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TITEL I : DEFINITIES - ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Definities

1.1. Onder "reglement" wordt verstaan het administratief reglement bepalende de
voorwaarden waaronder de Regie der Gebouwen terreinen, gebouwen en
aanhorigheden ter beschikking stelt van bezettende diensten.
1.2. Wanneer in dit reglement sprake is van "de Regie" wordt bedoeld de Regie der
Gebouwen.
1.3. Onder "bezettende dienst" of "bezettende diensten" wordt verstaan elke in artikel
2 van de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der
Gebouwen genoemde instantie of instanties voor wie de Regie optreedt in het
kader van voormelde wet.
1.4. Onder "goed" wordt verstaan de terreinen, gebouwen of aanhorigheden, al dan
niet eigendom van de Staat, die de Regie aan een bezettende dienst of aan
bezettende diensten ter beschikking stelt met nauwkeurige aanduiding van het
doel van deze terbeschikkingstelling.
1.5. De "contracterende derde" is elke instantie waarvan de Regie ingevolge een
overeenkomst een goed ter beschikking krijgt met het oog op de uitoefening van
haar opdracht. In de praktijk zal dit veelal een eigenaar-verhuurder zijn.
1.6. Het "contract" is de geschreven overeenkomst tussen de Regie en de
contracterende derde.

2.

1.7.

De "beheersovereenkomst" is het op schrift gestelde akkoord tussen de Regie
en de bezettende diensten over de wijze waarop deze laatsten respectievelijk
zullen bijdragen in de lasten die overeenkomstig onderhavig reglement ten laste
worden gelegd van de bezettende diensten.

1.8.

De “welzijnswet” is de “wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk”. Zijn uitvoeringsbesluiten vormen
de Codex over het welzijn op het werk.

Algemene bepalingen
2.1. Preliminaria - basisprincipes
Overeenkomstig de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der
Gebouwen, inzonderheid het artikel 2, behoort het tot de statutaire opdracht van
de Regie der Gebouwen “(…) de terreinen, gebouwen en aanhorigheden ervan,
die noodzakelijk zijn voor de diensten van de Staat, voor de door de Staat
beheerde openbare diensten, voor de uitvoering van de internationale
verplichtingen van de Staat inzake immobiliën alsmede voor de huisvesting van
sommige categorieën van het door de Staat bezoldigde personeel, ter
beschikking van de Staat te stellen”.
“Daartoe”, zo bepaalt voormelde wet verder, “richt zij gebouwen op, richt ze in en
onderhoudt ze, koopt aan en onteigent, verkoopt, geeft en neemt de onroerende
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goederen in huur en doet alle verrichtingen die betrekking hebben op het doel dat
zij nastreeft of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken”.
Samengevat voert de Regie haar statutaire opdracht uit door het ter beschikking
stellen van gebouwen die
-

hetzij eigendom zijn van de Staat,

-

hetzij door een derde op contractuele basis ter beschikking van de Regie
der Gebouwen werden gesteld (huurcontracten en soortgelijke
overeenkomsten).

Omdat reeds kort na de oprichting van de Regie der Gebouwen werd ingezien
dat de respectievelijke rechten en plichten in ieder geval nauwkeuriger bepaald
moesten worden dan met een verwijzing naar analogie met de bepalingen van
het gemeen huurrecht, kwam reeds in 1973 een eerste versie van een
zogenaamd "Administratief onderhoudsreglement versie 1973" tot stand. Het
werd opgemaakt door de toenmalige minister van Openbare werken, bevoegd
voor de Regie der Gebouwen.
Sindsdien werd het "Administratief onderhoudsreglement versie 1973" steevast
gebruikt om de relatie tussen de Regie en de bezettende diensten te regelen.
Doorheen de jaren bleek het document evenwel niet langer te beantwoorden aan
de noden van een snel evoluerende maatschappij, vandaar de noodzaak aan
een vernieuwde versie.
Er werd voor geopteerd de benaming "Administratief onderhoudsreglement
versie 1973" (hierna "het oude reglement") te vervangen door "Administratief
reglement versie 2008" (hierna : "het nieuwe reglement") omdat het reglement uit
zijn aard niet alleen onderhoudsaspecten behelst.
Zowel de Regie als de diensten die door de Regie overeenkomstig haar
statutaire opdracht gehuisvest worden, dienen dit nieuw reglement dat hun
relaties bepaalt, na te leven.
Voor zover er in onderhavig nieuw reglement niet van wordt afgeweken :
-

worden de relaties tussen de Regie en de bezettende dienst(en) geregeld
naar analogie met de gemeenrechtelijke bepalingen van het huurrecht;

-

is het in goede staat houden van wat onroerend is uit zijn aard of door
bestemming een last van de Regie der Gebouwen of de contracterende
derde;

-

is het in goede staat houden van wat roerend is, een last van de
bezettende diensten.

Bovenstaande principes gelden zowel in gebouwen die :
-

hetzij eigendom zijn van de Staat,

- hetzij door een contracterende derde ter beschikking worden gesteld.
Wezenlijk is de situatie voor de bezettende dienst steeds dezelfde, ongeacht of
hij gehuisvest wordt in een gebouw eigendom van de Staat als in een gebouw dat
door een contracterende derde ter beschikking wordt gesteld.
Administratief reglement versie 110601

6

De huisvesting van sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd
personeel gebeurt door de tussenkomst van de bezettende dienst waaronder
betrokkene ressorteert. De bezettende dienst waakt erover dat onderhavig
reglement wordt toegepast in de relatie tussen de Regie en de bezettende dienst.
2.2.

Plaatsbeschrijving
Telkens de Regie een goed ter beschikking stelt aan één of meer bezettende
diensten, stelt zij vooraf een in een proces-verbaal vast te leggen omstandige
tegensprekelijke plaatsbeschrijving op. Daartoe nodigt de Regie de bezettende
dienst of bezettende diensten per aangetekend schrijven uit. Dit proces-verbaal
wordt medegetekend door de bezettende dienst of de bezettende diensten, op
het moment dat het goed effectief betrokken wordt of ten laatste gedurende de
eerste maand na het betrekken van het goed. Dit effectief betrekken wordt
vastgesteld middels een door de Regie en de bezettende dienst of bezettende
diensten te ondertekenen "proces-verbaal van overgave en overname".
Een analoge regeling van tweevoudig proces-verbaal geldt telkens wanneer een
bezettende dienst of bezettende diensten een goed verlaat of verlaten.
De gedetailleerde raming van de eventuele schade zal nadien, in overeenkomst
tussen alle betrokkenen, worden opgesteld op basis van de plaatsbeschrijving bij
ingang en bij uitgang en eventuele tussentijdse plaatsbeschrijvingen, en rekening
houdend met de vetusteit, het normale gebruik en mogelijk voorgekomen
heirkracht. Deze raming zal worden vastgelegd in een "proces-verbaal van
raming der schade" met vermelding van het bedrag der schade, inclusief B.T.W.
Indien de bezettende dienst of de bezettende diensten niet vertegenwoordigd
worden of niet aanwezig zijn bij de vooraf per aangetekend schrijven
aangekondigde plaatsbeschrijvingen, stelt de Regie deze ambtshalve op en
vermeldt dit in het betreffende proces-verbaal van plaatsbeschrijving.
Bovenbeschreven procedure kan samenvallen met de analoge procedure tussen
de Regie en een contracterende derde. In dat geval wordt het proces-verbaal of
worden de processen-verbaal van de betreffende verrichtingen getekend door
alle betrokken partijen, te weten de Regie, de contracterende derde en de
bezettende dienst of de bezettende diensten.

2.3. Vertegenwoordiging
In het proces-verbaal van overgave en overname worden per gebouw aangeduid:
-

-

de vertegenwoordiger van de Regie (normaliter het diensthoofd van de
bevoegde buitendienst van de Regie der Gebouwen en diens
plaatsvervanger) en
de vertegenwoordiger van elke bezettende dienst en zijn plaatsvervanger.

Deze vertegenwoordigers worden door hun respectievelijke oversten gemachtigd
alle daden te stellen ter uitvoering van onderhavig reglement, met dien verstande
dat alle beslissingen met budgettaire consequenties worden genomen onder
voorbehoud van het akkoord van de voor de Regie en de bezettende diensten
bevoegde hiërarchische instanties en inzonderheid met inachtneming van de
binnen de Regie en de bezettende diensten bestaande delegatieregeling.
2.4. Tussenkomst van de Regie
De bezettende dienst of de bezettende diensten kunnen in hun naam en voor
hun rekening een beroep doen op de Regie voor de uitvoering van opdrachten
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die ingevolge onderhavig reglement te hunnen laste zijn. De tussenkomst van de
Regie is gratis voor zover tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan :
-

het gaat om diensten en/of leveringen
overheidsopdrachtenreglementering;

zoals

bedoeld

in

de

-

het gaat om werken die om economische redenen of anderszins moeilijk
afscheidbaar zijn van de hoofdopdracht waartoe de Regie statutair
gehouden is of om werken die als routinematig en weinig extra werk
meebrengend kunnen worden beschouwd in de marge van de
hoofdopdracht waartoe de Regie statutair gehouden is.

Voor de tussenkomst van de Regie bij werken in naam en voor rekening van de
bezettende dienst(en) die niet behoren tot de in het vorige lid bedoelde werken,
wordt door de Regie aan de bezettende dienst(en) een vergoeding van 10% op
het factuurbedrag exclusief BTW aangerekend.
De prefinanciering van de uitrusting, die ten laste valt van de bezettende dienst
kan niet verzekerd worden door de Regie.
2.5. Correct en efficiënt gebruik van de infrastructuur
2.5.1. Correct gebruik van de infrastructuur
De bezettende dienst(en) is (zijn) ertoe gehouden de ruimtes te gebruiken
overeenkomstig de normen en technische randvoorwaarden, met name de
brandcompartimentering, de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, de
draagkracht van de vloer, de technische randvoorwaarden (ventilatie, verlichting,
verwarming en eventuele koeling).
2.5.2. Efficiënt gebruik van de infrastructuur
De kostprijs voor de infrastructuur en de eraan verbonden gebruikskost (onderhoud,
energie en schoonmaak) wordt respectievelijk door de Regie en door de bezettende
dienst(en) gedragen. Deze kosten zijn evenredig met de ingenomen oppervlakte.
De bezettende dienst gebruikt de infrastructuur op efficiënte wijze gedurende de
ganse duurtijd van de bezetting om de eraan verbonden kosten te optimaliseren.
Belangrijke wijzigingen in organisatie en ruimtegebruik worden onderling besproken
met het oog op een optimalisering van de kosten. De Regie evalueert samen met de
bezettende dienst(en) het ruimtegebruik op basis van verifieerbare bezettings- en
gebruikscijfers en dit zowel voor de kantooroppervlakte als voor alle andere functies
(vergaderzalen, levend archief, dood archief, parking,…). Als algemene
referentiewaarden gelden de normen vastgelegd door de Ministerraad en verder
verfijnd door de Inspectie van Financiën.
2.6. Wangebruik
De bezettende dienst of de bezettende diensten dienen het goed steeds als een
goed huisvader te gebruiken.
Er is sprake van wangebruik wanneer het goed niet als een goed huisvader
gebruikt wordt.
Dit wordt onder meer geacht te gebeuren :
wanneer een bezettende dienst het goed verbouwt of gebruikt voor een
ander doel dan datgene waarvoor het normaal bestemd is;
wanneer de door onderhavig reglement opgelegde lasten niet uitgevoerd
worden;
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-

wanneer een bezettende dienst nalaat elke vast te stellen schade of
gebreken onverwijld aan de Regie te melden;

-

wanneer een bezettende dienst nalaat het onderhoud uit te voeren, dat
normaal gezien te zijnen laste valt;

-

wanneer een bezettende dienst nalaat in geval van onheil op eigen initiatief
de nodige bewarende maatregelen te treffen;

-

wanneer bij het verhuizen personenliften als goederenliften gebruikt
worden.
Indien bij gebrek aan goederenliften toch wordt toegestaan dat
personenliften worden gebruikt bij het verhuizen, dan dienen deze zowel in
de kooi als op de bordessen te worden voorzien van de nodige
doeltreffende beschermingsmiddelen. Er dient door de bezettende dienst
met de verhuisfirma een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de liften te
worden opgemaakt voor en na de verhuis.

De bezettende dienst of de bezettende diensten zijn ten volle aansprakelijk voor
alle gevolgen van wangebruik.
Wangebruik machtigt de Regie tot het nemen op kosten van de bezettende
dienst of de bezettende diensten van alle maatregelen om aan dat wangebruik
een einde te maken.
Alvorens tot die maatregelen kan worden overgegaan zal de Regie de
bezettende dienst(en) én de terzake bevoegde minister per aangetekend
schrijven in gebreke stellen. De ingebrekestelling vermeldt de termijn waarbinnen
en desgevallend de wijze waarop aan het vastgestelde wangebruik dient
verholpen. Deze termijn is in principe nooit korter dan 30 kalenderdagen, tenzij
uitdrukkelijk te motiveren omstandigheden een kortere termijn rechtvaardigen.
Wanneer aan de ingebrekestelling niet binnen de gestelde termijn het nodige
gevolg werd gegeven, is de Regie gemachtigd zelf op treden in naam en voor
rekening van de in gebreke blijvende bezettende dienst(en).
Indien nodig kan de Regie de gedane betalingen in rechte terugvorderen van de
bezettende dienst(en).
Deze terugvordering in rechte kan slechts aangevat worden na een nieuwe
ingebrekestelling met vermelding van de betalingstermijn die nooit korter mag zijn
dan 30 kalenderdagen en waaraan geen tijdig gevolg werd gegeven.
Vandalisme in het gebouw is steeds ten laste van de bezettende dienst(en).
2.7. Meldingsplicht
Iedere bezettende dienst heeft de plicht elke beschadiging of elke toestand die
nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het goed, de Regie en/of de
bezettende dienst(en) onmiddellijk en via de snelste weg te melden aan de
Regie.
Indien door de omstandigheden een ander communicatiemiddel aangewezen is,
dient de melding in ieder geval schriftelijk bevestigd van zodra dit mogelijk is.
2.8. Aansprakelijkheid
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2.8.1. Schade door toedoen van de bezettende dienst(en) :
De bezettende dienst of de bezettende diensten zijn aansprakelijk voor:
-

alle schade die zij berokkenen ingevolge de bezetting en/of veroorzaakt
door haar/hun eigen ambtenaren;

-

voor alle werken die door de bezettende dienst of bezettende diensten
met of zonder het akkoord van de Regie en/of onder haar toezicht
worden uitgevoerd en die een beschadiging van het goed tot gevolg
hebben.

2.8.2. Schade aangericht door personen of goederen die al dan niet ingevolge de
opdracht van de bezettende dienst(en) in het goed moeten
toegelaten/opgeslagen worden :
De bezettende dienst of de bezettende diensten zijn tevens aansprakelijk voor
de schade die ontstaat :
- hetzij door toedoen van de personen waarvoor zij ingevolge hun
opdracht moeten instaan en/of die zij in het goed moeten toelaten
- hetzij door de zaken waarop zij het toezicht hebben of die zij opslaan.
De bezettende dienst of de bezettende diensten zal/zullen de kosten dragen
van de herstellingen. Dit wil zeggen dat deze zal/zullen instaan voor de
herstelling, de kosten ervan dragen en eventueel de procedure voeren om de
kosten ervan te kunnen recupereren van de aansprakelijke derde.
Dit belet niet dat de Regie bij de schatting van de hoegrootheid van de schade
of de beschrijving ervan haar medewerking als expert terzake zal verlenen.
2.8.3. Schade aangericht door personen of goederen aan de buitenkant van het
goed :
Voor zover de Regie door de bezettende dienst(en) tijdig werd verwittigd, valt
de herstelling ten laste van de Regie of desgevallend de contracterende
derde, tenzij deze laatste of de Regie het bewijs levert dat de bezettende
dienst(en) hun bewakingsplicht niet afdoende heeft/hebben vervuld.
2.8.4. Schade ten gevolge van de bezetting van het goed :
Bij het verlaten van het goed dient/dienen de bezettende dienst(en) op
zijn/hun kosten de nodige herstellingen en onderhoudswerken uit te voeren
(onder
meer
de
gemeenrechtelijke
huurschade,
de
eventuele
gebruikdervingsvergoeding inbegrepen).
2.8.5. Schade door toedoen van de Regie of personen die in haar opdracht
werken of diensten uitvoeren.
De schade wordt formeel gemeld aan de Regie, die zal instaan voor de
herstelling en eventueel de procedure zal voeren om de kosten ervan te
recupereren van de aansprakelijke derde.
2.9. Aansprakelijkheid bij brand en ander onheil
De bezettende dienst of de bezettende diensten zijn alleen dan aansprakelijk
voor de beschadigingen die te wijten zijn aan brand of enig ander onheil indien zij
naar analogie van artikel 1733 van het Burgerlijk wetboek niet kunnen bewijzen
dat de brand of enig ander onheil buiten hun schuld is ontstaan.
2.10. Betrekken van een goed - Verlaten van het goed
Het ogenblik van het verlaten en het betrekken van een goed of een gedeelte
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ervan wordt in overleg met de Regie bepaald.
De bezettende dienst(en) dien(t)en al het mogelijke te doen om de
overeengekomen datum van het verlaten van een goed en/of het betrekken van
een nieuw goed te respecteren.
Indien door de fout van de bezettende dienst(en) de overeengekomen datum niet
gerespecteerd wordt, staat de bezettende dienst of staan de bezettende diensten
in voor de betaling van alle lasten en kosten opgelegd ingevolge onderhavig
reglement.
Daarbij dient desgevallend rekening gehouden met door de Regie af te sluiten of
opgezegde overeenkomsten met contracterende derden (voornamelijk
huurcontracten).
Wanneer het goed door een contracterende derde ter beschikking gesteld wordt
en het door de fout van de bezettende dienst(en) niet tijdig verlaten wordt en/of
betrokken wordt, staat de bezettende dienst of staan de bezettende diensten, , in
voor de betaling van alle lasten en kosten opgelegd ingevolge onderhavig
reglement alsmede alle verplichtingen met betrekking tot de betaling van de huur,
die de Regie op zich genomen heeft teneinde het goed ter beschikking van de
bezettende dienst of de bezettende diensten te kunnen stellen.
2.11.

Bezoek van het goed
De Regie heeft steeds het recht het goed te bezoeken met het oog op de
controle op het naleven van onderhavig reglement door de bezettende dienst of
de bezettende diensten.
Deze laatste(n) moet(en) daarbij aan de Regie alle desgevallend gevraagde
inlichtingen verstrekken en tevens alle gewenste hulp en bijstand verlenen.
Inzonderheid dienen zij steeds het onderhoudsdagboek voor te kunnen leggen
waarvan sprake in punt 3, Titel II - Hoofdstuk I

2.12.

Uitgaven
Alle uitgaven die ingevolge onderhavig reglement ten laste vallen van de
bezettende dienst(en) zullen door deze laatste(n) rechtstreeks betaald worden
aan de leveranciers.
Het betreft onder meer de uitgaven voor waarborgen, abonnementen, verbruik
en/of onderhoudscontracten (voor bewaking, reiniging en dergelijke meer)
betreffende onder meer elektriciteit, telefoon, verwarming, klimaatregeling, liften,
elektromechanische installaties,…
Desgevallend dient rekening te worden gehouden met de contracten die door
een contracterende derde werden afgesloten.

2.13.

Tenzij in het contract anders is overeengekomen, zijn alle belastingen, taksen en
vergoedingen van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld huisvuil- en milieubelasting,
die tijdens de bezetting van het goed bestaan of zouden kunnen ingevoerd
worden en die inherent zijn aan het bezetten van het goed, ten laste van de
bezettende dienst of de bezettende diensten.
Verplichte controles door een erkend organisme

2.13.1.

Algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB)
Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
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De organisatie van de controles op de hoogspanningsinstallaties,
laagspanningsinstallaties, hef- en hijswerktuigen, branddetectie, evacuatie
alarm en veiligheidsverlichting gebeurt door de Regie.
- Voor de hoogspanning gebeurt de controle door een door de Regie
aangeduide instantie. De kosten zijn ten laste van de bezettende
dienst.
- Voor de laagspanninginstallaties, hef- en hijswerktuigen,
branddetectie, evacuatiealarm en veiligheidsverlichting gebeurt de
controle door de Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie. De kosten
zijn ten laste van de Regie.
Voor de installaties die vermeld worden in dit punt en waarvoor geen
verplichte wettelijke controle opgelegd wordt, moet verwezen worden naar
de voorschriften van de meest recente normen en codes van goede praktijk
betreffende de controles van deze types van installaties en naar de
voorschriften van de constructeur van deze installaties.
2.13.2. Controles op gasinstallaties, stookolie-installaties, bliksemafleiders,
levenslijnen en andere technische installaties, specifiek gebruikt door de
bezettende diensten, zijn ten laste van de bezettende diensten.
Voor de installaties die vermeld worden in dit punt en waarvoor geen
verplichte wettelijke controle opgelegd wordt, moet verwezen worden naar
de voorschriften van de meest recente normen en codes van goede praktijk
betreffende de controles van deze types van installaties en naar de
voorschriften van de constructeur van deze installaties.
2.13.3. Asbest
De Regie staat in voor het opstellen van de asbestinventaris,
overeenkomstig de vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen .
Zij maakt een kopie van de inventaris over aan de bezettende dienst(en).
Wanneer op initiatief van een bezettende dienst, werken worden uitgevoerd
in het goed, door werknemers van een onderneming van buitenaf die kunnen
worden blootgesteld aan risico’s te wijten aan asbest, overhandigt die
bezettende dienst verplicht een kopie van de inventaris tegen
ontvangstbewijs aan de werkgever van die werknemers
De bezettende dienst staat in voor de opmaak en het bijwerken van een
asbestbeheersprogramma en gaat over tot de visuele inspectie van het
asbesthoudende materiaal (AHM) overeenkomstig de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen (minstens eenmaal per jaar). Hij
meldt zijn opmerkingen aan de Regie alsook de eventuele wijzigingen van de
risico’s te wijten aan asbest die eruit voortvloeien overeenkomstig de
vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen.
De Regie staat op haar beurt in voor de nodige bijwerkingen van de
asbestinventaris, en bezorgt een aangepaste versie aan de bezettende
dienst(en).
Bijwerking van de databank “Asbestos Information System” (AIS)
De inventaris, en dus de databank “Asbestos Information System” (AIS),
moet beschikbaar zijn voor de bezettende dienst(en), en voor de
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contracterende derde in het geval van een gehuurd gebouw, in functie van
de taken die hun zijn opgelegd.
De Regie beheert de databank AIS en voert er de bijwerkingen in welke
zullen moeten geleverd worden door :
1. De bezettende dienst(en) op het ogenblik van de jaarlijkse bijwerkingen.
2. De Regie na het uitvoeren van de werken die haar zijn opgelegd.
3. De contracterende derde na uitvoering van de werken te zijnen laste.
De inventaris is een enige databank (AIS) die moet bijgewerkt worden met
behulp van de drie bovengenoemde interveniënten en die moet
geraadpleegd kunnen worden door die drie interveniënten overeenkomstig
de vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen.
2.13.4. Vergunningen en attesten
De Regie verleent, indien nodig, bijstand tot het bekomen van de wettelijke
vergunningen en attesten. De eventuele kosten hiervan worden gedragen
door de bezettende dienst(en)
2.14. Juridische opvolging
Onderhavig reglement is bindend voor de rechtsopvolger(s) van de erin
genoemde administratieve instanties.
De in dit reglement genoemde reglementaire teksten blijven gelden in de vorm of
onder de benaming waarin ze desgevallend gewijzigd worden.
2.15. Verplichtingen in uitvoering van de reglementering inzake bodemverontreiniging
Onverminderd het eventuele verhaal op een aansprakelijke derde of op de
bezettende dienst ingeval van wangebruik, worden de verplichtingen die door de
reglementering inzake bodemverontreiniging aan de exploitant of de eigenaar
worden opgelegd, ten laste genomen door de Regie of door de contracterende
derde.
Voor de brandstofverdelers worden de periodieke proeven, controles en tests die
vastgelegd zijn in de vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen
uitgevoerd op verzoek en voor rekening van de exploitant door deskundigen die
erkend zijn in de vereiste disciplines. De exploitant geeft de Regie of de
contracterende derde kennis van de eventuele aanpassingen of eventuele
herstellingen die nodig mochten blijken na het onderzoek uitgevoerd door de
deskundigen. De aanpassingen worden dan ook voorzien op initiatief en op
kosten van de eigenaar van die installaties.
2.16. Milieuvergunningen
De Regie of de contracterende derde zorgt voor de milieuvergunning van het
gebouw en van de gebouwgebonden installaties en de eventuele aanpassing
ervan aan opmerkingen van de vergunningverlenende overheid. De bezettende
dienst zorgt desgevallend voor de (uitbreiding van de) milieuvergunning, die
vereist zou zijn voor eigen specifiek gebruik en exploitatie.
De verplichtingen die door de reglementering inzake milieuvergunningen aan de
exploitant worden opgelegd, vallen ten laste van :
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-

-

de Regie of de contracterende derde voor de milieuvergunning van het
gebouw en van de erbij horende installaties en de eventuele aanpassing
ervan aan opmerkingen van de vergunning verlenende overheid
de bezettende dienst(en) als exploitant (voor ruimtegebruik, geïnstalleerde
machines, uitstoot, lozing, lawaaihinder….) tenzij een installatiegebrek een
reglementaire exploitatie verhindert. In dit laatste geval moet de Regie of de
contracterende derde tussenkomen.

Voor de asbestwerven valt de aanvraag van de milieuvergunning die de
exploitatie van de saneringswerf toestaat, ten laste van de behoorlijk erkende
onderneming die belast is met de werken. Het dossier van de
vergunningsaanvraag wordt opgemaakt en ingediend door de aannemer zelf in
functie van zijn werkplan en van de middelen die hij van plan is in te zetten om
de interventies op de asbesthoudende materialen (AHM) te realiseren.
2.17 Ruimtelijke ordening en stedenbouw
De bezettende dienst(en), de Regie of de contracterende derde zijn elk
verantwoordelijk voor hun daden en werken die onderworpen zijn aan de
reglementering inzake stedenbouw en milieu.
2.18 Postinterventiedossier (PID)
De Regie is, overeenkomstig de vigerende reglementaire en/of normatieve
bepalingen gehouden een Postinterventiedossier (PID) op te maken en te laten
aanpassen door diegenen die werken heeft laten uitvoeren, die een aanpassing
van het PID vergen. Het PID wordt door de Regie ter beschikking gesteld van de
opeenvolgende bezettende diensten.
Het PID omvat het geheel van de documenten die belangrijk kunnen zijn voor de
onderhouds- of renovatiewerken tot het uiteindelijke sloopstadium.
2.19 Gebouwgebonden documenten
De Regie zorgt, op eenvoudig verzoek, voor de aflevering van een afschrift van
de gebouwgebonden documenten, waarvan sprake in de punten 2.13 tot 2.18,
die van belang kunnen zijn voor de bezettende dienst(en).
2.20

Welzijnswet : toepassing, informatie en coördinatie bij werken
De bepalingen van de welzijnswet worden door de Regie en de bezettende
dienst(en) steeds gevolgd.
2.20.1. Werken in opdracht van de Regie of de contracterende derde.
Voor werken in opdracht van de Regie of de contracterende derde zorgt
deze voor de coördinatie met en de voorafgaandelijke informatie naar de
bezettende dienst(en) en naar de intervenant, overeenkomstig
hoofdstuk IV van de welzijnswet.
2.20.2. Werken in opdracht van de bezettende dienst
Voor werken in opdracht van de bezettende dienst informeert deze laatste
voorafgaandelijk de intervenant, overeenkomstig hoofdstuk IV van de
welzijnswet en brengt hij tevens de Regie op de hoogte.
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TITEL II : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE REGIE EN DE BEZETTENDE DIENST OF DE
BEZETTENDE DIENSTEN IN EEN GEBOUW, EIGENDOM VAN DE STAAT

Algemene opmerking : het is de plicht van de Regie om het behoefteprogramma van de
bezettende dienst(en) (zowel de vraag naar gebouwoppervlakte als de vraag naar
inrichtingen of technische uitrustingen) kritisch te analyseren en zo mogelijk alternatieve
voorstellen te formuleren of verbeteringen en vereenvoudigingen voor te stellen om aldus te
komen tot een optimalisatie van de ter beschikking gestelde gebouwoppervlakte en tot
minderuitgaven voor de Staat.
HOOFDSTUK 1 - ÉÉN BEZETTENDE DIENST
Inleiding
In het punt 1 worden de algemene principes uiteengezet met betrekking tot de
instaatstellingswerken. Hierin wordt de standaarduitrusting beschreven waaraan een nieuw
of gerenoveerd gebouw minimaal moet voldoen. Die principes zijn die welke opgenomen
zijn in het door de Ministerraad van 6 februari 2004 goedgekeurde document “Verdeling van
de eerste installatiekosten tussen de Regie der Gebouwen en de FOD’s die gehuisvest zijn
in de gehuurde gebouwen”.
Daarbij aansluitend volgt in het punt 2 een overzicht van de losse en vaste uitrusting met
daaraan gekoppeld de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, het
herstel en de vervanging van die uitrustingen.
In het punt 3 wordt in algemene termen de relatie tussen de Regie en de bezettende dienst
uiteengezet, gevolgd door een punt 4 bevattende een niet uitputtende opsomming van de
respectievelijke lasten van de bezettende diensten en de Regie.
1. Instaatstellingswerken
1.1. Op alle gebouwen van toepassing zijnde bepalingen
De hieronder beschreven standaarduitrusting valt volledig ten laste van de Regie,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
A. Functionaliteit, comfort en veiligheid
Het gebouw dient te beantwoorden aan het door de hiervoor bevoegde Inspectie
van Financiën goedgekeurde behoefteprogramma van de bezettende dienst wat
betreft bestemming van de lokalen en noodzakelijke oppervlakte. De in dit
behoefteprogramma vermelde oppervlaktes worden zo goed mogelijk benaderd.
De toegang tot het gebouw en de circulatie binnenin dienen zo opgevat dat
voldaan wordt aan de behoeften inzake veilige toegang en het intern verkeer vlot
kan verlopen. De gebouwen voldoen aan de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake toegankelijkheid voor personen met beperkte
mobiliteit.
Op het gebied van akoestiek moet het gebouw voldoen aan de reglementaire
waarden, rekening houdend met zijn omgeving, zijn bestemming en de aard van
de lokalen.
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Op het gebied van de brandveiligheid moeten alle gebouwen voldoen aan de
vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen en aan de dwingende
voorschriften van de brandweer.
B. Structuur
De volgende exploitatiebelastingen worden in de mate van het mogelijke in acht
genomen :
−

2,5 kN/m² voor de parkings;

−

3 kN/m² voor de kantoren (met inbegrip van vestiaires, sanitaire ruimten,
lokalen voor eerste hulp en gelijkaardige lokalen);

−

4 kN/m² voor alle voor het publiek toegankelijke lokalen (inkomhallen,
trappen, gangen, leeszalen, lokettenzalen) alsmede voor de
computerlokalen, lokalen voor fotokopie en vernietiging van documenten,
verzendingslokalen, leslokalen, opleidingslokalen, conferentiezalen en
auditoria;

−

5 kN/m² voor de keukens, refters, cafetaria's en eetzalen;

−

8 kN/m² voor de laad- en loskades en -perrons alsmede voor de
afvalopslagplaatsen, bibliotheken, gewone archieven en diverse
werkplaatsen

−

10 kN/m² voor de drukkerijen en de plaatsen waar kluizen en gepantserde
kasten staan opgesteld;

−

17,5 kN/m² voor archieflokalen van het type compactus en voor de
vloerplaat van de laagste kelderverdieping.

C. Gevels (voor zover mogelijk voor de oude constructies)
De deuren en vensterramen (of de gordijnwanden) van het gebouw moeten alsmede wat betreft de luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid en de
mechanische windweerstand - voldoen aan de voorschriften van de STS 36 en/of
52.
De werklokalen hebben een natuurlijke lichtinval. De gebouwen die geen
airconditioning hebben zijn uitgerust met opengaande vensters.
De zonnefactor van de gevel (weerspiegelende ruiten met eventueel toevoeging
van buitenzonneblinden) komt overeen met die welke als basis gediend heeft
voor de berekeningen van de klimaatregelingsinstallatie en moet zodanig zijn dat
het binnenklimaat verdraaglijk blijft bij normale zomerse waarden indien het
gebouw over geen klimaatregeling/koeling beschikt.
D. Binnenwanden
Het gebouw is uitgerust met vaste of verplaatsbare wanden overeenkomstig het
behoefteprogramma van de bezettende dienst. De wanden en deuren hebben
een brandweerstand en een geluidsisolatie die voldoet aan de normen in functie
van het type van gebouw en de bestemming van de lokalen.
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De vaste wanden zijn uitgevoerd in metselwerk of als gipsplaten op metalen
raamwerk.
De afmetingen van de verplaatsbare wanden zijn in overeenstemming met de
voor het gebouw gekozen modulering. Zij hebben twee volle kanten (in beklede
gipsplaat of in spaanplaat, met vinyl- of melamine-afwerking); indien de gangen
geen natuurlijke lichtinval hebben, kan een bovenlicht of een van een glasruit
voorzien verticaal element worden voorzien in de omgeving van de deuren. Het
systeem van de tussenwanden houdt rekening met de valse plafonds en
verhoogde vloeren zodat die niet moeten worden gedemonteerd wanneer er
wijzigingen worden aangebracht in de plaatsing van de tussenwanden.
E. Horizontale substructuren
a) verhoogde vloeren
De technische kenmerken (toegelaten belasting, akoestiek, brandweerstand,
enz…) van de verhoogde vloeren worden bepaald in functie van de eigen
behoeften van de lokalen waarin ze worden geplaatst.
De verhoogde vloeren zijn opgevat volgens een modulair systeem dat
overeenkomt met de module-indeling van het gebouw.
De nuttige hoogte ervan wordt bepaald in functie van de omvang van de
uitrusting en voorzieningen die er moeten worden geïnstalleerd.
b) verlaagde plafonds
In de verschillende types van lokalen waar zij zijn voorzien, zijn de verlaagde
plafonds opgevat in functie van de activiteiten die er worden uitgeoefend en
de vereisten op het gebied van verlichting en geluidsdemping alsmede van de
beperkingen eigen aan de indeling van de lokalen; ze zijn aangepast aan het
gekozen modulesysteem en laten een gemakkelijke inbouw toe van
apparatuur voor verlichting, verluchting, branddetectie, enz….
Deze plafonds bestaan uit gemakkelijk demonteerbare standaard panelen met
voldoende sterkte en bestendigheid om, zonder beschadiging, wijzigingen en
onderhoud mogelijk te maken van de erin ingewerkte apparatuur; ze kunnen
gemakkelijk schoon worden gehouden.
Het verlaagd plafond kan bijdragen tot de geluidsisolatie van het ene lokaal
naar
het
andere.
Indien
nodig
moeten
aangepaste
geluidsisolatievoorzieningen worden voorzien boven het verlaagd plafond; deze
voorzieningen moeten ook na herhaalde demontages van het verlaagd
plafond en van de wanden doeltreffend blijven.
F. Afwerking
De afwerkingsmaterialen zijn aangepast aan de lokalen waarin ze worden
aangebracht.
Enkele voorbeelden :
voor de inkomhal : harde vloerbekleding (tegelvloer, vloer in natuursteen,
enz…), karakteristieke muurbekleding;
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voor kantoren en gelijkaardige lokalen :
- vloer :
• soepele bekleding (antistatisch)
• of linoleum;
• of soepele vinyltegels.
- muren : verf of vinylbekleding.
voor de sanitaire ruimten : tegels op de muur en de vloer;
voor de technische lokalen : vinylverf op de muren en industriële vloer.
G. Technische uitrusting
a) sanitaire voorzieningen
Sanitaire lokalen
De sanitaire lokalen moeten op gelijkmatige wijze over het complex verspreid
zijn.
Elk sanitair blok omvat :
−

een afdeling "heren" en een afdeling "dames"; het aantal toiletten en
urinoirs moet voldoen aan de vigerende reglementaire en/of normatieve
bepalingen;

−

in elke afdeling moeten voldoende lavabo's worden voorzien.

In de kelderverdiepingen, waar er minder personen aanwezig zijn, wordt het
aantal sanitaire blokken en de verdeling ervan bepaald in functie van de
maximaal toegelaten afstand om ze te bereiken en zijn ze bij voorkeur
gelegen nabij de verticale verbindingen.
Er zijn toiletten voor mindervaliden voorzien overeenkomstig de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen.
Refter/cafetaria
Een refter of cafetaria biedt alternerend plaats voor de middaglunch en
omvat een kleine keuken voor koffie/thee en frisdrank en eventueel soep.
Verder accommodatie voor serviesopslag, vaatwas, koelkast en eventueel
microgolf
Kitchenettes
Per verdieping van minstens 50 personen wordt een kleine keuken voorzien
voor het zetten van koffie, bestaande uit een blok kasten onder een
gootsteen in inox en een afdruipaanrecht, koud en warm water, plaats voor
de inbouw van een ijskast (tafelmodel), een blok bovenkasten alsmede
enkele stopcontacten voor koffiezetmachines, ijskast, enz…
Lokaal voor onderhoud
Nabij de sanitaire lokalen is een kleine bergplaats voorzien voor het
onderhoud dat voldoende ruim moet zijn om er twee onderhoudskarren en/of
een stofzuiger, een voorraad toiletpapier, in onder te brengen. Het lokaal is
uitgerust met een uitgietbak.

Administratief reglement versie 110601

18

Eerstehulplokaal
Wanneer een eerstehulplokaal voorzien is volgens de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen, moet het worden voorzien van
een lavabo met koud en warm water.
Sprinklerinstallatie
Er zijn sprinklerinstallaties voorzien volgens de van toepassing zijnde
normen in de lokalen waar een dergelijke installatie krachtens de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen vereist is. In deze lokalen is een
waterafvoer met dubbele stankafsluiting aangebracht. De sprinklerinstallaties
worden gevoed in lusvorm met twee afzonderlijke watertoevoeren; het onder
druk zetten (droge leidingen) / het in werking treden (al was het maar van
één enkel toestel) wordt aan de veiligheidsverantwoordelijke gemeld.
b) verwarmings- of klimaatregelingsinstallatie
De verwarmingsinstallatie moet in staat zijn om een minimale temperatuur
van 20° C te verzekeren in de kantoren bij een buitentemperatuur gelijk aan
de basisbuitentemperatuur bepaald zoals aangegeven in de norm NBN B
62.003 (bijvoorbeeld - 8° C voor de zone Brussel).
Wanneer het gebouw over opendraaiende ramen beschikt en voor zover het
buitenlawaai niet overdreven is en het binnenklimaat draaglijk blijft in
zomerse omstandigheden (m.a.w. wanneer het aantal onaangename uren
beperkt blijft), is er geen systematische klimaatregeling van de lokalen
voorzien.
Wanneer het gebouw over klimaatregeling beschikt, moet deze installatie in
staat zijn te zorgen voor :
−

de hierna volgende binnenomstandigheden bij buitenomstandigheden
van 30° C en 50% relatieve vochtigheid :

Lokaal :
Kantoren
−

Temperatuur
25°C

Relatieve vochtigheid
55 % ± 5 %

Frisse lucht
30 m³/uur per persoon

de hierna volgende binnenomstandigheden bij buitenomstandigheden
van - 8° C (basisbuitentemperatuur) en 80% relatieve vochtigheid :

Lokaal :
Temperatuur
Relatieve vochtigheid
Frisse lucht
Kantoren
20°C
45 % ± 5 %
30 m³/uur per persoon
Daarnaast dient de klimaatregelingsinstallatie te voldoen aan volgende
vereisten :
−
−
−

de luchtsnelheid in de bezette zones van de kantoren mag nergens
meer bedragen dan 0,2 m/s;
de
kwaliteit
van
de
filters
voor
luchtfilters
van
de
luchtbehandelingsgroepen die de kantoren bedienen moet minstens F7
bedragen volgens de norm NBN EN 779;
de geluidsniveaus in de kantoren, bij gelijktijdige werking van alle
technische klimaatregelingsinstallaties in stationair bedrijf, mogen de
waarden van de curve NR 35 niet overschrijden.
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De verluchting moet zo uitgevoerd worden dat ze voldoet aan de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen
Het gebruik van gerecupereerde lucht uit andere lokalen is verboden in
lokalen waarin personen voortdurend verblijven (zoals kantoren).
Er worden geen eisen gesteld aangaande het binnenklimaat van lokalen
waarin maar zelden personen aanwezig zijn (opslagplaatsen, archieven,…).
De temperatuursregeling moet mogelijk zijn per met tussenwanden
afgebakend lokaal.
c) elektrische installaties
De elektrische installaties moeten voldoen aan vigerende reglementaire
en/of normatieve bepalingen.
Aansluiting op het stroomnet - hoogspanningslokaal
De aansluiting op het openbaar stroomnet gebeurt via een
hoogspanningscabine. Het vermogen van de installaties moet voldoende
groot zijn om te kunnen voldoen aan het behoefteprogramma rekening
houdend met de vermogens en kenmerken van alle toestellen en
voorzieningen van het gebouw en met die eigen aan de bezetting ervan, met
inachtneming van de gangbare coëfficiënten inzake gebruik en
gelijktijdigheid en rekening houdend met een redelijke reserve.
Elektrische noodstroom
Indien de aard van de activiteiten uitgeoefend in het gebouw het vereist op
basis van de vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen, moet een
noodstroomaggregaat (of zo nodig meerdere) via de netstroomnoodstroomomschakeling alle vitale circuits van het gebouw kunnen
overnemen.
De installaties en apparatuur die zelfs niet de minste stroomonderbreking
kunnen verdragen, worden gevoed door UPS-inrichtingen.
Installatie voor branddetectie, waarschuwing en alarm
De waarschuwings- en alarminstallaties zijn verplicht overeenkomstig de
vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen.
De installaties voor melding en automatische branddetectie zijn verplicht
wanneer de bevoegde brandweerdienst het vereist of het aanbeveelt.
De installatie voor branddetectie
beantwoordt
reglementaire en/of normatieve bepalingen.

aan

de

vigerende

De branddetectoren zijn aangepast aan het plaatselijke risico (optische
rookdetectoren, thermische of thermovelocimetrische, lineaire, infrarode
detectoren, enz…).
Het detectiesysteem is adresseerbaar (onmiddellijke identificatie van een
defecte of een alarmsignaal gevende detector) en wordt beheerd door een
centrale.
In de kantoorzones is er om de twee modules een detectorsokkel geplaatst
om zodoende een grote flexibiliteit bij het plaatsen van tussenwanden
mogelijk te maken.
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Indien er geen tussenwanden in de kantoorzones zijn aangebracht wordt
één sokkel op twee uitgerust met een detector. Alle andere lokalen zijn
voorzien van minstens één rookdetector.
De evacuatiewegen zijn voorzien van detectoren en van drukknoppen.
Bij detectie van brand of het indrukken van een alarmknop verwittigen de
branddetectiecentrale
en
eventueel
het
beheerssysteem
de
veiligheidsverantwoordelijke die zich in de veiligheidsdispatching of in een
ander centraal lokaal bevindt en verschijnt er een waarschuwingsboodschap.
Het gebouw is uitgerust met een alarmnetwerk. Dit netwerk bestaat uit
sirenes of luidsprekers die worden aangebracht in de gangen op elke
verdieping. Zij worden bediend per verdieping en/of gebouw vanaf een
bedieningspaneel dat in de veiligheidsdispatching is geïnstalleerd.
De alarmsignalen moeten in alle lokalen worden gehoord en verwittigen de
aanwezigen dat zij het gebouw moeten verlaten; bepaalde
besturingsmechanismen treden in werking ten behoeve van de
klimaatregelingsinstallaties (sluiting van de brandwerende kleppen), de
heftoestellen (terugkeer van de kooien naar hun referentieverdieping), de
veiligheid (ontsluiting van de deuren, sluiters van de brandwerende deuren),
het beheerssystemen (diverse berichten), enz…
Verlichting
De verlichtingstoestellen met fluorescentielampen zijn uitgerust met
elektronische ballasten
Er moet worden voldaan aan de voorschriften van de geldende normen.
De hierna vermelde luxwaarden zijn indicatief.
Type van lokaal
Individuele kantoren
Landschapskantoren
Vergaderzalen
Bibliotheken
- rekken
- leeszaal
Sportzaal
Restaurant
Dienstlokalen en werkplaatsen
Archieflokalen
Sanitaire lokalen
Gangen en circulatieruimten in kantoorzone
Lifthal
Trappenhal
Inkomhal
Parkings :
- parkeervakken
- rijstroken
- opritten
Andere buitenruimten
Opslagplaatsen
Technische lokalen
- ter plaatse
- circulatie
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Normale verlichting
500 lux
500 lux
500 lux
300 lux
500 lux
500 lux
400 lux
300 lux
200 lux
150 lux
200 lux
200 lux
150 lux
500 lux
30 tot 50 lux
100 lux
300 lux (tot … lux)
20 lux
200 lux
300 lux
150 lux
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De algemene verlichting gebeurt :
−

−

in de kantoren, vergaderzalen en gelijkaardige lokalen : door middel
van fluorescentiebuizen met een kleurtemperatuur van 3000 k of 4000
k; de kleurweergave-index (Ra) is minstens gelijk aan 80; de verlichting
wordt voorzien voor werkposten met visualisatie-uitrusting, met
inbegrip van de schermen van matige kwaliteit (§4.1 van de norm)
in de andere lokalen : door middel van toestellen die aangepast zijn
aan de functie van het lokaal.

De bediening van de verlichting moet mogelijk zijn per lokaal.
De werkfactor van de armaturen (cos phi) zal geoptimaliseerd zijn.
De verlichting van de werkruimten is selectief schakelbaar per groepen van 4
tot 6 armaturen. De verlichting van de circulatieruimten is centraal
schakelbaar. De verlichting in de andere ruimten is selectief schakelbaar of
individueel schakelbaar ter plaatse per logische groepen.
Veiligheidsverlichting
Te voorzien
bepalingen

volgens

de

vigerende

reglementaire

Dit omvat :
- de evacuatieverlichting ;
- de veiligheidssignalisatie ;
- de verlichting van de eerste hulpmiddelen
brandslangen, alarmkist) ;
- de omgevingsverlichting (antipaniek) ;
- de verlichting van de gevaarlijke werkplekken.

en/of

(zoals

normatieve

snelblussers,

Die toestellen zijn aangesloten op het distributienet 240 V en worden
automatisch in werking gesteld in geval van defect van de normale voeding.
Zij hebben een autonomie van 1 uur en zijn uitgerust met automatische
testsystemen die de eventuele werkingsproblemen signaleren.
De verlichtingssterkte bedraagt minimaal 1 lux ter hoogte van de grond op de
traptreden op de as van de vluchtweg. Op plaatsen van de vluchtweg waar
een gevaarlijke toestand bestaat (een richtingsverandering, een kruising, een
overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak, …)
moet de minimale verlichtingssterkte 5 lux bedragen.
Ter hoogte van de eerste hulpinrichtingen,
verlichtingssterkte 5 lux bedragen.

moet

de

minimale

Alle lokalen waarin geen natuurlijke verlichting bestaat, worden uitgerust met
een veiligheidsverlichting (omgevingsverlichting).
Contactdozen
De verdeling van de kleine drijfkracht in de kantoorzones gebeurt via een
goot met twee compartimenten (sterkstroom en zwakstroom) die rondom is
aangebracht en/of via vloerdozen die ingewerkt zijn in de valse/verhoogde
vloeren of in de dekvloer.
Er zijn minstens 2 (desgevallend te preciseren in het behoefteprogramma)
stopcontacten per 12 m² nuttige kantooroppervlakte.
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De eventuele muurgoten hebben de vereiste afmetingen om de
stopcontacten en de telefoon- en informaticacontacten in te bouwen en om
de normaal in deze goten voorziene bekabeling te kunnen ontdubbelen.
Bij voeding doorheen de verhoogde vloeren of vloerkokers moeten de in de
verhoogde vloeren of in de dekvloer ingewerkte vloerdozen uitgerust zijn met
6 compartimenten (2 stopcontacten, 2 compartimenten voor telefonie en
informatica en 2 reservecompartimenten).
Onder de 2 voormelde stopcontacten is er één bestemd voor de voeding van
de informatica-apparatuur (PC, beeldscherm, printer) en 1 voor normaal
gebruik. De stopcontacten voor de voeding van de informatica-apparatuur
worden onderscheiden van de normale stopcontacten door de kleur of door
een aanduiding erop.
Bliksemafleider
De hoge gebouwen en de gebouwen die aan grote risico’s blootgesteld zijn,
worden beschermd door een bliksemafleiderinstallatie conform de vigerende
reglementaire en/of normatieve bepalingen.
Telefonie en datatransmissie
In de kantoorzones wordt één aansluitpunt per 12 m² voorzien.
Elk aansluitpunt omvat 2 dubbele RJ45 contactdozen. Ze zijn universeel,
m.a.w. zowel te gebruiken voor telefonie als voor datatransmissie.
In de andere zones worden de aansluitpunten ingeplant en uitgerust
volgens de behoeften.
De leidingen tussen de aansluitpunten en de concentratiepunten worden
afzonderlijk van de sterkstroomleidingen gelegd. Ze worden geplaatst in
gemakkelijk toegankelijke kanalen (kabelgoten, muurkokers, zuilen, onder
verhoogde vloer, …).
Het gebruikte kabeltype beantwoordt aan de op dat ogenblik voor de
toepassing gangbare vereisten.
De concentratiepunten bestaan uit kasten met daarin patchpanelen,
voedingen, actieve apparatuur (voice en data) en hun verbindingen. Ze
worden in afzonderlijke, hiervoor bestemde, lokalen ondergebracht. Indien
er meerdere concentratielokalen zijn, wordt tussen de concentratielokalen
en de centrale apparatuur (in het zgn. hoofdconcentratielokaal) glasvezelen multipaarverbindingen voorzien.
Concentratielokalen
Het aantal concentratielokalen wordt in principe zo bepaald dat de
kabellengte tussen aansluitpunt en concentratielokaal maximaal 90 m
bedraagt.
In geval gebruik gemaakt wordt van klassieke telefonie wordt de
overeenkomstige actieve apparatuur in het hoofdconcentratielokaal
ondergebracht.
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De nodige schikkingen worden getroffen voor de bedrijfszekerheid van de
elektrische voeding van de actieve apparatuur (rechtsreeks vanaf het
hoofdlaagspanningsbord met zonodig UPS in elk concentratielokaal en in
het hoofdconcentratielokaal).
Serverlokaal
In grotere gebouwen en rekening houdend met de behoefte van de
bezettende dienst(en) wordt een serverlokaal voorzien waarin de servers
van de bezettende dienst(en) in optimale omstandigheden (ventilatie,
elektrische voeding, beveiliging) worden ondergebracht.
Toegangscontrole
Er wordt een toegangscontrole voorzien in de inkomhal op de afscheiding
tussen de openbare zone en de private zone van het gebouw volgens het
programma van de bezettende dienst(en). Indien een zelfde gebouw wordt
bezet door diensten die van verschillende FOD's afhangen, kan een
toegangscontrole overwogen worden waarbij de FOD's van elkaar worden
gescheiden voor de FOD's waarvoor een dergelijke beveiliging noodzakelijk
is omwille van de vertrouwelijkheid (indien dit het geval is, moet dit in het
behoefteprogramma worden vermeld).
De scheidingsdeuren of -portieken tussen voormelde zones worden bediend
via proximity badgelezers (zonder fysisch contact tussen de badge en de
lezer).
De badgelezers zijn verbonden met lokale processoren die zelf via een bus
verbonden zijn met de centrale verwerkingseenheid (met eigen netstroomen noodstroomvoeding) waar de toegangsmodaliteiten per kaart kunnen
worden bepaald en waar de bedieningen en bewegingen worden
geregistreerd en beheerd.
Door de centrale verwerkingseenheid kunnen verschillende groepen
gebruikers, verschillende groepen badges, verschillende uurroosters en
werkschema's, enz… worden gedefinieerd.
Dezelfde badge kan worden gebruikt voor de toegang tot de parkings en
garages waarvan de slagbomen eveneens moeten aangesloten worden op
de installatie voor toegangscontrole.
d) elektromechanische installaties
De liften dienen in overeenstemming te zijn met de vigerende reglementaire
en/of normatieve bepalingen; hun aantal wordt berekend op basis van de
van kracht zijnde reglementering en in totaal moeten er voldoende liften of
liftbatterijen zijn om een normale bediening van het gebouw mogelijk te
maken rekening houden met de bezetting.
Volgende criteria zijn van toepassing :
−
−
−

maximale wachttijd : 25 sec;
bezettingsgraad : 1 persoon per 12 m² nuttige kantooroppervlakte;
transportcapaciteit : 16 %.

De goederenliften zijn van het type "begeleide goederenlift" en moeten aan
dezelfde reglementeringen voldoen als de liften.
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Ze moeten alle verdiepingen bedienen, toegankelijk zijn voor mindervaliden
en een draagbaar met een liggende persoon kunnen vervoeren. Ze zijn
voorzien van een voorrangsbediening en eventueel van een bijkomende
sleutelbediening.
1.2. Bijzondere inrichtingen afhankelijk van de behoeften van de bezettende dienst
Algemeen principe :
De kosten van alle afwerkingen en uitrustingen die niet onder het punt 1.1 werden
vermeld of die uitstijgen boven het standaardniveau dat hierin is beschreven, zijn ten
laste van de bezettende dienst, die erom verzoekt.
Dit geldt niet wanneer die kosten onontbeerlijk zijn uit hoofde van de functie en taken
van de in het gebouw gevestigde dienst en die derhalve uitdrukkelijk opgenomen
werden in het behoefteprogramma van de bezettende dienst en door de hiervoor
bevoegde Inspectie van Financiën werden goedgekeurd.
Voor lokalen met een andere functie dan de gewone kantoorfunctie kunnen de
standaardeisen aanzienlijk verschillen naargelang van de bezettende dienst.
Bovenvermelde bijzondere behoeften worden bepaald in overleg tussen de Regie en
de bezettende dienst.
Desgevallend word hierbij rekening gehouden met de volgende principes :
A. Toegang tot het gebouw
Onder toegang tot het gebouw moet worden verstaan :
-

de inkomhal,
de eventuele loskade(s)
de eventuele onthaalbalie.

De inplanting van de overeenkomstige lokalen, de afmetingen, de verwarming,
de verlichting en de elektrische voeding ervan beantwoorden aan het
behoefteprogramma van de bezettende diensten.
Inbraakbeveiliging
Indien de aard van de activiteiten uitgeoefend in het gebouw het vereist, wordt
een inbraakbeveiliging geïnstalleerd (mechanisch, afschrikkend of controlerend).
B. Lokettenzaal
De afwerking van de lokettenzalen en de technische uitrusting ervan (verluchting,
verlichting, elektrische installatie) beantwoorden aan het behoefteprogramma van
de bezettende dienst).
Indien dit om veiligheidsredenen noodzakelijk is, zal de zaal kogelvrij worden
uitgevoerd (blind gedeelte in metselwerk en/of gewapend beton, met beglazing
volgens de vigerende reglementaire en/of normatieve bepalingen.
C. Archieflokalen en opslagplaatsen, bibliotheken
De inplanting van de lokalen bestemd als archiefruimte en opslagplaats, de
afmetingen, de afwerking, de verwarming en klimaatregeling (indien deze
onontbeerlijk is) de verlichting en de elektrische voeding ervan beantwoorden
aan het behoefteprogramma van de bezettende diensten.
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Worden aldus voorzien :
-

de plaatselijke ingrepen in de ruwbouw die eventueel noodzakelijk zijn in
functies van de toegelaten belasting;
de indeling van de zone door het plaatsen van tussenwanden;
de uitsparingen in de dekvloer voor het plaatsen van rails voor
"compactussen" (indien opgenomen in het behoefteprogramma);
de eventuele installatie (indien nodig) van bijkomende voorzieningen voor
het personeel (sanitair, douches, vestiaires);
een specifieke branddetectie (indien nodig).

De kosten verbonden aan het plaatsen van “compactussen” vallen in principe
steeds ten laste van de bezettende dienst, uitgezonderd :
-

wanneer het archiveren tot de ‘core-business’ van de bezettende dienst
behoort (Rijksarchieven, Bibliotheken,…),

-

wanneer de archiefbehoefte van de bezettende dienst in lopende meter rek
(2m hoog) of legplanken niet volledig met vaste rekken kan beantwoord
worden en voor zover en in de mate dat het gebruik van “compactussen” de
huisvestingskost ten laste van de Regie vermindert

D. Lokalen voor de reproductie van documenten
De inplanting van de lokalen bestemd voor de reproductie van documenten, de
afmetingen, de afwerking, de verwarming en klimaatregeling (indien deze
onontbeerlijk is) de verlichting en de elektrische voeding ervan beantwoorden
aan het behoefteprogramma van de bezettende diensten.
Worden aldus voorzien :
-

de eventuele ingrepen in de ruwbouw om het gewicht te kunnen dragen van
het materiaal dat eventueel de toegelaten belasting zou overschrijden;
de indeling van de zone door het plaatsen van tussenwanden;
de eventueel noodzakelijke watertoevoer;
de afvoerinstallaties uitgerust volgens de vigerende reglementaire en/of
normatieve bepalingen;
de installatie van eventueel noodzakelijke bijkomende voorzieningen voor
het personeel (sanitair, douches, vestiaires).

E. Keuken en restaurant
De inplanting van de lokalen waarin de keuken en het restaurant worden
ondergebracht, de afmetingen, de afwerking, de klimaatregeling, de verlichting
en de elektrische voeding ervan beantwoorden aan het behoefteprogramma van
de bezettende diensten.
Aldus zijn voorzien :
−
−

de indeling van de zone door het plaatsen van tussenwanden;
het aanbrengen in de keuken van :
sokkels voor het materieel en voor de vloergoten;
de watervoorziening in functie van de voor het materieel voorziene
plaats;
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−
−
−
−
−

afvoerinstallaties uitgerust volgens de vigerende reglementaire en/of
normatieve bepalingen (zetmeelzifter, ontvetter, ….);
de eventuele installatie van één of meer goederenliften voor de bediening
van de keuken in overeenstemming met de reglementering inzake hygiëne;
zo nodig : het aanbrengen van bijkomende gangen en uitwegen in het
restaurant voor het publiek alsmede de aanpassing van de evacuatiewegen
in het kader van de brandveiligheid;
de installatie van voorzieningen voor het personeel (sanitair, douches,
vestiaires);
zo nodig, de installatie van bijkomende toiletten voor de
restaurantbezoekers.
Indien het verstrekken van maaltijden eveneens tot de core-business van de
bezettende dienst behoort (gevangenissen, Europese Scholen, open en
gesloten asielcentra….) komen de ingebouwde keukenapparaten ten laste
van de Regie.

F. Conciërgewoning
Elke conciërgewoning omvat :
−
−
−
−
−
−

ingang met toilet en vestiaire : tegelvloer;
living : linoleum of kamerbreed tapijt (tapis-plain);
eetzaal : linoleum of kamerbreed tapijt;
niet-uitgeruste keuken : tegelvloer, faience boven de keukenwerkplaten;
slaapkamers : linoleum of kamerbreed tapijt;
uitgeruste badkamer : tegelvloer, faiencetegels achter de sanitaire toestellen.

Deze woningen zijn voorzien van een eigen verwarmingsinstallatie met
warmwaterproductie en aparte meters (water, elektriciteit, verwarming, …).
Bij de ingang van de woningen is een ruimte voorzien voor het synoptisch
schema van de verschillende bedienings-, controle- en toezichtsfuncties
(branddetectie).
G. Pers- en/of conferentiezalen
De afwerking van de zalen en hun technische uitrusting (airconditioning,
verlichting, elektriciteitsinstallatie) beantwoorden aan het behoefteprogramma
van de bezettende diensten.
De tolkcabines worden uitgerust en gedimensioneerd in overeenstemming met
de geldende normen.
De installatie voor het simultaan tolken beantwoordt aan de eisen van de norm
ISO 2603-7998; het systeem dat toegepast wordt, is gebaseerd op het
overbrengen van digitale signalen via kabels en moet gebruikt kunnen worden
via manuele of automatische bediening.
In iedere vergaderzaal omvat de installatie de volgende toestellen :
in de zaal :
-

een microfoon per plaats aan de hoofdtafel, een microfoon voor twee
plaatsen aan de andere tafels tijdens de vergaderingen;
een doos of ingebouwde selectieplaat met koptelefoon op iedere
zitplaats, zowel aan de hoofdtafel als op de secundaire rijen;
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-

een luidsprekersnet

in de tolkcabines, op iedere plaats :
-

een bedieningspupiter;
een zwanenhalsmicrofoon;
een koptelefoon;
een kleine zwanenhalslamp

in de technische wandkasten, indien mogelijk in racks 19" :
-

-

de geluidsversterkers : een volledige keten per kanaal en één voor de
luidsprekers, alsook reserveversterkers;
de manuele en automatische bedieningscentrale;
twee geluidsopname-eenheden; mogelijkheid voor uitbreiding tot 4
eenheden die de doorlopende opname van de vergaderingen mogelijk
maken wanneer meer dan 2 talen worden gebruikt;
een microfoon;
twee koptelefoons en een luidspreker

Ieder toestel moet snel gedemonteerd kunnen worden om in zijn vervanging te
voorzien in geval van defect, en dit zonder enige tussenkomst op het niveau van
de centrale; hiertoe gebeuren alle aansluitingen met vergrendelbare stekkers.
De gebouwencomplexen die meerdere gebouwen omvatten, worden uitgerust
met een centrale regie die de technici toelaat permanent toezicht te houden op
de werking van de installaties in de zalen.
H. Centra voor Informatieverwerking
De inplanting van de CIV-lokalen, hun afmeting, afwerking, airconditioning en
elektriciteitsvoorziening beantwoorden aan het behoefteprogramma van de
bezettende diensten.
Aldus worden voorzien :
-

-

-

de buitenafscheiding door wanden van metselwerk gewapend met
zware betonblokken met een dikte van 19 cm;
de binnenafscheiding door wanden van cellulaire betonblokken met een
dikte van 15 cm;
de afdichting van het plafond ten opzichte van de bovengelegen
verdieping om waterinsijpeling in het lokaal te voorkomen;
de plaatsing van een verhoogde vloer over de hele oppervlakte;
een airconditioningsysteem dat toelaat een temperatuur te bekomen die
verenigbaar is met de goede werking van de computers (installatie
berekend op basis van minstens 300 W/m² met mogelijke uitbreiding tot
450 W/m²);
de nodige elektriciteitsvoorziening uitgerust met de vereiste "nobreak"groepen (omzetter, batterijen);
indien de beschikbare reserve inzake het vermogen van de
noodstroomgeneratoren van het gebouw onvoldoende is voor de
voeding van het CIV in geval van onderbreking van de sector, de
toevoeging van een noodstroomgenerator die toelaat het verschil op te
vangen tussen het nodige vermogen en de bovenvermelde reserve;
een specifiek toegangscontrolesysteem met inbraakwerende detectie;

Administratief reglement versie 110601

28

-

een specifiek branddetectiesysteem met een blussysteem dat
verenigbaar is met het informaticamaterieel

I. Lokalen voor de Medische dienst.
De inplanting van de lokalen bestemd voor de medische dienst, hun afmeting,
afwerking, verwarming, verlichting en elektriciteitsvoorziening beantwoorden aan
het behoefteprogramma van de bezettende dienst.
Aldus worden voorzien :
-

-

de eventuele interventies betreffende de ruwbouw voor het opvangen
van het gewicht van het materieel dat de toelaatbare belasting zou
overschrijden;
de afscheiding van de zone door wanden;
de watervoorziening in functie van de voorziene inplanting van het
materieel;
het waterafvoersysteem dat uitgerust is volgens de geldende
reglementering

J. Drukkerijen.
De inplanting van de lokalen bestemd voor de drukkerij, hun afmeting, afwerking,
verwarming en gelokaliseerde airconditioning, verlichting en
elektriciteitsvoorziening beantwoorden aan het behoefteprogramma van de
bezettende dienst.
Aldus worden voorzien :
- de eventuele interventies betreffende de ruwbouw voor het opvangen van
het gewicht van het materieel dat de toelaatbare belasting zou
overschrijden;
- de afscheiding van de zone door wanden;
- de watervoorziening in functie van de voorziene inplanting van het
materieel;
- het waterafvoersysteem dat uitgerust is volgens de geldende
reglementering;
- de installatie van de voorzieningen voor het personeel (sanitair, douches,
vestiaires);
- een specifiek branddetectiesysteem
K. "Front office"-ruimte
De inplanting van de lokalen bestemd voor het onthaal “front office” in de
publieke of semi-publieke zone van het gebouw, hun afmeting, afwerking,
verwarming, verlichting, elektriciteitsvoorziening en telefoon- en databekabeling
beantwoorden aan het behoefteprogramma van de bezettende diensten.
Aldus worden voorzien :
- de afscheiding van de zone door schotten;
- zo nodig, de aanleg van bijkomende verbindingsmiddelen bestemd voor
het publiek (gangen,…), alsook, zo nodig, de aanpassing van de
evacuatiewegen in het kader van de brandbeveiliging;
- zo nodig, de installatie van bijkomend sanitair voor het publiek
2. Overzicht van de losse en de vaste uitrusting
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Losse uitrusting (roerend) :
Reiniging en onderhoud van deze uitrustingen is steeds ten laste van de bezettende
dienst. Herstelling en vervanging is ten laste van de bezettende dienst .
Vaste uitrusting (onroerend en onroerend door incorporatie) : Als vast worden
beschouwd alle ingebouwde toestellen en uitrustingen die als onroerend uit hun aard
of onroerend door incorporatie kunnen beschouwd worden.
Reiniging en onderhoud van deze uitrustingen is steeds ten laste van de bezettende
dienst
Tenzij hierna anders aangegeven, is de herstelling en de vervanging ervan ten laste
van de Regie.
Schade of noodzakelijke herstellingen, ontstaan door het niet of onvoldoende
uitvoeren van de reiniging of het onderhoud van de vaste uitrustingen zullen door de
bezettende dienst(en) ten laste dienen genomen te worden. Hierbij zal het
onderhoudsdagboek als bewijs van dit verzuim voorgelegd worden. (cfr. punt 3. van
dit hoofdstuk “Algemene Bepalingen”)
2.1. Algemene principes

Vast

Los
• stoelen
• zetels
• losse modulaire bureaukasten of
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1. Algemene principes

bergkasten laag of hoog
bureau
losse tafels
plantenbakken
vuilnisemmers
bureaulampen
binnen- en buitensignalisatie
asbakken
brandblusapparaten (poeder, C02
…)

• Ingemaakte
•
•
•
•
•
•
•

•

•

2.2. Laboratoria

2.2. Laboratoria

Vast of onroerend door incorporatie

Los of roerend
• toestellen, microscopen enz. dit in

•
•
•
•
•

kasten
als
tussenwand tussen 2 burelen
inbouwkasten (degelijk met het
gebouw verbonden)
wandkasten, ontworpen in functie
van een totaalinrichting
verplaatsbare akoestische wanden
ingebouwde bibliotheekkasten
ingebouwde brandkasten
brievenbussen
kleedhokjes
auditoriumzetels of -banken die
verbonden zijn met elkaar en één
architectonisch geheel vormen met
de zaal
compactus klasseersystemen

functie van de bestemming van
het labo
taboeret op wielen
andere stoelen
metalen dossierkasten
bureaus
ijskasten

• energiezuil met :

gassen
water
afloop
uitgietbakje
elektriciteit
• tafels aan energiezuil (werktafels)
• spoelbakken met onderbouwkast
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ijsmachines
droogkasten
diepvriezers
flessen gas
losse onderzoekstafels
stapelrekken
verrolbare tafels (trolleys)
afvalzakhouders
informatieborden
brandblusapparaten (poeder, C02,
enz…)

aan de kop van de energiezuil
zuurkasten
afzuigkasten of -kappen
weegtafels
vaste muurkasten onderbouw
vaste muurkasten bovenbouw met
glazen deuren
veiligheidsdouches
brandhaspels
koelkamers
diepvrieskamers
temperatuurkamers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3. Grootkeukens
Indien de apparaten eigendom zijn van
de bezettende dienst, staat deze in
voor de herstelling en/of vervanging
hiervan.
2.4. Gevangenis
2.4.1. Voor de grootkeuken

2.3. Grootkeukens
Indien de apparaten eigendom zijn van
de Regie, staat deze in voor de
herstelling en/of vervanging hiervan
2.4. Gevangenis
2.4.1. Voor de grootkeuken

Zelfde principe als hierboven.
2.4.2. Voor de uitrusting van een cel
Los

Zelfde principe als hierboven.
2.4.2. Voor de uitrusting van een cel
Vast

• bedden,

• vaste bedden, tafels en stoelen
• ingemaakte kast

stoelen, tafels en
kasten, volledig los van het
gebouw

2.5. Andere diensten

2.5. Andere diensten

Los
• zetels (indien geen geheel)
• gewone stoelen of banken, niet

verbonden.

Vast
• Verhoog met vaste tafel en zetel

indien architectonisch geheel
• zetels of banken die verbonden

zijn
met
elkaar
en
één
architectonisch geheel vormen met
de zaal.
2.6. Keukens voor woningen
(Federale Politie - conciërge enz…)
Los
• alle

losse
toestellen
(vaatwasmachine,
koelkast,
diepvrieskast, fornuistoestel met
oven, wasmachine, droogkasten,
microgolfoven, enz.)

• inbouwtoestellen

(koelkast,
fornuis met oven, vaatwas,
microgolfoven, enz.)
• stoelen, zittafel, taboerets

2.6. Keukens voor woningen
(Federale Politie - conciërge
enz…)

-

Vast
•
•
•
•
•

keukenkasten
werkvlakken
gootsteen
dampkap + afzuigtoestel
verlichting (plafond en onderaan
muurkasten)
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• alle potten, pannen, porselein,
•
•
•
•
•

vaat, bestek, linnen
friteuse
oven
kookplaten
gasflessen
losse stapelrekken
bergingen)

(o.a.

in

3. Algemene bepalingen
De relatie tussen de Regie en de bezettende dienst wordt geregeld naar analogie met
de bepalingen van artikel 1713 tot 1762 bis van het Burgerlijk wetboek (gemeen
huurrecht) tenzij hiervan in onderhavig reglement afgeweken wordt. Er dient eveneens
verwezen naar de typebeheersovereenkomst tussen de Regie, optredende als de
beherende dienst en de bezettende dienst (cfr. bijlage 2). Werken in opdracht van de
Regie worden vooraf gemeld aan de bezettende dienst (wie, wat, waar en wanneer) en
in overleg gepland en voorbereid als dit hinder met zich meebrengt.
Alle herstellingen ten laste van de bezettende dienst(en) worden uitgevoerd volgens de
regels van de kunst en door gekwalificeerd personeel. Er wordt steeds gewerkt met
hoogwaardig materiaal.
Betreft het vervangende materialen, dan hebben zij minstens de kwaliteit van het
oorspronkelijke materiaal. Indien het uitzicht een criterium is voor de toestand, mag het
vervangingselement de overblijvende elementen niet ontsieren.
De vervangingswerken omvatten alle werkzaamheden die nodig zijn om het goed te
laten functioneren zoals het was vóór de beschadiging rekening houdend met het
actueel gangbaar uitrustingsniveau van afwerking, installaties, enz...
Bij werken waarvoor een vuurvergunning vereist is, waken de Regie of de bezettende
dienst (naar gelang wie opdrachtgever is) erover dat de betrokken aannemer bij de
bezettende dienst (veiligheidsverantwoordelijke of preventiedienst) of de
gebouwbeheerder minstens 24 uur vooraf een vuurvergunning aanvraagt. Een kopie
van deze vergunning wordt aan alle betrokkenen doorgegeven.
Op de volgende bladzijden volgt de niet limitatieve opsomming van de lasten van de
bezettende dienst en van de Regie, respectievelijk in de linker- en de rechterkolom.
Tenzij anders aangegeven impliceert het onderhoud ten laste van de bezettende dienst
- het rein houden van de beschreven elementen;
-

de eventuele herstelling en vervanging wanneer dit de aangewezen wijze is
om het opgelegde onderhoud te doen;

-

het bijhouden van een onderhoudsdagboek waarin voor de verschillende
technische installaties chronologisch het gepresteerde (periodiek)
onderhoud, de metingen en de controles worden opgegeven, aangevuld met
de nodige stavingstukken geleverd door de onderhoudstechniekers.

De installaties mogen slechts buiten dienst gesteld worden na voorafgaandelijk
akkoord van de Regie.
Voor installaties die nog niet definitief zijn opgeleverd (m.a.w. waarvan de
contractuele waarborgperiode niet is verstreken), moet voor belangrijke ingrepen in
het kader van het verzorgend onderhoud (ten laste van de bezettende dienst) een
beroep gedaan worden op de installateur die deze aanneming heeft uitgevoerd.
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4. Niet uitputtende opsomming van de lasten van
de bezettende dienst

4. Niet uitputtende opsomming van de lasten van
de Regie

1. Het onderhoud aan de buitenkant en in de
omgeving van de gebouwen

1. De herstellingen en de vervangingen aan de
buitenkant en in de omgeving van de gebouwen
1.1. Toegangswegen en stoepen

1.1. Toegangswegen en stoepen
Alle buitenverhardingen.
Het verwijderen van ijs en sneeuw, mos,
bladeren en vuilnis wanneer zij een gevaar
opleveren voor het gebouw of voor
personen.
1.2. Daken

1.2. Daken
1.2.1. Het verwijderen van ijs en sneeuw,
wanneer zij een gevaar opleveren voor
het gebouw of voor personen.
1.2.2. Het verwijderen van bladeren, mos,
drek en dergelijke van terrassen en
daken en uit dakgoten.
1.3. Gevels

1.2.1. Alle dakelementen inbegrepen het
schrijnwerk, de schoorstenen en alle
bovendakse elementen.
1.2.2. De dakgoten, de dakgootafdichtingen,
de afvoerbuizen, eindstukken en
toebehoren.
1.3. Gevels
De gevelelementen, zowel in ruwbouw als in
elementen voor gevelafsluitingen.

1.3.1. Reiniging van de ruiten en schrijnwerk
aan de binnen- en buitenzijde van het
gebouw.

1.3.2. Het verwijderen van de graffiti wanneer
de bezettende dienst niet voldeed aan
zijn bewakingsplicht.

1.3.1. Gebroken of beschadigde gevelelementen
(treden,
muurbanden,
consoles,
omkaderingen,
lateien,
natuurstenen, bakstenen, zuilen, enz.)
en gevelornamenten zoals vlaggenstokhouders, houten of betonnen
kroonlijsten, enz.
1.3.2. Het herschilderen en desgevallend
vochtwerend en/of mosvrij maken van
gevels. Het aanbrengen van een
graffitiwerende laag en het verwijderen
van graffiti.
1.3.3. Alle buitenschrijnwerk zoals boordplanken, consoles, vensters, deuren,
rolluiken, deur- en vensterblinden, vaste
zitbanken,
en
dergelijke
meer,
inbegrepen het herschilderen ervan.
1.3.4. De metalen delen zoals tralies, roosters,
balustrades, afsluitingen, verlichtingspalen en -toestellen, uithangborden,
enz.., inbegrepen het herschilderen
ervan.
1.3.5. Glasschade door overmacht (storm,
explosie, vandalisme, inbraak, inslag….)

1.3.5. Glasschade
ten
gevolge
van
onzorgvuldig/verkeerd gebruik van het

Structurele kitten.
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gebouw.
1.4. Riolering

De dichtingskitten
1.4. Riolering
1.4.1. Het ledigen en het reinigen van de
septische putten, van de decantatieputten, van de zuivering- en filtreerinstallaties.

1.4.1. Rioolkolken,
deksels
van
putten,
onderzoekkamers, septische putten,
decantatieputten, pompkamers, ingegraven rioleringsleidingen, en dergelijke
meer.

1.4.2. Het
ontstoppen
van
rioleringen,
onderzoekskamers,
hevels,
enz...
alsook het ruimen van regenputten,
zinkputten, bezinkputten, septische
putten en decantatieputten als gevolg
van verstoppingen.
1.5. Diverse aan- en afvoerleidingen
1.5. Diverse aan- en afvoerleidingen
De bescherming tegen bevriezing van
buiteninstallaties voor water, sanitaire
toestellen, pompen, enz., dit in overleg met
de Regie.

De buiteninstallaties voor water, gas,
samengeperste lucht, pneumatisch transport, sanitaire toestellen, pompen en
bemalinggroepen.
1.6. Beplantingen

1.6. Beplantingen
1.6.1. Het aanplanten van struiken, hagen,
hoogstammige en niet hoogstammige
bomen, enz…

1.6.1. Aangelegde tuinen.
Alle onderhoudsverrichtingen aan de
bezaaiingen
en
beplantingen,
verwijderen van alle onkruid en in het
bijzonder de distels. Snoeien, wegnemen van water- en voetscheuten,
aanbinden, het aanbrengen van water,
meststoffen en andere producten
bestemd om de gezondheids- en
esthetische toestand van de groei te
beschermen, te behouden of te
verbeteren.
1.6.2. Het regelmatig maaien van de
bezaaiingen. Het herstellen van elke
beschadiging of grondverzakking via
bezaaiing of anderszins.

Het snoeien en verwijderen van hoogstammige bomen.

1.6.2. Het onderhoud van braakliggende terreinen voorzien voor uitbreiding.

Het leveren en het planten van
gewassen ter vervanging van de dode
of beschadigde planten.
1.6.3. Het zuiveren van de sloten, greppels,
afvoergeulen en het reinigen van de
straatkolken.

1.6.3. Het inzaaien van grasperken, aanplanten van bodembedekkers, groenschermen, enz…

1.6.4. Het onderhoud van bepaalde parken en
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tuinen volgens overeenkomst die niet
louter functioneel zijn voor de bezettende dienst, maar ook publiek
toegankelijk zijn.
1.6.5. Het herstellen van beschadigingen aan
de beplanting in semi-publieke zones.
1.7. Afsluitingen

1.7. Afsluitingen
De plaatsing van de afsluitingen van alle
aard, toegangspoorten, slagbomen, enz…,
inbegrepen de elektrische installatie.
1.8. Elektrische buiteninfrastructuur
1.8. Elektrische buiteninfrastructuur
Vervangen
starters.

van

lampen,

ballasten

en

Vervangen en herstellen van elektrische
buiteninfrastructuur.
1.9. Masten en antennes

1.9. Masten en antennes
1.9.1. Door de Regie ter beschikking van
derden gestelde infrastructuur :

1.9.1. Algemeen
De plaatsing en het onderhoud van
privé-antennes, dienstantennes en
masten
Het
nazicht
van
de
spanschroeven en de spankabels van
de antennes en masten.

De Regie kan in overleg met de
bezettende dienst(en) kaderovereenkomsten
afsluiten
met
derden
bevattende de voorwaarden waaronder
antennes en apparatuur op staatsgebouwen kunnen worden geplaatst.

De betaling van alle radioabonnementen evenals de eventuele
verzekering van de antennes en
masten.
Het verwijderen van de antennes,
masten en bevestigingstoebehoren aan
het einde van de bezetting en het
herstel van de eventuele schade.
1.9.2. De toegang verlenen aan derden tot de
door deze derden gebouwde installaties
in het kader van een door de Regie
afgesloten overeenkomst zoals bedoeld
in 1.9.1. rechts
1.10. Wegslepen van voertuigen
2. Het onderhoud binnen de gebouwen

2. De herstellingen en de vervangingen binnen de
gebouwen

In historische gebouwen en gebouwen met beschermde interieurelementen, opgenomen in het
Restoration Information System (R.I.S.) en te consulteren via “Beschermingen” in HYDRA”,
valt het restauratief onderhoud, de herstelling of de restauratie van afwerkingen ten laste van de Regie,
behoudens in geval van wangebruik.
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2.1. Kelders
Het bewaren van de waterdichtheid in alle
kelders.
2.2. Diverse aanvoerleidingen
Binneninstallaties voor water, gas, samengeperste lucht, pneumatisch transport, sanitaire toestellen, pompen en bemalinggroepen.

2.3. Vloeren in het algemeen

2.3. Vloeren in het algemeen

Het vervangen of herstellen van gebroken
losse tegel(s).
Het vervangen van alle losgekomen
vloerbekledingen.
2.4. Muurbekledingen

Het vervangen, indien noodzakelijk wegens
vetusteit en na normaal gebruik van de
volledige vloeren van alle aard en van de
vloerbekledingen.
2.4. Muurbekledingen

Het periodiek schilder- en behangwerk op
de muren en plafonds in het gebouw, het
schilderwerk van het schrijnwerk en van de
leidingen in het gebouw, het herstel van het
schrijnwerk, het herstel van barsten en van
gedeeltelijk losgekomen bepleistering.
2.5. Binnenschrijnwerk

Het behangen en schilderen n.a.v. eerste
instaatstellingswerken.

2.5. Binnenschrijnwerk

2.5.1. Het reinigen van binnenschrijnwerk en
smeedwerk.

2.5.1. Het binnenschrijnwerk en smeedwerk.

2.5.2. Het onderhoud en reinigen van
losgelegde en met staven of clips
bevestigde traplopers.

2.5.2. Traptreden, inbegrepen herprofilering en
trapbekleding.

Het plaatsen en vervangen van
losgelegde en met staven of clips
bevestigde traplopers.
2.6. Binnenriolering

2.6. Binnenriolering

Het onderhoud, ontstoppen en reinigen van
de afvoerleidingen en binnenrioleringen

2.7. Zonnewering

Vervangen en herstellen van afvoerleidingen
en binnenrioleringen ingevolge breuk,
verzakking, enz...
2.7. Zonnewering

Plaatsing van binnenzonnewering en van de
stores met lamellen, e.d.
Onderhoud, reiniging en vervanging van de
binnenzonnewering en van de stores met
lamellen en dergelijke.

Plaatsen van buitenzonnewering i.f.v. de
klimaatregeling
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2.8. Sanitair
2.8. Sanitair
De reiniging en het behoud in goede staat
van o.a. het closetpotdeksel, zeepbakjes,
rolhouders, spiegels, verfrissingtoestellen,
enz…

Vervangen of vernieuwen van de sanitaire
toestellen en installaties, inbegrepen het
vervangen van defecte spoelbakken, kranen,
spoelinrichtingen, enz…

Het verwijderen van de kalkaanslag in de
kranen en roosters van de douchekoppen.
Herstellen en zonodig vervangen van o.a.
het closetpotdeksel, zeepbakjes, rolhouders, spiegels, verfrissingtoestellen, batterijen, enz…
De vervanging van de pakkingen van
waterkranen, straalbrekers of andere soortgelijke toestellen en van de pakkingen van
de waterreservoirs en boilers.

3. Het onderhoud zowel binnen als buiten de
gebouwen

3. De herstellingen en de vervangingen zowel
binnen als buiten de gebouwen

3.1. Reiniging en ontsmetting van het goed
Onderhoudsmateriaal :
- De aankoop en de opslag van niet
agressieve onderhoudsproducten zoals
boenwas, staalwol, detergenten, oplosmiddelen, zepen, oliën, vetten, en dergelijke meer;
- De aankoop en de opslag van
onderhoudsmaterieel
zoals
boenmachines, stofzuigers, emmers, borstels,
trekkers,
zeemlappen,
stofdoeken,
schuurpapier, handdoeken, enz…
Reinigen :
- Het reinigen van de lokalen (vloeren,
muren, plafonds), van de losse of vaste
meubels
en
toestellen,
binnenparementwerk, inbegrepen de goederen
onroerend door incorporatie;
- Het periodiek reinigen van de ruiten aan
de binnenkant van het gebouw, van het
schrijnwerk van allerlei aard;
- Het reinigen van de verlichtingstoestellen
en de lichtsignalisatie binnen het gebouw;
- Het
regelmatig
reinigen
van
alle
elementen die uit hun aard een gewone
periodieke wasbeurt nodig hebben om er
normaal onderhouden uit te zien, zoals
bijvoorbeeld de vloerbedekkingen;
- Het jaarlijks grondig reinigen van alle
losgelegde en vastgelegde tapijten;
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Het periodiek reinigen van de ruiten aan
de buitenkant van het gebouw, het
herhaald wassen met helder water van
het buitenschrijnwerk van allerlei aard,
het behoud in goede staat van de
afwateringskanalen
van
het
condensatiewater:
Het reinigen van de verlichtingstoestellen en de lichtsignalisatie buiten
het gebouw.

Ontsmetting :
- De ontsmetting van de lokalen overeenkomstig de hygiënevoorschriften en de
richtlijnen van de diensten die belast zijn
met de controle.
3.2. 0nderhoud van toestellen en lokalen
3.2. 0nderhoud van toestellen en lokalen
3.2.1. Het gebruik volgens de normen van de
fabrikant, het onderhoud met inbegrip
van de aankoop van de regeneratieproducten bestemd voor het behoud in
perfecte staat van de toestellen
(bijvoorbeeld filtreermateriaal van de
installaties voor huishoudelijk gebruik
en van de toestellen voor zuivering van
het afvalwater).

3.2.1. Plaatsing en vervanging sloten.

3.2.2. Het behoud in goede staat van werking
door smering, grafietsmering en
herbevestiging van alle hang- en
sluitwerk deel uitmakend van het
binnen- en buitenschrijnwerk. De
vervanging van de bedieningsriemen
voor rolluiken.
3.2.3. Het onderhouden van of het afsluiten
van contracten voor het onderhoud van
alle installaties.
3.2.4. Brandbestrijdingsapparatuur :
3.2.4. Brandbestrijdingsapparatuur :
De plaatsing, onderhoud en vervanging
van
mobiele
brandbestrijdingsapparatuur.
Het verzekeren van de toegankelijkheid
en de jaarlijkse keuring van alle
brandbestrijdingsapparatuur (inclusief
brandhaspels, hydranten, sprinklers,
enz…)

De plaatsing en vervanging van vaste
brandbestrijdingsapparatuur
(brandhaspels, hydranten, sprinklers,…)

3.3. Schade veroorzaakt door voertuigen
3.3. Schade veroorzaakt door voertuigen
De herstelling van de schade berokkend
door voertuigen op het grondgebied van het

De herstelling van de schade berokkend
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goed met inachtneming van het punt 2.7.
van titel I (aansprakelijkheden)

Lasten Regie
door voertuigen op het grondgebied van het
goed met inachtneming van het punt 2.7.
van titel I (aansprakelijkheden)

3.4. Diversen
3.4. Diversen
Het toezicht op de veiligheid van de
leuningen van trappen, brandtrappen,
balkons, terrassen en dergelijke meer.

Het herstel en de vervanging van de leuningen van trappen, brandtrappen balkons,
terrassen en dergelijke meer.

3.5. Beveiliging en signalisatie
3.5. Beveiliging en signalisatie
De bewaking van het goed.
De bezettende dienst zorgt voor de
middelen om de orde in het gebouw te
handhaven, indringers weg te zenden en
het behoud van de integriteit van het goed
en zijn grenzen te verzekeren.

Markering van de ligging van de boven- en
ondergrondse hydranten.
Het aanbrengen van de nodige reglementaire pictogrammen voor de aanduiding
van de vluchtwegen, desgevallend volgens
de instructies van de brandweer.

Signalisatie eigen aan de bezettende dienst:
plaatsing van de pictogrammen onder de
verantwoordelijkheid van de Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk
(IDPBW)
3.6. Het instandhouden van de toegangscontrole bij de ingebruikname van het
gebouw

3.6. Eerste instaatstellingswerken van de toegangscontrole

4. Het toezicht op en het onderhoud van de
installaties voor verwarming, verluchting en
klimaatregeling

4. De herstellingen en de vervangingen van de
installaties voor verwarming, verluchting en
klimaatregeling

4.1. Het onderhoud omvat voornamelijk :
Voor de verwarmingsketels en branders :
• de jaarlijkse onderhoudsbeurt, met
inbegrip van reinigen, smeren, vervanging van isolatie, vuurvaste
bekleding en dichtingen, door de
temperatuur van de vuurhaard
vervormde stukken, enz...;
• jaarlijks reinigen van de schouwen
(horizontale en verticale rookafvoerkanalen);
• het reinigen en afstellen van de
branders met meting van het
verbrandingsrendement;
• voor installaties met vaste en
vloeibare brandstoffen moeten alle
wettelijk vereiste onderhoudswerkzaamheden
en
controlemetingen
gebeuren door een erkende firma
krachtens de vigerende reglementaire
en/of normatieve bepalingen;
• ontkalken van de ketels, indien nodig.
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Voor de automatische regelapparatuur :
• regelmatig nazicht van de goede
werking van de regelapparatuur;
• jaarlijkse ijking van de meetsondes
(hygrostaten, thermostaten, binnenen buitenvoelers);
• vervanging van klein materiaal en
toebehoren, inherent aan de normale
werking van de installatie (zekeringen, elektrische, pneumatische of
electro-pneumatische relais, getuigelampen, enz…)
Voor de koelmachines :
• regelmatige
onderhoudsbeurten
volgens de richtlijnen van de
leverancier of fabrikant;
• op peil houden en zo nodig vervangen
van de olie, het koelmiddel, de filters,
enz...;
• het reinigen van de warmtewisselaars
ingeval van machines met watergekoelde condensor;
• het periodiek preventief onderhoud
overeenkomstig
de
vigerende
reglementaire
en/of
normatieve
bepalingen
Voor de koeltorens en bijhorende leidingen
:
• regelmatige onderhoudsbeurten volgens richtlijnen van de fabrikant of
leverancier;
• nazicht van de werking van de vorstbeveiligingsweerstand;
• nazicht van de waterkwaliteit met
kontrole van de werking van de
aanwezige waterbehandelingsinstallaties;
• nazicht van de roestwerende behandeling van de koeltoren, met
herstelling van de beschadigde delen;
• regelmatig reinigen van de filters van
de koelwaterpompen.
Voor luchtgekoelde condensors :
• regelmatig reinigen van de warmtewisselaars (tenminste tweemaal per
jaar en volgens de richtlijnen van de
fabrikant);
• nazicht
van
de
roestwerende
bekleding van de omkasting, met
bijwerken van de beschadigde delen
Voor de luchtbehandelingsgroepen :
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• tijdig vervangen van de luchtfilters

•

•

•
•

(door
elementen
van
dezelfde
kwaliteit
en
filterklasse
als
oorspronkelijk geplaatst);
regelmatig
onderhoud
van
de
luchtbevochtigers
(reinigen
en
ontkalken sproeikoppen, reinigen
wateropvangbak, filters op pompen en
dergelijke meer), verspreiding van het
water door een volledige lozing van
de opvangbak (tweemaal per jaar);
regelmatig nazicht van de waterbehandeling van het voedingswater
van de luchtbevochtigers;
reinigen en ontstoffen van de
omkasting van de groepen;
regelmatig onderhoud van alle
kleppen voor toevoer-, afvoer- en
menglucht.

Voor de sanitaire warmwaterproductie en
verdeling :
• regelmatig
nazicht, reinigen en
desnoods
ontkalken,
van
de
voorraadboilers en hun warmtewisselaars;
• nazicht van de kwaliteit van het
voedingswater
met
desgevallend
controle op de goede werking van de
voorziene waterbehandelingsapparatuur (waterverzachters, enz...).
• het regelmatig nazicht van de antilegionella
voorzieningen
(indien
aanwezig) : het betreft het regelmatig
nazicht
van
de
vertreken
retourwatertemperaturen, de instelpunten, de circulator voor doorspoeling
het regelmatig spuien , het opstellen
en naleven van het beheersplan, dit in
overeenstemming met de vigerende
reglementaire
en/of
normatieve
bepalingen.
Voor de stoominstallaties :
• onderhoud van de stoomketel(s),
aangevuld met het nazicht van de
veiligheidsapparatuur;
• reinigen van condensopvangbak(ken);
• nazicht en onderhoud van condenspotten, condenspompen, enz.., het
wettelijk toezicht en de controles van
bepaalde
onderdelen
van
de
stoominstallaties door een erkend
organisme volgens de vigerende
reglementaire
en/of
normatieve
bepalingen.
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Voor de stookoliereservoirs :
• de periodieke reglementaire controles
volgend op de eerste inregelstelling,
voorgeschreven door de vigerende
reglementaire
en/of
normatieve
bepalingen.

Lasten Regie
Voor de stookoliereservoirs :
• de eerste controle en inregelstelling
van de installaties van de stookoliereservoirs volgens de vigerende
reglementaire
en/of
normatieve
bepalingen
(overvulbeveiliging,
lekdetectie, groene dop op de
vulleiding, ...)

Diversen :
• nazicht en onderhoud van de
verwarmingslichamen, met inbegrip
van de thermostatische kranen en
condensafvoertoestellen
(eventuele
vervanging van de thermostatische
kranen);
• reinigen en zo nodig schilderen van
toestellen en leidingen;
• reinigen en in perfecte staat houden

van alle technische lokalen;
en onderhoud van de
eindeenheden van de luchtbehandelingsinstallaties (blaas- en afzuigroosters, ventilo-convectoren, ejectoconvectoren, mengdozen, ontspanningsdozen, ...);
regelmatig nazicht van de kwaliteit
van de smeermiddelen (o.a. al dan
niet aanwezigheid van zuren);
regelmatig
smeren
van
de
kussenblokken en de lagers van de
motoren, pompen en ventilatoren;
nazicht en in orde brengen van de
koppelingen en de lagers;
regelmatig ontstoffen der elektriciteitsborden en terug vastzetten van de
klemmen;
jaarlijkse controle en onderhoud van
alle kraanwerk;
regelmatig bijvullen van de kringen
voor verdeling van warm water (en/of
ijswater) met inbegrip van het
ontluchten van de installaties;
nazicht van de kwaliteit van het water
in de verwarmingsinstallaties en
controle van de waterbehandeling.

• nazicht

•

•

•
•

•
•

•

4.2. Het vervangen van kleinere onderdelen en
toebehoren van de installaties, waarvan de
regelmatige vervanging genoodzaakt is
door het normaal gebruik (ondermeer :
luchtfilters, waterfilters, pakkingen, dichtingen, aandrijfriemen, klein elektrisch materiaal, afsluiters, thermometers, manometers,
servomotoren,
onderdelen
van
regelpanelen, enz...).
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5. Het onderhoud van de elektrische sterkstroominstallaties
5.1. Hoogspanningcabine

5. De herstellingen en de vervangingen van de
elektrische sterkstroominstallaties
5.1. Hoogspanningscabine

- Jaarlijkse wettelijke controle door een
erkend organisme.
- Vervanging van de smeltzekeringen door
een gespecialiseerde firma.
- In orde brengen van de installatie met
betrekking tot de vastgestelde inbreuken,
indien zij niet te wijten zijn aan nieuwe
reglementen.

- Routine-inspectie minstens éénmaal per
jaar.
-Vervanging
van
alle
apparatuur
(uitgezonderd de smeltzekeringen)
- In orde brengen van de installatie wat
betreft de vastgestelde gebreken, indien zij
betrekking hebben op nieuwe reglementen.

5.2. Het noodstroomaggregaat of het roterend
“no-break” aggregaat met alle toebehoren.

5.2. Het noodstroomaggregaat of het roterend
“no-break” aggregaat met alle toebehoren

- Visuele controle en proeven bij nullast,
éénmaal per maand;
- controle van de reservoirs en hun inhoud,
éénmaal per maand;
- controle van de batterijen, éénmaal per
trimester;
- smering en nazicht van het oliepeil,
éénmaal per trimester;
- vernieuwing van de onderdelen waarvan
de vervanging te wijten is aan een slecht
gebruik;

- Controle (éénmaal per jaar) van de goede
werking van de noodstroomvoorziening bij
stroomonderbreking en terugkeer naar de
normale toestand;
- controle (éénmaal per jaar) van alle
automatische bedieningen in geval van
brand veroorzaakt door een stroomonderbreking;
- vernieuwing van de aggregaten en
toebehoren in geval van slijtage door
ouderdom;
- vernieuwing van de onderdelen op het
einde van hun levensduur en van het
aggregaat indien dit nodig is;
- bijstand aan de bezettende dienst bij de
opmaak van het onderhoudscontract;
- onderzoek van de verslagen die werden
opgemaakt door de verantwoordelijke van
de bezettende dienst en van de firma die
belast is met de controle of het onderhoud
en de te formuleren opmerkingen.

Daartoe moet een onderhouds- en
herstellingscontract
met
een
gespecialiseerde firma afgesloten worden.
Bij elke tussenkomst van deze firma, moet
een verslag opgemaakt worden.

5.3. Statisch “no-break”
batterijen

aggregaat

en

de

- Driemaandelijkse controle van de goede
werking van het aggregaat en zijn
batterijen (met inbegrip van autonomie)
evenals het onderhoud;
- jaarlijkse controle van de goede werking
bij stroomonderbreking;
- vernieuwing van het aggregaat en zijn
onderdelen waarvan de vervanging te
wijten is aan een slecht gebruik.

5.3. Statisch “no-break”
batterijen

aggregaat

en

de

- Onderzoek van de verslagen die werden
opgemaakt door de verantwoordelijke van
de bezettende dienst of van de firma die
belast is met de controle of het onderhoud
en de te formuleren opmerkingen;
- vernieuwing van het aggregaat en van de
onderdelen op het einde van hun
levensduur;
- bijstand aan de bezettende dienst bij de
opmaak van het onderhoudscontract.

Een onderhouds- en herstellingscontract
met een gespecialiseerde firma moet
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afgesloten worden; dit contract omvat, naast
de bovenvermelde tussenkomsten, de
opmaak
van
een
verslag
per
controlebezoek.
5.4. Installaties voor lage spanning en zeer lage
spanning

5.4. Installaties voor lage spanning en zeer lage
spanning

- het schoonmaken van de schakelinrichtingen
en
de
lokalen
die
voorbehouden
zijn
voor
deze
schakelinrichtingen;
- de vervanging van de smeltzekeringen en
de vermogenschakelaars (tot 32A).

- de vervanging van de installaties op het
einde van hun levensduur;
- de uitbreidingen van de bestaande elektrische installatie (bijvoorbeeld, nieuwe
stopcontacten en nieuwe kringen);
- de vermogenschakelaars van meer dan
32A;
- de wettelijke controle van de installatie
door de Dienst Wettelijk Toezicht van de
Regie der Gebouwen.

5.5. Verlichtingstoestellen

5.5. Verlichtingstoestellen

- Voor buiten :
- de vervanging van de lampen in
gemakkelijk bereikbare en te openen
toestellen.

- Voor buiten :
- het vervangen van de lampen in moeilijk
bereikbare en te openen toestellen en
het vervangen van alle binnenuitrusting
en het volledige toestel op het einde van
de levensduur.

- Voor binnen :
- de vervanging van de lampen;
- de vervanging van de binnenuitrusting
(voorschakelapparaat, starters, condensators,…)
- de vervanging van de toestellen die
beschadigd zijn ten gevolge van een
slecht gebruik.

- Voor binnen :
- het vervangen van alle toestellen op het
einde van hun levensduur.

- Veiligheidsverlichting :
- maandelijkse controle van de goede
werking van de toestellen;
- vervanging van de lampen, accumulatoren en defecte elektronische
kaarten.

- Veiligheidsverlichting :
- de vijfjaarlijkse controle van de goede
werking van de toestellen;
- vervanging van de toestellen op het
einde van hun levensduur.

5.6. Schakelaars en stopcontacten
- Alle vervangingen van defecte onderdelen.
5.7. Bliksemafleider

5.6. Schakelaars en stopcontacten
- Alle uitbreidingen.

5.7 Bliksemafleider

- Controle door een erkend organisme om
de 5 jaar;
- In orde brengen van de installatie
betreffende de opmerkingen vanwege
het controle-organisme;

- Controle door een controle-organisme
na werken aan het dak of aan de gevels
die de bliksemafleider hebben kunnen
beschadigen;
- In orde brengen van de installatie
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- Onderhoudscontract
met
een
gespecialiseerde firma dat minstens een
jaarlijks controlebezoek en indien nodig
het opnieuw in orde brengen bevat

betreffende de opmerkingen vanwege
het controle-organisme.

6. Het onderhoud van elektrische zwakstroominstallaties

6. De herstellingen en de vervangingen van
elektrische zwakstroominstallaties

Niet uitputtende opsomming : telecommunicatie (voice, data en/of video), geluid- en
video-installaties en dergelijke, elektronische
inbraakbeveiliging + branddetectie en
alarmevacuatie

Niet uitputtende opsomming : telecommunicatie (voice, data en/of video), geluid- en videoinstallaties
en
dergelijke,
elektronische
inbraakbeveiliging
+
branddetectie
en
alarmevacuatie

De actieve apparatuur (vaste en draagbare
toestellen inclusief de centrale) is ten laste van
de bezettende dienst(en)

De studie, de controle van de werken en de
passieve apparatuur (kablering, stopcontacten)
zijn ten laste van de Regie.

De wettelijk opgelegde controles

De wettelijk opgelegde controles

De controles voor de beveiliging
overeenkomstig de vigerende reglementaire
en/of normatieve bepalingen gebeuren in
opdracht en op kosten van de bezettende
dienst. Een exemplaar van het afgeleverde
attest is in het gebouw beschikbaar en is
steeds ter inzage van de vertegenwoordiger
van de Regie.

De Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie der
Gebouwen zal de 3-jaarlijkse controle van de
branddetectie uitvoeren als die aanwezig is. De
alarmevacuatie wordt in principe vijfjaarlijks
nagekeken.

Het onderhoud

Vervangingen, aanpassingen

-

het toezicht op het onderhoud gebeurt
door de Regie;
de Regie bepaalt of voor het geheel of een
gedeelte van het onderhoud een
onderhoudscontract wordt afgesloten.
Het onderhoudscontract wordt opgesteld
en gegund volgens de richtlijnen van de
Regie. De financiële lasten worden dan in
functie van de te leveren prestaties
verdeeld over beide partijen.

De Regie neemt nodige schikkingen voor de
aanpassing en/of vervanging van de installaties
wanneer dit nodig is omwille van gewijzigde
behoefte, vetusteit of technologische evolutie

Herstellingen
alle herstellingen die noodzakelijk zijn
ingevolge verkeerd gebruik, gebrek aan
onderhoud en kwaadwillig opzet zijn ten laste
van
de
bezettende
dienst(en)Deze
herstellingen gebeuren in opdracht en onder
toezicht van de Regie.
elektromechanische

7. De herstellingen en de vervangingen van
elektromechanische installaties

Niet uitputtende opsomming : liften, roltrappen,
noodgroepen,
gecentraliseerde
stofzuig-

Niet uitputtende opsomming : liften, roltrappen,
noodgroepen,
gecentraliseerde
stofzuig-

7. Het onderhoud
installaties

van
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installaties, hijs- en heftoestellen, gevelonderhoudstoestellen, slagbomen, automatische
deuren en poorten, transportsystemen, afvalverwerkingsinstallaties, enz... en onderdelen
(elektrische,
mechanische,
hydraulische,
pneumatische, enz...)

installaties, hijs- en heftoestellen, gevelonderhoudstoestellen, slagbomen, automatische
deuren en poorten, transportsystemen, afvalverwerkingsinstallaties, enz... en onderdelen
(elektrische,
mechanische,
hydraulische,
pneumatische, enz…)

• het vervangen van alle kleine onderdelen

De Regie staat in voor de herstelling en de
vervanging
van
de
elektromechanische
installaties die niet meer beantwoorden aan de
vigerende reglementaire en/of normatieve
bepalingen of waarvan de vetusteit gebleken is.

•

•

•
•

•

en toebehoren van de installaties, waarvan
de regelmatige vervanging veroorzaakt is
door het normaal gebruik (zoals klein
elektrisch materiaal, kleine mechanische
onderdelen, elektronische componenten,
hydraulische en pneumatische elementen,
enz.);
alle herstellingen die noodzakelijk zijn
ingevolge verkeerd gebruik, gebrek aan
onderhoud en kwaadwillig opzet;
onderhoud van de binnenzijde van de
liftcabines, de cabinedeuren en de
cabinedeuren met omlijstingen;
wekelijks
reinigen
van
de
deurgeleidingsrails onderaan;
het herschilderen van de liftkooien en
deuren.
Indien gewenst kan de Regie, mits het
akkoord van de bezettende dienst, een
omniumcontract (contract met totale
waarborg)
afsluiten
met
een
gespecialiseerde firma. De financiële
lasten worden dan in functie van de te
leveren prestaties verdeeld over beide
partijen.

Het toezicht op het onderhoud gebeurt door de
Regie;
Alle schuldvorderingen en facturen in verband
met het onderhoud of het ontstoren van de
installatie worden voor betaling geviseerd door
de Regie;

8. Diversen
• vegen van de schoorstenen, onderhoud

en lediging van de septische putten…enz;
• afsluiten van onderhoudscontracten voor

de
brandinstallaties,
antiinbraakinstallaties,
telefonie,
noodverlichting, elektrogeengroep… enz.
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HOOFDSTUK 2 - MEERDERE BEZETTENDE DIENSTEN – ADMINI-STRATIEVE CENTRA

Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Regie en de bezettende diensten waarin
wordt vastgesteld welke gedeelten van het goed gemeenschappelijk en welke gedeelten
privatief zijn en op welke wijze de daaraan verbonden rechten en plichten zullen verdeeld
worden. (cfr. bijlage 3)
Deze overeenkomst bevat in principe volgende bepalingen :
1.

Vaststelling van de gemeenschappelijke lasten
De gemeenschappelijke lasten worden uitgedrukt pro rata van de privatieve
oppervlakten tot het totaal van privatieve oppervlakten in het goed en zo mogelijk
uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten (verdeelsleutel). Elke bezettende dienst
moet dienovereenkomstig bijdragen in de daarmee verband houdende uitgaven.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen in 3. hierna bepaald wordt.
De overeenkomst bevat een clausule op welke wijze wijzigingen in de bezetting van de
privatieve oppervlakken aanleiding geven tot een wijziging van de verdeelsleutel.

2.

Vaststelling van de privatieve lasten
De schoonmaak en het onderhoud van de private delen worden door de bezettende
dienst uitgevoerd.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen in 3. hierna bepaald wordt.

3.

Onderhoud en herstellingen, rechten en verplichtingen van de Regie en de bezettende
dienst
De partijen gedragen zich naar de bepalingen vervat in Titel II, Hoofdstuk 1, van het
reglement zolang er geen overeenkomst is afgesloten en voor zover er in de
overeenkomst geen eigen regeling uitgewerkt wordt.
De Regie zorgt voor een transparante en marktconforme afrekening van alle
dienstencontracten en leveringscontracten, die zij voor rekening van de bezettende
dienst(en) afsluit met derden.

4.

Beheerraad

4.1. Samenstelling
De beheerraad is samengesteld uit een effectieve afgevaardigde van iedere
bezettende dienst, alsmede een plaatsvervanger en wordt, indien mogelijk,
voorgezeten door een daartoe gemachtigd ambtenaar van de Regie. Indien dit niet
mogelijk is wordt de beheerraad voorgezeten door een daartoe gemachtigde
ambtenaar van een bezettende dienst.
4.2. Het verslag
Het verslag van de zittingen van de beheerraad wordt opgemaakt door een
secretaris, aan te stellen door de voorzitter.

4.3. De beslissingen
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Door de beheerraad worden uitsluitend beslissingen genomen met het oog op de
samenwerking tussen de bezettende diensten teneinde het onderhoud en de
instandhouding van het gebouw optimaal te verzekeren en zonder afbreuk te
kunnen doen aan onderhavig reglement.
De beslissingen van de beheerraad met budgettaire consequenties worden
genomen onder voorbehoud van het akkoord van de voor de Regie en de
bezettende diensten bevoegde hiërarchische instanties en inzonderheid met
inachtneming van de binnen de Regie en de bezettende diensten bestaande
delegatieregeling.
4.4. Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
De beheerraad kan slechts een beslissing nemen wanneer het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden minstens de helft van het totaal bedraagt.
4.5. Meerderheid
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen door de effectieve
of plaatsvervangende leden. De voorzitter en de secretaris hebben geen stemrecht.
4.6. Vergadering
De beheerraad wordt jaarlijks bijeengeroepen door de voorzitter en telkens wanneer
een der stemgerechtigde leden van de beheerraad daar om verzoekt. Plaats, datum
en uur van de vergadering worden door de voorzitter bepaald.
De beheerraad kan beslissen om niet stemgerechtigde derden uit te nodigen op de
vergadering, telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt.
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TITEL III : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE REGIE EN DE BEZETTENDE DIENST OF
DE BEZETTENDE DIENSTEN IN EEN GEBOUW DAT DE REGIE DOOR EEN
CONTRACTERENDE DERDE TER BESCHIKKING GESTELD WORDT.

Algemene opmerking : het is de plicht van de Regie om het behoefteprogramma van de
bezettende dienst(en) (zowel de vraag naar gebouwoppervlakte als de vraag naar
inrichtingen of technische uitrustingen) kritisch te analyseren en zo mogelijk alternatieve
voorstellen te formuleren of verbeteringen en vereenvoudigingen voor te stellen om aldus te
komen tot een optimalisatie van de ter beschikking gestelde gebouwoppervlakte en tot
minderuitgaven voor de Staat.
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Fundamentele regels
Alleen de Regie is bevoegd om als tussenpartij met de contracterende derde op te
treden. Het is de bezettende dienst verboden de contracterende derden buiten de
Regie om te contacteren, behoudens hoogdringendheid (gevaar voor mensen of voor
grote schade aan het gebouw) : de Regie wordt dan gelijktijdig gecontacteerd.
De bezettende dienst kan op eigen initiatief de Regie of de Staat niet binden.
De contracterende derde staat in principe en op zijn kosten in voor de verplichtingen
van de eigenaar zoals bedoeld in artikel 1713 tot 1762 bis van het Burgerlijk wetboek,
het zogenaamde gemeen huurrecht.
Dit betekent dat de daaraan verbonden kosten niet ten laste vallen van de Regie; zij
zijn begrepen in de bezettingsvergoeding/huurprijs.
Bij het in gebreke blijven van de contracterende derde neemt de Regie de nodige
maatregelen ten overstaan van deze laatste.
De bezettende dienst of de bezettende diensten staat/staan in principe en op zijn/hun
kosten in voor de verplichtingen van de huurder zoals bedoeld in het gemeen
huurrecht, voor zover daarvan niet is afgeweken in de titel II van onderhavig reglement,
inzonderheid de niet uitputtende opsomming van de lasten van de bezettende dienst.

2.

Het type(huur)contract tussen de Regie en de contracterende derde (cfr. bijlage 2)
bevat een aantal bepalingen waarvan de toepassing de bezettende dienst of de
bezettende diensten kan binden, zoals in het bijzonder bepaald in de artikelen :
7. Het onderhoud en herstellingen
8. Verwarming van het gehuurde goed door middel van een centrale verwarmingsof klimaatregelingsinstallatie
9. Elektrische en elektromechanische toestellen
10. Uit te voeren werken in het gehuurd gebouw
Het betreft een typecontract, zodat in concreto afwijkingen mogelijk zijn.
Wat de instaatstellingswerken betreft, zijn de bepalingen gesteld in punt 1 van het
hoofdstuk I van titel II ‘Rechten en verplichtingen van de Regie en de bezettende
dienst of bezettende diensten in een gebouw, eigendom van de Staat’ eveneens van
toepassing op de gebouwen die ter beschikking gesteld worden door een
contracterende derde.
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De Regie zal de bezettende dienst(en) steeds in kennis stellen van de huurlasten, die
te hunnen laste worden gelegd.
HOOFDSTUK 2 - ÉÉN BEZETTENDE DIENST

De niet uitputtende opsomming van de lasten van de bezettende dienst zoals opgesomd in
hoofdstuk 1, punt 4 van titel II ‘Rechten en plichten van de Regie en de bezettende dienst of
de bezettende diensten in een gebouw, eigendom van de Staat’ is eveneens van toepassing
op de gebouwen ter beschikking gesteld door een contracterende derde. De vermelding “ten
laste van de Regie” dient in dat geval gelezen als “ten laste van de contracterende derde”.
Indien de Regie als beheerder van het gebouw optreedt, wordt de relatie tussen de
bezettende dienst en de Regie geregeld door een beheersovereenkomst.
(cfr. bijlage 3)
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HOOFDSTUK 3 - MEERDERE BEZETTENDE DIENSTEN - ADMINISTRATIEVE CENTRA

Staande het contract tussen de Regie en de contracterende derde, wordt er een
beheersovereenkomst afgesloten tussen de Regie en de bezettende diensten waarin wordt
vastgesteld welke gedeelten van het goed gemeenschappelijk en welke gedeelten privatief
zijn en op welke wijze de daaraan verbonden rechten en plichten zullen verdeeld worden.
(cfr. bijlage 3)
Deze beheersovereenkomst bevat in principe minstens volgende bepalingen :
1.

Vaststelling van de gemeenschappelijke lasten
De gemeenschappelijke lasten worden uitgedrukt pro rata van de privatieve
oppervlakten tot het totaal van privatieve oppervlakten in het goed en zo mogelijk
uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten. Elke bezettende dienst moet
dienovereenkomstig bijdragen in de daarmee verband houdende uitgaven.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen in 3. hierna bepaald wordt.

2.

Vaststelling van de privatieve lasten
De schoonmaak en het onderhoud van de private delen worden door de bezettende
diensten uitgevoerd.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen in 3. hierna bepaald wordt.

3.

Onderhoud en herstellingen, rechten en verplichtingen van de Regie en de bezettende
dienst
De partijen gedragen zich naar de bepalingen vervat in titel II, hoofdstuk 1, van het
reglement zolang er geen overeenkomst is afgesloten en voor zover er in de
overeenkomst geen eigen regeling uitgewerkt wordt.

4.

Beheerraad

4.1. Samenstelling
De beheerraad is samengesteld uit een effectieve afgevaardigde van iedere
bezettende dienst, alsmede een plaatsvervanger en wordt, indien mogelijk,
voorgezeten door een daartoe gemachtigd ambtenaar van de Regie. Indien dit niet
mogelijk is, wordt de beheerraad voorgezeten door een daartoe gemachtigde
ambtenaar van een bezettende dienst.
4.2. Het verslag
Het verslag van de zittingen van de beheerraad wordt opgemaakt door een
secretaris, aan te stellen door de voorzitter.
4.3. Beslissingen
Door de beheerraad worden uitsluitend beslissingen genomen met het oog op de
samenwerking tussen de bezettende diensten teneinde het onderhoud en de
instandhouding van het gebouw optimaal te verzekeren en zonder afbreuk te
kunnen doen aan onderhavig reglement.
De beslissingen van de beheerraad met budgettaire consequenties worden
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genomen onder voorbehoud van het akkoord van de voor de Regie en de
bezettende diensten bevoegde hiërarchische instanties en inzonderheid met
inachtneming van de binnen de Regie en de bezettende diensten bestaande
delegatieregeling.
4.4. Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
De beheerraad kan slechts een beslissing nemen wanneer het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden minstens de helft van het totaal bedraagt.
4.5. Meerderheid
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de effectieve
of plaatsvervangende leden. De voorzitter en de secretaris hebben geen stemrecht.
4.6. Vergadering
De beheerraad wordt trimesterieel bijeengeroepen door de voorzitter en telkens
wanneer een der stemgerechtigde leden van de beheerraad daar om verzoekt.
Plaats, datum en uur van de vergadering worden door de voorzitter bepaald.
De beheerraad kan beslissen om niet stemgerechtigde derden uit te nodigen op de
vergadering, telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Lijst met de bijlagen
1. Type huurcontract
2. Beheersovereenkomst voor één bezettende dienst
3. Beheersovereenkomst voor meerdere bezettende diensten
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