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Brussel Rekenhof
Project voor de verbetering van de energieprestaties van 
het gebouw

Het gaat om de renovatie en restauratie van de buitenschil (gevels). De raamkozijnen worden gerenoveerd en 
vervangen en er worden dakwerken uitgevoerd (met isolatie).

2022 0 - 5 miljoen

Brussel Koninklijk Paleis
Project voor de verbetering van de energieprestaties van 
het gebouw

1. Werken buitenschil : volledige gevelreiniging en restauratie van het buitenschrijnwerk. De enkele beglazing wordt 
vervangen door thermisch isolerende beglazing. 
2. Vernieuwen van de verwarming : het project voorziet het vervangen van de huidige leidingen door nieuwe 
leidingen en het vernieuwen van de stookplaats.

2022 5 - 10 miljoen

Aarlen Gevangenis Volledige renovatie van de cellen - vleugel C
Egaliseren van pleisterwerk op muren en plafonds en schilderwerken, renovatie en verbetering van sanitaire 
voorzieningen, renovatie van meubilair, vervanging van deuren en ramen. Verbetering van technische installaties, 
elektriciteit (relighting), verwarming en ventilatie, telefonie, data.

2022 0 - 5 miljoen

Aarlen Gevangenis Volledige renovatie van de cellen - vleugels A en B
Egaliseren van pleisterwerk op muren en plafonds en schilderwerken, renovatie en verbetering van sanitaire 
voorzieningen, renovatie van meubilair, vervanging van deuren en ramen. Verbetering van technische installaties, 
elektriciteit (relighting), verwarming en ventilatie, telefonie, data.

2024 5 - 10 miljoen

Asse Administratief Centrum
Centralisatie huisvesting diensten FOD Financiën en FOD 
Justitie

Nieuw kantoorgebouw waar verschillende diensten van de FOD Financiën en de FOD Justitie centraal gehuisvest 
worden. Het gebouw zal model staan voor een duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht 
kantoorgebouw. Het moet minimaal voldoen aan de eisen  van een “plus passief gebouw”.

2022 > 25 miljoen

Brugge Gevangenis Totaalrenovatie waterhuishouding

Dit project herziet de totale waterhuishouding van het complex  met onder meer : meer gebruik en opslag van 
hemelwater,  het vervangen van alle sanitaire watertoevoerleidingen, ontharding en drukverhoging van het 
stadswater en een meetgoot voor de wasserij. Hierbij wil men het gebruik van de verschillende beschikbare soorten 
water optimaliseren en het oppompen van grondwater stopzetten. 

2023 0 - 5 miljoen

Brugge Gevangenis Splitsen wandelingen en renovatie van  omheiningen
Dit project omvat naast het splitsen van de wandelingen met observatietoren ook de volledige vervanging van enkele 
omheiningen. 

2023 5 - 10 miljoen

Brussel Museum
Daken van het Jubelpark - Fase 4 - Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Voor de daken van het Jubelpark zijn de 3 eerste fases afgewerkt. Fase 4 blijft over, de daken van het Koninklijk 
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. De vierde fase (2022-2023) bestaat uit de renovatie van de 
resterende verticale glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal (Legermuseum); de dakbekleding (terrassen) op de 
Triomfboog; de glazen opstanden van de Duitse zaal (Legermuseum)  en de glasstrook van de historische en 
technische zalen (Legermuseum).

2021 5 - 10 miljoen



Brussel Jubelpark
Renovatie van de gevels en raamkozijnen van het Jubelpark - 
Fase 1 - Bordiauhal

Het gaat om de restauratie/renovatie van voornamelijk metselwerk, ramen, raamkozijnen, natuursteen, beglazing, 
metaalbewerking.

2022 5 - 10 miljoen

Brussel Jubelpark
Renovatie van de gevels en raamkozijnen van het Jubelpark - 
Fase 2 - Luchtvaarthal

Het gaat om de restauratie/renovatie van voornamelijk metselwerk, ramen, raamkozijnen, natuursteen, beglazing, 
metaalbewerking.

2023 0 - 5 miljoen

Brussel Jubelpark
Renovatie van de gevels en raamkozijnen van het Jubelpark - 
Fase 3 - Autoworld

Het gaat om de restauratie/renovatie van voornamelijk metselwerk, ramen, raamkozijnen, natuursteen, beglazing, 
metaalbewerking.

2024 5 - 10 miljoen

Brussel Jubelpark
Renovatie van de gevels en raamkozijnen van het Jubelpark - 
Fase 4 - Triomfboog

Het gaat om de restauratie/renovatie van voornamelijk metselwerk, ramen, raamkozijnen, natuursteen, beglazing, 
metaalbewerking.

2025 5 - 10 miljoen

Brussel Museum Museum moderne en hedendaagse kunst - fase 4C
De gebouwen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in en rond de Regentschapsstraat zijn het 
onderwerp van een groot restauratieproject, dat zich over een lange termijn uitstrekt en in verschillende fases wordt 
aangepakt. De rode draad door alle fases is de aandacht voor de uitgesproken identiteit van het museum. 

2022 5 - 10 miljoen

Brussel Museum Renovatie Balat + Forum - fase 5 
De gebouwen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in en rond de Regentschapsstraat zijn het 
onderwerp van een groot restauratieproject, dat zich over een lange termijn uitstrekt en in verschillende fases wordt 
aangepakt. De rode draad door alle fases is de aandacht voor de uitgesproken identiteit van het museum. 

2024 10 - 15 miljoen

Brussel Atelier
Verwezenlijken van een tijdelijk atelier + vernieuwen van 
het elektromechanisch atelier voor het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Ruimte-Aeronomie

De Space Pole in Ukkel bestaat uit drie instituten die afhankelijk zijn van de POD Wetenschapsbeleid waaronder het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). Dit is gehuisvest in twee gebouwen: het hoofdgebouw 
dat onder meer onderdak biedt aan alle wetenschappers die deelnemen aan studieopdrachten voor dit instituut, en 
het elektromechanisch atelier waarin alle technische onderdelen gefabriceerd worden die nodig zijn voor de talrijke 
projecten van het Instituut. De werken bestaan uit de gedeeltelijke afbraak van het huidige atelier en de heropbouw 
van een hoogtechnologisch elektromechanisch atelier. Om de continuïteit van de activiteiten van het 
elektromechanisch atelier te garanderen, stelt de Regie der Gebouwen voor om de huidige bezetters van het 
elektromechanisch atelier te verhuizen naar containers als tijdelijke werkplaatsen, gebouwd op een honderdtal meter 
van het huidige atelier. 

2022 5 - 10 miljoen

Brussel Museum
Studie en uitvoering van het Masterplan voor het Koninklijk 
Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk 
Institituur voor het Kunstpatrimonium - studie 

Specifieke studie (masterplan) voor de restauratie en herinrichting van het Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium afzonderlijk om hun concrete en bijzondere 
noden te onderzoeken, rekening houdend met de veiligheidsaspecten (brandveiligheid, inbraakveiligheid), 
duurzaamheid (binnenklimaat) en de patrimoniale waarde van de site. 

2022 10 - 15 miljoen



Brussel Museum
Studie en uitvoering van het Masterplan voor het Koninklijk 
Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk 
Institituur voor het Kunstpatrimonium - werken

Uitvoering van het masterplan voor de restauratie en herinrichting van het Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

2023 > 25 miljoen

Brussel Justitiepaleis
Restauratie van de gevels aan het Poelaertplein en de 
sokkel van de koepel

De restauratie van de gevels van het justitiepaleis van Brussel is voorzien in verschillende fases. De restauratie van de 
gevels en de voet van de koepel kunnen uitgevoerd worden in 3 fases. De eerste fase omvat de restauratie van de 
gevel aan het Poelaertplein, met inbegrip van het peristilium en het plein dat zich voor het justitiepaleis bevindt, en 
de sokkel van de koepel.

2021 > 25 miljoen

Brussel Justitiepaleis
Restauratie van de gevels aan de Wolstraat en de 
Wynantstraat en 5 binnenplaatsen

De restauratie van de gevels van het justitiepaleis van Brussel is voorzien in verschillende fases. De restauratie van de 
gevels en de voet van de koepel kunnen uitgevoerd worden in 3 fases. De tweede fase omvat de restauratie van de 
gevels aan de Wolstraat en de Wynantstraat, alsook 5 binnenplaatsen.

2022 20 - 25 miljoen

Brussel Justitiepaleis
Restauratie van de gevels aan de Miniemenstraat en 3 
binnenplaatsen

De restauratie van de gevels van het justitiepaleis van Brussel is voorzien in verschillende fases. De restauratie van de 
gevels en de voet van de koepel kunnen uitgevoerd worden in 3 fases. De derde fase omvat de restauratie van de 
gevel aan de Miniemenstraat en 3 binnenplaatsen.

2025 10 - 15 miljoen

Brussel Justitiepaleis Restauratie binnenkant - haalbaarheidsstudie + studie 1
De restauratie en renovatie van de binnenkant van het Justitiepaleis en de herinrichting van het gehele Justitiepaleis 
van Brussel, en van zijn onmiddellijke omgeving. De studie moet de globale aanpak, een inschatting en een fasering 
voorzien van de te voorziene werken rekening houdend met de verschillende functies van de ruimtes

2022 5 - 10 miljoen

Etterbeek Kazerne Inrichting van een blok van de kazerne Herinrichting van het cellencomplex op de begane grond en inrichting van een opleidingsruimte 2022 0 - 5 miljoen

Etterbeek Kazerne Beveiliging van het gebouw Beveiliging van de perimeter van de kazerne en vernieuwing van de beveiligde inkom 2021 0 - 5 miljoen

Etterbeek Kazerne Renovatie van het gebouw Duurzame renovatie van de kazerne, bouw van een loopbrug en bouw van een beveiligde sas 2022 15 - 20 miljoen



Eupen Rijksarchief Renovatie en bouw van een bijgebouw
Renovatie van een beschermd gebouw en bouw van een nieuw energieneutraal bijgebouw voor het onderbrengen 
van het Rijksarchief

2022 5 - 10 miljoen

Eupen Kazerne Verhuizing van de politie
Het project beoogt het samenbrengen van de federale en lokale politiediensten in hetzelfde complex door de 
aankoop van een terrein en de bouw van gebouwen en infrastructuur die nodig zijn voor de werking van de diensten.

2024 10 - 15 miljoen

Herentals Loods Aanpassingswerken aan een loods 
Verbouwing (bouwkundige werken, technieken en beveiliging) van een loods  voor de opslag van 
overtuiggingsstukken

2022 0 - 5 miljoen

Ieper Gevangenis Renovatie en uitbreiding cellenvleugel via nieuwbouw
Uitbreiding van de gevangenis met 106 bijkomende plaatsen. Daarvoor zullen er 28 bestaande cellen gerenoveerd 
worden en komt er een nieuwbouwuitbreiding met 56 lokalen, waaronder 53 tweepersoonscellen.

2022 10 - 15 miljoen

Jamioulx Gevangenis Vernieuwing van de elektrische veiligheidsinstallaties
Vernieuwing van de elektrische veiligheidsinstallaties (perimeterdetectie, camera's in het gebouw, buitenverlichting, 
...) 

2022 0 - 5 miljoen

Jamioulx Gevangenis Oprichting van een halfopen bijgebouw 

Bouw van een halfopen centrum met een uitbreiding van 50 cellen alsook de oprichting van opleidingsruimtes. Het 
project omvat bovenop de cellen voor gedetineerden en de opleidingsruimtes, ook een inkomgebouw met een 
controlepost, een bezoekerscomplex, een medische ruimte en een logistieke ruimte voor de onthaal van de 
gedetineerden en de leveringen. 

2023 5 - 10 miljoen

Jamioulx Gevangenis Vervanging van de raamkozijnen Vervanging van alle raamkozijnen in de cellen door beveiligde raamkozijnen 2022 0 - 5 miljoen

Geldenaken Asielcentrum
Studie en bouw van een centrum en verwijdering van de 
prefabelementen

Heropbouw van het vluchtelingencentrum in een stenen gebouw, ter vervanging van de containers 2023 5 - 10 miljoen



Libramont Administratief Centrum Hergroepering van de douanediensten
Alle douanediensten van de provincie Luxemburg hergroeperen in een gebouw dat eigendom is van de Staat. De 
lokalen worden volledig of gedeeltelijk aangepast en gerenoveerd. Het project vereist eveneens de bouw van een 
opslaghal voor de inbeslaggenomen goederen, een vergaderzaal en vestiaires. 

2022 0 - 5 miljoen

Luik Gerechtsgebouw
Studies en werken voor de eerste renovatiefase van de 
gevels 

Studie voor de zware renovatie van alle gevels van het voormalige Prinsbisschoppelijk Paleis van Luik. Het gebrek aan 
interventie aan zijn gevels, voor het merendeel sinds de 19e eeuw, brengt dit gebouw, dat geklasseerd is als 
Bijzonder Patrimonium en opgenomen is op de indicatieve lijst van Werelderfgoed van Unesco, in het gedrang.  Deze 
werken zijn essentieel om de veiligheid van zijn bezetters en de bezoekers te waarborgen.

2022 5 - 10 miljoen

Merksplas Gevangenis Renovatie van de strafinrichting 

Globale renovatie van de Strafinrichting Merksplas. Dit project bestaat uit de renovatie van de site opgedeeld in  4 
fases welke aansluitend uitgevoerd zullen worden. Daarbij worden de bestaande gebouwen deels vervangen door 
nieuwbouw en deels gerenoveerd/gerestaureerd. De bedoeling is ook dat de ganse site wordt gerationaliseerd en 
geoptimaliseerd.

2021 > 25 miljoen

Bergen Gevangenis
Aankoop terrein en haalbaarheidsstudie van een 
nieuwbouw

Een renovatie van de huidige gevangenis is niet haalbaar door de beperkte oppervlakte. De Regie der Gebouwen gaat 
op zoek naar een geschikte site voor een nieuwbouwproject. 

2024 0 - 5 miljoen

Neder-Over-HeembeekKantoor- en labogebouw
Herhuisvesting van het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie

Bouw van een gebouw met een zeer hoge energieprestatie om het NICC te huisvesten met inbegrip van alle 
laboratoria. Er werd besloten om het bestaande gebouw af te breken en een nieuw gebouw op te richten op dezelfde 
site zonder de continuïteit van hun diensten in het gedrang te brengen. 

2023 > 25 miljoen

Nijvel Gerechtsgebouw Bouw van een uitbreiding

Bouw van een uitbreiding aan het justitiepaleis “Clarisse” om alle organen van justitie te groeperen op één enkel 
punt. Een uniek onthaal voor het publiek creëren en het gemeenschappelijk gebruik van kantoorruimtes mogelijk 
maken, alsook de efficiënte bezetting van de tien zittingszalen, voor een performante justitie met lagere 
werkingskosten. 

2023 > 25 miljoen

Ruiselede Gevangenis Uitbreiding van de site met een nieuwbouw verblijf 
Nieuwbouw van een verblijf met 100 cellen, atelier, stapelruimte, gemeenschappelijke lokalen, ontspanningslokalen, 
therapeutische ruimtes, keuken… 2024 5 - 10 miljoen

Steenokkerzeel Vertrekcentrum Vertrekcentrum voor Kortverblijf Inrichting van een vertrekcentrum met plaats voor 50 personen dicht bij de luchthaven. 2022 10 - 15 miljoen



Tervuren Museum Aanleg van een parking

De pendelparking aan de terminus van tram 44 in Wezenbeek-Oppem wordt uitgebreid om er een definitieve parking 
van te maken. Deze zal worden omgebouwd in een “Hoppin punt”, een punt waar men gemakkelijk kan overgaan van 
één vervoersmiddel naar een ander. De parking zal plaats bieden aan 286 voertuigen en er zullen fietsenstallingen 
voorzien worden. Zowel de bezoekers van het AfricaMuseum als de pendelaars kunnen er gebruik van maken. 

2021 0 - 5 miljoen

Doornik Gevangenis Renovatie
Volledige renovatie, sanering en herinrichting van vleugel A. Het project omvat eveneens de inrichting van een 
kitchenette, een wasplaats en informaticalokalen alsook de renovatie van de douches van vleugel B. 

2022 5 - 10 miljoen

Ukkel Logistiek centrum Bouw van hangars Bouw van duurzame en beveiligde loodsen voor de opslag van de bewijsstukken. 2022 > 25 miljoen

Verviers Gerechtsgebouw Studie voor de renovatie
Studie voor het renovatieproject van de gerechtelijke gebouwen van Verviers in meerdere fases, verspreid over een 
vijftiental jaar. Het doel is om de gerechtelijke diensten van Verviers te hergroeperen in het voormalige Justitiepaleis, 
zijn uitbreiding en een nieuw gebouw.

2022 0 - 5 miljoen

Vottem Gesloten centrum voor illegalen Nieuwe uitbreiding en parking

Het gesloten centrum heeft te weinig plaatsen. Het is dus nodig om een uitbreiding te bouwen op de parking die 
momenteel gebruikt wordt door het personeel. Het nieuwe gebouw krijgt op het gelijkvloers een garage voor de 
dienstvoertuigen en op de verdiepingen douches en kantoren voor het administratief personeel. Een nieuwe parking 
voor het personeel en voor de bezoekers wordt ingericht op de gemeenschappelijke parking die toebehoort aan de 
federale politie. De parking wordt overgedragen in ruil voor de loodsen die zich in het gesloten centrum bevinden. 
Een overheidsopdracht wordt uitgeschreven. Deze omvat onder andere als criterium het respect van de normen 
inzake energieprestatie. 

2023 0 - 5 miljoen

Vottem Kazerne
Samenbrengen van de diensten van de federale politie van 
Luik op de site in Vottem - Fase 2

Bouw van het geheel aan nieuwe administratieve gebouwen en verschillende ondersteuningsfuncties (werkplaatsen, 
schietstanden, zittingszalen, cellen, sportzalen, opleidingscentrum, parkings, ...). Het project heeft een omvang van 
ongeveer 22.000 m² (exclusief parking) verdeeld over 7 gebouwen. Hierin worden administratieve ruimtes voorzien, 
alsook talrijke ondersteuningslokalen zoals leslokalen en opleidingslokalen, sportzalen, schietstanden, opslaglokalen, 
vestiaires, een wapenlokaal en een restaurant.

2022 > 25 miljoen


