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COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING

du

MARDI 17 JANVIER 2012

Matin

______

van

DINSDAG 17 JANUARI 2012

Voormiddag

______

La séance est ouverte à 10.18 heures et présidée par Mme Muriel Gerkens.
De vergadering wordt geopend om 10.18 uur en voorgezeten door mevrouw Muriel Gerkens.

La présidente: La question n° 8026 de Mme Kattrin Jadin est 
reportée.

De voorzitter: De vraag nr. 8026 
van mevrouw Jadin wordt 
uitgesteld.

01 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sophie De Wit aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste 
minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën 
en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de toewijzing van de locatie en de 
capaciteit van het nieuwe arresthuis in Antwerpen" (nr. 8321)
- mevrouw Sophie De Wit aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste 
minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën 
en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de investeringen in de kazerne van de 
federale politie te Wilrijk" (nr. 8322)
01 Questions jointes de
- Mme Sophie De Wit au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, 
et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, sur "l'attribution de l'emplacement et la capacité de la 
nouvelle maison d'arrêt d'Anvers" (n° 8321)
- Mme Sophie De Wit au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, 
et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, sur "les investissements dans la caserne de la police 
fédérale de Wilrijk" (n° 8322)

01.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, voor zover ik dat nog niet gedaan heb, wens ik u 
proficiat met het feit dat u uw Kamerzetel verruild hebt voor een zetel 
aan de andere kant.

Ik heb voor u twee vragen in verband met de Antwerpse gevangenis. 
Op de agenda zijn mijn vragen samengevoegd, dus ik zal ze ook min 
of meer samen stellen, want ze zijn samenhangend.

De situatie kent u zeer goed, aangezien u daar zelf nog vragen over 
hebt gesteld, nog niet zo lang geleden.

Heel precies gaat het over een van de laatste beslissingen die de 
regering in lopende zaken nog genomen heeft, namelijk de beslissing 
over de lokalisering van een nieuwe gevangenis, een nieuw arresthuis 
in Antwerpen, langs de Boomsesteenweg in Wilrijk, daar waar een 
oude rijkswachtkazerne staat, nu een kazerne van de federale politie. 
Er is toen ook een beslissing genomen over de capaciteit ervan. 

01.01  Sophie De Wit (N-VA): Le 
gouvernement en affaires 
courantes a décidé de construire 
la nouvelle maison d'arrêt d'Anvers 
le long de la Boomsesteenweg à 
Wilrijk, sur le site d'une ancienne 
caserne de gendarmerie 
aujourd'hui occupée par la police 
fédérale. Il ne s'agit pas de 
l'endroit le plus approprié. Une 
maison d'arrêt proche du palais de 
justice permet en effet d'éviter de 
nombreux frais de déplacement et 
d'accélérer les contacts entre les 
avocats, les juges d'instruction et 
les détenus.

Avant que la décision ne soit prise, 
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Wij hebben er al eens vragen over gesteld. Het is ons standpunt dat 
die plaats niet de meest aangewezen locatie is. Het justitiepaleis 
omvat nog terreinen en volgens ons zou het meer logisch zijn om 
daar een nieuwe gevangenis te plaatsen. Daardoor worden 
verplaatsingskosten of transportkosten ook vermeden. Zo kan ook 
sneller contact plaatsvinden tussen de advocaat, onderzoeksrechters 
en dergelijke, met de betrokkene die moet worden aangehouden. Een 
locatie nabij het justitiepaleis biedt dus wel wat voordelen.

Er is nog een tweede reden waarom ik deze vraag stel. Nog voor die 
toewijzing is gebeurd, heeft de heer De Clerck, de vorige minister van 
Justitie, gezegd dat er nog een informatie- en inspraakvergadering 
met de buurt moest plaatsvinden. Er was dus nog een 
buurtonderzoek nodig.

Er werd ook beslist dat de capaciteit 440 plaatsen zou bedragen, 
terwijl wij goed weten dat er in de Begijnenstraat nu 
665 gedetineerden zitten. Er is daar een permanente overbevolking 
en dat is een groot probleem. De nieuwe gevangenis zal dus 
onvoldoende capaciteit hebben. Ik durf verwijzen naar uw vraag over 
de capaciteit in uw hoedanigheid van parlementslid, nog niet zo lang 
geleden. Het was een vraag van september die in oktober of 
november aan bod gekomen is, waarin u duidelijk had gezegd dat de 
capaciteit volgens u onvoldoende was en dat u eigenlijk liever een zo 
ruim mogelijke capaciteit wenst waar dat kan. U hebt toen gevraagd 
of de capaciteit niet hoger kan, waarbij u verwezen hebt naar het 
voorbeeld van Haren. Er is het aspect locatie en er is het aspect 
capaciteit. 

Maar vooral het derde aspect vind ik toch wel heel opmerkelijk, 
mijnheer de staatssecretaris, zeker in deze periode van budgettaire 
krapte. Er wordt nu nog volop geïnvesteerd aan de politiekazerne in 
Wilrijk. Er is een totale renovatie gebeurd van het hoofdgebouw: 
nieuwe ramen, nieuwe verwarming, een nieuw dak, een nieuwe 
ontvangstzaal, een nieuw communicatiecentrum, een sociale keuken 
en men was zelfs van plan om een schietstand te bouwen. 

Kortom, het kan niet op. Als men het gebouw gaat afbreken om er 
een nieuwe gevangenis te zetten, is dat toch allemaal weggegooid 
geld? Het was voor u en voor de diensten van de Regie der 
Gebouwen blijkbaar een verrassing dat dit zou gebeuren. Volgens de 
vakbonden is er trouwens geen overleg gepleegd.

Ik kom tot mijn vragen, mijnheer de staatssecretaris.

Bent u ook de mening toegedaan dat de locatie in Wilrijk de meest 
geschikte is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Zijn er andere 
locaties onderzocht voor het nieuwe arresthuis? Uw voorganger, de
heer Reynders, heeft in oktober gezegd dat hij verschillende opties 
had. Misschien is het interessant de voor- en nadelen van die locaties 
te kennen ingevolge het onderzoek dat er is geweest.

Werd er, zoals beloofd door minister De Clerck, een inspraakmoment 
gehouden met de omwonenden van de Boomsesteenweg? Zo ja, wat 
was daarvan de teneur?

Gaat u onderzoeken of er een uitbreiding van de capaciteit mogelijk 

l'ancien ministre de la Justice a 
déclaré qu'une enquête de 
voisinage et une réunion 
d'information et de consultation 
étaient nécessaires. Par ailleurs, la 
capacité de la nouvelle maison 
d'arrêt a été fixée à 440 places, 
alors que le bâtiment de la 
Begijnenstraat abrite aujourd'hui 
665 détenus. Par le passé, le 
secrétaire d'État a déjà lui-même 
formulé des observations relatives 
à cette capacité insuffisante et 
avait évoqué à l'époque l'exemple 
de Haren.

Je tiens en outre à faire observer 
que des sommes considérables 
sont actuellement investies dans 
la rénovation complète de la 
caserne de police de Wilrijk.

Démolir le bâtiment pour y 
construire une nouvelle prison 
constitue un gaspillage d'argent. 
Cette décision a manifestement 
tout à fait surpris la Régie des 
Bâtiments. De plus, selon les 
syndicats, aucune concertation 
n'aurait eu lieu à ce sujet.

Le terrain situé à Wilrijk est-il le 
plus apte à recevoir une prison? A-
t-on cherché d'autres sites? Quels 
étaient les avantages et les 
inconvénients de ces derniers? 
Les riverains ont-ils pu exprimer 
leur point de vue au cours d'une 
réunion? Quels ont été les 
résultats de cette concertation? 
Étudiera-t-on la faisabilité d'une 
extension de la capacité à l'image 
de celle réalisée à Haren? Quel 
est le nouveau site prévu pour la 
police fédérale? Quels travaux de 
rénovation et d'infrastructure a-t-
on déjà réalisés dans la caserne et 
quel en a été le coût jusqu'à 
présent? Va-t-on mettre fin à la 
rénovation ou prévoit-on encore 
des travaux? Dans ce dernier cas, 
lesquels et quel en sera le coût? Si 
le bâtiment est rasé, sera-t-il 
possible de récupérer certains 
investissements?

Quel sera le coût de la démolition 
totale de l’ancienne caserne et 
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is, zoals men voor Haren heeft gedaan? Met andere woorden, blijft u 
achter de wensen staan die u nog niet zo lang geleden als 
parlementslid hebt geuit?

Als men de kazerne toch gaat afbreken, wat is dan de nieuwe locatie 
van de federale politie? Zijn er ter zake ook verschillende opties? Wat 
zijn de voor- en nadelen daarvan?

Ik stel ook vragen bij de kostelijke renovatiewerken aan de kazerne, 
die misschien allemaal voor niets zijn. Graag krijg ik van u een lijst 
van alle renovatie- en infrastructuurwerken die de afgelopen jaren aan 
de kazerne gebeurd zijn, met hun kostprijs. Kunt u ook een lijst geven 
van de werken die de komende maanden of jaren nog op stapel 
staan? Daar ken ik natuurlijk ook graag het prijskaartje van.

Als het tot een afbraak komt, zullen dan een aantal infrastructuur- en 
renovatiewerken te recupereren zijn? Zo ja, welke? Is er een 
besparing? Of vindt u het te gek dat er nog geld in die kazerne 
gepompt wordt en gaat u de op til zijnde renovatiewerken gewoon 
stopzetten?

Kunt u ook een raming geven van de kostprijs van de volledige 
afbraak van de kazerne? Als er een nieuwe kazerne moet worden 
gebouwd, dan zou ik graag de kostprijs daarvan horen, om het totale 
kostenplaatje te kennen van de beslissing die door de regering van 
lopende zaken is genomen. Er moet iets worden afgebroken waarvoor 
kosten werden gemaakt en men moet iets nieuws opbouwen, op een 
nieuwe locatie. Is er al een nieuwe locatie bekend en wat is de timing? 
Welke opties staan er eventueel nog open?

Blijft u er voorstander van om de kazerne te slopen en daar een 
nieuwe gevangenis te bouwen of zult u er bij uw collega’s op durven 
aandringen die beslissing te herzien? Hoe verklaart u dat de Regie 
der Gebouwen niet werd betrokken bij die beslissing? Waarom werd 
geen overleg gepleegd met de vakbonden van de federale politie?

celui d’une éventuelle nouvelle 
caserne? Une localisation a-t-elle 
déjà été arrêtée et quelles sont les 
autres possibilités? Le secrétaire 
d’État est-il favorable à la 
démolition des bâtiments pour y 
ériger une nouvelle prison ou 
insistera-t-il pour revenir sur cette 
décision? Pourquoi ni la Régie des 
Bâtiments, ni les syndicats de 
police n’ont été consultés? 

01.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mevrouw De Wit, zo 
leert het leven dat niets toepasselijker is in het Parlement als verba 
volent, scripta manent. Zo hoort dat ook.

Mevrouw De Wit, ik kan hierop antwoorden dat de vorige regering een 
beslissing heeft genomen, die wij nu trachten uit te voeren. In de 
kazerne werden inderdaad nog werken uitgevoerd, maar men moet 
alles in zijn geheel bekijken. Er was, enerzijds, vanuit de politie de 
vraag om hun diensten te centraliseren en, anderzijds, vanuit Justitie 
de vraag om een nieuwe gevangenis in Antwerpen te bouwen. Een 
terrein vinden voor die nieuwe gevangenis was geen gemakkelijke 
opdracht. Het terrein in Wilrijk is geschikt en de keuze voor de site 
werd bovendien ook gedragen door de stad Antwerpen.

Ik geef hieronder een overzicht van de reeds uitgevoerde werken: 
renoveren van het sanitair in de blokken A en B, 240 715 euro; 
vernieuwbouw in blok C, keukenrefter 2 100 000 euro, 
keukeninrichting, 935 000 euro; elektriciteitswerken in blok C, 240 000 
euro; diverse onderhoudswerken ten gevolge van slijtage, 307 000 
euro. Dat geeft een totaal van 3 822 715 euro.

Dat recentelijk nog werd overgegaan tot de verbouwing van de 

01.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: Une décision a 
été prise par le précédent 
gouvernement et nous essayons à 
présent de la concrétiser. Des 
travaux ont en effet encore été 
effectués à la caserne, mais il faut 
considérer l’ensemble du dossier. 
La police demande d’une part une 
centralisation des services et une 
nouvelle prison est d’autre part 
nécessaire à Anvers. Il n’a pas été 
facile de trouver un terrain 
approprié pour ce nouvel 
établissement pénitentiaire. Wilrijk 
est une localisation parfaite et ce 
choix a été ratifié par la ville 
d’Anvers.

Au total, 3,8 millions d’euros de 
travaux de rénovation ont déjà été 
réalisés. Les nouvelles normes en 
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keuken en de refter, is een gevolg van de nieuwe normen in het kader 
van de voedselveiligheid. De Regie der Gebouwen werd verplicht, in 
het kader van de nieuwe normen, om de meeste bestaande keukens 
drastisch aan te passen, omdat het Federaal Agentschap voor de 
Voedselveiligheid anders ermee dreigde om de keukens te sluiten. In 
elk gebouw worden op regelmatige basis werken uitgevoerd en dat is 
ook hier gebeurd.

De beslissing om hier een gevangenis te bouwen, is nu genomen, 
waardoor de site een andere bestemming krijgt. Indien wij in elk 
gebouw, waarvan sprake is om het eventueel een andere invulling te 
geven, geen werken meer laten uitvoeren, zou de situatie in heel wat 
gebouwen dramatisch zijn. Infrastructuur is een levende materie, 
waarin constant onderhoudswerken nodig zijn. Dat staat los van het 
globale beleid, dat een positieve situatie tot gevolg moet hebben voor 
meerdere diensten.

Na de verhuizing van de diensten van de federale politie zal worden 
nagegaan welke zaken kunnen worden gerecupereerd. Ondertussen 
kunnen zij echter worden gebruikt en deels ook verbruikt. Met 
verbruiken bedoel ik dat ook sprake zal zijn van de gebruikelijke 
slijtage tijdens het gebruik. De roerende uitrusting van de gebouwen –
ik denk dan aan keukenapparatuur, sportuitrusting, labo-inrichting, 
delen van de schietstand – kan zeker worden gerecupereerd.

Momenteel meedelen welke kosten hierdoor bespaard worden en 
welke bestemming delen van die uitrusting zullen krijgen, is 
onmogelijk. De nieuwe keukenuitrusting zal kunnen worden gebruikt 
in een van de door de Regie der Gebouwen beheerde gebouwen, ik 
denk bijvoorbeeld aan asielcentra.

Er waren nog allerlei andere werken gepland, maar die zijn on hold
gezet gezien de beslissing. Er zullen alleen nog werken worden 
uitgevoerd aan de schietstand en algemene werken aan blok C, die 
men raamt op in totaal ongeveer 200 000 euro. Aan die werken 
kunnen we immers niet onderuit, aangezien die noodzakelijk zijn voor 
het functioneren van de politiediensten, tot hun nieuwe huisvesting 
klaar is. Zo niet zou de schietstand moeten worden gesloten, 
waardoor het onmogelijk zou worden voor het politiepersoneel om zijn 
quotum op het vlak van schietvaardigheid te behalen en de 
continuïteit van de dienst te verzorgen. Het is immers ontoelaatbaar 
dat door een gebrek aan training de veiligheid van het personeel in 
het gedrang komt.

De afbraak van de gebouwen past in het totale project van de nieuwe 
gevangenis. De kosten van de afbraak worden bepaald door een 
aantal factoren, zoals de afbraak van bepaalde stoffen, de pollutie van 
de grond, ondergrondse massieven, de recuperatie van 
bouwmaterialen en dergelijke meer. In de huidige stand van zaken 
van het project is het niet mogelijk om reeds een nauwkeurig bedrag 
voor de afbraakkosten te ramen.

Momenteel wordt er nagegaan of er met de lokale politie synergieën 
kunnen worden gevonden om een gezamenlijk huisvestingsproject op 
te starten. Op de Ministerraad van 2 december jongstleden werd door 
de toenmalige bevoegde minister voorgesteld een overheidsopdracht 
te lanceren gericht op de terbeschikkingstelling gedurende lange 
termijn van een site en een gebouw.

matière de sécurité des aliments 
ont imposé la récente rénovation 
de la cuisine et du réfectoire. La 
Régie des Bâtiments ne pouvait 
surseoir à ces travaux, au risque 
de provoquer la fermeture des 
cuisines par l’AFSCA.

Des travaux sont régulièrement 
effectués dans tous les bâtiments 
et ceux-ci n’ont pas échappé à la 
règle. Le site reçoit effectivement 
une nouvelle affectation, mais si 
nous devions supprimer les 
travaux d’entretien dans tous les 
bâtiments recevant une nouvelle 
affectation, l’état de certains 
bâtiments serait lamentable.

Nous verrons ce qu’il est possible 
de récupérer, une fois que la 
police fédérale aura quitté les 
lieux. Cela vaut pour l’équipement 
mobilier, comme les équipements 
de cuisine, les équipements 
sportifs, le laboratoire et des 
éléments du stand de tir. 

Il est trop tôt pour dire quelles 
économies pourront être réalisées 
ailleurs de ce fait. Les 
équipements de cuisine neufs 
pourront être utilisés dans un autre 
bâtiment géré par la Régie des 
Bâtiments, comme un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile.

Il sera mis fin aux travaux, à 
l’exception de ceux qui concernent 
le stand de tir et le bloc C. Ceux-ci, 
dont le coût est estimé à 
200 000 euros, sont nécessaires 
au fonctionnement des services de 
police dans l’attente de leur 
nouveau lieu d’hébergement. En 
effet, pour des motifs de sécurité, 
le personnel doit pouvoir bénéficier 
d’un entraînement suffisant.

Il n’est pas encore possible de 
procéder à l’évaluation des frais de 
démolition. Un projet 
d’hébergement commun avec la 
police locale est à l’examen. Lors 
du Conseil des ministres du 
2 décembre, mon prédécesseur a 
proposé de lancer un marché 
public à cette fin. Les modalités 
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De exacte modaliteiten van de opdracht zullen worden uitgewerkt 
door de Regie der Gebouwen in overleg met de federale politie en, 
indien mogelijk, met de lokale politie. De opdracht zal vervolgens 
voorgelegd worden aan de Ministerraad. Er dient dan ook nagestreefd 
te worden een opdracht te lanceren in de loop van de eerste maanden 
van 2012.

Omdat de site Wilrijk nog enkele jaren een operationele politiekazerne 
blijft, is het in het kader van de veiligheid onmogelijk de 
sportaccommodatie open te stellen voor de buurtbewoners.

De Regie der Gebouwen werd hierbij wel betrokken. Het is immers de 
toenmalige bevoegde minister die de nota op de Ministerraad heeft 
gebracht. Het dossier nam een start toen er een verzoek werd 
ingediend in januari 2010 door de toenmalige bevoegde minister van 
Binnenlandse Zaken om een hergroepering te lanceren op de site.

Aanvankelijk werd overwogen om een en ander op de huidige site te 
realiseren, maar gezien de hoge geraamde kostprijs werd de vraag 
gesteld of dat niet efficiënter elders kon worden gerealiseerd, ook 
gezien de vraag van de lokale politie om mee in het project te 
stappen. Het zal dus via een opdracht gebeuren, via inhuring, waarbij 
de inschrijver het terrein zal aanbieden met daarop het te realiseren 
project. De locatie zal dus daarvan afhangen.

De voorwaarde was dan wel dat de site Valaar in Wilrijk op een 
behoorlijke manier kon gevaloriseerd worden. Gelet op de oppervlakte 
van het terrein, bijna 7 hectare, en de moeilijkheden bij het zoeken 
naar geschikte terreinen voor gevangenissen in Vlaanderen, gelet ook 
op de nabijheid van het gerechtsgebouw en gelet op de bestaande 
stedenbouwkundige inkleuring, werd die opportuniteit voor het 
bouwen van een nieuwe gevangenis aangegrepen.

Het zoeken naar een terrein voor de bouw van een nieuwe 
gevangenis is niet gemakkelijk. Verschillende terreinen werden 
gescreend. We hebben evenwel geen lijst van tientallen mogelijke 
gronden, waarvan wij gerust de voor- en nadelen kunnen afwegen. 

Er zijn niet veel opties. Als wij een geschikte site hebben, zie ik niet in 
waarom wij nog verder zouden zoeken. Wij zijn niet verplicht om een 
volledig vergelijkend onderzoek te doen. Aangezien de site geschikt is 
en er geen betere alternatieven zijn, sta ik achter de beslissing van
mijn voorganger.

Wat het inspraakmoment betreft, verwijs ik graag naar mijn collega 
die bevoegd is voor Justitie. Het is immers op haar initiatief dat er zo’n 
moment georganiseerd kan worden, aangezien de meeste 
bekommernissen gaan over aspecten waarin Justitie beter geplaatst 
is om te antwoorden. Ik ben natuurlijk wel bereid om voor de Regie 
aanwezig te zijn, om de technische aspecten van de site te 
verduidelijken.

Ten slotte ben ik er voorstander van om een optimale capaciteit van 
de gevangenissen na te streven. Uiteraard was hetgeen ik vertolkt 
had, mij niet ontgaan. Ik heb die vraag dan ook reeds bij mijn 
aantreden aan de mensen van de Regie gesteld. Op de site van 
Wilrijk kan men geen gevangenis realiseren met een hogere 

précises seront définies par la 
Régie en concertation avec la 
police et soumises au Conseil des 
ministres. L’objectif est de lancer 
ce marché dans les premiers mois 
de 2012. 

Comme le site de Wilrijk restera 
une caserne de police 
opérationnelle pendant quelques 
années encore, il est impossible, 
pour de raisons de sécurité, 
d’ouvrir les infrastructures 
sportives aux riverains. 

La Régie des Bâtiments a bien été 
associée à l’opération. C’est 
d’ailleurs le ministre compétent de 
l’époque qui a porté le dossier 
devant le Conseil des ministres. 
Le dossier a été ouvert lorsque, en 
janvier 2010, la ministre de 
l’Intérieur a introduit une demande 
de regroupement des services. 
Compte tenu de son coût élevé, 
l’idée de réaliser le projet sur le 
site actuel a été abandonnée. Un 
marché public sera donc lancé, 
dans le cadre duquel le 
soumissionnaire proposera le 
terrain en même temps que le 
projet à réaliser. Le lieu sera donc 
fonction de cet élément. La 
valorisation correcte du site Valaar 
à Wilrijk, qui compte près de sept 
hectares, constituait toutefois une 
condition sine qua non. C’est 
chose faite, donc, avec la 
construction de la nouvelle prison. 
Des dizaines de terrains ont été 
examinés pour cette construction, 
mais nous ne disposons pas d’une 
liste des avantages et des 
inconvénients de chacun.

Je défends la décision prise par 
mon prédécesseur étant donné 
que le site est adéquat et qu'il 
n'existe pas de meilleure solution. 
En ce qui concerne la réunion de 
concertation, je vous renvoie à la 
ministre de la Justice. Elle peut en 
assurer l'organisation étant donné 
que la plupart des sujets 
d'inquiétude ont trait à la Justice. 
Je suis cependant disposé à 
expliciter les aspects techniques 
du dossier en tant que secrétaire 
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capaciteit, toch niet als men ook oog wil hebben voor aspecten van 
een humane detentie.

Ik benadruk wel dat er een bijkomende gevangenis komt in het vlakbij 
gelegen Beveren. Wij hopen daarmee zo spoedig als mogelijk te 
kunnen starten. Die gevangenis moet de overbevolking in Antwerpen
mee helpen opvangen. Zodoende ligt het totale aantal nieuwe 
plaatsen wel hoger dan die in de bestaande gevangenis. Ik wil er u 
bovendien ook nog op wijzen dat men ook in de Noorderkempen, niet 
zo fenomenaal ver daarvan gelegen, ook beperkte uitbreidingen heeft.

d'État à la Régie des Bâtiments.

Partisan d'une capacité optimale 
dans les prisons, j'ai posé cette 
question à la Régie. Cette dernière 
affirme qu'il n'est pas possible 
d'aménager une capacité plus 
importante sur le site de Wilrijk. 
Une nouvelle prison sera 
cependant également construite à 
Beveren, dans le but de résoudre 
le problème de la surpopulation à 
Anvers. La capacité sera 
également élargie dans le nord de 
la Campine. Si l'on prend en 
considération l'ensemble de ces 
adaptations, le nombre total de 
nouvelles places sera supérieur à 
celui des prisons actuelles.

01.03  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u 
voor uw omstandig antwoord.

Ik noteer dat u het een geschikte locatie vindt, ondanks uw eerdere 
standpunt over de capaciteit. Als de locatie niet meer dan 440 
aangehoudenen toelaat, dan is die misschien niet zo geschikt als men 
voorhoudt. U kent de Kempen beter dan ik, maar ik heb daar ook een 
tijdje van gevangenis naar gevangenis gereden. U weet ook dat het, 
gelet op het transport, de timing en het verkeer, helemaal geen 
evidentie is.

Ik hoor u niets meer zeggen over een buurtonderzoek, enkel dat het 
gedragen wordt door de stad. Ik wil u erop wijzen dat er een groot 
verschil is tussen de stad Antwerpen en haar burgermeester en de 
districten. Het is vaak zo dat de lusten voor de stad zijn en de lasten 
voor de districten. Ik wil u oproepen om rekening te houden met de 
buurt. Het is een jonge woonbuurt. Ik wil u aanraden om aan te sturen 
op een buurtonderzoek, ook al gebeurt dat in samenspraak met uw 
collega van Justitie.

U hebt voorts de bedragen opgesomd. Ik kom aan ongeveer 
4 miljoen euro. Ik vind dat niet niets in tijden van budgettaire krapte. 
Men gooit iets plat, terwijl er veel geld in gestopt werd. Bepaalde 
onderhoudswerken waren nodig en de schietstand moet blijven 
werken, zegt u. Mij lijken dat echter geen onderhoudswerken te zijn. 
Ik heb daar vragen bij.

U zegt dat u weinig andere opties had. Er is een heel logische optie. 
Het verhaal doet de ronde dat de politie niet meer in Wilrijk zal zitten, 
maar een nieuw gebouw krijgt aan het vlinderpaleis. De gevangenis 
komt op de plaats van de politiegebouwen. Dat is een beetje gek. 
Men zal een gebouw afbreken om er een nieuwe gevangenis te 
zetten. De politiediensten komen dan naast het vlinderpaleis. Draai 
dat toch gewoon om: zet de gevangenis naast het vlinderpaleis en blijf 
het gebouw gewoon voort renoveren, zoals u al gedaan hebt. Dan zijn 
die kosten niet verloren voor de politie. Dat zal een veel goedkopere 
en logischere oplossing zijn. Het is een taak van de regering om ook 
met het budgettaire aspect rekening te houden.

01.03  Sophie De Wit (N-VA): Le 
site de Wilrijk n'est peut-être pas si 
adéquat s'il n'est pas possible d'y 
créer davantage que 440 places. 
Par ailleurs, eu égard aux 
transports et au trafic, le 
déménagement de détenus vers la 
Campine ne constitue pas une 
solution idéale. Le secrétaire 
d'État mentionne l'aval de la ville 
d'Anvers, mais le voisinage n'a 
pas été consulté. J'insiste pour 
qu'une telle enquête puisse avoir 
lieu.

Il semble que la police devrait 
déménager vers un nouveau 
bâtiment situé près du palais de 
justice d'Anvers. Pourquoi ne 
choisit-on pas d'y construire plutôt 
la prison et de poursuivre la 
rénovation de la caserne? Cette 
solution ne serait-elle pas plus 
logique et moins onéreuse? Le 
gouvernement doit prendre en 
considération les difficultés 
budgétaires actuelles.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sophie De Wit aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste 
minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën 
en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "het uitstel van de bouw van de 
gevangenis te Dendermonde" (nr. 8323)
- mevrouw Carina Van Cauter aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de 
eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van 
Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de dure uitstelling van de 
bouw van gevangenissen" (nr. 8408)
02 Questions jointes de
- Mme Sophie De Wit au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, 
et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, sur "le report de la construction de la prison de Termonde" 
(n° 8323)
- Mme Carina Van Cauter au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "le coût élevé du report de la 
construction des prisons" (n° 8408)

De voorzitter: Mevrouw Van Cauter is afwezig. La présidente: Mme Van Cauter 
est absente. 

02.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, dit is een korte vraag.

Het gaat over een sinterklaascadeautje. Samen met de nieuwe 
regering, hebben wij vernomen dat de Regie der Gebouwen besloten 
heeft om de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde uit te 
stellen. Die beslissing is genomen omdat er heel wat juridische 
procedures lopen tegen die bouw.

Dat verloopt naar het voorbeeld van wat er aan de hand is in Beveren, 
waar de start ook aanzienlijk vertraagd wordt door juridische 
bezwaren, actiegroepen en een buurtcomité.

Mijnheer de staatssecretaris; graag had ik vernomen hoeveel 
juridische bezwaren er op dit ogenblik tegen de nieuw te bouwen 
gevangenis van Dendermonde zijn geuit, door welke actiegroepen, en 
wat het voorwerp is van hun klachten.

Hebt u er een idee van hoelang die juridische acties de bouw van de 
gevangenis van Dendermonde zullen vertragen? Wanneer denkt u 
ten vroegste met de bouw van die gevangenis te kunnen starten? Dat 
is niet onbelangrijk. U zegt zelf dat er in de regio Antwerpen andere 
gevangenissen komen, maar dat verhaal loopt niet zo vlot. Het mag 
dan misschien een oplossing zijn voor de capaciteit, maar men 
geraakt nog niet eens aan de eerstesteenlegging. Ik kijk dus uit naar 
uw antwoord.

02.01  Sophie De Wit (N-VA): En 
raison des nombreuses 
procédures juridiques intentées 
contre la construction de la 
nouvelle prison à Termonde, la 
Régie des Bâtiments a décidé 
d’ajourner les travaux. Le cours 
des événements est identique à 
celui de Beveren.

Combien d’objections juridiques 
ont été formulées contre la 
construction de la nouvelle prison 
à Termonde? Quels sont les 
groupements à l’origine de ces 
plaintes et quel en est l’objet? 
Dans la région d’Anvers, les autres 
prisons tardent à voir le jour. Quel 
sera le retard occasionné par les 
plaintes?

02.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Collega De Wit, wij 
moeten inderdaad schadevergoedingen betalen, maar het zit 
complexer in elkaar dan de media het weergeven. Volgens de 
bepalingen van de overeenkomst inzake design, build, 
finance and maintenance (DBFM) bestaat de vergoeding uit twee 

02.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: Nous devons 
payer deux types d’indemnités: les 
coûts associés au financement 
d’une part et les indemnités 
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componenten.

Ten eerste, zijn er de kosten die verbonden zijn met de financiering, 
die integraal worden terugbetaald. Dit zijn kosten naast de 
dagvergoeding.

Ten tweede, een maximale forfaitaire dagvergoeding voor de extra 
kosten. De vergoeding voor de extra kosten is in de overeenkomst 
forfaitair per dag vastgelegd. Er is een vergoedingsvrije eerste 
periode van 60 dagen. Nadien gelden verschillende tarieven 
naargelang van de lengte van het uitstel. Bovendien is de 
gecumuleerde vergoeding begrensd tot 825 000 euro.

Kortom, de eerste 60 dagen moet er, zoals de toenmalige minister 
van Justitie zei, inderdaad geen dagvergoeding betaald worden. 
Vanaf dag 61 bedraagt de vergoeding 11 000 euro per dag voor 
Dendermonde, en 10 000 euro per dag voor Beveren. Deze bedragen 
nemen af met de tijd en zijn begrensd tot 825 000 euro.

Tijdens de onderhandelingen met BAM, voorafgaandelijk aan het 
afsluiten van het contract, ging er bijzondere aandacht naar het 
beperken van de uitstelkosten, omdat wij zeker in het geval van 
Dendermonde op uitstel geanticipeerd hebben.

De forfaitaire dagvergoeding ligt beneden de werkelijke kosten en is 
veel lager dan de gebruikelijke formules voor het bepalen van 
schadevergoedingen. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in de 
DBFM-overeenkomst, en maken geen voorwerp meer uit van 
heronderhandelingen.

In Dendermonde zijn de terreinen verworven en is het archeologisch 
onderzoek ingediend. Er zijn ondertussen bezwaren ingediend tegen 
het PRUP, tegen de stedenbouwkundige vergunning, tegen de 
milieuvergunning en tegen de afschaffing van de buurtwegen, en dit 
door telkens dezelfde verzoekers. Het PRUP werd ondertussen 
geschorst.

In Beveren zijn de terreinen verworven en is het archeologische 
onderzoek ingediend. Er zijn bezwaren ingediend tegen het GRUP, de 
bouwvergunning, de milieuvergunning en tegen de afschaffing van de 
buurtwegen. De bouwvergunningen zijn nog niet uitvoerbaar wegens 
een beroep tegen de milieuvergunning. Wij hopen daarvan weldra de 
uitspraak van de bevoegde Vlaamse minister te kennen. Wij 
verwachten deze in februari of maart. Indien de milieuvergunning 
wordt verleend, kunnen wij starten met de bouw.

De Regie der Gebouwen heeft dus niet beslist de bouw uit te stellen. 
Wij zijn vragende partij om zo snel mogelijk te kunnen starten met de 
bouw.

Dit zijn geen gemakkelijke dossiers. Ik blijf erbij dat ik hoop dat het 
algemeen belang kan voorgaan. Er is dringend nood aan deze nieuwe 
gevangenissen. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. De 
vertraging en de eraan gekoppelde vergoedingen kwamen er door 
gebeurtenissen waar wij zelf geen invloed op hebben. Ik hoop dan 
ook dat de procedures weldra achter de rug zijn en dat wij effectief 
kunnen starten.

journalières forfaitaires d’autre 
part. 

Les coûts associés au 
financement seront intégralement 
remboursés; l’indemnité 
journalière est fixée de manière 
forfaitaire et prévoit une 
exonération durant une période de 
60 jours, suivie de l’application de 
tarifs dégressifs en fonction de la 
durée du report. Les indemnités 
cumulées sont plafonnées à 
825 000 euros. L’indemnité 
journalière s’élève à 11 000 euros 
dès le 61ème jour pour Termonde 
et à 10 000 euros pour Beveren.

Une attention spéciale a été 
réservée à la limitation des 
indemnités de report lors des 
négociations avec le groupe BAM, 
un report étant déjà prévisible en 
tout cas pour Termonde. 
L’indemnité forfaitaire journalière 
est inférieure au coût réel et 
nettement inférieure aux tarifs 
habituels.

À Termonde, les terrains ont été 
achetés et la demande d’étude 
archéologique a été déposée. 
Entre-temps, des recours ont été 
introduits contre le plan 
d’exécution spatiale provincial, le 
permis d’urbanisme, le permis 
d’environnement et la suppression 
des chemins vicinaux, à chaque 
fois par les même requérants. En 
attendant, le plan d’exécution 
spatiale provincial a été suspendu.

À Beveren, les terrains ont été 
achetés et la demande d’étude 
archéologique a été déposée. Là 
aussi, des recours ont été 
introduits contre le plan 
d’exécution, le permis de bâtir, le 
permis environnement et la 
suppression des voiries vicinales. 
Un recours a été introduit contre le 
permis d’environnement. Nous 
espérons que le ministre flamand 
compétent statuera rapidement. 
Les travaux pourront commencer 
dès l’obtention du permis 
d’environnement, puisque la Régie 
des Bâtiments n’a pas encore 
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Daarstraks wees u op het buurtoverleg. Het lijkt mij aangewezen dat 
in deze twee dossiers met de lokale actoren wordt overlegd. Ik heb 
daar gisteren nog over gesproken met de minister van Justitie, en er 
komt inderdaad overleg om te pogen de plooien glad te strijken, 
teneinde de procedurestrijd tot het strikte minimum te beperken en zo 
tijdverlies ten koste van de belastingbetaler tot een minimum te 
beperken.

décidé d’ajourner les travaux.

Les dossiers sont complexes, 
mais j’espère que l’intérêt général 
prévaudra. Nous n’avons aucune 
prise sur les procédures actuelles, 
mais j’ose espérer qu’elles seront 
prochainement terminées. Une 
tentative de conciliation avec les 
acteurs locaux sera lancée.  

02.03  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u zegt 
zelf dat een buurtonderzoek heel belangrijk kan zijn. Dat was ook de 
reden voor mijn vraag in verband met Antwerpen die toch niet zonder 
belang is.

U hebt iets gezegd dat ik toch wel eigenaardig vind. U zegt dat er op 
het uitstel is geanticipeerd bij de contractsluiting. U mag het mij niet 
kwalijk nemen, maar ik vind het hallucinant dat men een contract sluit 
met een aannemer vóór men zeker is dat de vergunningen in orde 
zullen komen en men weet dat men eventueel schadevergoedingen 
zal moeten betalen. Mij lijkt dat geen goed bestuur te zijn. Mij lijkt dit 
op het nemen van risico’s en spelen met geld. Als dan wordt gezegd 
dat er op het uitstel werd geanticipeerd, dan frons ik toch enigszins de 
wenkbrauwen.

Het gaat alweer over veel geld en veel vertraging waaraan nog een 
bijkomend kostenplaatje kan worden verbonden want als die 
gevangenissen niet op tijd klaar zullen zijn, dan zullen wij ons contract 
met Tilburg moeten verlengen. Wij weten nu al dat hiervoor 
onvoldoende geld is opgenomen in de budgetten. De vraag is dan ook 
hoe dit dan weer zal moeten worden betaald voor die 
671 gevangenen in Tilburg. Vanaf 2013 moeten zij immers 
terugkomen en wij zullen geen gevangenissen hebben om ze in op te 
vangen.

Als wij dit allemaal kaderen in de prioriteiten van deze regering, 
waaronder het aanpakken van de straffeloosheid, dan vrees ik dat 
men het paard niet vóór maar achter de kar aan het spannen is. 
Uiteindelijk is men veel aan het beloven, maar zal men het niet 
kunnen waarmaken. Ik hoop dat het u lukt en dat u uw eerste spade 
in maart in de grond zult kunnen steken; Het is immers heel belangrijk 
dat hiervan werk wordt gemaakt en dat er niet langer wordt gemorst 
met het zuurverdiende geld van de belastingbetaler.

02.03  Sophie De Wit (N-VA): Il 
est hallucinant de conclure des 
contrats avec un entrepreneur 
avant même que les permis soient 
en règle. Qui plus est, un retard 
avait été anticipé lors des 
négociations. Tout cela ne 
témoigne pas d'une bonne 
gouvernance et entraîne un 
gaspillage des deniers publics.

Si les prisons ne sont pas prêtes à 
temps, le contrat avec Tilburg 
devra être prolongé. Or, le 
montant budgété à cet effet est 
insuffisant.

Le gouvernement promet de 
nombreuses mesures pour 
endiguer l'impunité mais il ne 
pourra pas tenir ses promesses. 
J'espère que les premiers coups 
de pelleteuse pourront être donnés 
début mars.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan 
de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van 
Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "controles op warmteverlies 
in openbare gebouwen" (nr. 8351)
03 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au 
premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "le contrôle des déperditions de chaleur 
dans les bâtiments publics" (n° 8351)

03.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag is 03.01  Peter Logghe (VB): Les
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ondertussen ongeveer een maand oud, maar het warmteverlies in de 
openbare gebouwen zal niet verminderd zijn.

Openbare gebouwen zijn bijna uit de aard van de zaak gebouwen 
waar veel personen over de vloer komen. Het zijn meestal ook heel 
grote, ruime gebouwen, die enorm vele energie verbruiken. De Regie 
der Gebouwen beheert ongeveer 1 500 gebouwen. Het lijkt mij dan 
ook interessant te informeren naar de controle op het warmteverlies in 
die gebouwen en naar het regelmatige nazicht van het warmteverlies.

Mijnheer de staatssecretaris, zeker in tijden van financiële krapte 
moet het toch wel mogelijk zijn om ook hierop enorm te besparen. 
Vanuit budgettair oogpunt, maar ook vanuit milieuzorg lijkt de vraag 
mij dus belangrijk.

Ten eerste, zijn er standaardprocedures voor de controle op 
warmteverlies in openbare gebouwen van toepassing?

Ten tweede, op welke manier en op welke tijdstippen worden de 
controles uitgevoerd? 

Ten derde, gebeuren de controles door onafhankelijke experts, 
bijvoorbeeld Vinçotte?

Ten vierde, hoeveel gebouwen beheert de Regie der Gebouwen 
momenteel?

Ten vijfde, met welke regelmaat werden de openbare gebouwen in 
2005 tot en met 2010 gecontroleerd? Die vraag mag eventueel 
schriftelijk beantwoord worden.

Ten zesde, wat waren de resultaten van de controles? Wat gebeurt er 
met de resultaten? Binnen welke termijn wordt de overheid geacht om 
maatregelen te nemen om het warmteverlies in haar gebouwen te 
verminderen?

Ten zevende, zijn er plannen om de standaardprocedures hieromtrent 
te wijzigen? Daaronder versta ik dan verscherpen en versterken.

bâtiments publics sont 
généralement de grande taille et 
accessibles au public, et ils 
consomment beaucoup d'énergie. 
D'un point de vue budgétaire, il 
convient donc de contrôler 
l'importance de la déperdition de 
chaleur. 

Existe-t-il des procédures standard 
pour mesurer la déperdition de 
chaleur? Qui effectue ces 
contrôles? Combien de bâtiments 
la Régie gère-t-elle actuellement? 
À quelle fréquence ces bâtiments 
ont-ils été contrôlés entre 2005 et 
2010 et quels furent les résultats? 
La procédure standard sera-t-elle 
renforcée?

03.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Collega Logghe, op 
het ogenblik is er geen standaardprocedure om warmteverlies in de 
openbare gebouwen te controleren. Dat betekent helemaal niet dat er 
niets zou worden gedaan om warmteverliezen te verminderen, 
integendeel.

We merken eerst en vooral op dat het warmteverlies van een gebouw 
tijdens de winterperiode voornamelijk van drie factoren afhangt, 
factoren waarmee uiteraard rekening gehouden moet worden om de 
warmteverliezen te beperken.

Ten eerste, het temperatuurverschil hangt af van het niveau van de 
temperatuur binnen het gebouw. De Regie der Gebouwen heeft als 
beheerder van de gebouwen waarin meer bepaald de federale 
administraties ondergebracht zijn, steeds aandacht besteed aan een 
beperking van de binnentemperatuur tijdens de winter, maar binnen 
de grenzen van het redelijke en zorg dragend voor een goed 
warmtecomfort.

03.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: Il n'existe pas de 
procédure standard pour mesurer 
la déperdition de chaleur dans les 
bâtiments publics mais cela ne 
signifie pas qu'aucune mesure 
n'est prise pour réduire cette 
déperdition.

La déperdition de chaleur dépend 
de trois facteurs. Il y a tout d'abord 
la température dans le bâtiment. 
La Régie veille à limiter la 
température intérieure en hiver. En 
1981, la cellule Énergie a été 
constituée au sein de la Régie 
pour contrôler les installations 
thermiques et la température 
intérieure. Les contrats de l'effectif 
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Tijdens de jaren 80 werd de Regie der Gebouwen belast met de 
controle ter plaatse van de thermische installaties van de gebouwen 
en de beperking van de binnentemperatuur tijdens de winter. 
Daarvoor werd de cel Energie op 1 maart 1981 gecreëerd. Dat kader 
werd voor een jaar aangeworven en niet hernieuwd. De opdrachten 
inzake de controle van de temperatuur werden nadien onregelmatig 
uitgevoerd. Nu is er dus beperktere controle van de temperatuur in de 
openbare gebouwen.

Anderzijds heeft de cel Energie en Duurzame Ontwikkeling drie jaar 
geleden een pilootproject in het hoofdgebouw van de regie zelf 
uitgevoerd, aan de Gulden Vlieslaan en het Jourdanplein te Brussel, 
teneinde het energieverbruik in die gehuurde gebouwen te 
optimaliseren. Dat project bestaat uit een goed beheer van de 
thermische en elektrische installaties, meer bepaald door een 
beperking van de binnentemperatuur. Die recente initiatieven hebben 
een vermindering van 50 % van het gasverbruik tussen 2005 en 2007 
en een besparing van 21 % van het elektriciteitsverbruik tussen 2010 
en 2011 teweeggebracht. De cel Energie en Duurzame Ontwikkeling 
van de Regie der Gebouwen is van plan om dat soort van initiatieven 
uit te breiden naar bepaalde andere gebouwen.

Ten tweede, wat de verbetering van de thermische isolatie van de 
bestaande gebouwen betreft, tussen 2005 en 2010 werden de 
honderden door de Regie der Gebouwen beheerde 
gebouwencomplexen onderworpen aan een energieaudit in het kader 
van het partnerschap tussen de Regie en Fedesco. Die audits 
gebeurden weliswaar voor een zeer beperkt aantal gebouwen op 
basis van een controle via thermografie.

Daarnaast heeft de Regie der Gebouwen op eigen kracht studies en 
werken laten uitvoeren om de thermische isolatie van een groot aantal 
complexen te verbeteren in het kader van de kredieten die haar 
jaarlijks worden toegekend volgens artikel 5.33.03. De Regie 
der Gebouwen beschikt over een jaarlijks budget van 2 miljoen euro 
om dat type dossiers te behandelen.

De resultaten van de studies en de audits worden meestal omgezet in 
voorschriften en worden gevolgd door een uitvoering van werken. De 
termijn om de eigenlijke werken in de praktijk om te zetten, bedraagt 
meestal een tot twee jaar.

Om de kwaliteit van de thermische isolatie van de toekomstige nieuwe 
openbare gebouwen te controleren, is de Regie van plan om 
thermografische controles te laten uitvoeren door private 
controlebureaus, aangezien de thermische isolatiestandaard steeds 
hoger zou liggen.

Ten derde, om de warmteverliezen door luchtindringing te beperken, 
vervangt de Regie der Gebouwen ramen. In de toekomst zullen 
procedures voor de controle van warmteverliezen door luchtindringing 
worden georganiseerd volgens strikte procedures, in het bijzonder 
door het onder druk brengen van een gebouw op het ogenblik van de 
voorlopige oplevering. De Regie beheert op dit ogenblik 976 
gebouwen, waarvan zij eigenaar is, en 522, die zij huurt. Ik herinner u 
eraan dat de meest efficiënte maatregel de vermindering is van de 
temperatuur.

engagé pour ces contrôles n'ont 
pas été renouvelés après un an et 
les contrôles sont donc réalisés 
sur une base irrégulière.

Toutefois, il y a trois ans, un projet 
pilote a été lancé dans le bâtiment 
principal de la Régie pour 
optimiser la consommation 
d'énergie. Grâce à une bonne 
gestion des installations 
thermiques et électriques visant à 
une limitation de la température 
intérieure, la consommation de 
gaz a pu être réduite de 50 % 
entre 2005 et 2007 et la 
consommation d'électricité a 
diminué de 21 % entre 2010 et 
2011. La cellule Énergie et 
Développement durable veut 
élargir cette initiative à d'autres 
bâtiments.

Deuxièmement, l'isolation 
thermique joue un rôle. Entre 2005 
et 2010, plusieurs bâtiments gérés 
par la Régie ont été soumis à un 
audit énergétique. La Régie 
commande des études pour 
améliorer l'isolation thermique d'un 
grand nombre de bâtiments. Elle 
dispose à cet effet d'un budget 
annuel de deux millions d'euros. À 
l'avenir, la Régie entend faire 
réaliser des contrôles par des 
bureaux de contrôle privés.

Troisièmement, la déperdition de 
chaleur due à l’entrée d'air est 
combattue par le remplacement 
des châssis de fenêtres. À l'avenir, 
les procédures seront strictes et 
comprendront notamment la mise 
sous pression d'un immeuble au 
moment de la réception provisoire.

La Régie gère 976 immeubles en 
tant que propriétaire et 552 en tant 
que locataire.

Elle désigne un responsable pour 
l’énergie au sein de chaque 
service présent dans le bâtiment 
principal de la Régie pour veiller à 
optimaliser les installations HVAC 
et électriques et assurer le respect 
de la température. Une économie 
de 10 % pourrait ainsi être 
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In die context en in het kader van de voortzetting van de acties die zij 
heeft ondernomen in haar hoofdgebouw lanceert de Regie 
der Gebouwen momenteel een nieuw initiatief, waarvan de verwachte 
impact een bijkomende besparing van ongeveer 10 % kan zijn. Het 
betreft de aanstelling van een energieverantwoordelijke in elke dienst 
van het hoofdgebouw van de Regie, die zorgt voor het optimaliseren 
van de HVAC- en elektriciteitsinstallaties, en in het bijzonder het 
respecteren van de temperatuurinstellingen in elk lokaal. Dat project 
werd reeds enkele maanden geleden gelanceerd.

Mag ik u ten slotte erop wijzen dat ecologie en duurzame ontwikkeling 
binnen onze gebouwen mij zeer na aan het hart ligt. Ik heb in mijn 
beleidsnota vier pijlers ontwikkeld, waarvan een net dat thema 
behelst. Hieraan zal dus met bijzondere aandacht worden 
doorgewerkt, in samenwerking met de Regie. Ook nieuwe projecten 
zullen dit jaar worden uitgewerkt om onze gebouwen duurzamer en 
energie-efficiënter te maken.

générée. 

J’accorderai une attention 
particulière à cet aspect dans le 
cadre de ma politique. Ma note de 
politique générale comporte quatre 
objectifs en matière d’écologie et 
de développement durable.

03.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik neem er 
nota van dat u met bijzondere aandacht hernieuwbare energie en 
vooral controle op warmteverlies zult opvolgen. Ook ik zal dat met 
bijzondere aandacht opvolgen.

Men kan uiteraard de temperatuur beperken, maar dat kan men niet 
oneindig. U zegt dat zelf ook. Op een bepaald moment bereikt men de 
minimumtemperatuur en dan kan men niet lager meer gaan of men 
brengt andere levensvoorwaarden enigszins in het gedrang.

Op het vlak van isolatie kan er ook heel wat worden ondernomen.

U had het over een energieaudit, die in een beperkt aantal gebouwen 
heeft plaatsgevonden. Ik had willen weten over hoeveel gebouwen het 
gaat en of men eraan denkt om die energieaudits uit te breiden.

Ik neem nota van het feit dat u een energieverantwoordelijke zult 
aanstellen voor de units en dat er procedures zullen worden 
uitgewerkt. Het is veel “zullen” en “zal”. Ik zal het dossier in elk geval 
van heel dichtbij volgen, want als er iets duidelijk is, mijnheer de 
staatssecretaris, dan is het wel dat men met maatregelen een 
substantiële vermindering van het warmteverlies kan realiseren. Zoals 
u zelf zegt, kan er op een bepaald moment tot 50 % worden bespaard 
op de gasfactuur en tot 21 % op de elektriciteitsfactuur. Dat zijn 
ernstige cijfers. Een en ander zou dan ook beter algemeen worden 
doorgetrokken, zeker in tijden van financiële krapte. Als men 
inspanningen vraagt van de burger, mag men die ook verwachten van 
de overheid.

La présidente: On ne peut qu'être d'accord avec cette orientation.

03.03  Peter Logghe (VB): Il est 
impossible de baisser la 
température à l’infini. Des mesures 
peuvent également être prises au 
niveau de l’isolation. 

Quel est le nombre exact 
d’immeubles qui ont été soumis à 
un audit énergétique? Vous vous 
exprimez encore souvent au futur 
dans ce dossier, que je ne 
manquerai pas de suivre de près. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de 
eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van 
Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "een leegstaand pand in 
Gent" (nr. 8422)
04 Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 



CRIV 53 COM 358 17/01/2012

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2011 2012 KAMER-3E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

13

Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "un immeuble inoccupé à Gand" 
(n° 8422)

04.01  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, er worden 
gebouwen gepland en er zijn gebouwen in gebruik, maar ik vermoed 
dat de federale overheid ook nog wel een aantal gebouwen heeft die 
leegstaan, soms al een geruime tijd. In Gent is er een pand, op de 
gelijkvloerse verdieping, op de Brugsesteenweg. Volgens de stad 
Gent is het eigendom van de federale overheid. Het zou, opnieuw 
volgens de stad Gent, al geruime tijd, meer dan 10 jaar, leegstaan.

Uit de door mij bijgevoegde foto – u hebt die vermoedelijk per fax 
gekregen, maar ik wil u die ook gerust digitaal bezorgen – blijkt dat 
het gebouw zeer sterk verloederd is. De wijk waarin het gelegen is, de 
19e-eeuwse gordel in Gent, kampt met verloedering en vervreemding. 
Men is daar zeker gevoelig voor de leegstandsproblematiek. 
Leegstaande gebouwen zijn ook een versterkende factor. Ze worden 
aangepakt door vandalen en er wordt graffiti op gespoten. Zo kan 
men duidelijk zien dat het betreffende gebouw al een geruime tijd 
verkommerd is.

De stad Gent laat weten dat het gebouw nog niet op de lijst van 
leegstaande gebouwen van de stad Gent staat. Blijkbaar heeft de 
stad Gent pas op 8 november 2011 een akte laten opstellen inzake 
leegstand, maar de stad Gent laat, in antwoord op een schriftelijke 
vraag van een gemeenteraadslid van het Vlaams Belang, weten dat 
de federale overheid een vrijstelling geniet van belasting op 
leegstand.

Ik heb de volgende vragen.

Sinds wanneer is de federale overheid eigenaar van dit pand? Wat 
was de oorspronkelijke functie van het pand? Wat was de 
oorspronkelijke reden van de aankoop? Wat was de laatste functie? 
Hoe lang staat het gebouw al leeg – volgens de stad Gent al meer 
dan 10 jaar – en waarom staat het al zo lang leeg? Zijn er eventueel 
plannen met dat pand? Ik spreek over de gelijkvloerse verdieping. 
Zoals u op de foto kunt zien, worden de bovenverdiepingen verhuurd. 
Wanneer zullen de eventuele plannen met het pand gerealiseerd 
worden?

Ik heb geen plaatsbezoek gebracht. Ik heb alleen foto’s van de 
buitenzijde gekregen. Daarop is te zien dat er onder meer graffiti op 
aangebracht is. Gent kampt – dat heeft natuurlijk ook een beetje te 
maken met het beleid van burgemeester Termont – met veel 
kraakgevallen. In hoeverre zijn er ook gevallen bekend waarbij het 
gebouw werd gekraakt? Is er schade aan het gebouw? Zijn er 
inbraken geweest? Zijn er gevallen van sluikstorten? Heeft men 
gegevens daarover?

Werden er specifieke maatregelen genomen om vandalisme, 
overlast, schade aan het gebouw, inbraken, het sluikstorten en 
kraken, enzovoort te vermijden? Zo ja, welke? Hoe verklaart u dat de 
federale overheid vrijstelling van belasting op leegstand geniet? Het is 
misschien niet mogelijk dat een lokaal bestuur een dergelijke 
belasting aan de federale overheid kan opleggen.

Mogelijk is dat ook voor andere zaken een algemene maatregel.

04.01  Tanguy Veys (VB): Le rez-
de-chaussée d'un bâtiment situé 
sur la Brugsesteenweg à Gand 
qui, selon la ville de Gand, 
appartient à l'État fédéral, est 
inoccupé depuis plus de dix ans 
déjà. Il semble que les autorités 
fédérales soient exonérées de la 
taxe d'inoccupation. Le bâtiment 
ne figure pas encore sur la liste 
des bâtiments inoccupés de Gand.

Depuis quand ce bâtiment 
appartient-il aux autorités 
fédérales? Quelle en était 
l'affectation et que compte-t-on en 
faire à l'avenir? Sera-t-il démoli? 
Est-il endommagé? Des mesures 
ont-elles été prises pour éviter une 
dégradation? Pourquoi les 
autorités fédérales sont-elles 
exonérées de la taxe 
d'inoccupation?
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Die leegstandbelasting heeft natuurlijk een reden, namelijk eigenaars 
ertoe aanzetten een gebouw niet te lang leeg te laten staan. Ik 
vermoed niet dat het om speculatieve redenen al tien jaar leeg staat, 
maar eerder dat men soms door de bomen het bos niet meer kan 
zien.

Het feit dat er geen belasting op leegstand moet worden betaald, zal 
de federale overheid vermoedelijk ook niet meteen tot actie 
aanzetten. Men kan het dossier een jaartje laten rusten als men nog 
niet over de middelen beschikt.

Dat is echter geen goede zaak. In deze tijden van besparingen 
moeten wij zorgzaam omspringen met het patrimonium van de 
federale overheid. Daarnaast zet leegstand ook aan tot verloedering.

Het lijkt mij geen goede zaak dat de federale overheid van de burgers 
inspanningen verwacht, maar ondertussen zelf gebouwen laat 
verkommeren. Vandaar mijn aandrang om daar het nodige aan te 
doen.

04.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mevrouw de 
voorzitter, collega Veys, de federale overheid is sinds 26 april 1983 
eigenaar van het pand en het beheer wordt waargenomen door de 
Regie der Gebouwen. 

De gehele site werd aangekocht ten behoeve van het toenmalige 
Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica. Deze dienst werd, 
zoals u weet, inmiddels geregionaliseerd. De gelijkvloerse verdieping 
werd door het BEE gebruikt als kantoor en de achterliggende loodsen 
deden dienst als opslag van materialen, voornamelijk lantaarnpalen. 
Het gebruik door het BEE is zowel de oorspronkelijk functie, de reden 
van aankoop, als de laatste functie die de site heeft gehad. Een deel 
van de site, een achteraangelegen perceel waarop zich een loods 
bevindt, werd inmiddels overgedragen aan het Vlaams Gewest. 

Het pand staat leeg sinds het door de dienst BEE verlaten werd. Bij 
gebrek aan een nieuwe bestemming of plannen voor een federale 
dienst werd besloten het geheel te verkopen. De reden van de reeds 
lange leegstand is te wijten aan problemen met de verkoopprocedure, 
waarbij bij de renovatie van de bovenliggende appartementen een 
bouwonderneming werken heeft uitgevoerd zonder rekening te 
houden met de eigendomsrechten van de overheid. Aangezien de 
gecreëerde toestand op bouwkundig vlak onomkeerbaar is, moet een 
correctie van de basisakte gebeuren vooraleer een rechtsgeldige 
eigendomsoverdracht van het federale eigendom kan gebeuren. 

De betrokken partijen, de mede-eigenaars, vertegenwoordigd door de 
syndicus, de oorspronkelijke instrumenterende notaris, de door de 
syndicus nieuw aangestelde notaris en de federale overheid, 
vertegenwoordigd door de Regie der Gebouwen en het 
aankoopcomité van de FOD Financiën, zijn er nog niet in geslaagd 
om een minnelijke regeling te treffen. 

In een poging het verkoopdossier te faciliteren werd de site in loten 
gesplitst. De loten die niet betrokken zijn bij de problematiek van de 
basisakte werden in 2010 voor verkoop overgedragen aan het 
aankoopcomité. 

04.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: L’État fédéral est 
propriétaire depuis le 26 avril 1983 
de ce bâtiment qui est géré par la 
Régie des Bâtiments. Le site avait 
été acquis pour l’Administration de 
l’Électricité et de 
l’Électromécanique (AEE), qui a 
été régionalisée entre-temps. Une 
partie du site, comportant un 
hangar, a été transférée à la 
Région flamande.

Le bâtiment est inoccupé depuis le 
départ de l’AEE. Comme il ne 
trouvait pas de nouvelle 
affectation, on a décidé de le 
vendre. Son inoccupation est due 
à des problèmes liés à la 
procédure de vente. En effet, 
l’entreprise de construction qui a 
effectué des travaux de rénovation 
aux étages n’a pas tenu compte 
des droits de propriété de l’État 
fédéral. Une correction devra, dès 
lors, être apportée à l’acte de base 
avant qu’on puisse procéder à une 
vente valable en droit. Il n’a pas 
encore été possible, jusqu’ici, de 
régler ce dossier à l’amiable. Par 
contre, les lots du site qui ne sont 
pas concernés par le problème ont 
été transférés au comité 
d’acquisition en 2010 pour être 
vendus. 

Des plaintes portent effectivement 
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Er werden ons reeds klachten meegedeeld inzake overlast ten 
gevolge van de toestand van het pand. Zo zijn sluikstorten en 
wildgroei van onkruid regelmatig terugkerende fenomenen waarmee 
het pand vaak te kampen heeft. De Regie der Gebouwen laat dit op 
geregelde tijdstippen verwijderen. 

Daarnaast heeft de Regie der Gebouwen reeds herhaalde malen 
bewarende maatregelen genomen om het pand zo goed mogelijk af 
te schermen tegen vandalisme, inbraken enzovoort. Zo werden onder 
andere de deuren die toegang verschaffen tot het pand 
gebarricadeerd, werden diverse ruimten afgeschermd enzovoort. 

Inzake de problematiek van de leegstandheffing, er bestaat juridische 
betwisting of de federale overheid in het algemeen vrijgesteld zou zijn. 
Ik laat dat de diensten onderzoeken. Laat echter duidelijk zijn dat het 
gegeven of wij al dan niet vrijstelling hebben van leegstandheffing 
voor mij niet relevant is voor de oplossing van het dossier. Elk 
leegstaand gebouw dat geen functie meer heeft of in de toekomst 
geen functie meer zal hebben voor de federale overheid, moet zo snel 
mogelijk, hetzij een andere functie krijgen, hetzij van de hand gedaan 
worden. Ik dring aan op spoed in al dergelijke dossiers, ook in dit 
dossier. Ik hoop dat de juridische betwistingen zo snel mogelijk 
kunnen worden beslecht. 

sur des dépôts clandestins 
d’immondices et sur la prolifération 
d’herbes folles, que la Régie fait 
enlever régulièrement. Des 
mesures sont également prises 
pour protéger le bâtiment contre le 
vandalisme et les intrusions.

Un litige juridique concerne la 
question de savoir si l’État fédéral 
est exonéré de la taxe sur les 
immeubles inoccupés. Je 
demanderai que ce point soit 
vérifié. Quoi qu’il en soit, 
j’insisterai pour que ce dossier soit 
réglé dans les meilleurs délais.

04.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik dank u voor uw engagement inzake het beleid ten 
opzichte van dergelijke leegstaande panden. Ik hoop samen met u dat 
dit dossier zo snel mogelijk en op de meest voldane manier kan 
worden afgesloten. 

04.03  Tanguy Veys (VB): Je 
soutiens le secrétaire d’État dans 
sa politique en matière 
d’immeubles inoccupés. J’espère 
que ce problème sera résolu 
rapidement. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, 
toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan 
de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de brand in 
het Justitiepaleis te Brussel" (nr. 8556)
05 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, 
adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "l'incendie au Palais de 
Justice de Bruxelles" (n° 8556)

05.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de 
staatssecretaris, begin januari was er een brand in het Brusselse 
Justitiepaleis. Uit de pers heb ik vernomen dat de brand aangestoken 
was. Ik wil u hierover vandaag enkele vragen stellen; morgen stel ik 
aan minister Turtelboom vragen die meer toegespitst zijn op de 
werking van Justitie.

Hebt u er al een idee van de omvang van de schade? Welke 
herstellingswerken zijn er gepland, tegen wanneer?

Klopt het dat het brandalarm niet in werking trad op de dag van de 
feiten? Wanneer werd het brandalarm voor het laatst gecontroleerd, 
door wie?

05.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Un incendie, qui serait 
d'origine criminelle, a frappé le 
Palais de Justice de Bruxelles au 
début du mois de janvier. Quelle 
est l'ampleur des dégâts? Quels 
sont les travaux de réparation 
nécessaires? L'alerte incendie n'a-
t-elle pas fonctionné? Les auteurs 
ont-ils pu être filmés par les 
caméras?

Dans le quotidien De Standaard, 
les magistrats ont plaidé pour un 
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U hebt wellicht ook via de pers vernomen dat de magistraten hebben 
opgeroepen tot meer veiligheid? In het artikel in De Standaard
somden zij nog andere mankementen op. Zo zouden de 
brandblussers niet gewerkt hebben en zou er geen boodschap 
omgeroepen zijn toen de brand woedde. De personen in het 
justitiepaleis werden dus niet gewaarschuwd. Er zou ook geen globaal 
evacuatieplan voor het justitiepaleis bestaan. De magistraten willen 
dat daar dringend werk van gemaakt wordt.

Mijnheer de staatssecretaris, kloppen die berichten? Zult u werk 
maken van de veiligheidsmaatregelen? Die problematiek sleept 
immers al jaren aan, niet alleen in het justitiepaleis, maar ook in de 
vredegerechten. Wij hebben daar twee jaar geleden trouwens een 
schrijnende situatie vastgesteld.

In dit concrete geval zouden er – zo lees ik in de pers –
camerabeelden genomen zijn. Klopt het dat de camera’s 
functioneerden? Heeft men de daders op de beelden kunnen 
herkennen? Heeft men de daders gevonden?

Tot slot heb ik een vraag over de toekomst van het justitiepaleis. Ik 
weet dat er iets moet gebeuren met het justitiepaleis. Daar is al veel 
over gediscussieerd. Er is al vaak verhuisd naar of uit het 
justitiepaleis. Men heeft al andere lokalen gehuurd, maar er is nog 
geen definitieve oplossing naar voren geschoven. Hebt u ter zake 
reeds overleg gehouden met uw collega van Justitie, mijnheer de 
staatssecretaris? Kunt u daar iets meer over vertellen? Wanneer zal 
de definitieve beslissing vallen? Ik dank u alvast voor uw antwoord.

renforcement de la sécurité et 
dénoncé toute une série de 
manquements. Ainsi, il n'existerait 
pas de plan d'évacuation digne de 
ce nom. Confirmez-vous cet état 
de choses?

Quand prendra-t-on une décision 
définitive à propos du Palais de 
Justice de Bruxelles? La 
concertation organisée à ce sujet 
avec la ministre de la Justice 
progresse-t-elle?

05.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Collega Van 
Vaerenbergh, de lokalen waar het gebrand heeft, hebben relatief 
weinig schade geleden. Een enkel lokaal en een gang zijn getroffen 
door de vlammen. De waterschade is beperkt. Er is uiteraard wel heel 
wat rookschade. Die rookschade is gespreid over drie verdiepingen 
en meerdere gangen en kantoren. Een eerste schoonmaak van de 
muren en plafonds is noodzakelijk vooraleer we kunnen bepalen of er 
bijkomende werken nodig zijn. Het lokaal en de gang die door de 
vlammen zijn getroffen, moeten opnieuw in goede staat worden 
gebracht, maar de hoofdstructuur is niet aangetast. Bepaalde delen 
van de aangrenzende lokalen moeten worden hersteld. Bepaalde 
leidingen moeten worden vervangen. De elektrische installatie moet 
worden vervangen en/of gecontroleerd. Er werden prijsopgaven 
gevraagd en de offertes worden in de eerstkomende dagen verwacht. 
De werken zullen minstens enkele weken in beslag nemen.

De kostprijs van de werken voor het redden van de dossiers en het 
opnieuw in goede staat brengen van de lokalen, moet nog worden 
geraamd. Die werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases. 
Ze slaan, enerzijds, op de dossiers en het informaticamateriaal en, 
anderzijds, op de lokalen. De beslissing om bepaalde dossiers of 
gedeelten van dossiers in papieren versie te herstellen, naar gelang 
van het al of niet bestaan van een kopie op computer, hangt af van 
Justitie. Er wordt op dit ogenblik een raming gemaakt van die 
reddingswerken.

Het brandalarm is een alarm dat manueel aangezet moet worden. Dat 
gebeurde in dit geval niet tijdig genoeg. Automatische rookdetectoren 
zijn niet aanwezig en zijn ook niet verplicht. Ik heb echter aan mijn 

05.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: Les dégâts des 
eaux dans les locaux touchés par 
l'incendie sont limités. En 
revanche, les dégâts de fumée 
sont considérables et plus 
étendus. Après un premier 
nettoyage, nous pourrons juger de 
la nécessité d'effectuer des 
travaux de réparation 
supplémentaires. Globalement, les 
travaux dureront quelques 
semaines. J'attends les offres.

Le coût de reconstitution des 
dossiers doit encore être estimé et 
dépend de la décision de la 
ministre de la Justice quant à 
savoir si chaque dossier doit 
également être reconstitué sur 
papier.

L'alerte incendie n'a pas été 
activée à temps manuellement. 
Les locaux n'étaient pas équipés 
de détecteurs de fumée 
automatiques et ceux-ci ne sont 
d'ailleurs pas obligatoires. Il me 
paraît toutefois utile d'en placer le 
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administratie gevraagd om dat zo snel als mogelijk te onderzoeken en 
om er, indien nodig, te installeren waar mogelijk. De periodieke 
controle van het brandalarm valt normaal ten laste van de in het 
gebouw gevestigde diensten, maar werd tot nu toe uitgevoerd door de 
Regie der Gebouwen. De Regie der Gebouwen werd door de 
diensten van het Justitiepaleis niet op de hoogte gebracht van 
enigerlei defect aan het systeem. De bewakingscamera’s 
functioneerden in de zone die door de brand werd getroffen.

Naar aanleiding van een aantal veiligheidsvoorvallen in het paleis, 
werd een driefasenplan goedgekeurd door de Ministerraad in maart 
2010. Fase 1 en 2 zijn in uitvoering en fase 3, dat over de toekomst 
van het paleis gaat, werd al grondig voorbereid door de diensten 
alsook door Justitie. Ik heb daarover gisteren nog overleg gevoerd 
met de minister van Justitie. In de komende weken is er uiteraard nog 
verder overleg gepland tussen onze respectieve kabinetten en 
administraties om die beleidskeuzes verder te onderzoeken. Pas dan 
kan er ook een precieze timing worden vooropgesteld.

Het overleg met de minister heeft dus plaatsgevonden en wij zullen 
daar zo snel als mogelijk in handelen door ter zake beslissingen te 
nemen, niet alleen voor het Justitiepaleis, maar voor heel de 
Poelaertsite.

plus rapidement possible. Le 
contrôle périodique de l'alerte 
incendie incombe normalement 
aux services établis dans le 
bâtiment, mais a jusqu'à présent 
été réalisé par la Régie des 
Bâtiments. Cette dernière n'a pas 
été informée de défectuosités 
éventuelles. Les caméras de 
surveillance ont fonctionné dans la 
zone touchée par l'incendie.

À la suite de plusieurs incidents 
ayant mis en péril la sécurité dans 
le palais, le Conseil des ministres 
a approuvé un plan en mars 2010. 
Les phases 1 et 2 sont en cours 
de réalisation et la phase 3, qui 
concerne l'avenir du palais, a déjà 
été minutieusement préparée par 
les services et par la Justice. Je 
me suis encore concerté hier à ce 
sujet avec la ministre de la Justice. 
Il est encore trop tôt pour établir un 
calendrier précis.

05.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de 
staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.

Uit het eerste deel van uw antwoord blijkt dat er nog niet zoveel 
informatie beschikbaar is. Ik hoop alleszins dat er prioriteit zal worden 
gegeven aan de bijkomende veiligheidsmaatregelen en die 
modernisering. Er is kennelijk geen automatisch brandalarm, maar 
dat lijkt mij toch vrij rudimentair in zo’n justitiepaleis, waar dagelijks 
veel volk over de vloer komt. Dat geldt niet alleen voor de bezoekers, 
maar ook voor wie er moet werken. Ik denk aan het griffiepersoneel 
en de magistraten. Ik denk dat dat cruciaal is en dat een en ander kan 
bijdragen tot een moderne en toegankelijke Justitie. Er wordt altijd 
gezegd dat Justitie makkelijk bereikbaar moet zijn voor de burgers, 
maar dat moet ook letterlijk het geval zijn. Justitie moet een huis zijn 
waarin iedereen veilig terecht kan.

Ik verwees naar het evacuatieplan in mijn vraag. Klopt het dat er geen 
globaal evacuatieplan bestaat voor het justitiepaleis?

05.03  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Dans un bâtiment aussi 
fréquenté que le Palais de Justice, 
la sécurité et la modernisation 
doivent être prioritaires. C’est un 
droit indéniable pour les visiteurs, 
le personnel et les magistrats.

Est-il exact que le Palais de 
Justice ne dispose d’aucun plan 
d’évacuation?

05.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Voor het 
evacuatieplan is eigenlijk de FOD Justitie verantwoordelijk. U moet 
die vraag stellen aan de bevoegde minister. Ik zal de vraag hoe dan 
ook doorgeven aan mijn collega.

05.04  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: C’est le 
SPF Justice qui est compétent 
pour ce qui concerne le plan 
d’évacuation.

05.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Ik zal de vraag misschien 
herhalen. Ik vind zo'n plan vrij basic in gebouwen waar dagelijks 
zoveel mensen over de vloer komen. Ik hoop dat aan de opmaak 
ervan prioriteit zal worden gegeven en dat de samenwerking met 
Justitie uiteindelijk in betere banen zal worden geleid, want volgens 
mij was daar in het verleden vaak de knoop gebonden.

05.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Il me semble que la 
coopération entre la Régie des 
Bâtiments et la Justice laisse à 
désirer.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

06 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de staatssecretaris voor Staatshervorming,
toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan 
de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de lokalen 
van de raadkamer in het Brusselse Justitiepaleis" (nr. 8683)
06 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, 
adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "les locaux de la chambre 
du conseil au Palais de Justice de Bruxelles" (n° 8683)

06.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijn vragen zijn op een 
ander moment ingediend, maar zij houden wel enigszins verband met 
elkaar. Deze vraag handelt eveneens over het justitiepaleis in Brussel, 
maar dan met betrekking tot de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Ik had die vraag ook al gesteld aan uw 
collega, minister Turtelboom, maar zij heeft mij naar u doorverwezen. 

Begin december 2011 werden de lokalen in de kelderverdieping 
afgekeurd door de arbeidsgeneesheer. Die lokalen op de –2 zouden 
klein, vochtig en slecht verlucht zijn. Er werd een oplossing gevonden 
op de eerste kelderverdieping, maar daar is dan weer een ander 
probleem aan de orde, namelijk die lokalen zouden niet geschikt zijn 
voor het soort zittingen die erin moeten plaatsvinden.

Ook is het cellencomplex verder afgelegen. Daar rijzen opnieuw 
vragen over beveiliging en extra beveiligingswerken. 

Mijnheer de staatssecretaris, hebt u ook inzake dit dossier reeds 
contact gehad met de minister van Justitie? 

Welke plannen zijn er gemaakt om deze problemen te verhelpen? 

Welke optie zal uiteindelijk gekozen worden? Zal men op verdieping –
2 aanpassingswerken doen om zo te voldoen aan de eisen van de 
arbeidsinspectie of zal men verdieping –1 extra gaan beveiligen? 

In welke kostprijs voorziet u? 

Wanneer zullen de werken kunnen worden aangevat? Hoe lang zullen 
de werken duren? 

06.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Début décembre 2011, le 
médecin du travail a formulé une 
évaluation négative pour les 
locaux de la Chambre du conseil 
et de la Chambre des mises en 
accusation du Palais de Justice de 
Bruxelles. Les locaux aménagés 
dans la cave seraient trop exigus, 
trop humides et mal aérés. 

Une solution a été trouvée à 
l’étage supérieur, mais les locaux 
situés à cet endroit ne 
conviendraient pas pour ce type 
d’audiences. Ils sont également 
éloignés des cellules, ce qui pose 
un problème de sécurité.

Qu’a donné la concertation entre 
le secrétaire d’État et la ministre 
de la Justice ? Quelle option a été 
retenue ? Que coûteront les 
travaux d’aménagement? Quand 
commenceront-ils?

06.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Collega 
Van Vaerenbergh, zoals ik daarnet reeds heb gezegd, heb ik gisteren 
nog met de minister van Justitie een overleg gehad over enkele 
dossiers, waaronder het justitiepaleis van Brussel, in het algemeen, 
en de veiligheidsproblematiek in het bijzonder. Er is ook structureel 
overleg tussen onze kabinetten. Er vinden ter zake ook geregeld 
vergaderingen plaats met Justitie en de Regie der Gebouwen. Wij 
wensen dat het overleg structureel en optimaal verloopt, teneinde de 
samenwerking zo goed als mogelijk te laten verlopen. Ik treed de 
minister van Justitie bij: dat is ons beider intentie.

Wat de veiligheid van het justitiepaleis betreft, er is een speciale 
werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van Justitie, de 
magistratuur, de FOD, de Regie der Gebouwen, de politie, de 
advocatuur en het veiligheidskorps. Het specifieke punt dat u hebt 

06.02  Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État: Il existe bien une 
concertation structurelle entre la 
Régie des Bâtiments et la Justice. 
La sécurité du Palais de Justice a 
encore été évoquée pas plus tard 
qu’hier. Un groupe de travail ad 
hoc planche sur la question. 

Le cas particulier de la chambre 
du conseil et de la chambre des 
mises en accusation n’a pas été 
abordé lors de la dernière réunion, 
mais le système de ventilation des 
locaux situés au niveau –2 a déjà 
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aangehaald werd niet besproken op de laatste vergadering, maar om 
de problemen van de arbeidsconditie te verhelpen, zal het 
ventilatiesysteem voor de kamer van inbeschuldigingstelling worden 
aangepast. Die aanpassing van het ventilatiesysteem vergt 
aanpassingswerken van de lokalen, afhankelijk van het gekozen 
systeem.

De Regie zal dus de bestaande lokalen aanpassen op het niveau –2. 
Het studiebureau dat met die opdracht belast is, heeft zijn conclusies 
nog niet gegeven. Het is dus momenteel onmogelijk het bedrag van 
de werken te becijferen en de duur ervan te bepalen. De beveiliging 
van de vier zittingszalen op het niveau –1 maakt bovendien het 
voorwerp uit van een ander dossier, dat werd uitgevoerd in het kader 
van het driefasenplan over het geheel van het justitiepaleis. Daarover 
hebben wij het daarnet al gehad.

été adapté. J’ignore encore quel 
sera le coût des travaux et leur 
durée. Je dois attendre les 
résultats de l’étude pour pouvoir 
déterminer ces deux éléments.

La sécurisation des quatre salles 
d’audiences situées au niveau –1 
s’inscrit dans le plan en trois 
étapes qui concerne l’ensemble du 
Palais de Justice.

06.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de 
staatssecretaris, u kondigt aan dat u goed zult samenwerken. Ik hoop 
dat dit ook zal gebeuren. Kunt u nog iets meer zeggen over de timing 
van het dossier?

06.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Ik kan pas een 
concrete timing geven wanneer de studieopdracht is beëindigd en wij 
de conclusies van de studie kennen, zodat wij weten welke technische 
oplossingen er kunnen worden gevonden. Ik neem aan dat u het over 
de timing voor het ventilatiesysteem had?

06.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Inderdaad. 06.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): En effet.

06.06 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Zodra de studie af 
is, kan ik u de timing bezorgen. De opdracht is bezig. Ik heb er geen 
zicht op wanneer de studieopdracht beëindigd zal zijn. Ik zal dat 
navragen en ik zal het u laten weten.

La présidente: C’est vrai que cela serait bien d’avoir cette échéance-
là en tout cas pour la suite des travaux.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La réunion publique de commission est levée à 11.13 heures.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.13 uur.


