie der Gebouwen heeft ook gebruik gemaakt van de tijdelijke sluiting van het restaurant van het 
federaal administratief centrum (FAC) in Leuven om deze ruimte ter beschikking te stellen van de KU 
Leuven en er 104 studeerplaatsen voor de studenten in te richten. 

De Regie der Gebouwen heeft ook dienstvrijstellingen toegekend aan haar medewerkers om bloed 
te geven of vrijwilliger te zijn in de vaccinatiecentra.

In het kader van de Special Federal Forces zijn sommige medewerkers zelfs tijdelijk elders gaan werken 
om hun hulp aan te bieden tijdens de crisis. 

Karima Tribeche die gewerkt heeft als schoonmaakster in het brandwondencentrum in het militair 
hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek:

Steun en solidariteit

“Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen, niet alleen voor de werking van 
het hospitaal maar ook voor het welzijn van de patiënten. Wanneer ik in hun kamer 
kwam, ook al was het alleen om alles proper te maken, gaf ik hen een beetje menselijk 
contact, wat voor hen ook het verschil maakte.”

Karima TRIBECHE
Medewerkster keuken/schoonmaak - Brussel 

Ze stelde ook ergonomisch materiaal voor telewerk ter beschikking van haar personeel.

Tot slot heeft de Regie der Gebouwen dienstvrijstellingen toegekend in het kader van de vaccinatie 
tegen het coronavirus. Niet enkel voor haar medewerkers zelf, maar ook om hun minderjarig(e) 
kind(eren) te kunnen begeleiden. 

COVID/NOODWEER

Covid /Noodweer
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Tussen 13 en 15 juli 2021 kreeg Europa te kampen met zeer zwaar noodweer waarbij België niet gespaard bleef. De 
regio Wallonië werd het zwaarst getroffen waarbij het water met bakken en gedurende uren uit de lucht viel. Straten 
werden kolkende rivieren, huizen stortten in en er vielen dodelijke slachtoffers te betreuren. Het land was in shock.  

De hulp van zowel de overheid als van particulieren kwam snel op gang.  

Meteen na de hevige regenval en overstromingen brachten onze operationele diensten samen met onze Klantendienst 
de federale overheidsgebouwen in kaart die waterschade opliepen.  De provincie Luik werd het zwaarst getroffen.  

De schade aan de overheidsgebouwen die de Regie der Gebouwen beheert, bleef al bij al beperkt. 

In de provincie Luik was de kelderverdieping van het vredegerecht in de gemeente Limbourg volledig overstroomd. 
Archieven en de technische installaties werden zwaar getroffen.  Ook de kelderverdieping van het Rijksarchief in Verviers 
leed waterschade.  

In de provincies Henegouwen en Waals-Brabant was er onder meer waterschade in het financiecentrum in Ottignies- 
Louvain-la-Neuve en in het politiegebouw in Jumet.  

In de provincies Namen en Luxemburg zorgde de hevige regenval voor wateroverlast in de gevangenis van Namen, 
in de gevangenis van Saint-Hubert en in het gerechtsgebouw van Aarlen. Gelukkig was er geen impact op de verdere 
werking van de gehuisveste diensten. 

In Vlaanderen en de Brusselse regio viel de schade mee en kwam de verdere werking van de overheidsdiensten niet 
in het gedrang. 

Medewerkers die persoonlijk werden getroffen door de watersnood, kregen hulp van hun collega’s bij de opruiming 
en opkuis van hun woonst. De solidariteit was groot en men hielp elkaar waar het kon. Bepaalde diensten van onze 
organisatie bundelden hun krachten en gingen als teambuildingsactiviteit in Verviers hulp bieden aan de slachtoffers van 
de watersnood en mee opruimen.  

Na de eerste schok kwam de nood aan opvang van de slachtoffers die alles verloren hadden. Ook de lokale overheids-
diensten die getroffen waren, hadden hulp nodig. De Regie der Gebouwen werkte nauw samen met het Waals Gewest, 
de Duitstalige gemeenschap en de getroffen provincies om hen leegstaande gebouwen ter beschikking te stellen.   

Tegelijkertijd werd er snel werk gemaakt van de herstelling van de getroffen federale overheidsgebouwen. 

De inzet van onze medewerkers in deze crisissituatie toont hun betrokkenheid met de samenleving aan en hun reactie-
vermogen om hulp te bieden in moeilijke omstandigheden.   

Juli 2021: Noodweer teistert België,
de Regie der Gebouwen reageert

Covid /Noodweer

NOODWEER



MILIEUBELEID

Als vastgoedbeheerder van de gebouwen van de Federale Staat, streeft de Regie der Gebouwen ernaar 
om het energieverbruik van de overheidsgebouwen die ze beheert maximaal te beperken.   

Om de doelstellingen die ze zichzelf heeft opgelegd te bereiken, is het noodzakelijk om over bepaalde 
metingen en gegevens te beschikken. 

Duurzame ontwikkeling en decarbonisatie: 
de nodige middelen om dit doel te bereiken 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen heel wat stookoliemeters laten installeren in verschillende gebouwen 
die ze beheert.  

Op het vlak van kadastrering beschikt de Regie der Gebouwen momenteel immers over de verbruiks- 
gegevens voor aardgas en elektriciteit van bijna alle gebouwen die ze beheert (via het globaal contract 
voor de levering van gas en elektriciteit), maar nog niet voor stookolie aangezien de bestellingen doorgegeven 
worden door de bezettende diensten via opdrachten die niet beheerd worden door de Regie der Gebouwen. 

Om hieraan tegemoet te komen, werkt de Regie der Gebouwen dus aan de plaatsing van geconnecteerde 
stookoliemeters, te beginnen met de gebouwencomplexen die het meest verbruiken. 

Kadastrering 

Het EPB-certificaat “overheidsgebouwen” geeft een beeld van de werkelijke energieprestaties van de 
Gebouwen (EPB), maar laat ook toe om een nauwkeuriger kadaster op te maken en gegevens te bekomen 
zoals de verwarmde oppervlakte of de productie van hernieuwbare energie. 

Hoewel het een verplichting van de bezetter is, heeft de Regie der Gebouwen in 2021 besloten om 
raamovereenkomsten ter beschikking te stellen van haar klanten om hieraan te beantwoorden.   

In Wallonië is de raamovereenkomst operationeel sinds begin 2021.  

In Brussel is de raamovereenkomst operationeel sinds eind 2021, behalve voor de gebouwen van het 
perceel “Justitie” die niet kon toegewezen worden en die in 2022 opnieuw wordt gepubliceerd. 

In het Vlaams Gewest doet de Regie der Gebouwen een beroep op de aankoopcentrale van het Vlaams 
Energiebedrijf (VEB), waarmee ze over een gecentraliseerd energieleveringscontract beschikt met 100% 
groene elektriciteit voor het gehele land. 

EPB-certificaten   

Milieubeleid
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In oktober 2021 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor het uitschrijven van een overheidsopdracht 
voor de aanstelling van energieauditeurs die energieaudits zullen uitvoeren van de gebouwen die de Regie 
der Gebouwen beheert. Deze opdracht zal begin 2022 gelanceerd worden. 

Het doel is om de prioritaire acties te bepalen en te becijferen om de energieprestaties van de gebouwen 
te verbeteren.  Op basis van deze audits kan de planning van de renovatie- en upgradewerken aangepast 
worden om zo snel mogelijk de doelstellingen te behalen die bepaald zijn in het kader van het Nationaal 
Energie- en Klimaatplan (NEKP). 

Het doel is om het volledige vastgoedpark te laten auditeren binnen een termijn van 8 jaar. In een eerste fase 
voor de eerste helft van haar vastgoedpark (ongeveer 440 complexen), dankzij de overheidsopdracht voor 
de aanstelling van energieauditeurs voor een periode van 4 jaar (2022-2026). In een tweede fase komt het 
tweede deel van het vastgoedpark aan bod, waarbij rekening zal gehouden worden met de lessons learned 
van de overheidsopdracht. 

Voor de prioritering van de te auditeren gebouwen houden we rekening met de voorziene infrastructuur- 
werken, met de vastgoedstrategie van de Regie der Gebouwen en met het kadaster bekomen via de 
EPB-certificatie.    

Energieaudit 

Eind 2021 heeft het Directiecomité van de Regie der Gebouwen het gebruik gevalideerd van een nieuwe 
analysetool: de “Green Immo Score”.  

Deze zal voortaan de financiële analyse (“Business case”) aanvullen om zo de Regie der Gebouwen te helpen 
bij de strategische keuzes om haar vastgoedportefeuille te optimaliseren en te valoriseren.  

Een nieuwe tool voor een volledigere analyse: de «Green Immo Score» 

“Het doel van deze nieuwe evaluatietool is om verschillende scenario’s te analyseren en te 
vergelijken, rekening houdend met niet-financiële aspecten zoals duurzaamheid, toegankelijk- 
heid, welzijn, flexibiliteit en interoperabiliteit van een project. Dit zijn essentiële thema’s in 
onze maatschappij die terecht in aanmerking moeten genomen worden in de besluitvorming 
van de Regie der Gebouwen.” 

Elisabeth PETIT
DG Strategie en Vastgoedbeheer

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen een richtlijn opgesteld over de vereisten rond energieprestaties en 
duurzaamheid bij de nieuwbouw- en grote renovatieprojecten van de Regie der Gebouwen. Het dient als 
leidraad en ondersteuning voor de medewerkers van de operationele diensten. 

Het doel is om de energiebehoeften maximaal te beperken en deze te dekken door hernieuwbare of duurzame 
energie: dit kan gaan om fotovoltaïsche zonne-energie, thermische zonnepanelen, diepgaande geothermie, 
windenergie, biomassa (van een duurzame bron),...   

Een interne richtlijn rond energieprestaties en duurzaamheid 

22

Milieubeleid



23

Milieubeleid

Het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voorziet dat de overheidsgebouwen van de Federale Staat 
tussen 2021 en 2030 jaarlijks minstens 1% primaire energie besparen en een CO2-vermindering van 
minstens 40% ten opzichte van 2015 verwezenlijken.  

Om dit te bereiken, heeft de Regie der Gebouwen verschillende acties opgezet:    

Rationalisering van de vastgoedportefeuille door bezette oppervlakten te verminderen  

Het doel van deze rationalisering is de vermindering van de bezette oppervlakten met 1 miljoen m² voor een 
besparing van 30 kiloton CO2 per jaar, aangezien de beste energiebesparing voortvloeit uit de energie die niet 
verbruikt wordt.  

Om dit te verwezenlijken, zijn er verschillende acties opgezet zoals de uitwerking van masterplannen, een 
reorganisatie die rekening houdt met de evolutie van onze gewoontes en behoeften, de verkoop van eigendommen 
die niet meer aangepast zijn en de verwerving van andere eigendommen die nodig zijn voor de reorganisatie 
en rationalisering van onze vastgoedportefeuille.  

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen 35 gebouwen uit haar vastgoedportefeuille verkocht. Tegelijk heeft ze 
er 4 aangekocht met het oog op een optimale reorganisatie van de bezettende diensten en een verbetering 
van hun huisvestingsomstandigheden. 

Meer info op de pagina « Vastgoedbeheer »

Bouw van nieuwe gevangenissen 

Het doel van deze actie is de vervanging van verouderde gevangenissen door nieuwe die beantwoorden aan 
de behoeften van detentie in humane omstandigheden en aan hoge EPB-criteria (via DBFM). De becijferde 
doelstelling beoogt een vermindering van 5,4 GWh en van 1,2 kTCO2 tegen 2028.

In het ontwerp van de toekomstige gevangenis van Haren gaan de gestelde eisen op vlak van energieprestaties 
verder dan de actuele reglementering. Er werd bijvoorbeeld een geothermisch opslagsysteem via boorgaten 
geplaatst om met energie uit de bodem het complex te koelen en te verwarmen. Het penitentiair complex zal 
ook worden uitgerust met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor de productie van elektriciteit. De 
vrijgekomen restwarmte zal gebruikt worden voor de productie van warm water. 

Systematische Relighting 

Het doel is een systematische modernisering van de verlichtingstoestellen om de impact van de verlichting op 
het elektriciteitsverbruik te verminderen. De Regie der Gebouwen streeft zo naar een vermindering van  1.151 
ton CO2 per jaar en een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 4.457.500 kWh per jaar tegen 2026. 

In 2021 werd ongeveer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in relighting projecten. 

Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 

Renovatie van de oppervlakten en verbetering van de energieprestaties  

Het doel is om de energieprestaties van de gebouwen in eigendom te verbeteren, met inbegrip van de 
technische installaties. Tegen 2040 streeft men naar een vermindering van 60.000 ton CO2 per jaar en een 
vermindering van het energieverbruik met 228 GWh per jaar. 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen een interne richtlijn opgesteld om de prestatieniveaus te bepalen 
die bereikt moeten worden op het vlak van energieprestatie en duurzaamheid. Het doel is om de energie-
behoeften maximaal te beperken en deze te dekken door hernieuwbare of duurzame energie: dit kan gaan 
om fotovoltaïsche energie, thermische zonnepanelen, diepgaande geothermie, windenergie, biomassa, ...  

Tegelijk ontwikkelt ze een tiental pilootprojecten over heel België om specifieke technologieën, uitvoeringen 
of vereisten uit te testen.  

In 2021 werd een nieuw warmtenetwerk in werking gesteld voor een duurzamere verwarming van het 
Koninklijk Domein van Laken, de serres inbegrepen. Dit project bestaat uit het recupereren van een deel van 
de restwarmte van de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek, waardoor de CO2-uitstoot van 
het Koninklijk Domein van Laken beperkt kan worden met ongeveer 2.300 ton per jaar. Het warmtenetwerk 
zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het domein moeten dekken (ongeveer 90%).

De Regie der Gebouwen heeft een gebouw aangekocht dat ze volledig zal renoveren om te beantwoorden aan 
de behoeften van Justitie. Voor dit project is de beoogde standaard passief, met onder andere fotovoltaïsche 
panelen, een warmtepomp op gas met absorptie en night cooling.  

In juni 2021 werd een nieuwe vergunning afgeleverd. De publicatie van de opdracht is voorzien in de lente 
van 2022. 

Installatie van fotovoltaïsche panelen 

Het doel van deze actie is de productie van hernieuwbare energie via de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op 
een vijfde van het beschikbaar dakoppervlak. Dit vertegenwoordigt een oppervlakte van ongeveer 42.000 m² 
voor een geraamde jaarlijkse productie van 6.300 MWh per jaar en een vermindering van de CO2-uitstoot 
met 1,64 kT per jaar. . 

Tussen maart en september 2021 heeft de Regie der Gebouwen een tijdelijke Europese school laten 
bouwen. Er werden 833 zonnepanelen geplaatst op de daken en er werden 9 waterreservoirs voorzien voor 
regenwaterrecuperatie. 

Voorbeeld: Haren - toekomstige gevangenisdorp              

Voorbeeld: Brussel - Koninklijk domein van Laken 

Voorbeeld: Moeskroen - Vredegerecht 

Voorbeeld: Brussel (Evere) - Tijdelijke Europese school 

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/gevangenisdorp
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-domein
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/vredegerecht-4
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/europese-school-brussel-v-0


DIVERSITEIT & TOEGANKELIJKHEID

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen verdere stappen gezet op vlak van diversiteit.  Zo 
heeft ze gewerkt aan de ontwikkeling van een “E-learning diversiteit” en een “Taalprogramma 
Regie”. Met deze projecten heeft ze zich kandidaat gesteld voor de Federal Diversity & Inclusion 
Awards 2021 en sleepte ze een nominatie in de wacht.  

De “E-learning diversiteit” is een opleiding over diversiteit in het algemeen waarin thema’s als 
geslacht, handicap, seksuele geaardheid, culturele identiteit en leeftijd aan bod komen. 

Het project “Taalprogramma Regie” heeft als doel om de tweetaligheid binnen de Regie der 
Gebouwen te bevorderen. 

De lancering van deze projecten is voorzien in 2022. 

Diversiteit

In juli 2021 heeft de Ministerraad het Federaal Actieplan Handicap gevalideerd. De doelstelling 
van dat plan is het structureel toegankelijker maken van de publieke ruimtes en 
de overheidsdiensten, waaronder de infrastructuur van de gebouwen. De Regie der 
Gebouwen is dus rechtstreeks betrokken bij dit plan, zelfs al ontwikkelt ze sinds jaren haar 
eigen toegankelijkheidsbeleid. Sinds 2012 beschikt de Regie der Gebouwen over een “handicap- 
aanspreekpunt” en sinds 2019 legt ze een reeks verplichtingen en aanbevelingen op 
aan haar medewerkers rond de toegankelijkheid van de federale overheidsgebouwen, die 
aansluiten bij de huidige reglementeringen. 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen wat betreft haar projecten in Vlaanderen een 
adviseur aangeworven voor alle vragen rond de toegankelijkheid van gebouwen. Bovendien 
werd een medewerkster opgeleid tot toegankelijkheidsadviseur voor de projecten in Wallonië. 
In 2022 zal een derde toegankelijkheidsadviseur worden aangeworven voor Brussel. 

Toegankelijkheid & Federaal Actieplan Handicap 
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INTEGRITEITSBELEID

Integriteit en verantwoordelijkheidszin maken sinds 2007 deel uit van de waarden van de Regie der Gebouwen.  

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen via verschillende communicaties en interne richtlijnen de regels herhaald 
rond belangenconflicten en de preventieprincipes die gerespecteerd moeten worden om corruptie te voorkomen en 
de integriteit te garanderen bij haar dagelijkse activiteiten. 

In november 2021 heeft ze vier nieuwe contactpersonen (“SPOC’s” - Single Points Of Contact) aangesteld tussen 
de Regie der Gebouwen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) om sociale fraude op werven van 
de Regie der Gebouwen te voorkomen en waar nodig te bestrijden. 

De Regie der Gebouwen beschikt over een Dienst Interne Controle die de organisatie ondersteunt bij het beheersen 
van risico’s in een voortdurend verbeteringsproces van de werkmethodes die van toepassing zijn op de activiteiten 
van de Regie der Gebouwen.   

Dienst Interne Controle 

“Integriteit heeft te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan, werken en samenwerken. Het 
is een belangrijk kwaliteitsaspect in elke organisatie. Integriteit op de werkvloer betekent dat we in onze 
dagelijkse activiteiten de regels en de wetgeving respecteren, dat we verantwoord omspringen met onze werk-
middelen en dat we de waarden van onze organisatie uitdragen. Een integriteitsbeleid gericht op het indijken 
van risico’s, in dit geval het risico op fraude, diefstal, niet goed samenwerken, pesten, imagoverlies, enzovoort.”

Yf FIERENS
Vertrouwenspersoon Integriteit - Juridische Afdeling

“Bij de uitvoering van onze opdracht werken we samen met verschillende partners en actoren voor organisatie- 
beheersing binnen het federaal landschap, zoals de Federale Interne Auditdienst (FIAD), het Auditcomité van de 
Federale Overheid (ACFO), de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), het Rekenhof en de Inspectie van 
Financiën. Onze dienst is ook voorzien van specialisten, onder andere voor de informatieveiligheid. In 2021 
hebben we meegewerkt aan zeven audits die binnen de Regie der Gebouwen werden uitgevoerd.”

Caroline BACK
Verantwoordelijke voor de Dienst Interne Controle

Integriteitsbeleid
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FINANCIËN

Op 1 januari 2021 heeft de Regie der Gebouwen een nieuw boekhoudkundigprogramma “FaaS” ingevoerd.  

Dit nieuw gestandaardiseerd boekhoudprogramma, bestemd voor de instellingen van openbaar nut, is een piloot-
project. De Regie der Gebouwen is de eerste die er gebruik van maakt. 

Hiervoor werkte ze nauw samen met de FOD Beleid en Ondersteuning, die het gebruik van een boekhoudkundig 
systeem voorstelde volgens het principe “Finance as a Service”, en met de consultancyfirma, Capgemini, die de 
software heeft uitgevoerd. 

De overgang naar FaaS vertegenwoordigt een aanzienlijke verbetering op het vlak van de modernisering en 
digitalisering van de processen.

Nieuw financieel programma: FaaS 

“Een project van deze omvang en complexiteit zorgt altijd voor onverwachte gebeurtenissen en 
hindernissen. Goed communiceren en snel een antwoord bieden op vragen is dus van levensbelang 
om een dergelijk project te laten slagen. Daarom hebben we bij de lancering van FaaS een financiële 
helpdesk opgezet, een centraal aanspreekpunt voor leveranciers en collega’s met vragen over facturen, 
betalingen of de werking van FaaS. Op die manier konden we mensen meteen verder helpen of – 
wanneer het misloopt – minstens de problemen detecteren en remediëren. Op die manier probeerden 
we de impact van de implementatie zo veel mogelijk te beperken.”

Mersiha BAJRAKTARAJ
Administratief deskundige - Financiële Afdeling

Enkele kerncijfers  

Dotaties van de Staat

1.029.017.000 €
Werking (personeel en operationeel)

110.484.308 €
Jaarlijkse huurkost

469.615.904 €
Investeringen (werken en aankopen)

457.959.979 €
Opbrengst verkopen

18.360.528 €

Financiën

26



De dienst Program Management Office (PMO) is ondermeer verantwoordelijk voor het opstellen van het Meerjarig Investerings- 
plan en het investeringsprogramma van de Regie der Gebouwen en beheert de toepassing MS Project Online, waar alle 
operationele projecten in opgenomen zijn. Zo hebben ze een centraal overzicht van alle lopende en geplande operationele 
projecten. 

Dienst Program Management Office (PMO) 

In april 2021 heeft Mathieu Michel, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, het Investeringsprogramma voor 2021 
gedeeltelijk goedgekeurd. Het volledige Investeringsprogramma werd vervolgens goedgekeurd in juni 2021.   

Het investeringsprogramma is een lijst van prioritaire investeringsprojecten van de Regie der Gebouwen, opgesteld in samenspraak 
met het Directiecomité, de operationele diensten, de financiële afdeling en de klanten van de Regie der Gebouwen, en met het 
akkoord van de politieke voogdij. 

Investeringsprogramma (IP) 

In december 2021 heeft de Ministerraad kennis genomen van het voorstel van de Regie der Gebouwen voor het Meerjarig 
Investeringsplan. Dit plan is opgemaakt voor een periode van 10 jaar en bevat een prognose op 20 jaar. Het wordt jaarlijks 
geactualiseerd en voorgelegd aan de Ministerraad.  

Het MIP omvat projecten die aangevraagd werden door de klanten en  prioritair zijn voor het beheer van het patrimonium. Het 
gaat om de lopende en geplande projecten met een omvang van meer dan 3 miljoen euro en de eerste inrichtingswerken in 
gehuurde gebouwen boven de 1 miljoen euro.  

Voor de financiering van een aantal van de projecten op het Meerjarig Investeringsplan  krijgt de Regie der Gebouwen in 2021 
een eenmalig bijkomend budget van 120 miljoen euro dat kan aangewend worden tot 2025. 

Bij ongewijzigd beleid zal de verwezenlijking van alle projecten die vernoemd zijn in het MIP minstens 30 jaar in beslag nemen. 

Meerjarig Investeringsplan (MIP) 

Projecten onder 3 miljoen euro komen op het investeringsprogramma (IP), 
projecten vanaf 3 miljoen komen op het Meerjarig Investeringsplan (MIP).   

“Dankzij het MIP en het Investeringsprogramma heeft de Regie der Gebouwen een duidelijk overzicht van de 
financiële middelen die nodig zijn om de operationele projecten te realiseren over een langere tijdspanne en kan ze 
deze adequaat inzetten en de juiste strategische keuzes hieromtrent maken.”

Ann PANNECOUCKE
Diensthoofd Program Management Office (PMO)

Financiën
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MASTERPLAN DETENTIE EN INTERNERING 
IN HUMANE OMSTANDIGHEDEN 

In 2008 keurde de federale ministerraad het eerste Masterplan goed dat een actieplan uittekende voor een 
detentie en internering in humane omstandigheden.  

Het Masterplan voorziet onder andere de bouw van nieuwe gevangenissen om de sterk verouderde 
inrichtingen te vervangen en de renovatie van bestaande inrichtingen om extra capaciteit te creëren en de 
overbevolking terug te dringen.  

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

in 2021 werden verschillende projecten uit het Masterplan afgerond, verdergezet of opgestart.

Gerealiseerde gevangenissen en FPC’s

Gevangenissen in uitvoering

Toekomstige gevangenissen en FPC’s

Meer info

Antwerpen

Beveren

Gent

Dendermonde

Aalst

Leuze-en-Hainaut

Haren

Wavre

Leopoldsburg

Paifve

Verviers
Regio Luik

Marche-en-Famenne

Vresse-sur-Semois
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DETENTIEHUIZEN
Op 29 oktober 2021 keurde de federale ministerraad de toevoeging goed van detentiehuizen aan het 
“Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden”.  

Een detentiehuis is een kleinschalige inrichting met een capaciteit van 20 tot 60 gedetineerden. Het 
biedt opvang aan personen met een gevangenisstraf van maximum 3 jaar en een laag veiligheidsrisico.  

In een detentiehuis krijgen de gedetineerden er vanaf dag één begeleiding op maat om hun re-integratie 
in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op recidive te beperken. 

Binnen een termijn van 3 jaar zouden er 720 plaatsen worden gecreëerd in de detentiehuizen. 

Het is de bedoeling om minimum één detentiehuis per provincie te voorzien. De Regie der Gebouwen 
onderzoekt samen met de FOD Justitie welke locaties in aanmerking komen. Hierbij worden zowel de 
mogelijkheden binnen als buiten de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen bekeken.  

Het eerste detentiehuis zal geopend worden in Kortrijk.

JUSTITIE & FINANCIËN

Projecten - Justitie & Financiën

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


GEVANGENISDORP HAREN

In 2021 werd er verder gewerkt aan de buiten- en binnenafwerking van 
het nieuwe gevangenisdorp in Haren. De technieken per gebouw werden 
afgewerkt. De betonnen perimetermuur werd grotendeels geplaatst en 
er werd gestart met de omgevingswerken, waaronder de wegen voor 
auto’s en voetgangers en de parking. De werken duren tot midden 2022.  

Het gevangenisdorp zal de verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, 
Vorst en Berkendael vervangen in uitvoering van het Masterplan: 
Detentie en internering in humane omstandigheden. Deze gevangenis 
zal 1.190 gedetineerden huisvesten en is, met het oog op herintegratie 
en normalisering, opgebouwd uit meerdere kleinere gebouwen en 
leefeenheden. 

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd via een DBFM-procedure. 
De bouwkosten bedragen 382 miljoen euro. 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 en voor het volledige onderhoud van de gebouwen en de 
terreinen.

Witloofstraat / Woluwelaan - 1130 Haren 

Bouw van een nieuwe gevangenisdorp 

Meer info
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Projecten - Justitie & Financiën

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


NIEUWE GEVANGENIS ANTWERPEN

In de zomer van 2021 heeft de Regie der Gebouwen het consortium 
Hortus Conclusus aangesteld voor het ontwerp, de bouw, de financiering 
en het onderhoud van de toekomstige nieuwe gevangenis in Antwerpen 
(DBFM-opdracht).  

Deze zal de huidige gevangenis vervangen, die dateert van 1855 en niet is 
aangepast aan een hedendaags detentiebeleid.   

Het zal gaan om een arresthuis dat plaats zal bieden aan 440 gedetineerden, 
opgesplitst in 1 entiteit voor 330 mannen, 1 entiteit voor 66 vrouwen en 
1 entiteit met een medisch centrum en een psychiatrische afdeling voor 44 
personen. 

Ze zal gebouwd worden naast het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, niet 
ver van het nieuwe Justitiepaleis.   

Het ontwerp van de gevangenis is gericht op een moderne en humane visie 
op detentie. De ambitie is om het leven in de gevangenis zoveel mogelijk 
overeen te laten komen met de ‘normaliteit’ van het leven in de buitenwereld, 
om zo een betere kans te hebben op een succesvolle herintegratie. De 
gevangenis is ontworpen als een deel van de stad, met gebouwen op menselijke 
schaal, met pleinen,  “straten”, bomen en planten.  

Ook op vlak van ecologie en duurzaamheid liggen de ambities hoog. Zo heeft 
de Regie der Gebouwen een BREEAM-score* van minstens “very good” 
opgelegd en het consortium engageert zich zelfs om een score “excellent” 
te behalen.

Omgeving Blue Gate-site – 2020 Antwerpen 

Aanstelling van consortium

Meer info

*BREEAM is de afkorting van «Building Research Establishment Environmental Assessment Method» 
en is een internationaal gehanteerd duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame 
gebouwen met minimale milieu-impact. De scores kunnen gaan van Pass, Good, Very Good, Excellent 
tot Outstanding. 
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GEVANGENIS NAMEN

In juni 2021 werd de renovatie van de derde vleugel in de gevangenis van Namen voltooid. Net als bij de eerste twee 
gerenoveerde vleugels, ging het om een grondige renovatie. Alle deur- en raamopeningen in de cellen werden 
vergroot en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk. De muren en de plafonds werden gerenoveerd en 
bedekt met een laag epoxyverf om schade door vandalisme te beperken en het schoonmaken te vergemakkelijken. 
De vloer werd betegeld en het meubilair van de cellen werd vervangen door nieuwe vaste metalen meubels. Tot 
slot werden alle technische installaties volledig vernieuwd (verwarming, elektriciteit, sanitair, ventilatie) en de 
communicatie- en veiligheidsinstallaties werden uitgebreid tot deze vleugel. 

Deze werken maken deel uit van fase 2 die startte in mei 2020 en niet enkel betrekking heeft op de renovatie 
van deze derde vleugel, maar ook op die van de vierde en laatste vleugel, evenals de psychiatrische afdeling en het 
panoptisch centrum. 

Het einde van de tweede fase is voorzien in de zomer van 2022 en vertegenwoordigt een investering van ongeveer 
9,5 miljoen euro. 

Place Abbé Joseph André 7 - 5000 Namen

Renovatie van de derde cellenvleugel afgerond 

Meer info
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TOEKOMSTIGE GEVANGENIS VERVIERS

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen de afbraak van de onteigende woningen 
voltooid en het asbest verwijderd op de site van de oude gevangenis.  

De bedoeling is om de oppervlakte van de site uit te breiden en aan de nodige 
veiligheidsvoorwaarden te voldoen voor de uitbating van de toekomstige gevangenis, 
die deel uitmaakt van het Masterplan III voor detentie en internering 
in humane omstandigheden.   

De opstart van de eerste fase van de overheidsopdracht voor een DBFM-procedure 
(Design, Build, Finance, Maintain) is voorzien in 2023 en de start van de werken in 
2026. 

Chaussée de Heusy - 4800 Verviers  

Afbraak van de onteigende woningen 

Meer info
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NIEUWE GEVANGENIS 
DENDERMONDE
Terrein aan het Oud Klooster – 9200 Dendermonde

Verderzetting van de werken

Meer info

TOEKOMSTIGE GEVANGENIS 
LEOPOLDSBURG

Op 9 juni 2021 werden de 4 consor tia bekendgemaakt die 
geselecteerd zijn voor de realisatie van de toekomstige gevangenis in 
Leopoldsburg: BV. LIMes i.o., SPV i .o. Consortium Future Prisons 
Leopoldsburg, NV – PI Leopoldsburg en Poort van Leopoldsburg. 

De betrokken consortia dienden in november 2021 hun eerste 
offerte in om geanalyseerd te worden door een jury.  

In 2022 zullen onderhandelingen worden opgestar t om hun 
definitieve offertes te ontvangen. De eindkeuze van het project 
en dus van het consortium dat de nieuwe gevangenis zal realiseren, 
is voorzien tegen begin 2023.   

De bouwwerken zouden op hun beurt in 2024 moeten starten 
en zouden ongeveer twee jaar duren.  

3971 Leopoldsburg

Vier consortia dingen mee voor 
de realisatie 

TOEKOMSTIGE GEVANGENIS
VRESSE-SUR-SEMOIS

Op 9 juni 2021 werden de 4 consortia bekendgemaakt die 
geselecteerd zijn voor de realisatie van de toekomstige gevangenis 
in Vresse-sur-Semois: Eiffage, Futures Prisons Vresse-sur-Semois, 
Porte de Sugny en SRL Veli Vresse. 

De betrokken consortia dienden in november 2021 hun 
eerste offerte in om geanalyseerd te worden door een jury.   

In 2022 zullen onderhandelingen worden opgestart om hun 
definitieve offertes te ontvangen. De eindkeuze van het project 
en dus van het consortium dat de nieuwe gevangenis zal realiseren, 
is voorzien tegen begin 2023.   

De bouwwerken zouden op hun beurt in 2024 moeten 
starten en zouden ongeveer twee jaar duren. 

5550 Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee voor 
de realisatie 

Meer info
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In 2021 werden de werken verdergezet voor de nieuwe gevangenis in 
Dendermonde, die de huidige, verouderde gevangenis in de stad zal 
vervangen. Het complex wordt gerealiseerd via een DBFM-opdracht.  

Op 1 juli 2021 werd op de werf een meiboom geplaatst als symbool 
van het einde van de ruwbouwwerken. 

De gevangenis, waarvan de werken in augustus 2020 van start gingen, 
zal voltooid zijn tegen oktober 2022. Ze zal plaats bieden aan 444 
mannelijke gedetineerden.
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GEVANGENIS BERGEN

In 2021 voerde de Regie der Gebouwen onderhouds- en renovatiewerken uit in de gevangenis 
van Bergen:  

      •   Renovatie van de cel quatuor in het psychiatrisch bijgebouw, sanitaire voorzieningen      
           inbegrepen. 

      •   Verwijdering van de ongebruikte oude stookolietanks.  

      •   Vervanging van de verwarmingsketel en de radiatorkranen in de vrouwenafdeling. 

Deze werken hebben ongeveer 100.000 euro gekost. 

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen eveneens de start voorbereid van bepaalde belangrijke 
werken die uitgevoerd moeten worden in 2022, zoals de oprichting van een nieuwe wasruimte, 
de renovatie van het bad/de douche voor de komst van nieuwe gevangenen of de versterking 
van de hoogspanningscabine om de nieuwe behoeften en uitrustingen van de gevangenis te 
ondersteunen. Ook wordt de uitschrijving van een audit voorbereid om de algemene staat na 
te gaan van het dak en de kroonlijsten, en de nodige onderhoudswerken hieraan in te plannen.  

Boulevard Winston Churchill 24 - 7000 Bergen  

Renovatie- en onderhoudswerken 

Meer info

FINANCIECENTRUM BERGEN

In december 2021 heeft de Regie der Gebouwen de aankoopakte ondertekend voor het gebouw 
waarin ze al via een huurcontract het Financiecentrum van Bergen huisvest. Het gebouw is 
gelegen op de kruising van de rue Arbalestriers en de rue des trois Boudins.  

Deze aankoop was het ontbrekende element in een “herschikking” die het mogelijk maakt om 
op (middel)lange termijn de bezettingen van de verschillende federale diensten in Bergen te 
optimaliseren, in het bijzonder die van de FOD Justitie. 

Het gebouw, met een oppervlakte van ongeveer 11.686 m² en waarin zich kantoorruimtes, 
archieflokalen en een grote ondergrondse parking bevinden, werd aangekocht voor een bedrag 
van 11,5 miljoen euro.  

Strategische aankoop
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Rue du Joncquois 116 - 1000 Bergen  
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GEVANGENIS ITTER

Eind juni 2021 is de Regie der Gebouwen begonnen met de bouw van een 
uitbreiding aan de gevangenis van Itter. 

Deze nieuwe constructie heeft als doel om binnen de gevangenismuren 
nieuwe gemeenschappelijke ruimten (binnenplaatsen en bezoekruimten) te 
creëren voor de “DeRadex”-afdeling om contact met andere 
gedetineerden in de gevangenis te voorkomen. 

De werken, die eind 2022 voltooid zouden zijn, vertegenwoordigen een 
investering van ongeveer 4,5 miljoen euro.

Rue de Clabecq 100 - 1460 Itter

Bouw van een uitbreiding 

Meer info

GEVANGENIS DOORNIK
Rue du Chantier 1  -  7500 Doornik

Onderhouds- en operationele werken 

Meer info

In 2021 voerde de Regie der Gebouwen zoals elk jaar verschillende onderhouds- 
werken uit in het gevangeniscomplex van Doornik. 

In het voorjaar van 2021 heeft de Regie der Gebouwen de vervanging van de 
verouderde stopcontacten en verlichtingstoestellen van vleugel A afgerond. 
Ook het openingssysteem van de cellen van op afstand werd vervangen door 
een touch screen (rack sloten). Het gaat om een investering van ongeveer 
100.000 euro.  

Eind 2021 voltooide de Regie der Gebouwen de vervanging van verschillende 
elektrische installaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de 
gevangenis: de HS-cabine (hoogspanning), het stroomaggregaat en het algemeen 
Laagspanningsbord (ALSB). Deze werken kostten ongeveer 550.000 euro. 

De werken voor de inrichting van een nieuwe interne controlepost gingen 
goed vooruit en zouden voltooid zijn in het voorjaar van 2022. In dit kader 
zullen het volledige camerasysteem en alle veiligheidsinstallaties van de 
gevangenis van Doornik vervangen worden. De kost van deze investering 
bedraagt ongeveer 3,5 miljoen euro. 

VREDEGERECHT LEUZE-EN-HAINAUT

In januari 2021 werd de eerste fase van de werken voltooid voor de inrichting van nieuwe ruimtes in 
het Vredegerecht van Leuze-en-Hainaut. 

In juni 2021 startte de tweede fase; deze omvat de liften, de elektrische- en HVAC-installaties, het 
meubilair, het binnenschrijnwerk en de afwerkingen.  

In 2021 werden ook de buitenramen vervangen.  

Er zijn verschillende duurzame aspecten aan dit project: het voorzien van ledverlichting, een betere 
isolatie, nieuwe ramen en een beter ventilatiesysteem. 

De laatste fase, die voorzien is in 2022, betreft de beveiliging van het gebouw en de voltooiing van de 
eerste installatiewerken.  

De financiering van de werken wordt verdeeld tussen de eigenaar van het gebouw en de Regie der 
Gebouwen, die het huurt voor de diensten van het Vredegerecht. Zo heeft de Regie der Gebouwen 
de helft van de kosten voor de eerste installatiewerken gefinancierd, die ongeveer 150.000 euro 
bedroeg.

Rue d’Ath, 33 - 7900 Leuze-en-Hainaut

Inrichting van nieuwe ruimtes

Meer info
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JUSTITIEPALEIS DOORNIK

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken uitgevoerd aan 
het Justitiepaleis van Doornik:  

   • Vervanging van het grote raam aan de rechtergevel en van 50 dakvensters.   

   • Reiniging, invoeging en waterdichting van de trap uit blauwe steen aan de  
      hoofdingang.  

   • Het aanpassen van de elektriciteit aan de normen en de installatie van    
      nieuwe ledverlichting in de salle des pas perdus.  

   • Het preventief verwijderen van het standbeeld “Thémis” op het dak als  
     gevolg van een stabiliteitsanalyse. Er zal een identieke kopie van het beeld  
     moeten gerealiseerd worden via een 3D-opname.

De kost van deze werken bedraagt ongeveer 125.000 euro.

Place du Palais de Justice 5 - 7500 Doornik

Renovatie- en onderhoudswerken 

Meer info

Op maandag 3 mei 2021 hebben de staatssecretaris die bevoegd is voor de 
Regie der Gebouwen en de burgemeester van de Stad Doornik een protocol- 
akkoord ondertekend voor de overdracht, via een erfpachtovereenkomst, 
van een terrein dat zich tegenover de gevangenis van Doornik bevindt. 

Het doel is om er een nieuw justitiepaleis te bouwen dat aan de huidige 
behoeften van Justitie in Doornik zou voldoen en dat de gerechtelijke 
diensten, die momenteel verspreid zijn over de stad, zou samenbrengen. 

Op basis van de behoeften van de FOD Justitie zullen een reeks analyses en 
studies aanvatten, waaronder de haalbaarheidsstudie voor de vestiging van 
het toekomstige justitiepaleis op de site. 

De erfpachtovereenkomst is opgesteld voor een periode van 99 jaar, en dat 
voor één symbolische euro. 

Protocolakkoord voor het 
toekomstige terrein 

Meer info
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JUSTITIEPALEIS NAMEN

In 2021 ging de opbouw van het nieuwe Justitiepaleis verder op de vroegere site van de 
“Leopoldskazernes”.  

Het toekomstige complex van 34 600 m² wordt gebouwd met respect voor de omgeving 
en zal aan de criteria voor zeer laag energieverbruik beantwoorden.  

Volgens de planning zullen de werken eind 2023 afgerond zijn, waarop de Regie der 
Gebouwen met de bouwpromotor AG Real Estate een huurovereenkomst zal ondertekenen 
van 18 jaar met aankoopoptie. 

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

Constructie van een nieuw complex  

Meer info
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JUSTITIEPALEIS BRUSSEL

In oktober 2021 werden de aanpassingswerken voltooid aan de stellingen aan de hoofdgevel van het 
Brusselse Justitiepaleis. Deze stellingen kunnen nu gebruikt worden voor de restauratiestudie van de 
hoofdgevel en in een later stadium voor de werken zelf.  

De renovatie en restauratie van de gevels van het Justitiepaleis worden in 3 fasen aangepakt. De 
hoofdgevel betreft de eerste fase. In die fase worden ook het peristilium, het plein dat zich voor het 
Justitiepaleis bevindt en de sokkel van de koepel aangepakt. 

De gevels aan de kant van de Miniemenstraat, de Wolstraat en de Wynantstraat volgen in de tweede 
en derde fase. 

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

De totale kostprijs voor de restauratie van alle gevels wordt momenteel geraamd op iets meer dan 
87 miljoen euro.

Poelaertplein 1 - 1000 Brussel

Restauratie gevels  Meer info

Ten slotte werden er in 2021 verschillende onderhouds-en herstellingswerken in het Justitiepaleis 
uitgevoerd. Zo werden de werken aangevat voor de vernieuwing en renovatie van 7 liften.  

Onderhouds- en herstellingswerken 

37
© GlobalView

Projecten - Justitie & Financiën

https://www.regiedergebouwen.be/nl/2018-2030-restauratie-van-de-gevels


Sinds 1 maart 2021 is het voortaan verboden om te parkeren op de hellingen aan het Justitiepaleis die zich tussen 
het Poelaertplein en de Minimenstraat bevinden. Dit werd beslist door de Regie der Gebouwen en de Stad Brussel, in 
overleg met de FOD Justitie en de Balie van Brussel.  

De hellingen maken deel uit van het Justitiepaleis, zijn eigendom van de federale staat en worden beheerd door de 
Regie der Gebouwen. Er geldt een publiek doorgangsrecht, wat concreet betekent dat ze voor iedereen toegankelijk 
moeten blijven.  

De parking op de hellingen was illegaal en hield een veiligheidsrisico in omdat het een snelle doorgang kon belemmeren 
voor de brandweer.  

Dankzij het autovrij maken is er een belangrijke verbinding hersteld tussen de boven- en benedenstad en wordt deze 
voorbehouden voor het publiek en zachte mobiliteit. Het accentueert ook het aanwezig erfgoed en doet recht aan 
het Poelaertplein en het uitzicht over Brussel.  

Er zal onderzocht worden hoe de hellingen op termijn kunnen omgevormd worden tot een nog aangenamere, groene 
wandelpromenade.  

In afwachting van een definitieve herinrichting, deed de Stad Brussel een projectoproep naar verenigingen om de 
zone tijdens de zomer van 2021 in te richten op een creatieve manier. De jury, waarin zowel de stad als de Regie 
der Gebouwen, de FOD Justitie en de Directie Cultureel Erfgoed vertegenwoordigd waren, selecteerde uiteindelijk 
5 verschillende projecten waaronder een strand, een klimmuur, stadsmeubilair uit gerecycleerd materiaal en street art.

Hellingen aan het Justitiepaleis autovrij 

In 2021 werden de werken verdergezet voor het “Box in the Box”-project, dat bestaat uit de inrichting van 4 hoog-
beveiligde zittingszalen op en rond één van de binnenkoeren van het Justitiepaleis.   

Deze binnenkoer werd vorige eeuw volledig volgebouwd met allerlei lokalen. Deze constructies werden afgebroken 
en vervangen door verschillende nieuwe volumes uit houtskeletbouw die onderling met elkaar verbonden zijn. Ook 
de aanpalende ruimtes aan de binnenkoer werden gerenoveerd.  

In de Box in the Box zullen de circulatiewegen voor het publiek, de magistraten en de gedetineerden strikt van elkaar 
gescheiden zijn en beveiligd worden via een badgesysteem.  

Voor het publiek wordt er ook een inkomhal voorzien met sanitair en wachtruimtes. De magistraten zullen beschikken 
over 4 raadzalen, sanitair en een kitchenette. 
 
De werken voor de Box in the Box werden in september 2018 gestart en zullen in maart 2022 voltooid zijn.   

De kostprijs van dit project bedraagt ongeveer 5,2 miljoen euro.

Box in the Box Meer info
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OUD GERECHTSHOF ANTWERPEN

Eind 2019 startte de Regie der Gebouwen met de grondige restauratie en renovatie van het 
oud gerechtshof in Antwerpen.  

Het gebouw dateert van 1877 en is beschermd als monument. Na de werken zal het weer 
in gebruik genomen worden door verschillende gerechtelijke diensten.  

De bedoeling is om het om te vormen tot een hedendaags en functioneel gerechtsgebouw, 
met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.  

Dit project is ook een duurzame renovatie: isolatie van de daken, vervanging van het 
buitenschrijnwerk, voorziening van groendaken en energie-efficiënte technische installaties, 
recuperatie van regenwater voor de toiletten,… 

In het voorjaar van 2021 werden de afbraak- en ruwbouwwerken afgerond en konden de 
opbouw- en renovatiewerken van start gaan.  

In de Assisenzaal werden de muurschilderingen gerestaureerd en nieuw meubilair geplaatst. 
Het plafond werd voorzien van akoestisch absorberende panelen.  

Het binnenschrijnwerk (meubilair van de zittingszalen en de historische deuren) wordt momenteel 
gerestaureerd.   

Het peristilium, dat vroeger overkoepeld was, is weer een niet-overdekte binnenplaats 
geworden, waardoor er nu veel meer daglicht valt in de Salle des Pas Perdus, de indrukwekkende 
inkomhal. Het peristilium is aan de randen voorzien van een stalen luifelconstructie. Er is 
bijkomend lichtinval in de inkomhal gecreëerd door 3 grote dakkoepels.  

In de inkomhal zijn de wapenschilden op de overspanningsbogen en de muurschilderingen 
weer in ere hersteld.  

De zolderverdieping is volledig omgebouwd tot kantoorruimtes die aan de hedendaagse 
normen voldoen.  

Ook het nieuwe volume voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling werd gebouwd.   

In het najaar van 2022 zullen de werken van de hoofdaannemer afgerond zijn.  

De kosten voor dit project bedragen ongeveer 52,5 miljoen euro (studie inbegrepen).

Britselei 55 – 2000 Antwerpen 

Renovatie en restauratie

Meer info
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JUSTITIEPALEIS VERVIERS

In juni 2021 zijn de afbraakwerken aan het dak en de vloeren van de tweede 
verdieping van de P. Janson-vleugel gestart. Deze werden voltooid in januari 2022. 

Deze werken volgden op eerdere beveiligingswerken nadat deze vleugel preventief 
werd afgesloten wegens stabiliteitsproblemen. 
   
Om de complete renovatie van het oude Justitiepaleis mogelijk te maken, heeft de 
Regie der Gebouwen in januari 2021 een prospectie opgestart naar een gebouw 
waarin de diensten van Justitie tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Hiervoor 
werd nauw samengewerkt met Justitie. 

Rue du Tribunal, 4 et 9 - 4800 Verviers  

Beveiligingswerken 

Meer info

JUSTITIEPALEIS LUIK

In januari 2021 heeft de Regie der Gebouwen de plaatsing van een beveiligd toegangssysteem voltooid dat 
voorzien is van een controlescan en kogelvrij glas in de noordelijke uitbreidingen van de site van het gerechts- 
gebouw in Luik, waar de rechtbank van eerste aanleg, de familierechtbank, de correctionele rechtbank en de 
vredegerechten gehuisvest zijn. 

Bovenop het scansysteem omvat de nieuwe beveiligde toegang: 

       •   Een sluis in kogelvrij glas (vrij uitgebreide zone). 

       •   Een nieuw toegangsloket met kogelvrij glas. 

       •   Automatische draaideuren die de verschillende stromen volgen.  

       •   Een aparte ingang voor advocaten via een systeem dat met een badge toegankelijk is.

       •   Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit via een sluis.  

       •   Een bescherming bestaande uit kogelvrij glas aan de mezzanine.  

Het project vertegenwoordigt een investering van ongeveer 1 miljoen euro.  

Rue de Bruxelles 2-3 - 4000 Luik

Installatie van een beveiligd toegangssysteem 

Meer info
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CULTUUR & ERFGOED

EGMONTPALEIS BRUSSEL

De Regie der Gebouwen rondde in mei 2021 de eerste fase af van de vernieuwing 
van de daken van het Egmontpaleis in Brussel.  

Het ging om 1.200 m² dakoppervlakte van de protocollaire vleugel.  

De werken duurden bijna 1 jaar en omvatten onder andere de vervanging van 
de houten dakstructuren die niet meer in orde waren, de behandeling van alle 
houten structuren met een schimmel- en insectenwerend middel en de vernieuwing 
van de dakbedekking uit leien. Ook de houten vloer van de zolderverdieping werd 
vernieuwd, evenals de elektriciteit.   

In de volgende fase wordt het dak van de vleugel “Arenbergzaal” vernieuwd. De 
derde en laatste fase betreft het dak van de vleugel “Zuid, Oost, West”.

De kostprijs van de werken voor de eerste fase bedroeg ongeveer 1,4 miljoen euro.

Kleine Zavel 8 - 1000 Brussel

Eerste fase afgerond van 
dakenrenovatie

Meer info

AFRICAMUSEUM TERVUREN

In maart 2021 begonnen de werken voor een “Hoppinpunt” aan Tramterminus 44 in Wezembeek-Oppem, vlakbij het AfricaMuseum.  

Een Hoppinpunt is een plek waar men eenvoudig kan overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel, dus van auto 
naar bus, tram of fiets. Zo zullen er 286 parkeerplaatsen voorzien worden, zowel voor bezoekers van het AfricaMuseum als voor 
pendelaars. Daarnaast worden er fietsenstallingen en -kluizen voorzien, evenals een fietsherstelpunt. Ook deelmobiliteit krijgt er 
een vaste plek met 3 Kiss & Rides en deelfietsen.  

Daarnaast wordt het hoofdtoegangspad vernieuwd dat het Hoppinpunt verbindt met het AfricaMuseum.  

Alle werken zouden in het voorjaar van 2022 voltooid zijn. Het project wordt uitgevoerd door De Werkvennootschap en wordt 
deels gefinancierd door de Regie der Gebouwen, voor een bedrag van ongeveer 3,2 miljoen euro.

Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren

Hoppinpunt aan AfricaMuseum 
Meer info
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De Regie der Gebouwen heeft in juni 2021 het Hobégebinte op het binnenplein 
van het Afrikapaleis in Tervuren laten demonteren. Het gaat om een decoratief 
houten gebinte in art-nouveaustijl dat werd ontworpen door Georges Hobé ter 
gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1897. 

De bedoeling is om het Hobégebinte, dat beschermd is als monument, op termijn 
te restaureren en opnieuw op te stellen. 

De kostprijs voor de demontage van het gebinte en de inventarisatie en stockage 
van de onderdelen bedroeg ongeveer 62.000 euro.   

Demontage Hobégebinte
Meer info

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/egmontpaleis-egmont-i-ii
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/hoppinpunten/tramterminus-44-wezembeek-oppem
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/africamuseum


BOZAR BRUSSEL

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de restauratie van de platte daken afgerond. Ze werden 
omgevormd tot een dakterras, zoals architect Victor Horta het in zijn oorspronkelijke plannen voorzien had.  

Ook het dakappartement werd gerestaureerd en omgebouwd tot een appartement waar artiesten in 
residentie kunnen verblijven.  

De werken omvatten onder andere de vernieuwing van de waterdichting, de toevoeging van thermische 
isolatie, de plaatsing van een nieuwe vloerbekleding met betontegels, de heropbouw van de balustrades 
aan de binnenkant van het dak, de restauratie van de dakkoepel die voor daglicht zorgt in de Rotonde 
Bertouille en het toegankelijk maken van het dak voor personen met beperkte mobiliteit.  

De Regie der Gebouwen investeerde ongeveer 2,35 miljoen euro in het project. 

Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel

Restauratie van de platte daken 

Meer info

In 2021 werkte de Regie der Gebouwen verder aan de restauratie van het Koninklijk Salon. Dit restauratie- 
project maakt ook deel uit van het masterplan van Bozar om het art-decogebouw te restaureren 
volgens de originele plannen van Victor Horta.  

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

De werken zullen in het najaar van 2022 beëindigd worden en kosten ongeveer 1,35 miljoen euro. 

Restauratie van het Koninklijk Salon 

Op 18 januari 2021 brak er brand uit op de daken van het zuidelijk circuit van het Paleis voor Schone Kunsten aan de kant van de Konings- 
straat. Onmiddellijk na de brand werd een voorlopige afdekking en roofing aangebracht op de beschadigde delen van het dak om verdere 
waterinsijpeling te vermijden. 

In 2021 werkte de Regie der Gebouwen nauw samen met Bozar, de studiebureaus en de verzekeringen aan de voorbereiding van de restauratie van 
het dak en de tentoonstellingszalen. Het dossier voor de werken werd voorbereid, gepubliceerd en gegund. De herstellingswerken vinden 
plaats van 2022 tot 2023 en kosten ongeveer 9,3 miljoen euro. 

Het bluswater veroorzaakte ook waterschade in en rond de concertzaal Henry Le Boeuf (aan de plafonds en de rondgangen, de parketten in 
de foyers, de Cinematek). Het dossier voor de herstellingswerken werd in de loop van 2021 voorbereid.

Brand
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/bozar-paleis-voor-schone-kunsten


SITE VAN HET JUBELPARK

Op 1 september 2021 gaf de Regie der Gebouwen het startschot voor de haalbaarheidsstudie van het Museum Kunst & Geschiedenis en 
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in het Jubelpark.  

Deze haalbaarheidsstudie moet resulteren in een eerste aanzet voor de specifieke scenario’s voor de restauratie en de herinrichting van 
beide instituten. Het resultaat wordt verwacht in december 2022. 

Daarna wordt een specifieke studie uitgevoerd per instelling. Deze studies maken deel uit van een nieuwe opdracht waarvan de resultaten 
eind 2023 verwacht worden. 

Vervolgens zullen de werken van start kunnen gaan, op basis van de plannen en technische beschrijvingen opgemaakt tijdens de specifieke studies. 

De totale kostprijs van deze haalbaarheidsstudie bedraagt ongeveer 1,6 miljoen euro.

Jubelpark - 1000 Brussel

Masterplan van het Museum Kunst & Geschiedenis en het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

Meer info

In oktober 2018 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie 
en restauratie van de daken van de musea die zich in het Brusselse 
Jubelpark bevinden. Gezien de grootschalige oppervlakte - 31.000 m² 
in totaal – worden de werken in 4 verschillende fasen aangepakt. 

De werken bestaan onder andere uit de vernieuwing van de 
dakbedekkingen uit zink, leien, lood en EPDM, het aanbrengen van 
thermische isolatie en de vervanging van de lichtstraten.  

In juni 2021 werden de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis 
vernieuwd (eerste en tweede fase). Deze werken werden afgerond.  

In januari 2021 werd ook de renovatie opgestart van de daken 
van Autoworld, de derde fase van het project. Deze werken zullen 
in 2022 voltooid zijn. 

De vierde en laatste fase zal in 2022 starten, waarbij het War Heritage 
Institute (“Legermuseum”) aan de beurt is.  

De kostprijs voor het globale project bedraagt ongeveer 21 miljoen 
euro. 52,5% wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen en 
47,5% door Beliris.

Vernieuwing van de daken van 
de musea  

Meer info

Om de emblematische architectuur in het Jubelpark ’s nachts beter in de kijker te zetten, werd een nieuw 
lichtplan uitgewerkt voor de zone rondom de verschillende musea. De uitvoering gebeurde door Beliris, de 
Regie der Gebouwen financierde een deel van de werken.  

De schijnwerpers, bekabelingen en bevestigingen werden vervangen door nieuwe toestellen op en rond de 
verschillende gebouwen. De elektrische installaties werden afgesteld en er werd een gecentraliseerd beheer-
systeem geïnstalleerd. 

De vernieuwing van de verlichting laat toe om zowel het energieverbruik als de lichtpollutie terug te dringen. 

De werken liepen van het voorjaar van 2020 tot de zomer van 2021. De totale kosten bedroegen ongeveer 
1,6 miljoen euro, de Regie der Gebouwen financierde ongeveer 31% hiervan.

Vernieuwing gevelverlichting  
Meer info

Bruno VERBERGT
Algemeen directeur a.i. Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis

“De Regie der Gebouwen is een belangrijke partner van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Nog 
voor er een consensus was dat de Jubelparksite een globale aanpak nodig heeft tegen 2030, had de Regie der Gebouwen 
al alles voorbereid om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor de twee federale wetenschappelijke instellingen die 
er gehuisvest zijn: het Museum Kunst & Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Erg prettig om 
met zo’n vooruitziende collega’s samen te werken!” 
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STAM EUROPA BRUSSEL

Eind september 2021 opende StamEuropa zijn deuren als huis van de democratische dialoog in de Aarlenstraat 104. 

Omdat dit gebouw in de Europese wijk leeg stond, werd samen met de Stad Brussel en het Fonds Europese Wijk 
gezocht naar een tijdelijke invulling voor het gelijkvloers en de 2de en 3de verdieping.  

De Regie der Gebouwen heeft enkele kleine werken laten uitvoeren om het gebouw terug in gebruik te kunnen nemen: 
water- en elektriciteitsaansluiting, verwarming, brandveiligheid, verlichting, enz.  

De Regie der Gebouwen heeft 138.000 euro inclusief btw geïnvesteerd in het project, maar bespaart sinds eind 2019 
jaarlijks hetzelfde bedrag aan leegstandtaksen. 

Aarlenstraat 104 - 1000 Brussel

Bezettingsovereenkomst ter bede 

Meer info

JUBELPARK BRUSSEL

In maart 2021 werd gestart met de renovatie en restauratie van drie tentoonstellings- 
zalen in het Museum Kunst & Geschiedenis. Deze zullen de 19de en 20ste-eeuwse 
collectie van het museum herbergen.  

De zalen worden naar hun oorspronkelijke staat hersteld en voorzien van een 
duurzamer verlichtings-, verwarmings- en ventilatiesysteem. 

De werken duren ongeveer 1 jaar. De Regie der Gebouwen investeert in dit 
project ongeveer 2 miljoen euro. 

Jubelpark 10 - 1000 Brussel 

Tentoonstellingscircuit 19de-20ste eeuw 
in het Museum Kunst & Geschiedenis

Meer info
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/arlon-104-stameuropa
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/museum-kunst-geschiedenis


KONINKLIJK DOMEIN VAN 
LAKEN BRUSSEL

Op 1 mei 2021 startten de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie officieel het 
nieuwe warmtenet op dat voor een periode van minstens 25 jaar instaat voor een 
duurzamere verwarming van het Koninklijk Domein van Laken. 

Het nieuwe net is rechtstreeks verbonden met de afvalverbrandingsoven van Neder- 
Over-Heembeek om een deel van diens restwarmte te recupereren en zo de 
gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken, met inbegrip van de Koninklijke 
Serres, te verwarmen. 

De CO2-uitstoot van het Koninklijk Domein van Laken kan hierdoor beperkt 
worden met ongeveer 2.300 ton per jaar en het zou bijna de volledige verwarmings- 
behoeften van het domein moeten dekken (ongeveer 90%). 

Het gaat om een investering van ongeveer 4,5 miljoen euro, verdeeld tussen de 
Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking. 

Jules van Praetlaan - Koninklijk Parklaan - 1020 Laken

Verwarmen van het koninklijk domein met 
restwarmte van de afvalverbrandingsoven 

Meer info

” Voor dit project was er een aanpassing nodig aan tien stookplaatsen 
van het koninklijk domein van Laken en hun aansluiting op het warmte- 
netwerk dat kronkelend onder het domein loopt.  Aangezien het 
ongeveer 2000 meter aan grote sleuven, 4500 meter aan geïsoleerde 
ondergrondse leidingen en 550 ter plaatse uitgevoerde lasverbindingen 
betreft, zag het er erg impressionant uit.”

Pierre-Yves BADOT
Adviseur Ingenieur - Centrum voor technische expertise en innovatie (CTI) 
Dienst HVAC en bouwfysica

In juni 2021 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven over de bijakte nr. 14 bij het samenwerkings- 
akkoord Beliris, dat onder andere voorziet in de financiering en restauratie van de Serre “Winter-
tuin” op het Koninklijk Domein van Laken. De kost van deze restauratie, die het centrale gebouw 
betreft, de twee bijgebouwen, alsook de omgeving, is geraamd op ongeveer 13 miljoen euro.

Een akkoord voor de financiering van de restauratie
Meer info

SPACE POLE BRUSSEL

De Space Pole-site groepeert de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het 
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Ruimte-Aeronomie (BIRA).  

In februari 2021 heeft de Regie der Gebouwen de herinrichtingswerken afgerond 
van de zone waar diwaterstofgas wordt gewonnen. Dit gas dient voor het laten  
opstijgen van weerballonnen in de atmosfeer. 

Het project vertegenwoordigt een investering van ongeveer 430.000 euro. 

Ringlaan 3  - 1180 Ukkel

Verplaatsing en renovatie van de zone waar 
diwaterstofgas wordt gewonnen (KMI) 

Meer info

“De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en heeft het studiebureau MA2 - 
Chatillon Architectes in juli 2019 belast met de uitvoering van een studie met betrekking 
tot de restauratie, en met het bieden van ondersteuning bij de analyse van de offertes. 
Verder vallen de controle van de werf tijdens de uitvoering en de opleveringen van de 
werken onder de verantwoordelijkeid van het studiebureau. Het gaat om een investering 
van ongeveer 630.000 euro.”

Stéphanie WEY
Architecte-restauratrice bij het Centrum voor Technische expertise en Innovatie (CTI) 
Dienst Architectuur-Restauratie-Stabiliteit
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KONINKLIJK DOMEIN - SERRE « WINTERTUIN »
Koninklijk Parklaan 61 - 1020 Laken

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/koninklijk-domein
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/serre-wintertuin
https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/space-pole


KUNSTBERG BRUSSEL

In oktober 2021 werd de jacquemart  bovenaan de beiaard van 
de Kunstberg opnieuw in werking gesteld na een herstelling. In 
het voorjaar van 2021 heeft de Regie der Gebouwen het rotatie- 
systeem laten verwijderen om het in een atelier te laten herstellen.  

De kost van deze reparatie bedroeg ongeveer 10.000 euro.

Kunstberg – 1000 Brussel

Herstelling van de beiaard 

Meer info

BELGISCH STRIPCENTRUM

In de herfst van 2021 heeft de Regie der Gebouwen een onderhoud 
laten uitvoeren aan alle metalen elementen van de koer en van de 
achtergevel. 

Tijdens het onderhoud werd alles afgeschuurd tot op het metaal,  
werden er gerichte reparaties aan putcorrosie uitgevoerd en 
tenslotte werd een laag roestbehandeling aangebracht, gevolgd door 
twee lagen verf.   

De kost van dit onderhoud bedraagt ongeveer 19.000 euro. 

Zandstraat 20 – 1000 Brussel

Onderhoud van de externe liggers 
en draagbalken 

Meer info

“De volgende grote stap zal de ontwikkeling en planning zijn van een 
algemeen renovatieproject van het museum, dat onder andere de 
renovatie van de glazen daken en de indrukwekkende mozaïek van 
de inkomhal omvat. Om dat te realiseren denken we eraan om een 
complete scan van het gebouw te  maken.”

Anne DE CEULENEER
Industrieel ingenieur - Afdeling Brussel - Facility & Onderhoud

HERDENKINGSMONUMENT VOOR 
DE GEALLIEERDEN COINTE

In maart 2021 heeft de Regie der Gebouwen de installatie voltooid van 
bewakingscamera’s op de site van het Herdenkingsmonument voor de 
Geallieerden in Cointe. 

Deze installatie kostte ongeveer 30.000 euro. 

Rue Saint-Maur 93 – 4000 Luik

Installatie van een bewakings-
systeem

Meer info
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RIJKSARCHIEF BERGEN

In 2021 voerde de Regie der Gebouwen werken uit voor de uitbreiding van het Rijksarchief 
van Bergen. Het project omvat de inrichting van bijkomende opslagruimtes, goed voor in 
totaal 24 km aan rekken. 

De werken zijn van start gegaan in maart 2021 en werden voltooid in juni 2021 voor de 
inrichting van de rekken en de afwerkingen. 

Met het oog op duurzaamheid werd er zowel in de nieuwe rekken als in het bestaande 
gebouw ledverlichting met aanwezigheidsdetector geplaatst, en in de uitbreiding van het 
archief is een ventilatiegroep met warmterecuperatie en luchtrecirculatie geïnstalleerd. 

De totale kostprijs van die werken bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro. 

In 2022 voorziet de Regie der Gebouwen de inrichting van drie bijkomende magazijnen.

Avenue des Bassins 66 - 7000 Bergen

Uitbreiding van het archief 

Meer info

RIJKSARCHIEF ANTWERPEN

In april 2021 opende het Rijksarchief in Antwerpen opnieuw de deuren voor het publiek.  

De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen jaren grondige renovatie- en restauratiewerken uit in dit prachtige 
gebouw, dat dateert uit 1905-1906. De werken werden voltooid in september 2020, waarna men kon beginnen met 
de inrichting van de ruimtes en de verhuis van de archieven, die gedurende de werken waren ondergebracht in het 
Rijksarchief van Beveren.  

De opslagcapaciteit van het complex werd uitgebreid dankzij de annexatie van 2 aanpalende herenhuizen en de 
overkoepeling van de voormalige binnentuin, die nu fungeert als leeszaal. Ook werden er twee bijkomende ondergrondse 
archiefruimtes gecreëerd.  

Alle publieke ruimtes (de leeszaal, bibliotheek, multifunctionele ruimte, vestiaire, cafetaria, sanitair) bevinden zich op het 
gelijkvloers en zijn ook vlot toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.    
 
De archiefdepots zijn verspreid over de drie hoger gelegen verdiepingen en de twee bijkomende ondergrondse 
verdiepingen. Elke archiefruimte kreeg een eigen klimaatregeling, waardoor de archiefstukken in optimale omstandigheden 
worden bewaard.  

De authentieke elementen van het gebouw werden zoveel mogelijk behouden en materialen die nieuw zijn, werden 
gekozen in functie van duurzaamheid en authenticiteit.  
 
De kostprijs voor de laatste fase van dit project (afwerking en technieken) bedroeg ongeveer 4,5 miljoen euro.   

Door Verstraeteplaats 5 - 2018 Antwerpen

Officiële heropening 

Meer info
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CONTROLE & VEILIGHEID

REKENHOF BRUSSEL
Regentschapsstraat 2 - 1000 Brussel

Renovatie van de voorgevel

Meer info

“Aangezien de gevels geklasseerd zijn, dienen de werken de bijzondere 
voorwaarden verbonden aan dit type vastgoed na te leven. Enkele 
jaren geleden werden de gevels van de grote binnenplaats en van 
het Koningsplein gerenoveerd. Dit jaar hebben we de gevel van de 
Regentschapsstraat onder handen genomen. De volgende fase van 
grote werken zou moeten beginnen in 2022-2023 en bestaat uit de 
renovatie van alle dakgoten, het dakterras en de koepel. Meteen daarna 
volgt de renovatie van de gevel aan de Naamsestraat.”

Said RAHOUTI
Ingenieur - Operationele dienst Brussel - Facility en Onderhoud

KANTOORGEBOUW 
NETWORKS NØR 
Koning Albert II-laan - 1210 Brussel

Strategische aankoop 

Meer info

In december 2021 heeft de Federale Staat het kantoorgebouw 
“Networks NØR” aangekocht in de Noordwijk van Brussel voor de 
toekomstige huisvesting van federale overheidsdiensten. Vanaf 2024 
zal het gebouw het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) huisvesten. 

Deze aankoop van een duurzaam kantoorgebouw, die de BREEAM 
certificering “outstanding” heeft verkregen, kadert in de federale 
vastgoedstrategie die bestaat uit het investeren in vastgoed dat 
beantwoordt aan zeer specifieke noden (“special purpose”). Dankzij 
deze strategische aankoop beschikt het federaal bestuur nu over een 
modern, functioneel en flexibel kantoorgebouw in het zakencentrum 
van Brussel.   

Het bedrag van deze aankoop bedraagt ongeveer 93 miljoen euro. 

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van de gevel van het Rekenhof 
in de Regentschapsstraat in Brussel afgerond. De werken omvatten het herstellen en 
herschilderen van de gevel en de raamkozijnen, en ook de aanpassing van de lucht- en 
waterdichtheid van de kozijnen. 

De kost van die werken bedraagt ongeveer 250.000 euro.
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FIN SHOP GEMBLOERS
Chaussée de Wavre 46 - 5030 Gembloers

Vervanging verwarmingsketels 

Meer info

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de verwarmingsketels 
in de opslag- en sorteerhallen vervangen voor een bedrag van 
ongeveer 66.000 euro.   
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COMPLEX DE WITTE DE HAELEN VAN 
DE FEDERALE POLITIE BRUSSEL
Ruiterijlaan 2 - 1040 Etterbeek

Renovatie bureaus 

Meer info

In juni 2021 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatie van de linkervleugel 
van blok A op de site de Witte de Haelen. 

De werkzaamheden bestonden uit een grondige renovatie en reorganisatie van de 
lokalen om plaats te bieden aan de diensten van DAB (Directie Beveiliging), maar 
ook aan SPN (Directie Scheepvaartpolitie) en DAH (Directie Wegpolitie), die de 
site in de Kroonlaan moesten verlaten. 

Deze werken kostten ongeveer 1,8 miljoen euro. 

“Van vloer tot plafond werd alles volledig vernieuwd, met inbegrip van 
de verschillende voorzieningen zoals elektriciteit, HVAC, sanitair en de 
keukens.”

Bilal TALHAOUI
Architect – Operationele dienst Brussel - Facility en Onderhoud

Aankoop van de Haras van Wisbeck (Rebecq)

In december 2021 heeft de Regie der Gebouwen de aankoopakte van de stoeterij 
van Wisbecq ondertekend om er de cavalerie van de Federale Politie naartoe te 
verhuizen, die gehuisvest is op de site de Witte de Haelen, in ruimtes die niet meer 
voldoen aan de huidige behoeften en normen. 

Door de cavalerie over te brengen naar het stallencomplex van Wisbecq kan de 
Staat geld besparen, aangezien de nodige renovaties van het huidige complex 
geschat worden op veel meer dan de aankoop van de paardenstoeterij. 

Bovendien zal door de verhuizing van de cavalerie ruimte vrij komen op het terrein 
van de Witte de Haelen, waarvoor de Regie der Gebouwen de verschillende 
gebruiksmogelijkheden onderzoekt. 

De Haras is aangekocht voor een bedrag van 11,7 miljoen euro. 
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FEDERALE POLITIE GENT
Groendreef 181 - 9000 Gent 

Haalbaarheidsstudie

Meer info

Begin 2021 werd een haalbaarheidsstudie afgerond over de ontwikkeling van de Groendreef-site in Gent. 
Op deze site zijn diensten van de Federale Politie gehuisvest en op termijn zou ook de lokale politie van 
Gent er haar intrek nemen.  

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen en had als doel om te onderzoeken 
hoe de site en haar gebouwen kunnen aangepast worden aan de veranderde behoeften van de Federale 
Politie en aan de komst van de lokale politie.   

Het resultaat van de studie is een voorkeursscenario dat inzet op duurzame nieuwbouw, gedeelde 
ruimtes en meer groen rondom de site.  

In een volgende stap bekijken de betrokken partijen of dit scenario kan worden uitgevoerd, rekening 
houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties. 

De kostprijs van de studie bedroeg ongeveer 261.000 euro.
FEDASIL-CENTRUM RIXENSART
Rue du Plagniau 1 - 1330 Rixensart

Herinrichting van het gelijkvloers 

Eind augustus 2021 heeft de Regie der Gebouwen de inrichting afgewerkt van de individuele keukens 
voor de bewoners op het gelijkvloers van het Fedasil-centrum van Rixensart dat gespecialiseerd is in 
de opvang van niet-begeleide minderjarige meisjes die zwanger zijn en/of kinderen hebben.  

Deze werken kostten ongeveer 850.000 euro.

“ De 530 m² werden omwand om acht heldere lokalen te bekomen, elk uitgerust 
met twee individuele keukens en één of twee tafels voor 6 personen.  De verschillende 
keukens werden voorzien van een gekleurd thema en kregen een naam gekozen door 
de bewoners (salie, koriander, paprika, drop, ...).  Het was de bedoeling van dit door 
Fedasil voorgestelde project om de bewoners een grotere autonomie te bieden en aan 
ieder van hen de mogelijkheid te geven hun culinaire culturen uit te drukken. Bovendien 
biedt dit de gelegenheid om gesprekken met medebewoners aan te gaan. ”

Antoine DOUCET
Architect - Operationele dienst Wallonië Regio West
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/federale-en-lokale-politie-site-groendreef


INTERNATIONAAL

TIJDELIJKE EUROPESE SCHOOL EVERE

De Regie der Gebouwen gaat tegen 2027 een vijfde Europese school 
bouwen in Brussel. 

Van maart tot september 2021 heeft ze al een voorlopige Europese school 
laten bouwen in Evere met een capaciteit van 1.500 leerlingen. 

Deze tijdelijke school werd gerealiseerd via een “DBM-opdracht” (Design, 
Build & Maintain), waarbij verschillende privépartners instaan voor het 
ontwerp, de bouw en het onderhoud van het gebouwencomplex. 

Duurzame installaties en een duurzaam energieverbruik stonden voorop bij 
de realisatie van dit project. Zo zijn er 833 zonnepanelen geïnstalleerd op 
de daken en zijn 9 watertanks voor de recuperatie van regenwater geplaatst. 

De kost van deze voorlopige school bedraagt circa 25,5 miljoen euro.

Leopold III-laan - 1110 Brussel

Gebouwd in een recordtijd

Meer info

“We zijn in de uitdaging geslaagd om het administratief 
en technisch dossier, de opdrachtprocedures, de studie, het 
bekomen van de stedenbouwkundige vergunning en de 
oprichting van een gebouw van 12.000 m² te verwezenlijken 
in een tijdspanne van 20 maanden. In het begin geloofden weinig 
mensen erin, mezelf inbegrepen. Dit was echt teamwerk 
tussen de Regie der Gebouwen, de architect, de aannemer, 
de ambtenaar van stedenbouw van Brussel en natuurlijk 
de directie van de Europese School. ”

Sandrine LEROY
Ingenieur - Dienst Brussel - Bouw en Renovatie 
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/europese-school-brussel-v-0


BELGISCH PAVILJOEN VOOR 
EXPO 2020 DUBAI

Op 1 oktober 2021 ging de wereldtentoonstelling “Expo 2020” in Dubai van start. 
Door de coronacrisis was deze met een jaar uitgesteld. Het algemene thema van 
de Expo was “Connecting minds, Creating the future”. De bedoeling was om 
de samenwerking, innovatie en creativiteit op wereldvlak te bevorderen. Er namen 
meer dan 150 landen deel aan de wereldexpo, waaronder ook België.  

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen 
(BelExpo) trad op als de aanbestedende overheid voor de realisatie van het Belgisch 
paviljoen op de site van de Expo; de Regie der Gebouwen stelde als gedelegeerd 
bouwheer haar expertise en ervaring ter beschikking. 

Zo heeft de Regie der Gebouwen in nauwe samenwerking met BelExpo de 
overheidsopdracht uitgewerkt voor het ontwerp, de bouw, de scenografie, het 
onderhoud en de ontmanteling van het paviljoen. Ze nam deel aan de evaluatie van 
de kandidaturen en de offertes (zowel op technisch als administratief vlak) en 
bood haar juridische ondersteuning aan.   

De overheidsopdracht werd begin 2019 gegund aan de groep BEMOB-2020.  
 
De werken zelf gingen in september 2019 van start en werden in september 2021 
voltooid. De Regie der Gebouwen volgde deze van A tot Z op en zag erop toe dat 
alles verliep in het kader van de gegunde overheidsopdracht.  

Expo 2020 loopt af op 31 maart 2022.  

Meer info

“In deze internationale context zijn de esthetische aspecten erg 
belangrijk voor ons land. Zo is het paviljoen zo duurzaam mogelijk 
ontworpen, zowel op vlak van energie- en waterverbruik als de 
gebruikte materialen.  De gewelfde vorm van het Belgisch paviljoen, 
ook wel de “groene boog” genaamd, drukt het dynamisme van ons 
land uit.  Het werd ontworpen door de architectenbureaus Vincent 
Callebaut en Assar. Als Belgisch architect en nu woonachtig in Parijs, 
is Vincent Callebaut, bekend om zijn futuristische projecten, een 
perfecte vertegenwoordiger van het Expo-thema.”

Nathalie HUYGENS
Afdelingshoofd Wallonië en project manager bij de 
Regie der Gebouwen voor het Belgisch paviljoen  
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https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/belgisch-paviljoen
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