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Samenvatting

In oktober 2000 besliste de federale regering een aantal gebouwen te verkopen.
Dit beleid werd voortgezet in de volgende jaren. De verkopen hadden tot doel het
begrotingsevenwicht veilig te stellen en de staatsschuld af te bouwen. Daarnaast
moesten ze leiden tot een betere huisvesting van de ambtenaren.
Tot 2004 bracht de verkoop in totaal 840.718.509 euro op. De verkochte gebouwen waren bijna uitsluitend kantoorgebouwen die door de federale administraties
werden gebruikt. 60 % van de verkochte kantoorruimte werd na de verkoop opnieuw
gehuurd op lange termijn. Andere verkochte panden werden, meestal nadat ze
kort opnieuw waren gehuurd of gratis waren gebruikt, vervangen door nieuwe
gehuurde gebouwen.
Het Rekenhof heeft de verkopen onderzocht vanuit drie invalshoeken:
•

Vanuit doelmatigheidsstandpunt werd nagegaan hoe de verkopen werden
voorbereid, welke selectiecriteria werden gebruikt en of de verkoopprijs
beantwoordde aan de ramingen.

•

Daarnaast werd de wettigheid van de verkoopoperaties en de wederinhuringen nagegaan.

•

Tot slot werd onderzocht hoe de verkopen budgettair en boekhoudkundig
zijn verwerkt.

Het onderzoek wees uit dat de beleidskeuze om gebouwen in eigendom te vervangen door gehuurde gebouwen niet gegrond was op een voorafgaande evaluatie in het licht van de doelstellingen om enerzijds de begroting in evenwicht te
houden en de schuld af te bouwen en anderzijds de ambtenaren een betere huisvesting te bieden. Bij beslissingen primeerde kennelijk de kortetermijndoelstelling
om de begroting in evenwicht te houden.
De door de Regie beheerde gebouwen werden bovendien niet geselecteerd op
grond van expliciete criteria die relevant waren voor de vooropgestelde doelstellingen.
De verkoopprijs bedroeg bijna altijd minstens evenveel als de voorafgaande
raming. Die ramingen waren echter niet altijd afdoende onderbouwd. Dat vloeide
voort uit het uitzonderlijke karakter van bepaalde gebouwen, soms gecombineerd
met een grote tijdsdruk waaronder de raming tot stand moest komen. Soms
gebruikte de regering bij de beoordeling van de biedingen verouderde ramingen.
In andere gevallen werd geen rekening gehouden met de geplande wederinhuring
van het gebouw door de overheid.
Een vergelijking tussen de overeengekomen huurprijzen en de huurprijzen die de
Regie betaalt voor andere gebouwen die ze in huur heeft, bracht geen anomalieën
aan het licht.
In de enkele gevallen waarin de ‘netto actuele waarde’ van de te betalen huur
vergeleken werd met de geboden verkoopprijs, ging de overheid steeds in op het
meest voordelige bod. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat de verkopen in
alle gevallen een gunstige zaak waren voor de federale overheid. De rendabiliteit
van de operaties waarbij verkochte gebouwen onmiddellijk opnieuw werden
gehuurd, werd alleen berekend voor de Financietoren, na de verkoop. De berekening vertrok echter van hypothesen die ofwel achteraf verkeerd bleken ofwel
weinig plausibel waren.
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Voor gebouwen die na de verkoop op korte termijn werden gehuurd omdat nog
geen vervangende huisvesting ter beschikking was, bedroeg de huurprijs voor die
korte termijn meestal een aanzienlijk aandeel van de verkoopprijs. Deze verkopen
waren beslist onrendabel voor de federale overheid.
Enkele wettelijke bepalingen over de bevoegdheid van en informatieverstrekking
aan de wetgever bij de verkoop van vastgoed werden tot op heden slechts gedeeltelijk nageleefd.
Voor enkele complexe verkopen deed de overheid een beroep op een privéconsultant. De gunning van de oorspronkelijke opdracht aan de consultant werd tweemaal uitgebreid op een manier die in strijd is met de reglementering op de overheidsopdrachten. In de betalingsdossiers werd geen verantwoording gevonden
voor de belangrijke overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden door de
consultant. Evenmin kon worden afgeleid hoe de Regie controleerde of de consultant ook effectief zijn prestaties leverde.
De verkopen werden boekhoudkundig en administratief correct geregistreerd.
Ook de budgettaire verwerking gebeurde reglementair.
De belangrijkste aanbeveling luidt dat de overheid verkopen moet laten voorafgaan door een kwaliteitsvolle evaluatie, zoals een kosten-batenanalyse of een
analyse op basis van meerdere criteria (“multicriteria-analyse”).
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1

Situering

De Regie der Gebouwen werd in 1971 opgericht als een federale openbare instelling van categorie A en staat op dit moment onder de leiding van de minister van
Financiën.
De Regie heeft als kerntaak de huisvesting van de diensten van algemeen bestuur
van de Staat1. Ze treedt daarvoor op als bouwheer of huurt gebouwen. De instelling staat ook in voor het eigenaarsonderhoud van de gebouwen die eigendom zijn
van de Staat en door haar worden beheerd.
Vanuit die taak is de Regie actief op de vastgoedmarkt. Ze koopt gronden en
gebouwen of huurt gebouwen voor de diensten van algemeen bestuur en verkoopt gronden en gebouwen die niet langer bruikbaar zijn.
Op 17 oktober 2000 besliste de Ministerraad dat de Regie der Gebouwen in 2001
moest beginnen met de verkoop van kantoorgebouwen. De verkoop werd voortgezet in 2002, 2003 en 2004. In totaal werden 33 gebouwen (31 kantoorgebouwen,
het kasteel van Argenteuil en een historisch pand aan de Graslei in Gent) en twee
terreinen verkocht. Alle waren volledig eigendom van de Staat2. Een volledig overzicht is te vinden in bijlage 1.
Van de 31 kantoorgebouwen werden er vijftien bij de verkoop of kort daarna voor
een langere periode (minimaal negen jaar) opnieuw gehuurd en acht voor een
korte periode (minder dan negen jaar)3. Vijf gebouwen werden verkocht op voorwaarde dat de federale administratie ze nog een korte periode gratis kon gebruiken; drie gebouwen werden niet gehuurd.
Bij negen van de vijftien verkopen met een lange wederinhuring moest de nieuwe
eigenaar het gebouw verplicht renoveren.
De verkoop van de eigendommen van de Staat bracht in totaal 659.042.889 euro
op.
Daarnaast besliste de regering ook vier kantoorgebouwen te verkopen die eerder
aan de nv Sopima4 werden overgedragen. Dit resulteerde in een bijkomende ontvangst van 181.675.620 euro. Voor de verkoop huurde de regie deze gebouwen
voor lange duur. De huur wordt na de verkoop gewoon voortgezet. De totale
verkoopontvangst voor de eigendommen van de Staat en de nv Sopima samen
bedroeg bijgevolg 840.718.509 euro.

1

De Regie zorgt ook voor de huisvesting van een aantal internationale instellingen. Ze kan ook
belast worden met de huisvesting van andere overheidsdiensten en – onder bepaalde voorwaarden
– zelfs met de huisvesting van privaatrechtelijke verenigingen. Haar taak wordt omschreven in artikel 2, 2bis en 2ter van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een regie der gebouwen.

2

Oorspronkelijk wilde de regering meer gebouwen verkopen: acht verkopen gingen niet door omdat
er geen interessante biedingen werden ontvangen, omdat het om mede-eigendommen ging en er
betwisting rees over de verdeelsleutels of omdat er wettelijke beletsels waren.

3

Ook het historische gebouw aan de Graslei in Gent wordt voor een korte periode gehuurd. Voor
het gebouw aan de Blijde Inkomststraat in Leuven zal de Regie, na de aanpassingswerken, wellicht
het korte huurcontract verlengen met een lang huurcontract van negen jaar.

4

De nv Sopima is een vastgoedvennootschap die de regering in 1996 oprichtte. De aandeelhouders
zijn de Staat, de Federale Participatiemaatschappij en de Regie der Gebouwen.
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1.2

Onderzoeksmethodologie

Het Rekenhof heeft de vastgoedoperaties die tot en met 2004 werden uitgevoerd
vanuit drie invalshoeken onderzocht:
•

doelmatigheid: de voorbereiding en de selectiecriteria van de verkopen en
de overeenstemming van de verkoopprijs met de ramingen;

•

wettigheid: de toepassing van de wettelijke voorschriften bij de verkopen
en het vaststellen van de exacte juridische aard van de huurcontracten,
met bijkomende toetsing van de operaties aan de beginselen van behoorlijk
bestuur (meer bepaald het zuinigheidsprincipe);

•

budgettair-ﬁnanciële invalshoek: de verwerking van de operaties op budgettair, boekhoudkundig en administratief vlak.

Concreet wil het onderzoek een antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen.
1.2.1

Onderzoeksvragen over de verkoopdossiers

1. Welke criteria werden gebruikt om gebouwen voor verkoop te selecteren?
Om te onderzoeken op basis van welke criteria de gebouwen werden geselecteerd, werd een inventaris gemaakt van alle gebouwen die tijdens de onderzochte
periode werden verkocht en werden hun gemeenschappelijke kenmerken in kaart
gebracht.
De gebouweninventaris van de Regie werd geconsulteerd om na te gaan of er
geen gebouwen leegstonden of door andere dan federale administraties werden
gebruikt. In die gevallen werd onderzocht waarom deze gebouwen niet als eerste
te koop werden aangeboden.
Daarnaast werd onderzocht of er geschreven of op een andere manier geëxpliciteerde criteria werden gebruikt bij de keuze van de gebouwen die werden
verkocht.
2. Werden de gebouwen verkocht overeenkomstig de wettelijke voorschriften?
De verkopen werden getoetst aan de wetgeving die de verkoop van overheidspatrimonium regelt, met name de artikelen 87 tot 90 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
3. Was de bedongen verkoopprijs redelijk?
De verkoopprijs werd vergeleken met de ramingen van de aankoopcomités5. Aan
de hand van de ramingdossiers werd onderzocht op welke basis hun raming
steunde. Indien de uiteindelijke verkoopprijs substantieel afweek van de raming,
werd onderzocht of hiervoor een aanvaardbare verklaring was. Ook als de raming
van het aankoopcomité sterk afweek van de bekende marktprijzen werd hiervoor
een verklaring gezocht.
Bij de analyse van de verkoopprijs werd zoveel mogelijk rekening gehouden met
de huurvoorwaarden die bedongen werden voor de gebouwen die opnieuw werden
gehuurd.

5

8

Voor al haar onroerende transacties moet de Regie een beroep doen op de aankoopcomités van
de FOD Financiën. De aankoopcomités ramen de waarde van de verkochte gebouwen, organiseren
de verkoop en verlijden de verkoopakten.
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4. Hoe werden de verkopen budgettair, boekhoudkundig en administratief
verwerkt?
Er werd onderzocht of de verkopen correct geboekt werden in de rekeningen van
de Regie der Gebouwen en van de Staat. De boekhoudkundige verwerking werd
getoetst aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en het koninklijk besluit van 7 april 1954 dat in uitvoering
van deze wet werd genomen, alsook aan de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en aan de gebruikelijke technieken van het dubbel boekhouden.
1.2.2

Onderzoeksvragen over de huurcontracten

1. Bevatten de contracten een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten?
De huurcontracten werden getoetst aan het Burgerlijk Wetboek en de typehuurcontracten die de Regie normaal gebruikt. Indien van deze typecontracten – waarvan aangenomen kan worden dat ze evenwichtig zijn opgesteld – werd afgeweken,
werd onderzocht waarom dit gebeurde.
2. Kan de huurprijs uit de contracten redelijk worden genoemd?
De huurprijzen werden vergeleken met de marktprijzen en met de prijzen die de
Regie gemiddeld betaalt. Indien er belangrijke verschillen werden vastgesteld,
werd onderzocht of hiervoor een aanvaardbare verklaring bestond.
Er werd onderzocht hoe de deﬁnitieve huurprijs na werken contractueel werd
berekend. Het gaat in dit geval om een louter descriptief onderzoek.

1.3

Tegensprekelijke procedure

Het onderzoek werd op 3 maart 2004 aangekondigd bij de minister van Financiën,
de directeur-generaal van de Regie der Gebouwen en de adviseur-generaal van
de dienst Patrimonium van de Regie.
Het onderzoek werd uitgevoerd van april 2004 tot en met juni 2005.
Het Rekenhof kon rekenen op de bereidwillige medewerking van de Regie der
Gebouwen. De betrokken aankoopcomités van de FOD Financiën werden informatief bij het onderzoek betrokken.
Het voorontwerp van verslag werd op 15 december 2005 gestuurd naar de Regie
der Gebouwen. Op 8 februari 2006 vond een gedachtewisseling plaats met ambtenaren-generaal van de Regie. Tijdens deze vergadering heeft de Regie nieuwe
relevante informatie verstrekt die het Rekenhof heeft onderzocht en waarmee in
dit verslag is rekening gehouden.
Het ontwerpverslag werd voor commentaar op 18 mei 2006 naar de bevoegde
minister gezonden met het verzoek binnen de (wettelijke) termijn van één maand
te reageren. Het Rekenhof herinnerde hem aan dit ontwerpverslag met de brief
van 28 juni 2006. De minister heeft op 27 juli 2006 een brief met commentaar
gestuurd.
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Hoofdstuk 2
Verkopen

2.1

Doelstellingen en voorbereiding

Op 17 oktober 2000 besliste de Ministerraad een aantal kantoorgebouwen te
verkopen aan de privésector. Uit verklaringen van de bevoegde minister na de
verkopen blijkt dat daarmee twee doelstellingen werden nagestreefd:
•

De verkopen moesten bijdragen tot een begroting in evenwicht en de
afbouw van de Staatsschuld. Ze pasten aldus in de begrotingspolitiek die
al in 1996 werd aangevat.

•

Daarnaast moesten de verkopen leiden tot een betere huisvesting van de
federale administratie. De Regie der Gebouwen had volgens de minister
onvoldoende structurele budgettaire middelen voor nieuwbouw en renovatie
en voor het onderhoud van de gebouwen. Een verkoop aan de privésector
zou tot gevolg hebben dat de gebouwen behoorlijk onderhouden worden,
zodat de huisvesting van de federale ambtenaren verbetert6.

Zoals hierna zal blijken, was de beslissing om te verkopen tegenover deze twee
doelstellingen niet voldoende onderbouwd.
De beslissing van 17 oktober 2000 om kantoorgebouwen aan de privésector te
verkopen en ze aansluitend opnieuw te huren, betekende een ommezwaai in de
huisvestingspolitiek. Tot 2000 werden kantoorgebouwen alleen bij uitzondering
gehuurd7.
De beslissing van 17 oktober 2000 werd genomen bij de opmaak van de begroting 2001. De nota aan de Ministerraad bevat geen verantwoording voor het
nieuwe vastgoedbeleid en vermeldt zelfs uitdrukkelijk dat deze beslissing de
langetermijnvoordelen voor de Staat van eigendom van een belangrijk deel kantoorgebouwen, niet in twijfel kan trekken. De beslissing van de Ministerraad
wordt niet onderbouwd door een kosten-batenanalyse die aantoont dat huren op
termijn goedkoper is dan eigendom, noch door een onderzoek naar de huisvestingsbehoeften van de federale administratie noch door een andere vorm van
beleidsondersteunende informatie, zoals een inventaris van het onroerend patrimonium, de kwaliteit ervan en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
In zijn beleidsnota bij het begrotingsontwerp 2000 had de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (hierna:
minister van Overheidsbedrijven), op dat moment bevoegd voor de Regie der
Gebouwen, deze beleidswijziging niet aangekondigd.
Zijn beleidsnota bij het begrotingsontwerp 2001 vermeldt evenmin een trendbreuk
in het beleid. Deze beleidsnota werd op 6 november 2000 aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers voorgelegd, dus na de beslissing van de Ministerraad
van 17 oktober 2000. Ze maakt echter geen melding van die beslissing. De nota
stelt dat de aanbevelingen van de “organisationele audit” (1993), om de gehuurde

6

Interpellatie en antwoord in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 14 oktober 2002.

7

Na de oprichting van de nv Sopima had de federale overheid al enkele kantoorgebouwen overgedragen aan deze vennootschap en ze vervolgens opnieuw gehuurd. Aangezien de vennootschap
volledig in handen bleef van de federale overheid, vloeide het grootste gedeelte van de huurgelden,
onder de vorm van uitgekeerde dividenden of kapitaalverminderingen, terug naar deze overheid.

10
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gebouwen systematisch door gebouwen in eigendom te vervangen, om budgettaire redenen niet werd toegepast. In de beleidsnota wordt niet gezegd waarom
deze aanbeveling in 2001 niet langer van toepassing zou zijn. Hij vermeldt wel dat
de Regie, vooral door een gebrek aan middelen en een gebrek aan “managementtools”, onmogelijk nog kon voldoen aan de eisen van een modern en dynamisch
activabeheer en tegelijkertijd zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting van de
ambtenaren. De beleidsnota eindigt met een verwijzing naar een principebeslissing
van de Ministerraad van 15 oktober 2000, die het patrimonium “segmenteert” in
gebouwen “in de markt” en in “Nationaal Erfgoed”. De gebouwen “in de markt”,
vooral kantoorgebouwen, zouden worden ondergebracht in een beursgenoteerde
vastgoedbevek8. Deze beslissing werd destijds niet uitgevoerd.
In de beleidsnota bij het begrotingsontwerp 2002 zegt de minister van Overheidsbedrijven enkel dat de Regie “haar politiek van verkoop” zal voortzetten. De
opbrengst van de verkochte gebouwen zou gedeeltelijk worden gebruikt om
nieuwe functionele gebouwen te huren. De beleidsnota vermeldt niets over de
motieven om een dergelijke verkooppolitiek voort te zetten.
De beleidsnota bij het begrotingsontwerp 2003 vermeldt eveneens dat de verkooppolitiek zal worden voortgezet.
Uit de opeenvolgende beleidsnota’s die de minister aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorlegde, kan dus niet worden afgeleid hoe de beslissing
om voortaan door huren te voorzien in de huisvestingsbehoeften van de federale
overheid, werd onderbouwd.
Dezelfde opmerking geldt voor de beleidsnota’s bij de begrotingsontwerpen voor
2004 en 2005 van de minister van Financiën, in de huidige regering bevoegd voor
de Regie der Gebouwen. In dit geval gaat het uiteraard om het voortzetten van
een eerder bepaald beleid.
De verschillende beleidsnota’s die de bevoegde ministers aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers voorlegden, bevatten ook geen berekening van de
kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het verkopen van vastgoed9. Het
Rekenhof berekende de impact die de nieuwe inhuringen zullen hebben op de
toekomstige begrotingen. De berekeningen (aan de hand van de contractuele
huurprijzen) per gebouw en per begrotingsjaar zijn opgenomen in samenvattende
tabellen als bijlage 2.
De vorige minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen werd verscheidene
keren in het parlement over de verkoopoperaties ondervraagd. In zijn antwoorden
verwees hij één keer naar een analyse die als voorbereiding van de verkoop van
de Financietoren zou zijn gemaakt. De enige analyse die bij de Regie werd teruggevonden, was echter een berekening die gemaakt werd nadat de Financietoren
verkocht werd10.

8

De Nederlandse tekst van de beleidsnota is onduidelijk. De bedoeling kan wel worden afgeleid
uit de Franse versie van de beleidsnota. De eerder vermelde beslissing van de Ministerraad van
17 oktober 2000 verwijst niet naar de beslissing van 15 oktober 2000.

9

De begrotingsontwerpen van de Regie bevatten altijd een raming van de huurgelden die in de
komende jaren zullen moeten worden betaald. Die ‘meerjarenraming’ bevat echter enkel een globaal
cijfer en maakt geen onderscheid tussen de huurgelden die het gevolg zijn van een verkoop en de
andere huren. Ze wordt bovendien enkel gemaakt voor het begrotingsjaar en de drie volgende jaren.
Met de informatie in de verantwoording bij de begroting, zoals de Regie die momenteel ieder jaar
opstelt, kunnen de kosten veroorzaakt door de verkopen dus niet gereconstrueerd worden.

10

Voor een bespreking van de berekening, zie paragraaf 4.2.
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Het onderzoek bij de Regie der Gebouwen leverde geen aanwijzingen op dat de
nieuwe beleidskeuze voortvloeide uit een onderzoek naar de meest efﬁciënte
manier van huisvesten van de ambtenaren. De Regie beschikt overigens niet over
een systematisch overzicht van de kwaliteit van de huisvesting van de ambtenaren. Op het moment dat werd beslist de Regie een aantal kantoorgebouwen te
laten verkopen, waren er nog geen kwaliteitsnormen gedeﬁnieerd waaraan de
huisvesting van de ambtenaren moest beantwoorden11. De bouwplanning op middellange termijn die de Regie vroeger jaarlijks opmaakte, het zgn. fysisch programma, maakt in 2001 nergens melding van het nieuwe beleid van de regering.
Voor zover kon worden nagegaan werd de Regie niet gevraagd systematisch te
onderzoeken of er in haar patrimonium gebouwen waren die voor de federale
administratie geen functie meer hadden. Evenmin vond het Rekenhof aanwijzingen dat de Regie gevraagd werd na te gaan of er gebouwen gebruikt werden
door andere diensten dan federale. De noodzakelijke informatie was terug te
vinden in de gebouweninventaris die de Regie bijhoudt. De Regie werd dus blijkbaar niet betrokken bij de voorbereiding van de beleidswijziging12.
De Regie stelt dat ze op eigen initiatief een dergelijke lijst opgesteld en voorgelegd heeft aan het steering committee13 dat de verkopen begeleidde. Met deze
lijst werd bij de selectie van de te verkopen gebouwen niet of slechts in beperkte
mate rekening gehouden. Volgens de Regie waren verschillende van dit soort
gebouwen niet verkoopbaar.
Ook de nota’s van de minister van Overheidsbedrijven aan de Ministerraad bevatten geen beleidsondersteunende informatie. Enkel naar aanleiding van de hergroepering van een aantal FOD’s werd een beperkte kosten-batenanalyse
gemaakt die het huren van gebouwen vergelijkt met het in eigendom houden. De
beslissing om bepaalde diensten van de federale administratie te hergroeperen
werd echter genomen nadat de regering had beslist een aantal kantoorgebouwen
te verkopen. In enkele gevallen was de beslissing tot hergroepering zelfs een
gevolg van de verkoop van kantoorgebouwen. De eerder vermelde analyse van de
verkoop van de Financietoren kan niet als beleidsondersteunende informatie
beschouwd worden, aangezien ze na de verkoop werd gemaakt.
De Regie benadrukte tijdens het onderzoek dat haar nooit gevraagd werd een
kosten-batenanalyse te maken. Ze moest enkel het regeringsbeleid uitvoeren.
Dat de verkopen onvoldoende waren voorbereid, blijkt ook uit de vaststelling dat
verscheidene verkochte gebouwen voor korte tijd opnieuw moesten worden gehuurd,
omdat op het moment van de verkoop geen andere kantoren beschikbaar waren14.
11

De Ministerraad van 6 februari 2004 keurde een document goed dat de standaardafwerking en
-uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen omschrijft die de Regie aan de federale administratie ter beschikking stelt.

12

Volgens de Regie overlegde de directeur-generaal van de instelling met de bevoegde minister over
een toelichting van het nieuwe beleid in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit gebeurde dus na de beleidsbeslissingen.

13

Voor de opvolging van de verkopen werd een steering committee opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Financiën en de bevoegde minister, van de
Regie der Gebouwen, de dienst Domeinen van het Ministerie van Financiën en de consultant. Ook
de Inspectie van Financiën maakte voor sommige verkopen deel uit van het steering committee.
De vergaderingen over de verkoop van het Rijksadministratief Centrum in Brussel werden ook
bijgewoond door vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en
het Waals Gewest, die mede-eigenaar waren van het gebouw.

14

Dit was het geval voor volgende gebouwen in Brussel: het Résidence Palace Blok E, het Rijksadministratief Centrum en de gebouwen aan de Belliardstraat 49/55, de Wetstraat 61/65 en de
Willebroekkaai. Het was ook het geval voor de gebouwen aan de Graslei in Gent en aan de Blijde
Inkomststraat en de Dagobertstraat te Leuven.
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In een aantal gevallen – Résidence Palace Blok E, Rijksadministratief Centrum,
Belliardstraat 49/55 – ging het volgens de Regie om grote complexen waarin vele
ambtenaren hun kantoor hadden. De verhuizing ging bovendien gepaard met een
hergroepering van een aantal federale administraties. Het ging om complexe
operaties die tijd vergen en onvermijdelijk coördinatieproblemen stellen. Dat een
aantal gebouwen voor korte tijd opnieuw moesten worden gehuurd was, aldus de
Regie, geen gevolg van een onzorgvuldige voorbereiding, maar van het complexe
karakter van de hergroeperingen.
Zelfs als de operaties complex waren, belette volgens het Rekenhof niets de
Ministerraad de verkopen pas goed te keuren nadat de hergroeperingen beëindigd waren en de gebouwen vrij waren.
Uit het onderzoek blijkt dat de beleidsbeslissing om een aanzienlijk deel van het
onroerend patrimonium van de Staat te verkopen en daarna opnieuw te huren
onvoldoende was onderbouwd. Een voorafgaande evaluatie van de beslissing kon
immers niet worden teruggevonden. Aan de basis van de beslissing lag kennelijk
een budgettaire kortetermijndoelstelling, nl. het realiseren van een begrotingsevenwicht. Bovendien werd het parlement onvoldoende geïnformeerd over de
beslissing en de budgettaire gevolgen ervan.
Voor het antwoord van de minister, zie punt 5.3.

2.2
2.2.1

Selectiecriteria
Geen duidelijke criteria

Bij de Regie der Gebouwen werden geen documenten teruggevonden waarin de
criteria werden vastgelegd voor de selectie van de gebouwen die voor verkoop
zouden worden voorgesteld.
Voor zover kon worden achterhaald, ontving de Regie hierover ook nauwelijks
instructies van de bevoegde minister. Volgens de Regie moest het gaan om
gebouwen die aan renovatie toe waren, om zo de huisvesting van de federale
ambtenaren te verbeteren en/of om grote complexen, die veel zouden opbrengen. Deze criteria, zoals “aan renovatie toe”, werden nooit verder omschreven.
De verkoopdossiers of de nota’s voor de Ministerraad waarin gebouwen werden
voorgesteld, bevatten evenmin een expliciete motivering waarom de voorgestelde
gebouwen – en geen andere – te koop worden gesteld. De lijsten die bij diverse
gelegenheden aan de Ministerraad werden voorgelegd, sommen enkel de gebouwen op die voor verkoop worden voorgesteld, de geraamde verkoopwaarde ervan
en de huurvoorwaarden (huurprijs en termijn). Ze bevatten geen details over de
gebouwen, zoals bouwdatum, staat van het gebouw, bestaan van renovatieplannen e.d., die mogelijk relevant waren voor de beslissing van de Ministerraad.
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2.2.2

Aard van de verkochte gebouwen

In totaal werd ca. 882.687 m² aan gebouwruimte15, eigendom van de Staat, te koop
aangeboden. Voor het merendeel (857.073 m²) ging het om kantoorruimte. Uiteindelijk werd 843.189 m² (95 %) effectief verkocht, waarvan 837.801 m² kantoorruimte.
Daarnaast werd ook 141.427 m² kantoorruimte, eigendom van de nv Sopima, te
koop aangeboden. Hiervan werd 109.188 m² effectief verkocht.
De niet-kantoorruimte die te koop werd aangeboden bestond uit een historisch
pand in Gent, een terrein in Brussel en één in Gent, drie vakantiecentra16 en het
kasteel van Argenteuil. Buiten het historisch pand in Gent ging het in alle gevallen
om gebouwen die bij de verkoop geen nut meer hadden voor de federale administratie.
829.954 m² (99,06 %) van de verkochte kantooroppervlakte die eigendom van de
Staat, werd op het moment van de verkoop geheel of gedeeltelijk gebruikt door
federale administraties. Daarvan werd 452.566 m² (54,02 %) opnieuw gehuurd
voor een lange periode (minimum 9 jaar) en 360.886 m² (43,07 %) voor een korte
termijn. 19.918 m² (2,38 %) werd nog enkele maanden gratis gebruikt door de
administratie. 4.431 m² (0,53 %) werd niet gehuurd.
De verkochte gebouwen die eigendom waren van de nv Sopima en die al werden
gehuurd bij de verkoop, werden alle verder gehuurd op lange termijn (109.188 m²).
59,3 % van de totale door de Staat en de nv Sopima verkochte kantooroppervlakte
is nog voor lange tijd bruikbaar voor de federale administratie17. De verkopen met
korte inhuringen en (gratis) gebruik gaan veelal de verhuizing naar en huur van een
nieuwe locatie vooraf.
Uit eerder onderzoek van het Rekenhof bleek dat de Regie in gebouwen onder
haar beheer verscheidene privéverenigingen huisvest18. Dit gebeurt vaak gratis of
tegen huurprijzen die niet overeenstemmen met de markt. De vraag rijst of een
rationeel beheer van het patrimonium niet veronderstelt dat eerst deze gebouwen
worden verkocht, voordat gebouwen worden verkocht die dienstig zijn voor de
federale administratie. Zoals eerder opgemerkt heeft de Regie een inventaris
voorgelegd, zonder dat daar rekening is mee gehouden.
Hierna wordt verder een onderscheid gemaakt tussen de budgettaire doelstelling
van de verkoopoperaties (het ﬁnanciële criterium) en de doelstelling de huisvesting van de ambtenaren te verbeteren (het onderhoudscriterium).

15

De oppervlakten worden niet op een uniforme wijze berekend. Nu eens gebruikt men de oppervlakte ”intra muros”, dan weer “extra muros” of nog een nieuwe berekeningsmethode: het “brutooppervlak (BO)-surface grand plateau(SGP)”, dat een resultaat zou geven tussen intra en extra
muros. Het verschil tussen intra en extra muros zou gemiddeld 7 % zijn. De verkochte gebouwruimte houdt rekening met de oppervlakten opgenomen in de gebouweninventaris van de Regie
(de oppervlakte “extra muros”).

16

De vakantiecentra waren eerder aangekocht als centra voor de opvang voor asielzoekers. Ze
werden verkocht na het afsluiten van het onderzoek.

17

561.754 m² van de 946.989 m² verkochte kantooroppervlakte is op lange termijn gehuurd.

18

Op basis van de wijziging die de programmawet van 15 januari 1999 in de oprichtingswet van de
Regie van 1 april 1971 invoegt, kan de Regie met inachtneming van een aantal vormvereisten
privéverenigingen huisvesten. De huisvestingen dateren echter van voor de wetswijziging. Tot op
heden is niet voldaan aan de vormvereisten die de wet daarbij oplegt.
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2.2.3

Financieel criterium

Aangezien het Rekenhof niet kon beschikken over gegevens over de gemiddelde
waarde van de gebouwen die de Regie beheert, kon het niet systematisch onderzoeken of juist deze gebouwen werden geselecteerd die het meest zouden
opbrengen19.
Uit interviews met ambtenaren van de Regie die bij de selectie van de gebouwen
waren betrokken, kon wel worden afgeleid dat dit criterium een belangrijke rol
speelde. Dit wordt bovendien bevestigd door de vaststelling dat de verkooplijsten
ook grote administratieve complexen bevatten die veeleer recent gebouwd waren
en geen behoefte hadden aan renovatie20.
2.2.4

Onderhoudscriterium

Andere gebouwen die te koop werden gesteld, dateren van voor 1990 en moesten grondig worden gerenoveerd. Negen gebouwen met een totale oppervlakte
van 317.438 m² werden aldus na verkoop voor een lange termijn opnieuw gehuurd,
met een renovatieverplichting voor de eigenaar. Dit is 37,89 % van de verkochte
kantooroppervlakte eigendom van de Staat en 70,14 % van de oppervlakte aan
verkochte gebouwen van de Staat met lange wederinhuring. Voor twee andere
gebouwen werden er minder ingrijpende werken gepland21. Ten slotte dienden
voor één gebouw werken te worden uitgevoerd op grond van een akkoord van
30 januari 2001 tussen de Regie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest22.
De doelstelling van de regering om de ambtenaren beter te huisvesten, kan
mogelijk bereikt worden door deze gebouwen te verkopen en daarna opnieuw te
huren mét renovatieverplichting voor de nieuwe eigenaar. Maar aangezien de
Regie geen kosten-batenanalyses uitvoerde (zie punt 2.1), kan niet betrouwbaar
worden geantwoord op de vraag of de huurkosten lager liggen dan de onderhoudskosten die de overheid normaal voor deze gebouwen had moeten dragen.
2.2.5

Besluit

Het onderzoek vond geen elementen die aantonen dat de te koop gestelde
gebouwen werden geselecteerd op basis van geëxpliciteerde criteria. Het Rekenhof vond evenmin aanwijzingen dat de minister de administratie duidelijke richtlijnen gaf hoe ze moest selecteren en aan welke doelstelling ze voorrang moest
geven als beide doelstellingen niet samen konden worden bereikt. Er zijn aanwijzingen dat het ﬁnanciële criterium (de budgettaire doelstelling), doorslaggevend was.

19

De cijfers in de rekeningen van de Regie over de waarde van de gebouwen geven geen realistisch
en betrouwbaar beeld. Dit is een gevolg van de manier waarop de gebouwen volgens het boekhoudplan van de Regie moeten worden opgenomen in de rekeningen.

20

Dit was het geval voor het A.C. Ter Plaeten in Gent, de gebouwen in Brugge en in Veurne, het
gebouw Egmont in Brussel en voor de vier gewezen eigendommen van de nv Sopima.

21

Onderhoud en/of beperkte renovatie voor de gebouwen in Brugge en Veurne.

22

Het Résidence Palace blok E in Brussel.
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2.3

Naleving van de regelgeving

De gebouwen die de Regie beheert, zijn geen eigendom van de instelling, maar
van de federale overheid. De artikelen 87 tot en met 90 van de gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit zijn daarom van toepassing op de verkopen.
Artikel 87, derde lid, bepaalt:
“Behoudens in geval van openbare verkoping of wanneer onteigening te
algemenen nutte wettelijk is uitgevaardigd, moeten de vervreemdingen
bedoeld in dit artikel en in artikel 88 en 89, die betrekking hebben op
goederen waarvan de geschatte waarde 50 miljoen frank23 te boven gaat,
door de wetgever worden goedgekeurd.”
Aangezien het in nagenoeg alle gevallen om een onderhandse verkoop ging24,
moest de wetgever – achteraf – de verkopen boven het vermelde drempelbedrag
goedkeuren.
Met de domaniale wet van 4 juli 2004 keurde de wetgever een aantal verkopen
goed. Een aantal andere verkopen moeten nog wettelijk worden goedgekeurd. De
goedkeuring gebeurt achteraf, maar de wet legt hiervoor echter geen termijn op.
Artikel 90 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit stelt dat “een
verslag betreffende de vervreemdingen verricht krachtens de artikelen 87 tot 89
van deze wetten elk jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt
meegedeeld bij het neerleggen van het ontwerp van rijksmiddelenbegroting”. Bij
de indiening van de rijksmiddelenbegroting voor 2004 en 2005 heeft de regering
aan deze verplichting niet voldaan.

2.4

Verkoopprijs

Het Rekenhof onderzocht of de gebouwen en terreinen verkocht werden voor een
aanvaardbare prijs.
Alle terreinen en gebouwen op twee na werden via een onderhandse procedure, na
ruime publiciteit, verkocht. Een bod “en masse”, d.i. een bod voor meer gebouwen
samen, werd onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Bij een zestal vrij complexe
verkopen besliste de Regie een consultant de biedingen te laten evalueren en
optimaliseren.
Het onderzoek wees uit dat in alle gevallen verkocht werd aan de hoogste bieder.
Wanneer het gebouw opnieuw gehuurd werd, moest ook rekening worden gehouden met de bedongen huurcondities.
Bij de eerste verkopen met lange wederinhuring – de Financietoren en het gebouw
in de Paleizenstraat te Brussel – mochten de bieders zelf de huurvoorwaarden
voorstellen. De Financietoren werd verkocht aan de bieder die de hoogste prijs
bood. Uit de berekening die de consultant maakte van de netto actuele waarde
van de toekomstige huurgelden in vergelijking met de bieding, blijkt dat de bieder
die de hoogste prijs bood ook globaal de meest gunstige condities aanbood. Bij
de verkoop van het gebouw in de Paleizenstraat te Brussel bood de hoogste
bieder ook de gunstigste huurcondities.
23

1.250.000 euro (KB van 20 juli 2000 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998
betreffende de euro)

24

Enkel de gebouwen aan de Bischoffsheimlaan en de Van Orleystraat in Brussel werden openbaar
verkocht.
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Bij de latere verkopen met wederinhuring heeft de overheid aan de bieders de
huurvoorwaarden opgelegd.
Voor vijf verkochte gebouwen werd in het verkoopcontract bedongen dat ze
geheel of gedeeltelijk gratis ter beschikking werden gesteld van de federale overheid25. In drie gevallen blijkt uit de ramingsverslagen dat de gratis terbeschikkingstelling van de te verwachten verkoopprijs werd afgetrokken26.
2.4.1

Ramingen

Als de Regie der Gebouwen door haar beheerd vastgoed verkoopt, is het gebruikelijk dat het bevoegde aankoopcomité van het Ministerie van Financiën dat vastgoed schat om de verkoopwaarde, en niet de intrinsieke waarde, vast te stellen.
De Regie streefde ernaar pas te verkopen tegen een verkoopprijs die minstens
gelijk was aan de raming.
Opdat het Rekenhof conclusies zou kunnen trekken uit een vergelijking van de
verkoopprijs met de raming van het aankoopcomité, moest de onderbouwing van
de ramingen worden onderzocht.
De ramingen werden bemoeilijkt door de uitzonderlijke omvang of aard van vele
gebouwen, zoals de Financietoren, waarvoor nauwelijks vergelijkingspunten werden
gevonden.
Voor een aantal gebouwen werd in de raming de lange wederinhuring voor achttien jaar door de Staat niet in rekening gebracht. Enkele ramingen werden later
naar beneden herzien. Soms werden oude ramingen gebruikt of beperkte men
zich tot het actualiseren daarvan. De motivering was soms vrij summier. Deze
bevindingen worden hierna afzonderlijk besproken.
Ontbrekende raming
Voor één gebouw, de Financietoren, werd door het bevoegde aankoopcomité
geen eigenlijke raming opgemaakt.
Het bevoegde aankoopcomité kreeg de opdracht een raming op te maken in een
brief van 10 juli 200127. In deze brief staat dat de Regie der Gebouwen vóór het
einde van 2001 onroerende goederen moest verkopen voor een bedrag van 12
miljard frank (297.472.230 euro). Op 31 augustus 2001 antwoordde de voorzitter
van het bevoegde aankoopcomité dat hij niet in staat was op deze vraag in te
gaan28. Hij was van oordeel dat een ernstige raming slechts kon worden opgesteld als de voorwaarden bekend waren waaronder het gebouw in de toekomst
zou worden gehuurd. Omdat de bieders deze huurvoorwaarden in hun bod konden
voorstellen, was het onmogelijk deze gegevens aan het aankoopcomité mee te
delen voordat de biedingen werden ontvangen.
25

De gebouwen in de Willem de Zwijgerstraat, de Bisschoffsheimlaan, de Van Orleystraat, de Troonstraat en de Belliardstraat 66 in Brussel.

26

Het gebouw aan de Bisschoffsheimlaan werd op 3.600.000 euro geraamd; bij incalculeren van de
gratis terbeschikkingstelling aan de overheid werd het nog op 3.046.920 euro geschat – een minwaarde van 15,7 %. Het gebouw in de Van Orleystraat werd geraamd op 900.000 euro; rekening
houdend met de gratis terbeschikkingstelling was het nog 812.000 euro waard – een minwaarde
van 9,77 %. Het gebouw Belliardstraat 66 werd geraamd op 1.200.000 euro; rekening houdend met
de gratis terbeschikkingstelling was het nog 1.050.060 euro waard – een minwaarde van 12,5 %.

27

De opdracht kwam van het hoofdbestuur van de Administratie van het Kadaster, de Registratie en
de Domeinen (waaronder de aankoopcomités ressorteren) op verzoek van de minister bevoegd
voor de Regie.

28

“Ik kan u zelfs geen orde van grootte geven, zoals iemand had gevraagd. Ik ga mezelf en meteen
ook het hele comité niet belachelijk maken.” [vertaling]
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In een brief van 18 september 2001 deelde de centrale administratie van de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen aan de bevoegde minister
mee dat de Financietoren geraamd werd op 5 miljard frank (123.946.762 euro). Het
is onduidelijk waar dit bedrag op steunt.
De Ministerraad van 12 oktober 2001 stemde in met de verkoop van de Financietoren, samen met enkele andere gebouwen en een terrein29. Hoewel deze andere
gebouwen en het terrein wel degelijk werden geraamd, werden deze ramingen
niet opgenomen in de nota met het verkoopvoorstel die de bevoegde minister aan
de Ministerraad voorlegde.
Meer dan één raming
Bij zeven verkopen werd vastgesteld dat er meer dan één raming werd gemaakt.
In twee gevallen werd de raming naar beneden bijgesteld omdat er onduidelijkheid ontstond over de stedenbouwkundige bestemming van de gebouwen30.
In twee andere gevallen werd de raming naar beneden bijgesteld omdat de raming
van de in de verkoopdossiers op te nemen huurprijs, op basis van meer gedetailleerde gegevens qua aard van de lokalen, eveneens werd verlaagd31. In beide
gevallen werd de raming met 25 % verminderd.
Voor elf andere gebouwen, uit eenzelfde voor verkoop voorgestelde lijst, werd de
huurprijs eveneens verlaagd maar werd de raming van het aankoopcomité niet
overeenkomstig verminderd. Dit is wellicht te verklaren doordat voor de meeste
gebouwen uit die lijst oorspronkelijk bij de raming geen rekening werd gehouden
met de huur32. Voor twee werd dat ogenschijnlijk wel gedaan: het ramingsverslag
vermeldt althans de huurvoorwaarden. Voor de overige gevallen is het dan ook
niet te verklaren waarom de raming van de verkoopprijs niet aangepast is, aangezien dat bij de twee voormelde gevallen wel is gebeurd33.
In één geval werd de raming verlaagd na mededeling van de huurprijs aan het
aankoopcomité, door wat het aankoopcomité “de onnatuurlijk lage huurprijs van
de wederinhuring gedurende drie jaar” noemde34.

29

Belliardstraat 49/55, Résidence Palace Blok A en Blok E, Paleizenstraat 48/69 in Brussel en een
terrein in Gent.

30

De gebouwen aan de Troonstraat en de Willem De Zwijgerstraat in Brussel. Voor de herziening
van de raming van het gebouw in de Troonstraat werd geen ramingsverslag opgemaakt.

31

De gebouwen in Boom en Chimay.

32

Zie hierover meer in het volgende punt.

33

Dit lijkt te bevestigen dat zelfs voor de ramingsverslagen waar de huurvoorwaarden worden in
opgenomen (zonder zichtbare verrekening ervan) de inhuring in werkelijkheid niet in rekening werd
gebracht bij de raming. Het betreft de gebouwen in Bergen en Lessines.

34

Een minwaarde van 7 % werd in rekening gebracht, wat de raming van 870.000 euro verminderde
tot 800.000 euro. Het ging om het historische gebouw aan de Graslei in Gent. Het gebouw werd
verkocht onder de raming, voor 700.000 euro. Volgens de Regie werd de verlaagde raming niet
enkel door de onnatuurlijk lage huurprijs verklaard. Ook het feit dat het gebouw geen onmiddellijke
functionaliteit had – het was noch als kantoor, noch als commercieel pand onmiddellijk bruikbaar
– en het feit dat aan de gevel belangrijke renovatiewerken moesten worden uitgevoerd, lagen aan
de basis van de verlaagde raming.
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In het geval van het Rijksadministratief Centrum in Brussel (Pachecolaan) werd
de oorspronkelijke raming van 74.000.000 euro verlaagd naar 70.000.000 euro en
vervolgens tot 50.000.000 euro. De raming werd tot 50.000.000 euro gereduceerd met als motivering dat besloten werd het gebouw slechts voor een korte
periode opnieuw te huren35. Deze raming, die werd meegedeeld aan de Ministerraad, wordt niet ondersteund door een formeel ramingsverslag van het aankoopcomité.
Bij de verkoop van het bouwterrein Egmont 2 moest de nieuwe eigenaar op dit
terrein een nieuw gebouw voor de FOD Buitenlandse Zaken optrekken. De
federale overheid zou dit gebouw daarna huren. Het aankoopcomité raamde
het terrein, zonder bouwverplichting en huurcontract, op 8.400.000 euro. Met
bouwverplichting en huurcontract werd het op 20.000.000 euro geschat. Bij de
berekening van dit laatste cijfer had het aankoopcomité zich gebaseerd op een
verkeerde prognose van de bouwkosten, die werden vergeleken met de huur die
voor het gebouw zou worden betaald. Op basis van het correcte cijfer werd de
raming teruggebracht tot 11.600.000 euro.
Ramingen waarbij geen rekening werd gehouden met de wederinhuring
De ramingsverslagen kunnen in drie soorten worden onderverdeeld.
Sommige verslagen geven duidelijk aan dat de inhuring in rekening werd gebracht36.
Als gegevens beschikte men daartoe alleen over de huurtermijn en de huurprijs.
Andere verslagen vermelden niet of slechts vaag een geplande inhuring37. In deze
gevallen mag worden aangenomen dat de huur bij de raming niet in rekening werd
gebracht.
Tot slot vermelden een aantal verslagen de geplande inhuring met de belangrijkste huurvoorwaarden (huurtermijn en huurprijs). Toch valt te betwijfelen of de
huur werkelijk werd verrekend, aangezien dit niet blijkt uit het ramingsverslag38.

35

Dit is de motivering die gegeven wordt voor de verlaging van de raming in het steering committee van 4 december 2002. De raming wordt bevestigd door een brief van de voorzitter van het
bevoegde aankoopcomité. Hij stelt dat de oorspronkelijke eenheidsprijs van 850 euro/m² verminderd moet worden tot 700 euro/m². De voorzitter verantwoordt dit door te verwijzen naar de hoge
kostprijs van de noodzakelijke asbestverwijdering.

36

Voor de gebouwen in Boom, Chimay, Brussel (Wetstraat 61/65), het A.C. Ter Plaeten in Gent en
de Tour Albert in Charleroi.

37

Bv. de gebouwen in Leuven, Brugge, Veurne, Aarlen, Verviers, Luik en in Brussel, met name aan
de Willebroekkaai, de Belliardstraat 49/55 en het Résidence Palace Blok E. De ambtenaren-generaal diensthoofden, bevoegd voor de Vlaamse provincies benadrukten dat de voorwaarden waaronder een gebouw gehuurd zou worden in alle gevallen werd meegedeeld aan de betrokken aankoopcomités vóór de verkoop.

38

De gebouwen in Bergen en Lessines. Dat voor Bergen en Lessines de raming niet werd verminderd ten gevolge van een latere verﬁjndere raming (substantiële vermindering) van de op te leggen
huurprijs, versterkt die twijfel alleen maar (zie vorig punt).
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Indien de huurtermijn en de huurprijzen bij de raming nog niet bekend waren maar
pas later door de Regie aan het aankoopcomité werden medegedeeld, werd
achteraf geen enkele raming verhoogd. Het niet in rekening brengen van een
inhuring voor achttien jaar bij de raming van onroerende goederen betekent dat
die goederen ruimschoots te laag geraamd werden. De impact van een inhuring
van achttien jaar door een kredietwaardige huurder als de Staat mag immers
niet onderschat worden. Indien bij de raming de inhuring wel meegerekend werd,
zouden bepaalde goederen onder die raming verkocht kunnen zijn39.
Gebruik van niet-recente ramingen
Bij vijf verkopen baseerde de Ministerraad zich op oudere, niet-geactualiseerde
ramingen. Dit was bijvoorbeeld zo voor het gebouw in de Dagobertstraat in Leuven,
waar aan de Ministerraad niet de nieuwe raming van 14 augustus 2002 van het
aankoopcomité werd meegedeeld – 1.653.000 euro – maar een eerdere raming
van 1.091.599 euro. Deze opmerking geldt ook voor het gebouw aan de Bondgenotenlaan in Leuven. Voor de gebouwen in de Blijde Inkomststraat in Leuven en
de Schermersstraat en de Britse Lei in Antwerpen werd een oude raming meegedeeld, die zelfs nooit werd geactualiseerd.
Voor de gebouwen in Aarlen en Bergen baseerde men zich op oudere, maar geactualiseerde ramingen.
Voor elf gebouwen die eind 2003 verkocht werden, dateerde de raming van juliseptember 2002, zodat er minimum vijftien maanden lagen tussen de raming en
de verkoop. In deze categorie bevinden zich de gebouwen die om een andere
reden te laag werden geraamd, bijvoorbeeld omdat de lange huur door de Staat
niet werd meegerekend40.
Ten slotte kan nog worden aangehaald dat de vergelijkingspunten waarop een
raming gebaseerd is, doorgaans gebouwen betreffen die al enkele jaren geleden
werden verkocht, zonder dat daarvoor een correctie werd toegepast. Integendeel
bleek de raming bij de omzetting van Belgische frank in euro dikwijls zonder
verklaring naar beneden te zijn gecorrigeerd.
Summiere motivering
In enkele gevallen werd de raming slechts zeer summier gemotiveerd, zoals voor
de gebouwen in Luik en Verviers. Hetzelfde geldt voor het Rijksadministratief
Centrum in Brussel. Het eigenlijke ramingsverslag bevatte geen globale raming,
maar slechts een prijs per vierkante meter. In een handgeschreven nota wordt
een globaal bedrag vermeld. De band tussen de raming en de referentieprijzen
vermeld in het ramingsverslag is echter onduidelijk. Dit laatste was ook het geval
bij de raming van het gebouw in de Blijde Inkomststraat in Leuven.

39

De Regie merkte op dat ramingen slechts een relatieve waarde hebben. Als een gebouw wordt
verkocht en opnieuw wordt gehuurd tegen vooraf duidelijk omschreven huurvoorwaarden en nadat
voldoende publiciteit is gevoerd en meerdere biedingen werden ontvangen, moet de hoogste
bieding beschouwd worden als de verkoopwaarde van het gebouw. Deze bewering houdt er echter
geen rekening mee dat de markt tijdelijk ongunstig kan zijn, zodat het aangewezen is de verkoop in
te trekken. In de praktijk wordt vastgesteld dat niet alle gebouwen die te koop werden aangeboden
ook effectief werden verkocht. In die gevallen oordeelde de Regie blijkbaar dat het hoogste bod de
verkoopwaarde niet weerspiegelde.

40

De gebouwen in Veurne, Brugge, Aarlen, Verviers, Luik, Bergen en Lessines.
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2.4.2

Verkoopprijzen

Buiten twee gevallen werd verkocht voor een prijs die minstens gelijk was aan de
raming41.
Het gebouw aan de Graslei in Gent werd verkocht voor 700.000 euro. Oorspronkelijk was het geschat op 870.000 euro; later werd deze raming verlaagd tot
800.000 euro. Het gaat om een historisch pand dat niet geschikt is als modern
kantoorgebouw.
Enkel voor het Rijksadministratief Centrum in Brussel was de verkoopprijs beduidend
lager dan de raming. Zoals vermeld werd het gebouw geschat op 74.000.000 euro,
vervolgens op 70.000.000 euro en ten slotte op 50.000.000 euro. Uiteindelijk
bedroeg het hoogste bod, na onderhandeling, slechts 27.100.000 euro, waarvoor
het gebouw ook verkocht werd42. Eerdere biedingen, gedaan in de hypothese dat
de Regie der Gebouwen het Rijksadministratief Centrum voor 25 jaar zou huren
met een renovatieverplichting voor de nieuwe eigenaar, liepen op tot meer dan
70 miljoen euro. De Ministerraad van 29 november 2002 besliste echter het RAC
niet voor een lange periode te huren43. Het hoogste bod dat onder deze hypothese
werd ontvangen, bedroeg 21.597.000 euro. In het steering committee van 5 november 2002 werden als belangrijkste redenen voor de zeer lage biedingen aangehaald:
het grote bedrag aan renovatiewerken en de onzekerheid op stedenbouwkundig
vlak.
2.4.3

Besluit

De Regie streefde ernaar te verkopen voor een verkoopprijs die minstens gelijk
was aan de raming. Uit de vergelijking van de verkoopprijzen met de aan de
Ministerraad meegedeelde ramingen blijkt dat voor 25 van de 37 verkochte gebouwen de verkoopprijs meer dan 15 % boven de raming ligt. Tien gebouwen werden
verkocht voor een prijs gelijk aan of tot 15 % boven de raming. Twee gebouwen
werden verkocht onder de ramingsprijs.
Bij de evaluatie van de redelijkheid van de verkoopprijzen aan de hand van de
ramingen door de van de Regie onafhankelijke aankoopcomités, moet men
ermee rekening houden dat de kwaliteit van deze ramingen, door verschillende
factoren zeer ongelijk was. De Financietoren werd zelfs verkocht zonder een
echt onderbouwde raming van het gebouw. De ramingen werden soms bemoeilijkt door het uitzonderlijke karakter van de gebouwen of door de tijdsdruk. Soms
steunden de ramingen op oude, niet-geactualiseerde ramingen. In een aantal
gevallen werd in de raming geen rekening gehouden met de geplande huur van
het gebouw achteraf.

41

Wat het gebouw Wetstraat 61/65 in Brussel, verkocht voor 13.000.000 euro betreft, is de raming
zonder inhuring (11.400.000 euro) relevanter dan deze met inhuring voor drie jaar (13.864.000 euro).
Het werd namelijk maar voor één jaar gehuurd. Er wordt dus aangenomen dat de verkoopprijs minstens gelijk is aan de raming.

42

Het verkoopcontract bevatte een opschortende voorwaarde over een meerprijs. Als de stedenbouwkundige bepalingen meer dan 60.000 m² bovengrondse kantoorruimte toelaten, is aan de
verkoper een nettobedrag van 500 euro per m² boven de 60.000 m² verschuldigd, met een maximum van 20.000.000 euro. Dit bedrag zal worden geïndexeerd.

43

Uiteindelijk werd het gebouw voor maximaal zes jaar gehuurd en zo snel mogelijk ontruimd. Dat
gebeurde sneller dan verwacht en het huurcontract eindigde op 31 maart 2005. De beslissing van
de Ministerraad motiveert de keuze om kort te huren niet.
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Voor zeven van de negen gebouwen die eind 2003 werden verkocht en daarna
voor achttien jaar opnieuw werden gehuurd, hielden de ramingen geen rekening
met die huur en waren ze bovendien op de verkoopsdatum al minstens vijftien
maanden oud. Ook voor enkele gebouwen verkocht in 2001 en 2002 met korte
wederinhuring was de huur niet meegerekend. Hierdoor werden deze gebouwen
te laag geraamd. Mogelijk werden één of meerdere daarvan dan ook tegen een
te lage verkoopprijs verkocht.

2.5
2.5.1

Inschakelen van een consultant bij de verkopen
Oorspronkelijke opdracht

Voor de Financietoren en het gebouwencomplex in de Paleizenstraat 48/62 in
Brussel – beide verkocht met een renovatieverplichting voor de nieuwe eigenaar
– werd beslist voor de beoordeling van de offertes een beroep te doen op een
consultant. Drie consultants stuurden een offerte. Geen enkele van de offertes
werd door de Regie regelmatig bevonden. De Regie besliste daarom de gunningsprocedure te herbeginnen. Met de drie consultants die een – onregelmatige –
offerte hadden ingediend werden op basis van het oorspronkelijke bestek onderhandelingen aangeknoopt.44
De consultancyopdracht werd op 16 oktober 2001 gegund voor 372.196 euro
(btw inclusief). De consultant was bereid zijn offerte aan te passen zodat ze
conform het bijzonder bestek werd.
Het bijzonder bestek voorzag dat de aanneming zou worden uitgevoerd als een
opdracht tegen prijslijst.
2.5.2

Uitbreiding van de opdracht

De Ministerraad van 19 juli 2002 besliste de opdracht van de consultant uit te
breiden met toepassing van artikel 17, § 2, 2°, b), van de wet op de overheidsopdrachten. Dit artikel laat de overheid toe nieuwe diensten, bestaande uit de
herhaling van soortgelijke diensten, te gunnen aan de dienstverlener die de
eerste opdracht kreeg. De diensten moeten dan wel overeenstemmen met een
basisontwerp dat het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na
een offerteaanvraag of een aanbesteding. Bovendien moet deze procedure al in
het oorspronkelijke bestek opgenomen zijn. Ze is tot slot beperkt tot drie jaar na
het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.
Artikel 17, § 2, 2°, b), van de wet van 24 december 1993 wordt ten onrechte
aangehaald als verantwoording voor de gunning via een onderhandelingsprocedure. De oorspronkelijke opdracht werd immers al gegund op basis van een
onderhandelingsprocedure en niet op basis van een aanbesteding of een offerteaanvraag, zoals wettelijk voorgeschreven. Aan deze essentiële voorwaarde werd
niet voldaan45.
De opdracht werd uitgebreid met de dossiers van het Rijksadministratief Centrum
Brussel, de Tour Albert in Charleroi en het administratief centrum Ter Plaeten in
Gent.

44

Artikel 17, § 2, 1°, d), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

45

In haar advies van 15 juli 2002 was de Inspectie van Financiën eenzelfde mening toegedaan. De
Ministerraad van 19 juli 2002 besliste echter de opdracht toch uit te breiden.
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De Ministerraad van 20 februari 2004 besliste de opdracht nogmaals uit te breiden. Ook bij de verkoop van Egmont 1 en het terrein bestemd voor Egmont 2 zou
de consultant bijstand bij de analyse, de evaluatie en de optimalisatie van de
biedingen moeten leveren. Dezelfde procedure als bij de vorige uitbreiding werd
gebruikt.
De Regie merkt op dat de oorspronkelijke opdracht via een onderhandelingsprocedure werd toegekend, na een offerteaanvraag. De onderhandelingen moesten,
volgens de Regie, de onregelmatige offertes conform het bestek maken.
De reglementering bepaalt echter duidelijk dat een opdracht enkel onderhands
mag worden uitgebreid als de oorspronkelijke opdracht gegund was op basis van
een aanbesteding of een offerteaanvraag. De inschrijver bevestigt inderdaad in
zijn tweede offerte dat alle bepalingen van het bijzonder bestek op de opdracht
van toepassing zijn. Aan de consultant werd in het kader van deze opdracht ook
gevraagd voor de Financietoren achteraf een beperkte kosten-batenanalyse te
maken (zie 4.2). De opdracht, zoals die in het bijzonder bestek gedeﬁnieerd werd,
voorzag echter enkel in prestaties in verband met de begeleiding van de verkopen,
de inhuringen en de renovaties en niet in evaluaties van deze operaties naderhand.
2.5.3

Verantwoording van de meerprestaties

De offerte van de dienstverlener voor de oorspronkelijke opdracht bevatte een
prijslijst. De meeste posten werden echter uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheden. De consultant rekende 6.750 euro per analyse van één bod. Hij ging
ervan uit dat hij zowel voor de Financietoren als voor de Paleizenstraat vijftien
biedingen zou ontvangen. Voor het opstellen van de verslagen rekende hij een
forfait van 3.000 euro; voor de veriﬁcatie van de verkoopakten een forfait van
1.500 euro. De uurlonen van de leider van het project, de vastgoedexperts en
de jurist werden in vermoedelijke hoeveelheden uitgedrukt. In totaal raamde de
consultant dat hun vergoeding 96.070 euro zou bedragen.
De interventie van de consultant bij de verkopen van de Financietoren en het
gebouw in de Paleizenstraat kostte uiteindelijk 815.769,90 euro, terwijl voor de
Financietoren maar negen biedingen en voor de Paleizenstraat slechts drie biedingen werden ontvangen. Het aantal uren bleek ernstig onderschat. Voor de
projectleider werd 80 uur vooropgesteld, voor de vastgoedexpert en de jurist
50 uur en voor de ﬁnanciële specialist 40. De projectleider bracht uiteindelijk
344,5 uur in rekening, de vastgoedexpert 359 uur, de jurist 413,5 uur en de ﬁnancieel expert 233 uur. In de betalingsdossiers wordt geen verklaring gegeven voor
deze aanzienlijke overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden. De dossiers
bevatten evenmin het document waarmee de ramingstaten en regularisatiestaten
moeten worden goedgekeurd46. Op geen enkele manier kan uit het dossier
worden afgeleid hoe de Regie der Gebouwen controleerde of de consultant de
prestaties die hij in rekening bracht ook effectief geleverd heeft.
De schuldvorderingen van de consultant werden goedgekeurd door de waarnemend directeur-generaal van de Regie der Gebouwen. Dit was in strijd met de
delegatieregeling die toen bij de Regie van kracht was. Volgens die regeling
mogen de directeur-generaal en de ambtenaren-generaal van de instelling regularisatiestaten, ramingstaten, kostenramingen en verrekeningen goedkeuren als het

46

Een dienstnota van de directeur-generaal van de Regie van 14 april 1993 stelt dat bij overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden een standaarddocument moet worden ingevuld. Dit document
moet vervolgens goedgekeurd worden door de daartoe bevoegde ambtenaar van de Regie.
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bedrag van de regularisatie samen met het bedrag van de goedgekeurde offerte
hun delegatie niet overschrijdt. De delegatie aan de directeur-generaal voor het
gunnen van dienstenopdrachten via een onderhandelingsprocedure is beperkt tot
250.000 euro. De betalingen hadden door de bevoegde minister moeten worden
goedgekeurd.
In de gunningbeslissing bij de eerste uitbreiding van de opdracht werd de waarde
van de opdracht niet geraamd. De offerte van de dienstverlener, zoals die werd
ondertekend door beide partijen, bevat evenmin een volledige becijfering van de
prijs van de opdracht. Bij de offerte werd wel een tabel gevoegd die de opdracht
volledig raamt, maar die werd niet ondertekend door de dienstverlener, noch
goedgekeurd door de bevoegde minister. Uit deze tabel blijkt dat de dienstverlener meent de prestaties te kunnen leveren voor 528.709,50 euro, btw inclusief.
Uiteindelijk kostte de interventie van de consultant in de drie dossiers
1.090.987,46 euro, btw inclusief. Dat is nagenoeg het dubbele van de oorspronkelijke raming. Ook nu werden vooral de vermoedelijk geraamde posten overschreden.
Net zoals bij de dossiers Financietoren en Paleizenstraat, bevatten de dossiers
geen formele verantwoording van de meerkosten. Er werden geen regularisatiestaten opgemaakt. De meerkosten werden niet formeel goedgekeurd. De enige
verantwoordingsstukken die bij de facturen werden gevoegd, zijn ‘time sheets’
die de consultant opstelde maar de Regie niet formeel goedkeurde.
Op de schriftelijke vraag van de adviseur-generaal van de dienst Patrimonium aan
verschillende adviseurs-generaal die verantwoordelijk waren voor de buitendiensten of ze de meerprestaties van de consultant konden bevestigen, antwoordden
deze ambtenaren dat ze zich niet konden uitspreken over de correctheid van de
in rekening gebrachte prestaties.
In een brief van een medewerker van de minister van Overheidsbedrijven staat in
algemene bewoordingen te lezen dat de gefactureerde uren overeenstemmen
met de gepresteerde uren.
In de toewijzingsbeslissing bij de tweede uitbreiding van de opdracht worden de
kosten van de dienstverlening geraamd op 350.335,50 euro, btw inclusief. Uiteindelijk betaalde de Regie 439.477,58 euro, d.i. 25 % meer.
Tijdens het onderzoek merkte de Regie op dat het zeer moeilijk is om een controleerbaar overzicht te geven van dit soort intellectuele prestaties, die daarenboven
vaak geleverd worden buiten de normale kantooruren. Ze stelt dat de meerprestaties van de medewerkers van de consultant konden worden aanvaard op basis van
hun deelname aan vergaderingen, de omvang van de briefwisseling en het e-mailverkeer, de documenten die ze opstelden en op basis van hun “onvoorstelbare” beschikbaarheid. Verder stelde de Regie dat de medewerker van de minister van Overheidsbedrijven als enige bij alle onderhandelingen met de bieders betrokken was en
dus ook als enige een volledig zicht had op de prestaties van de consultant.
De opmerkingen van de Regie weerleggen de vaststellingen van het Rekenhof
niet. Uit de toelichting blijkt zelfs dat geen enkele ambtenaar van de Regie een
volledig overzicht had van de prestaties die de consultant aanrekende. In dat geval
had de Regie er bij de consultant op moeten aandringen dat hij zijn ereloonstaten
meer in detail zou opstellen, bijvoorbeeld opgesplitst per verkoopdossier, zodat de
betrokken ambtenaren de meerprestaties konden controleren en eventueel goedkeuren. Voor een effectieve interne controle is het immers essentieel dat dossiers
waarmee de betaling van werken, leveringen of diensten worden voorgesteld, op
zijn minst door twee ambtenaren van de instelling worden goedgekeurd.
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2.5.4

Besluit

De oorspronkelijke opdracht aan de consultant werd conform de reglementering
op de overheidsopdrachten gegund. De uiteindelijke vergoeding die aan de consultant werd uitbetaald voor de oorspronkelijke opdracht was beduidend hoger
dan wat de oorspronkelijke offerte had geraamd. In de betalingsdossiers wordt
geen verantwoording gegeven van de belangrijke overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden. Uit het dossier kon niet worden afgeleid hoe de Regie
controleerde of de prestaties die de consultant aanrekende, ook effectief geleverd en aanvaard werden, bijvoorbeeld door de goedkeuring van de ramingstaten
en regularisatiestaten door de leidend ambtenaar van de opdracht.
Overeenkomstig de delegatieregeling had de minister zelf de schuldvorderingen
moeten goedkeuren, te meer omdat zijn medewerker over de meeste informatie
beschikte om de vorderingen van de consultant te beoordelen.
De manier waarop de opdracht tweemaal werd uitgebreid, is in strijd met de
reglementering op de overheidsopdrachten. Ook bij die uitbreidingen werden de
geraamde vergoedingen ruim overschreden, zonder dat dit in de dossiers
afdoende verantwoord wordt.

2.6

Administratieve, boekhoudkundige en budgettaire verwerking
van de verkopen

De Regie der Gebouwen heeft alle gebouwen op het correcte artikel van de uitvoeringsrekening van de begroting aangerekend.
Ook in de gegevensbank van de dienst Patrimonium werden de verkopen correct
geregistreerd.
De vier gebouwen die eigendom waren van de nv Sopima, had de federale overheid bij de oprichting van die vennootschap in 1996 in ruil voor aandelen aan de
vennootschap overgedragen. Door die overdracht en de ontvangst van de aandelen werd in de rijksmiddelenbegroting op artikel 76.03 een ontvangst geboekt
van 8 miljard frank (198.314.819,82 euro).
In 2002 ontving de vennootschap voor de verkoop van twee gebouwen
99.036.620 euro. Waarschijnlijk als gevolg van deze verkopen stortte de vennootschap in juli 2003 een bedrag van 80.371.200 euro op de rekening van de Regie
der Gebouwen47. De betaling was het resultaat van een kapitaalvermindering.
De ontvangsten zullen zo uiteindelijk twee keer hebben bijgedragen tot het begrotingsevenwicht. Bij de overdracht van de gebouwen aan nv Sopima in 1996 kon
het resultaat als een ontvangst in de rijksmiddelenbegroting geboekt worden. De
verkoop van diezelfde gebouwen door nv Sopima en de erop volgende kapitaalvermindering stelde de overheid in staat de dotatie aan de Regie der Gebouwen
te verminderen48, waardoor het totaal van de uitgaven verminderd kon worden.

47

Het Rekenhof is niet bevoegd voor de controle van de vennootschap. Het verslag bij de jaarrekening
van de vennootschap over de periode 1 juli 2002 - 30 juni 2003 vermeldt dat het maatschappelijk kapitaal werd verminderd van 202.534.640 euro tot 120.714.440 euro, als gevolg van de terugbetaling van 48.300 euro per aandeel. Het verslag vermeldt verder dat de vennootschap op verzoek
van de hoofdaandeelhouder – de Staat – twee gebouwen heeft verkocht.

48

De investeringsdotatie aan de Regie verminderde van 85.208.000 euro in de begroting 2002 tot
14.819.000 euro in de begroting 2003.
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Beide operaties zijn echter volkomen wettelijk en conform de reglementering op
de rijkscomptabiliteit en de wet van 16 maart 1954, die het comptabel systeem
van de Regie regelt.
Het onderzoek wijst uit dat de verkopen boekhoudkundig en administratief correct werden geregistreerd. Ook budgettair werden ze reglementair verwerkt.
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Hoofdstuk 3
Huurcontracten

Het Rekenhof onderzocht de huurcontracten voor gebouwen die werden verkocht
en opnieuw gehuurd. Wanneer het gebouw nog lange tijd voor de federale overheid bruikbaar was, werd een lang huurcontract gesloten. In negen van de vijftien
verkopen met een lange huur moest de nieuwe eigenaar het gebouw renoveren.
Bij dertien verkopen waren de nieuwe gebouwen op het ogenblik van de eigendomsoverdracht nog niet beschikbaar. Dan werd een kortlopend huurcontract
gesloten (acht gevallen) of werd het gebouw nog een tijd gratis gebruikt (vijf
gevallen).
Alleen bij de Financietoren en het gebouw in de Paleizenstraat in Brussel mochten de bieders zelf de huurvoorwaarden voorstellen. Bij de overige verkopen legde
de overheid die op.

3.1

Vergelijking van het huurcontract met de typehuurcontracten
van de Regie

De huurcontracten weken in enkele gevallen in het nadeel van de Regie af van de
typehuurcontracten die de Regie normaal gebruikt, doordat de Regie het eigenaarsonderhoud ten laste nam. Het ging telkens om gebouwen die voor korte tijd
werden gehuurd. In de dossiers werd dit niet gemotiveerd. De Regie heeft deze
afwijkingen tijdens het onderzoek mondeling afdoende verantwoord.

3.2
3.2.1

Huurprijzen
Vergelijking met andere inhuringen door de Regie

De redelijkheid van de bedongen huurprijzen werd onderzocht door ze te toetsen
aan wat de Regie der Gebouwen gemiddeld betaalt voor haar andere inhuringen.
Daartoe werd een gemiddelde prijs berekend voor de gebouwen die de Regie
huurt enerzijds in Brussel en anderzijds in de rest van België. Dit onderzoek
bracht geen anomalieën aan het licht.
3.2.2

Aanpassing van de huurprijs van de Financietoren

De Financietoren werd verkocht met de voorwaarde dat de Regie het gebouw na
de verkoop voor 25 jaar zou huren. De nieuwe eigenaar verplichtte zich ertoe het
asbest te verwijderen en het gebouw te renoveren. De huurprijs na de werken
zou worden vastgesteld door de basishuur te vermeerderen met 7,65 % van de
kosten van de asbestverwijdering en de renovatiewerken.
Beide partijen kwamen overeen dat deze huur echter marktconform moest zijn
en stelden 34.705.093,47 euro als marktconforme huur vast. Het is echter niet
helemaal duidelijk of dit bedrag als maximumhuurprijs beschouwd moet worden.
De overeenkomst bepaalde immers ook dat de huurder een deel van de kosten
van de asbestverwijdering rechtstreeks aan de verhuurder mag betalen, als door
de asbestsanering de totale kostprijs van de werken zou leiden tot een “nietmarktconforme” verhoging van de huurprijs. Deze clausule creëert onduidelijkheid
over wie de eventuele meerkosten voor asbestverwijdering moet betalen.
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In een nota aan de Ministerraad van 4 april 2003 wordt gemeld dat de eigenaar/
verhuurder de werken op 259.964.523 euro raamde. Indien de marktconforme
huurprijs van 34.705.093 euro gerespecteerd zou worden en de contractuele
berekeningswijze van de huur wordt toegepast, zouden de werken maximaal
141.373.538 euro mogen bedragen.
Het gebouw bleek meer asbest te bevatten dan oorspronkelijk gedacht49. Bovendien rees tussen de nieuwe eigenaar en de Regie een dispuut over wat verstaan
moest worden onder het asbestvrij maken van het gebouw. De eigenaar ging
ervan uit dat alle asbest verwijderd moest worden, de Regie was van oordeel dat
enkel het asbest dat een gevaar voor de gezondheid kon vormen, moest worden
verwijderd50.
Om uit de impasse te raken stelde de eigenaar/verhuurder een alternatieve
oplossing voor: het gebouw zou bij de renovatie ingrijpend worden gewijzigd
waardoor 30.000 m² extra kantoorruimte ter beschikking zou komen51. Door die
extra kantoorruimte zouden 4.600 ambtenaren kunnen worden gehuisvest in
plaats van de oorspronkelijke 3.200.
Op basis van dit alternatieve voorstel werd opnieuw onderhandeld. Het alternatieve voorstel werd aanvaard en vastgelegd in een addendum bij het oorspronkelijke huurcontract. De huurprijs werd vastgesteld op 42.700.000 euro52. De looptijd
van het huurcontract werd vastgesteld op 27 jaar vanaf de datum van aanvaarding
van de werken (of een totale looptijd van 33 jaar). De risico’s verbonden aan de
bouw en de prijs ervan worden nu duidelijk door de eigenaar/verhuurder ten laste
genomen. Het addendum verlengt de uitvoeringstermijn van de werken van 36 tot
42 maanden.
De renovatie van de Financietoren is nog niet beëindigd. De ambtenaren die
tevoren in het gebouw werkten, verhuisden intussen en zullen niet naar de Financietoren terugkeren. Pas na de werken zal met zekerheid kunnen worden vastgesteld of de hypothesen waarvan uitgegaan werd bij de bepaling van de nieuwe
huurprijs, worden gerealiseerd.
Uit het onderzoek wordt besloten dat de bepaling in het oorspronkelijke huurcontract over de meerkosten voor de renovatie, in het bijzonder de asbestverwijdering, onduidelijk was opgesteld en aanleiding heeft gegeven tot betwisting.
Deze bepaling bleek belangrijk omdat de raming van de renovatiekosten, die een
grote invloed had op de huurprijs, achteraf veel te laag is gebleken.
Of de uiteindelijke afspraken met de eigenaar gunstig zullen zijn voor de overheid,
zal pas blijken na de volledige renovatie van het gebouw.

49

Volgens de Regie ging het om asbest dat de eigenaar/verhuurder pas na een “gedeeltelijk destructief” onderzoek had ontdekt. De Regie stelt dat een onderzoek uitgevoerd binnen een inventarisatie het asbest niet had kunnen aantonen.

50

Het oorspronkelijke huurcontract bepaalde dat alle materialen van het gehuurde goed die asbest
bevatten, moesten worden verwijderd, ook de materialen die zich bevonden in ontoegankelijke of
moeilijk bereikbare zones. Het maakte daar bij geen verschil of deze materialen al in de asbestinventaris waren opgenomen of later werden ontdekt.

51

Dit zal gebeuren door de liften meer centraal in te planten. Hierdoor kan ruimte die tevoren
onbruikbaar was, nuttig worden gebruikt. De bestaande lifttoren aan de buitenkant van het gebouw
zou door bijkomende kantoorruimte worden vervangen. Bovendien zal men door de creatie van
“lichtgaten” in de onderbouw, twee bijkomende verdiepingen kantoorruimte kunnen inrichten.

52

Oorspronkelijk bedroegen de huurkosten per ambtenaar 10.845,34 euro per jaar. In het alternatieve voorstel dalen die tot 9.282,61 euro.
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Hoofdstuk 4
Verhouding verkoopprijs-huurprijs

4.1

Huur voor korte tijd (zonder renovatieverplichting)

Bij een aantal gebouwen die opnieuw voor korte tijd werden gehuurd, was de verhouding tussen de verkoopprijs en de huurprijs zo onevenwichtig dat de verkopen
uit ﬁnancieel oogpunt nagenoeg zinloos bleken. Uit de ramingsverslagen blijkt dat
het hier veelal gaat om verouderde, niet meer functionele complexen, waarvoor de
verkoopopbrengst dan ook relatief laag was. Bovendien werd voor enkele gebouwen de huur niet verrekend in de raming van de verkoopwaarde (zie punt 2.4.1).
Het gebouw in de Belliardstraat 49-51/55 werd verkocht voor 31.482.478 euro.
Het werd opnieuw gehuurd voor twee jaar en drie maanden tegen een contractuele huurprijs van 3.250.000 euro per jaar. Tussen 2002 en 2004 werd in totaal
7.491.136,86 euro effectief betaald, d.i. ruim 23 % van de verkoopprijs. Op dit
gebouw was bovendien een erfpachtrecht gevestigd dat moest worden teruggekocht voordat de volle eigendom aan de nieuwe koper kon worden overgedragen. De Regie betaalde hiervoor 4.452.120,31 euro. De rechtstreekse kosten
voor de verkoop van dit gebouw beliepen aldus 11.943.257,17 euro of bijna 38 %
van de verkoopopbrengst.
De verkoop van het Résidence Palace Blok E bracht voor de overheid 2.751.618 euro
op. Het gebouw moest na de verkoop opnieuw voor twee jaar gehuurd worden
tegen 524.160 euro per jaar. Aan huur moest dus 1.048.320 euro worden betaald,
d.i. 38 % van de verkoopopbrengst.
Wat het gebouw aan het Quételetplein 7 betreft, had de overheid eerst niet de
bedoeling het na de verkoop te huren. Uiteindelijk werd vanaf 1 september 2004
toch voor drie jaar gehuurd. Het gebouw werd verkocht voor 2.725.000 euro. De
huur bedraagt 356.632,50 euro per jaar, waardoor in totaal 1.069.897,50 euro zal
worden betaald. Dit is 39 % van de verkoopopbrengst. Door de late beslissing
alsnog te huren werd mogelijk een extra opbrengst gemist.
Het gebouw in de Wetstraat 61/65 werd verkocht voor 13.000.000 euro. Het
werd daarna voor drie jaar gehuurd. De huur werd contractueel vastgesteld op
1.533.562,50 euro per jaar. Aangezien het huurcontract tot 31 december 2005
liep, had voor dit gebouw theoretisch in totaal 4.600.687,50 euro huur moeten
worden betaald of 35 % van de totale verkoopontvangst. In dit geval werd de huur
op 31 december 2003 voortijdig opgezegd53, zodat slechts 1.576.213,55 euro
effectief werd betaald. Uiteindelijk betekent dit wel dat aan het gebruik van het
gebouw gedurende één jaar meer dan 12 % van de verkoopontvangst moest worden besteed.
Het gebouw aan de Willebroekkaai werd verkocht voor 4.300.000 euro. Het zal
opnieuw gehuurd worden voor drie jaar, intussen verlengd met acht maanden54,
tegen een contractuele huurprijs van 1.039.613 euro per jaar. Contractueel zal

53

In feite werd op 31 december 2003 de huur gedeeltelijk opgezegd; een gedeelte van het gebouw
werd gebruikt tot 31 januari 2004. Voor deze laatste maand werden geen huurkosten aangerekend
in de rekeningen van de Regie.

54

Het oorspronkelijke huurcontract loopt af op 31 december 2005. Omdat wegens omstandigheden
buiten de verantwoordelijkheid van de Regie, het nieuwe gebouw voor de diensten van de Willebroekkaai niet tijdig beschikbaar zal zijn, werd het huurcontract verlengd tot 31 augustus 2006, waarbij huur
zal betaald worden tot 30 november 2006.
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4.141.296 euro aan huur moeten worden betaald (zonder indexatie). Dit betekent
dat 96,31 % van de verkoopontvangst aan de tijdelijke huur van het gebouw zal
worden besteed.
Het Rijksadministratief Centrum werd verkocht voor 27.100.000 euro. Het werd
opnieuw gehuurd voor zes jaar (althans bepaalde gedeelten). De basishuurprijs
werd contractueel vastgesteld op 10.202.600 euro per jaar. Naarmate de overheidsdiensten meer delen van het gebouw niet langer gebruikten, daalde de huurprijs. Het gebouw kon sneller dan gepland worden ontruimd, met name al op
31 maart 2005, zodat ook de huur sneller kon worden opgezegd. Ondanks die
snelle ontruiming betaalde de Regie 21.498.668,46 euro aan huur. Dit betekent
dat nagenoeg 80 % van de verkoopprijs betaald werd voor het gedeeltelijke
gebruik van dit gebouw gedurende een periode van twee jaar en drie maanden.

4.2

Huur voor lange tijd

Het gebouw aan de Wetstraat 9 werd eind 2002 verkocht voor 1.660.000 euro. In
het verkoopcontract was geen sprake van wederinhuring. Vanaf 1 september 2004
werd het blijkbaar toch gehuurd voor negen jaar55. De huurprijs bedraagt
401.725 euro per jaar56. Dit betekent dat de koper al na vier jaar de verkoopprijs
teruggewonnen zal hebben. De vraag rijst waarom het gebouw niet onmiddellijk
bij de verkoop werd gehuurd. Door dat niet te doen werd de hogere verkoopopbrengst misgelopen waarvoor een onmiddellijke langlopende wederinhuring
zorgt. Volgens de Regie was de late beslissing om het gebouw te huren toe te
schrijven aan een herschikking binnen de regering in 2004.
In een ander dossier stelde de administratie zich vragen bij de zin van de verkoop.
Uit het verslag van 6 december 2002 van de werkgroep die de verkopen begeleidde blijkt dat een lid van de werkgroep opmerkt dat de koper van het administratief centrum Ter Plaeten in Gent – dat na de verkoop wordt gehuurd voor
achttien jaar – na tien jaar de volledige koopsom heeft terugverdiend. Daartegenover stond dat de verkoop een onmiddellijk budgettair gunstig effect had omdat
hij vier miljoen euro meer opbracht dan de raming van het aankoopcomité.
Ook bij de verkopen met huur voor achttien jaar, gerealiseerd in 2003, zal de
koper de verkoopprijs ongeveer halverwege de looptijd van de huur hebben terugverdiend.
De redelijkheid van de verkoopprijzen van de gebouwen die voor lange tijd – 18,
25 en 33 jaar – worden gehuurd, kan echter moeilijk worden beoordeeld om
diverse factoren.
De nieuwe eigenaar had op het ogenblik van de verkoop de zekerheid dat de
Staat, een zeer kredietwaardige partner, het gebouw voor lange tijd zou huren.
Hij kende bovendien de huurvoorwaarden. Deze transacties zijn dan ook eerder
ﬁnanciële beleggingen op lange termijn dan vastgoedoperaties.
Er mag niet enkel rekening worden gehouden met de verhouding van de huur ten
opzichte van de verkoopprijs. Ook de uiteindelijke restwaarde van het gebouw
moet worden meegerekend. Die hangt af van het gehanteerde afschrijvingspercentage. Het koninklijk besluit van 25 juni 1976 betreffende de afschrijvingen

55

Het gebouw stond bij de verkoop al meerdere jaren leeg. Het werd uiteindelijk gehuurd door het
kabinet van de minister van Financiën. De nieuwe eigenaar moest wel bepaalde asbest-, renovatieen instaatstellingswerken uitvoeren voor de inwerkingtreding van het huurcontract.

56

Bovendien betaalde de Regie de helft van de opgelegde instaatstellingswerken terug (161.182 euro).
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en rechtzettingen in de vermogenscomptabiliteit van de Staat bepaalt dat gebouwen van de Staat lineair worden afgeschreven tegen 2 % per jaar over een periode van 38 jaar en dat ze een restwaarde van 24 % behouden. De ﬁscale administratie aanvaardt voor gebouwen een afschrijvingspercentage van 3 %. Bij de
bepaling van het rendement maakt het uiteraard een groot verschil of geopteerd
wordt voor een afschrijvingspercentage van 2 %, dan wel van 3 %.
Heel wat huurcontracten bepalen bovendien dat de nieuwe eigenaar belangrijke
renovatiewerken aan het gebouw moet uitvoeren. De omvang van die werken was
bij het afsluiten van het onderzoek niet volledig duidelijk, zodat geen zekerheid
bestaat over de investering die de nieuwe eigenaar zal doen. In alle gevallen
wordt na de renovatie de huur verhoogd. De nieuwe huurprijs staat in verhouding
tot de kostprijs van de werken57. Een aantal contracten bepaalt ook dat de nieuwe
eigenaar regelmatig opfrissingswerken aan het gebouw moet laten uitvoeren. De
kosten van die opfrissingswerken zijn niet volledig bekend58. Voor enkele gebouwen berekende de consultant die een aantal van de verkopen voor de Regie
begeleidde, de “netto actuele waarde” van de investering van de koper van het
gebouw. Uit deze berekeningen bleek dat in alle gevallen verkocht werd aan de
bieder met de gunstigste condities voor de overheid (zie punt 2.4)
De Regie vergeleek enkel de ”netto actuele waarde” van de verschillende
biedingen die voor de gebouwen werden ontvangen. Er werd geen poging gedaan
om via deze berekening te onderzoeken of de verkoop en huur op langere termijn
gunstig was voor de Schatkist.
Na het afsluiten van het onderzoek, tijdens de bespreking van de voorlopige
onderzoeksresultaten, deelde de Regie mee dat een dergelijk onderzoek gedaan
was voor de Financietoren en de Tour Albert, nadat de beslissing tot verkoop al
was genomen.
De berekening voor de Tour Albert is zeer summier en kan niet als kosten-batenanalyse worden beschouwd.
De analyse van de verkoopoperatie van de Financietoren dateert van na de verkoop. De analyse concludeert dat de verkoop en wederinhuring van de Financietoren gunstig is voor de overheid. De toenmalige bevoegde minister heeft tijdens
de vergadering van de commissie infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven
van 16 januari en 30 januari 2002 naar deze analyse verwezen.
Deze analyse moet evenwel met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Een aantal hypothesen die bij de analyse werden gehanteerd, blijken achteraf niet
te zijn gerealiseerd (zie punt 3.2.2).
Voor een aantal uitgangspunten bij de berekening vond het Rekenhof geen motivering. Zo gaat de berekening ervan uit dat de Financietoren op het moment van
de verkoop 5 miljard frank (123.946.762,39 euro) waard was. Uit het onderzoek
bleek dat er op het ogenblik van de verkoop geen gemotiveerde raming was. Uit
de berekening kan niet worden afgeleid hoe de restwaarde van het gebouw – in
de scenario’s dat de Staat het gebouw in eigendom houdt – werd berekend.

57

De nieuwe huurprijs na werken wordt al in het huurcontract vastgelegd en is berekend op 10 % van
de geschatte kostprijs van de werken. Alleen voor de Tour Albert in Charleroi en het gebouw in de
Paleizenstraat in Brussel is overeengekomen dat de nieuwe huurprijs pas na de werken kan worden
bepaald op basis van de werkelijke kostprijs. Voor de Financietoren werd de huur vastgesteld op
42.700.000 euro. In dit geval is de kostprijs van de werken nog niet deﬁnitief gekend.

58

Als de verplichting om regelmatig opfrissingswerken uit te voeren, contractueel werd vastgelegd,
werd hiervoor een minimumbedrag vastgesteld. De nieuwe eigenaar kan uiteraard meer investeren
in zijn patrimonium dan het contractuele minimumbedrag.
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Gelet op de vele hypothesen en voorbehouden geformuleerd in dat rapport, is het
Rekenhof niet bij machte de conclusies ervan op hun juistheid te beoordelen.

4.3

Besluit

Voor een aantal gebouwen die verkocht werden en vervolgens voor korte tijd
opnieuw werden gehuurd, waren de verkoopprijs en de huur die moest worden
betaald zo sterk uit evenwicht dat betwijfeld kan worden of deze verkopen de
Schatkist ten goede zijn gekomen.
De redelijkheid van de verkoopprijzen van de gebouwen die voor lange tijd worden
gehuurd, kan wegens diverse factoren moeilijk worden beoordeeld. Veelal zijn de
relevante gegevens nog niet (precies) bekend.
Uit het onderzoek blijkt dat de Regie de rendabiliteit op lange termijn van de
vastgoedoperaties niet systematisch heeft onderzocht. De Regie wijst erop dat
ze hierboven nooit opdracht heeft gekregen (zie punt 2.1).
De achteraf gemaakte berekeningen inzake de verkoop van de Financietoren
moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

De beleidsbeslissing om een deel van het onroerend patrimonium van de Staat te
verkopen en het daarna opnieuw te huren was onvoldoende onderbouwd ten
opzichte van de vooropgezette doelstellingen. Bovendien werd het parlement onvoldoende geïnformeerd over de beslissing en de budgettaire gevolgen ervan. Het
onderzoek kon geen voorafgaande evaluatie van de beslissing, zoals een kostenbatenanalyse, terugvinden. Aan de basis lag kennelijk alleen een budgettaire kortetermijndoelstelling, met name de begroting in evenwicht brengen.
De gebouwen of terreinen werden niet op basis van geëxpliciteerde criteria geselecteerd. De bevoegde minister bleek daartoe evenmin richtlijnen gegeven te hebben
aan de Regie. Het onderzoek wees uit dat de potentiële verkoopopbrengst als
criterium primeerde.
In alle gevallen werden de gebouwen of terreinen verkocht aan de hoogste bieder
en op twee gevallen na werd telkens verkocht voor een prijs die minstens gelijk
was aan de raming. De kwaliteit van die ramingen was echter door verschillende
factoren zeer ongelijk. Het ramen van de verkoopprijs werd soms bemoeilijkt door
het uitzonderlijke karakter van de gebouwen (zoals de Financietoren) en door de
tijdsdruk die de regering had opgelegd. Soms gebruikte de regering bij de beoordeling van de biedingen oude, niet-geactualiseerde ramingen. In een aantal gevallen werd er geen rekening mee gehouden dat de Staat de gebouwen opnieuw zou
huren.
Een aantal bepalingen uit de wetten op de rijkscomptabiliteit over de goedkeuring
van dergelijke vastgoedoperaties en de informatieverstrekking erover zijn nog niet
nageleefd. De verkopen werden wel correct geregistreerd en budgettair verwerkt.
De overheid heeft zich voor enkele verkoopdossiers laten bijstaan door een consultant. Uit het onderzoek blijkt dat de opdracht van deze consultant twee maal
werd uitgebreid op een wijze die in strijd was met de regelgeving op de overheidsopdrachten. De consultant bracht aanzienlijke meerkosten in rekening zonder dat
het Rekenhof daarvoor afdoende verantwoording of enige aantoonbare controle
daarop door de Regie heeft teruggevonden.
In enkele gevallen nam de Regie, bij wederinhuring van de verkochte gebouwen,
het eigenaarsonderhoud op zich. Deze afwijking van de typecontracten werd niet
schriftelijk gemotiveerd maar kon wel door de Regie worden verantwoord.
Een toetsing van de bedongen huurprijzen aan de gemiddelde huurprijs voor
andere huurcontracten bracht geen anomalieën aan het licht.
Of de vastgoedoperaties op termijn voordelig zijn voor de Staat kan niet zonder
meer worden vastgesteld op basis van de beschikbare documenten. De rendabiliteit van de vastgoedoperaties is afhankelijk van heel wat factoren (zoals verkoopprijs en huurprijs, duur eventuele huur, nodige renovatie, berekening van de
restwaarde, enz.). De Regie heeft de rendabiliteit van de operaties niet nagegaan
en heeft daar ook geen opdracht toe gekregen van de minister.
In ieder geval staat vast dat de verkoop van een aantal gebouwen die vervolgens
voor een korte periode moesten worden gehuurd omdat er nog geen alternatieve
huisvesting ter beschikking was, de overheid geen of zeer weinig voordeel heeft
opgebracht.
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5.2

Aanbevelingen

1.

De minister en de Regie der Gebouwen zouden de beoogde doelstellingen
(begrotingsevenwicht en kwalitatieve huisvesting) beter op elkaar moeten
laten aansluiten door:
•

normen te bepalen waaraan de huisvesting van de ambtenaren moet
voldoen en deze normen te betrekken bij de beleidsbeslissingen;

•

de beslissing tot verkopen en opnieuw huren te laten voorafgaan door
een behoorlijke evaluatie zoals een kosten-batenanalyse of een multicriteria-analyse.

2.

De minister moet de artikelen 87 en 90 van de gecoördineerde wetten op
de rijkscomptabiliteit, die de autorisatie van vastgoedtransacties door het
parlement en informatieverstrekking over dergelijke transacties aan het
parlement regelen, beter naleven.

3.

Als de Regie der Gebouwen een beroep doet op consultants en de dienstverlening niet forfaitair kan worden vergoed, moet ze contractueel vastleggen onder welke voorwaarden meerprestaties van de dienstverlener zullen
worden aanvaard. Zo kan bv. een clausule worden opgenomen die eventuele meerprestaties afhankelijk maakt van een voorafgaande goedkeuring
van de aanbestedende overheid. In ieder geval moet contractueel worden
bepaald hoe de dienstverlener zijn meerprestaties moet verantwoorden.

4.

Om de interne controle binnen de Regie zo sluitend mogelijk te maken,
moeten dossiers die voor betaling worden goedgekeurd minstens door
twee ambtenaren van de Regie worden behandeld. De ambtenaar die erop
toeziet of de prestaties geleverd werden, moet uitdrukkelijk bevestigen dat
dit gebeurde volgens de regels vastgelegd in het bijzonder bestek of de
bestelbon. De ambtenaar die daartoe volgens de delegatieregeling bevoegd
is, moet deze receptie of oplevering goedkeuren.

5.3

Antwoord van de minister

Volgens de minister kan niet worden ontkend dat het budgettaire aspect een rol
heeft gespeeld bij het verkopen van vastgoed. Hij meent dat de verkoop ook
moet worden gezien in het licht van de hervorming van de federale diensten
(Copernicus) die bepaalde vastgoedoperaties noodzaakte.
De minister gaat akkoord met de aanbevelingen. Hij wijst erop dat de Regie der
Gebouwen nu al een aantal die gebreken in het verslag worden vermeld, heeft
verholpen. De reorganisatie van de regie zal tegemoet komen aan de wensen van
het Rekenhof om kosten-batenanalyses uit te voeren en de interne controle te
versterken.
De brief van de minister is opgenomen als bijlage 3.
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30.11.01

19.12.01

19.12.02

22.0331

22.0222

41.1297

31.12.02

31.12.01

22.12.01

31.12.02

5.949.445

4.920.686

24.789.352

1.735.255

–

Boekwaarde

6.000.000

8.676.273

31.482.478

2.751.618

–

1982

Datum
oplevering

2.978.216,10

886.970,41

25.725.274,33

Zie blok A

–

1953

?

1919/1929

54.036.690,87 1919/1929
(blok A+ blok E)

276.525.22759 217.750.469,10

Verkoopprijs

Niet als gevolg van de verkoop, maar op basis van een eerdere overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

21.12.01

23.0092

–

Raming
aankoopcomité
123.946.762

Waarvan 274.294.185,16 euro voor de Regie en 2.231.041,72 euro voor De Post.

Niet
verkocht

23.0092

31.12.01

Datum
boeking

60

20.12.01

Datum
verkoop

23.2063

Gebouwnummer

59

Financietoren
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
Résidence Palace Blok A –
Wetstraat
1040 Brussel
Résidence Palace Blok E –
Wetstraat 155
1040 Brussel
Ministerie T & W
Belliardstraat 49 en 51/55
1040 Brussel
Gebouw
Paleizenstraat 48/62
1030 Brussel
Terrein
Kantienberg
9000 Gent

Omschrijving

Eigendommen van de Staat (toestand bij afsluiten van het onderzoek)

Bijlage 1
Inventaris van de te koop gestelde gebouwen

–

L

K

K

–

Huur
(K=kort,
L=lang)
L

–

ja

–

neen

neen

neen

ja60

neen

–

Leeg op
moment
verkoop
neen

–

ja

Renovatieverplichting
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31.12.02

9.800.147 euro voor de regie en 1.725.000 euro voor De Post.

19.12.02

51.1222

31.12.02

23.847.646,44 euro voor de regie en 24.500 euro voor de Post.

18.12.02

41.0076

31.12.02

62

12.12.02

41.0084

05.03.04

31.12.03

31.12.02

31.12.02

31.12.02

Datum
boeking

61

08.12.03

30.2223

19.12.02

22.0082
22.2148
18.12.03

18.12.02

22.0112

22.2231

18.12.02

22.0236

Gebouw
Queteletplein 7
1210 Brussel
Gebouw
Wetstraat 9
1000 Brussel
Gebouw LEX
Wetstraat 61-63-65
1000 Brussel
Gebouw
Troonstraat 62
1050 Brussel
Gebouw
Willem De Zwijgerstraat 34
Brussel
RAC Ter Plaeten
Sint Lievenslaan 29/33
9000 Gent
Gebouw
Graslei 14
9000 Gent
Tour Albert
Place Albert Ier 4
6000 Charleroi

Datum
verkoop

Gebouwnummer

Omschrijving

9.815.000

800.000

19.830.000

3.000.000

5.350.000

13.864.000

1.660.000

Raming
aankoopcomité
2.000.000

11.525.14762

700.000

23.872.14661

3.620.000

5.350.000

13.000.000

1.660.000

2.725.000

Verkoopprijs

26.015.400,35

200.561,70

13.190.091,20

514.375,57

6.383.963,56

1.907.269,87

599.316,35

3.540.380,82

Boekwaarde

1967

Voor 1850

1984

1900/1918

1980

1875/1899

1875/1899

voor 1850

Datum
oplevering

L

K

L

–

–

K

L (vanaf
01/09/04)

Huur
(K=kort,
L=lang)
K (vanaf
01/09/04)

ja

neen

neen

neen

neen

neen

Instaatsstellingswerken

nee

Renovatieverplichting

neen

neen

neen

neen

neen

neen

ja

Leeg op
moment
verkoop
ja
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63

17.12.02

15.01.03

16.04.03

22.2256

23.0062

19.12.02

11.0005

11.0025

20.12.02

21.0658

Niet
verkocht

20.12.02

21.0661

11.0002

20.12.02

Datum
verkoop

21.0662

Gebouwnummer

31.12.02

31.12.02

31.12.02

–

31.12.02

31.12.02

31.12.02

31.12.02

Datum
boeking

50.000.000

3.400.000

409.024

–

186.000

1.078.337

1.065.942

Raming
aankoopcomité
1.091.599

27.100.000

4.300.000

700.000

–

300.000

1.800.000

3.200.000

2.100.000

Verkoopprijs

159.057.238,50

13.557.291,03

5.280.764,13

26.647.631,03

1.401.605,11

1.470.161,25

231.212,66

2.382.764,68

Boekwaarde

1963 en
1969 1972
en 1981

1938

1900/1918

1875/1899
en
1900/1918
en 1972
1971 en
1980

1919/1929

1900/1918

1850/1874

Datum
oplevering

K

K

–

–

neen

neen

neen

–

neen

–

Gedeeltelijk

neen

ja

–

ja

neen

neen63
K

Leeg op
moment
verkoop
neen

ja

neen

Renovatieverplichting

neen

–

Huur
(K=kort,
L=lang)
K

Oorspronkelijk niet gepland, maar de huur werd verlengd en de Regie is van plan een nieuw huurcontract te sluiten, dat pas in werking zal treden na volledige uitvoering van aanpassingswerken, met verhoging van de huurprijs.

Deel Provinciegebouw –
Elisabethlei 24
2018 Antwerpen
Gebouw
Schermerstraat 42
2000 Antwerpen
Gebouw
Willebroekkaai 35-37
Redersplein 2
1050 Brussel
RAC
Pachecolaan 19
1000 Brussel

Gebouw
Dagobertstraat 22
3000 Leuven
Gebouw
Bondgenotenlaan
3000 Leuven
Gebouw
Blijde Inkomststraat 20
3000 Leuven
Gebouw
Britse Lei 64-66
2000 Antwerpen

Omschrijving
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51.0360

08.12.03

51.0106

Centre des Finances
Rue de la Station 145
7700 Mouscron

08.12.03

81.0382

Niet
verkocht

08.12.03

08.12.03

61.0968

51.0314

08.12.03

61.1428

Gebouw
Rue des Trois Boudins 25
Rue des Arbalestriers 10
7000 Mons

Niet
verkocht

61.0180

Gebouw
Boulevard d’Avroy 288-292
4000 Liège
Gebouw
Boulevard de la
Sauvenière 73-75
4000 Liège
Gebouw
Rue de Dison 134
4800 Verviers
Gebouw
Place des Fusillés
6700 Arlon
Gebouw
Place Léopold 12
6460 Chimay

Datum
verkoop

Gebouwnummer

Omschrijving

–

31.03.04

24.03.04

31.03.04

24.03.04

24.03.04

–

Datum
boeking

–

7.200.000

1.625.000

11.300.000

4.520.000

2.500.000

Raming
aankoopcomité
–

–

9.410.000

1.670.000

12.580.000

7.260.000

3.980.000

–

Verkoopprijs

2.733.693,12

7.238.830,85

2.558.315,92

15.607.108,28

8.519.895,56

5.491.251,79

1.757.945,26

Boekwaarde

1900-1918
en
1985
Voor
1850 en
1875/1899
en
1919/1929
en 1950 en
1963 en
1980 en
1983 en
1984
1976

1983 en
1986

1979 en
1995

1979

1930

Datum
oplevering

ja

L

–

ja

L

–

ja

ja

ja

–

Renovatieverplichting

L

L

L

Huur
(K=kort,
L=lang)
–

–

neen

neen

neen

neen

neen

Leeg op
moment
verkoop
–
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08.12.03

23.12.03

08.12.03

08.12.03

Niet
verkocht
04.12.03

04.12.03
30.01.04

Niet
verkocht
Niet
verkocht

51.0256

11.1165

31.0733

31.0038

31.0165

22.0105

22.0113
22.0109

31.1312

71.0915

Gebouw
Rue de Tramasure 12
7860 Lessines
Gebouw
Van Cleemputplein 7
2850 Boom
Gebouw
Benoitlaan 2
8630 Veurne
Gebouw
Vincke Dujardinstraat 4
8000 Brugge
Gebouw
Natiënkaai 9
8400 Oostende
Gebouw
Bisschoffsheim 38
1000 Brussel
Van Orley 13/15 – Brussel
Gebouw
Belliardstraat 66
1040 Brussel
Zon & Zee
Vakantiestraat 1
Middelkerke
Hengelhoef
Hengelhoefdreef 1
Houthalen

Datum
verkoop

Gebouwnummer

Omschrijving

–

–

21.04.04
21.04.04

21.04.04

–

24.03.04

24.03.04

24.03.04

23.03.04

Datum
boeking

10.000.000

9.660.000

812.000
1.058.880

3.060.000

–

9.400.000

8.950.000

3.300.000

Raming
aankoopcomité
1.650.000

–

–

1.000.000
1.215.000

3.900.000

–

12.910.000

10.580.000

3.300.000

1.650.000

Verkoopprijs

19.280.967,59

13.941.233,27

159.352,01
435.190,56

366.744,77

4.277.813,05

841.258,14

11.220.588,88

2.790.884,39

1.718.910,45

Boekwaarde

1964

1951

1875/1899
1950

1966 +
1981
+1996
1900/1918

1982 en
1985 en
1997
1980

1987

1987

Datum
oplevering

–

–

–
–

–

–

L

L

L

Huur
(K=kort,
L=lang)
L

–

–

neen
neen

neen

–

Onderhoudswerken

Onderhoudswerken

neen

ja

Renovatieverplichting

–

–

neen
neen

neen

–

neen

neen

neen

Leeg op
moment
verkoop
neen
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Gebouw
Regentschapsstraat 52-54
1000 Brussel
Gebouw Tocopro
Louisalaan 233-255
Brussel

Omschrijving

Eigendommen van Sopima

14.05.04

22.2288

22.1968

22.0059

Gebouwnummer

Niet
verkocht

20.12.02

Datum
verkoop

Niet
verkocht

14.05.04

22.2288

91.1140

24.11.04

20.0962

Domaine d’Argenteuil
Chemin de Pachy
Waterloo
Egmont 1
Karmelietenstraat
Brussel
Terrein Egmont 2
Karmelietenstraat
Brussel (met
bouwverplichting Egmont 2)
Les Dolimarts
Rue des Dolimarts
Bohan

Datum
verkoop

Gebouwnummer

Omschrijving

–

–

Datum
boeking

–

7.12.04

7.12.04

Nog niet
geboekt

Datum
boeking

32.000.000

Raming
aankoopcomité
27.170.000

575.000

20.000.000

130.000.000

Raming
aankoopcomité
4.200.000
1.636.227,82

Boekwaarde

–

36.793.987

Verkoopprijs

–

Zie Egmont 1

4.145.421,64

7.118.567,01

Boekwaarde

3.104.994,36

Zie Egmont 1

154.400.000
124.103.791,20
(Egmont 1+2) (Egmont 1+2)

7.800.000

Verkoopprijs

1973

1959

Datum
oplevering

1963 en
1974 en
1975 en
1990?

–

1997

1919/1929

Datum
oplevering

–

Huur
(K=kort,
L=lang)
L

–

L

L

Huur
(K=kort,
L=lang)
–

–

neen

Renovatieverplichting

–

–

neen

neen

Renovatieverplichting

–

Leeg op
moment
verkoop
neen

–

–

neen

Leeg op
moment
verkoop
ja
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14.12.03

14.12.03

22.1861

91.1057

2 gebouwen
2 gebouwen
4 gebouwen

64

840.718.509 euro

181.675.620 euro

Op basis van een bij de verkoop al lopend huurcontract.

ALGEMEEN TOTAAL

2002
2003
Totaal

–

–

–

Datum
boeking

46.572.000

36.067.000

30 à 35
MIO euro

62.242.633

Verkoopprijs

40 à 45
MIO euro

Raming
aankoopcomité
65.550.000

4 gebouwen
13 gebouwen en 1 terrein (inclusief RAC en Willebroekkaai; akten van 2003)
14 gebouwen (inclusief Belliardstraat 66, akte van 2004)
2 gebouwen en 1 terrein
33 gebouwen en 2 terreinen
659.042.889 euro

Eigendommen Sopima

2001
2002
2003
2004
Totaal

Eigendommen Staat

Samenvatting

20.12.02

11.1338

AMCA-gebouw
Italiëlei 4
2000 Antwerpen
Gebouw
Poelaertplein 2-4
1000 Brussel
Gebouw
Rue des Bourgeois 7
Namur

Datum
verkoop

Gebouwnummer

Omschrijving

–

–

93.741.971,79

Boekwaarde

–

1992

Datum
oplevering

L

L

Huur
(K=kort,
L=lang)
L

ja64

neen

neen

Renovatieverplichting

neen

Neen

Leeg op
moment
verkoop
Neen

Bijlage 2
Overzicht van de contractueel verschuldigde huren

Huur per gebouw over de totale looptijd van het contract
Gebouw

Looptijd

Huur (in euro)

Financietoren

2002-2031

1.136.544.734,82

Résidence Palace – Blok E

2002-2003

1.048.320,00

Belliardstraat 49-51/55

2002-2004

7.312.500,00

Paleizenstraat

2002-2026

47.578.357,21

2003

1.533.562,50

AC Ter Plaeten – Gent

2003-2020

40.039.874,99

Graslei – Gent

2003-2005

63.585,00

Tour Albert – Charleroi

2002-2027

66.295.000,00

Dagobertstraat – Leuven

2003-2005

258.497,30

Blijde Inkomststraat – Leuven

2003-2005

238.920,00

Willebroekkaai

2003-2006

4.141.296,63

RAC – Brussel

2003-2004

19.538.450

Boulevard de la Sauvinière – Luik

2004-2021

8.770.900,00

Rue Dison – Verviers

2004-2021

14.624.100,00

Place des Fusillés – Aarlen

2004-2021

21.444.130,20

Place Léopold – Chimay

2004-2021

2.672.095,87

Rue des Boudins – Bergen

2004-2021

18.263.604,61

Rue de Tramasure – Lessen

2004-2021

3.250.040,00

Van Cleemplutplein – Boom

2004-2021

3.934.890,00

Benoitlaan – Veurne

2004-2021

19.109.773,77

Vyncke-Dujardinstraat – Brugge

2004-2021

22.783.185,41

Egmont 1 & 2

2004-2021

222.321.773,00

Queteletplein

2004-2007

1.069.896,00

Wetstraat 9

2004-2013

3.615.524,00

Wetstraat 61/65
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Totaal van de jaarlijks te betalen huurgelden
Jaar

Huur (in euro)

2002

28.620.274

2003

47.283.485

2004

55.254.812

2005

40.882.168

2006

42.853.985

2007

43.641.134

2008

56.666.987

2009

69.638.133

2010

69.638.133

2011

69.638.133

2012

69.638.133

2013

69.537.701

2014

69.236.408

2015

69.236.408

2016

69.236.408

2017

69.236.408

2018

69.236.408

2019

69.236.408

2020

68.680.298

2021

65.725.133

2022

47.414.212

2023

47.414.212

2024

47.414.212

2025

47.414.212

2026

47.414.212

2027

45.465.000

2028

42.700.000

2029

42.700.000

2030

42.700.000

2031

42.700.000
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Bijlage 3
Brief van de minister
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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