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VOORWAARDEN VAN DE VASTGOEDPROSPECTIE VOOR DE AANKOOP VAN KANTOOR- EN 
VERGADERRUIMTE VOOR HET BRUSSELS PARLEMENT 

(Bijlage I bij de beslissing van het Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 17 juni 2020) 

 
Inhoud 
1. Inleiding 
2. Motivering van de procedure: behoefte aan extra werk- en vergaderruimte 
3. Voorwerp van de procedure 
4. Evaluatiecriteria 
5. Deelname 

 
1. Inleiding  

 
Bij beslissing van 17 juni 2020 heeft het Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, handelend 
namens het Parlement overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989, een 
vastgoedprospectie ingeleid met het oog op de verwerving van kantoor- en vergaderruimte onder de hierna 
vermelde voorwaarden. 
 
De gevolgde procedure is geen openbare aanbestedingsprocedure, maar zal wel verlopen volgens de 
algemene principes wat transparantie, bekendmaking en gelijke behandeling van kandidaten betreft. 

 
De deelname aan de prospectie staat open voor particulieren, professionelen, overheden en verenigingen. 

 
De Secretaris-generaal treedt op namens het Bureau in de afhandeling van dit dossier. De voorstellen en 
alle briefwisseling dienen aan hem te worden gericht op het adres van het Parlement: de heer Patrick 
Vanleemputten, Secretaris-generaal, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Eikstraat 22, 1000 Brussel. 

 
Het Bureau zal beslissen over de ingediende voorstellen. Het zal de prijs/kwaliteitsbeoordeling van de 
voorstellen maken op basis de van de hieronder aangeduide criteria. Het kan beslissen de procedure af te 
sluiten zonder aankoop, indien het oordeelt dat geen van de voorstellen aan de gestelde verwachtingen 
beantwoordt. 

 
Het goed dat zal verworven worden, zal eigendom zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deel uit 
te maken van het domein beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement overeenkomstig artikel 48bis 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 
2. Motivering van de procedure: behoefte aan extra werk- en vergaderruimte 

 
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bestaat nu ruim 30 jaar. Het heeft zijn zetel gevestigd in het paleis 
van de vroegere provincie Brabant gelegen in Brussel in de Lombardstraat en de Eikstraat. Deze zetel biedt 
niet langer voldoende capaciteit om aan de huidige behoeften te voldoen. 

 
Het Parlement wenst in de onmiddellijke omgeving bijkomende werkruimte te vinden op maat van de groei. 

 
De volgende toelichtingen hebben betrekking op de redenen die het Bureau ertoe hebben gebracht deze 
procedure in te leiden. Zij bevatten interne gegevens die uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, zodat 
potentiële deelnemers beter kunnen bepalen of hun pand van belang kan zijn voor het Parlement. 

 
De benodigde extra ruimte wordt geschat op ongeveer 2.000 m² voor werkruimten (kantoren en ruimten 
voor interne vergaderingen) en 300 tot 350 m² voor een vergaderzaal, dus 2.000 tot 2.500 m² in totaal 
(oppervlakte die moeilijk exact te bepalen is, omdat veel afhangt van de netto bruikbare oppervlakte die 
een bruto-oppervlakte kan opleveren). 
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Nood aan bijkomende werkruimte  

 
Het historische Paleis van het Brussels Parlement herbergt het Voorzitterschap, het Eerste 
Ondervoorzitterschap en de griffie van het Parlement. In het Paleis richtte het Brussels Parlement zijn 
halfrond, commissiezalen en bibliotheek in. Het Brussels Parlement heeft er ook een Spiegelzaal en 
ontvangstruimten. 

 
Die infrastructuur staat ook ten dienste van de assemblees van de drie Gemeenschapscommissies die 
samen met het Parlement in het leven werden geroepen door de bijzondere wet van 12 januari 1989, en 
die samengesteld zijn uit de leden van het Parlement (assemblees van de Vlaamse, de Franse en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies). 

 
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de assemblee van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie hebben een gezamenlijke structuur en organisatie. De assemblees van de 
Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissies werken autonoom. Hun voorzitterschappen en griffies 
zijn gevestigd in aanpalende gebouwen in de Lombardstraat; voor een reeks diensten doen zij echter een 
beroep op het personeel van het Parlement en zij maken gebruik van het halfrond, de vergaderzalen en 
ontvangstruimten. 

 
De politieke fracties, die gemeenschappelijk zijn aan de vier Brusselse assemblees, werden gevestigd in 
twee aanpalende kantoorgebouwen, één in de Eikstraat en een ander in de Lombardstraat. De lokalen in 
die gebouwen worden om de vijf jaar op basis van de verkiezingsuitslagen herverdeeld onder de fracties. 
De fractievoorzitters verdelen op hun beurt de beschikbare ruimte onder hun volksvertegenwoordigers, 
hun parlementaire medewerkers en hun fractiesecretariaat. 

 
De voorbije verkiezingen van 2019 hebben de samenstelling van het Parlement grondig veranderd (twee 
derde van de leden zijn nieuw, er kwamen nieuwe fracties bij, minder leden hebben een ander politiek 
mandaat) en de inrichting van de bestaande fractiegebouwen bleek niet meer aangepast te zijn aan de 
hedendaagse noden. Het Bureau zag zich genoodzaakt bijkomende kantoorruimte te huren in de nabijheid 
om alle volksvertegenwoordigers en medewerkers te kunnen laten huisvesten. De huur werd afgesloten 
voor de duur van de legislatuur. Een duurzame oplossing is nodig voor de komende legislaturen. 

 
De verwerving van bijkomende kantoor- en vergaderoppervlakte lijkt daarvoor de meest aangewezen 
manier. Dit moet het Parlement toestaan een volwaardige infrastructuur uit te bouwen die aan alle 
volksvertegenwoordigers, medewerkers en fractiesecretariaten werkruimte biedt, m.a.w. een “Huis van de 
Parlementsleden”, zoals dit bestaat in andere assemblees, maar dat in het Brussels Parlement over meer 
gebouwen zal verdeeld zijn. 

 
Bedoeling is een gelijkwaardige kwalitatieve infrastructuur uit te bouwen in de twee bestaande 
fractiegebouwen en in het nieuwe pand, om een werkplek te bieden aan de 89 volksvertegenwoordigers 
en een 140-tal medewerkers, met ruimte voor interne vergaderingen. Om dat te doen ontbreekt zowat 
2.000 m² bruto werkruimte in de huidige gebouwen. 

 
Nood aan bijkomende vergaderruimte 

 
De Brusselse assemblees zijn door de jaren heen gegroeid in hun werking, door het gevoerde beleid, door 
de bijgekomen bevoegdheden bij de achtereenvolgende staatshervormingen, door de steeds grotere 
betrokkenheid van de burgers (organisatie van talrijke activiteiten naar het publiek toe, gebruik van zalen 
door derden, initiatieven van burgerparticipatie, ...) en door de oprichting van randorganismen 
(Rechtscollege, Brusselse controlecommissie, Ombudsman/-vrouw). 
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De bestaande commissiezalen en vergaderzalen in het Paleis van het Brussels Parlement blijken een 
onvoldoende capaciteit te bieden om de toegenomen parlementaire activiteiten op te vangen. Bovendien 
is hun configuratie niet steeds geschikt voor een aantal nieuwe activiteiten in verband met 
burgerparticipatie. Bijkomende vergaderfaciliteiten zijn nodig, in de eerste plaats ten behoeve van de 
parlementaire commissies en van de fracties. 
 
Het Bureau heeft recent een architect aangesteld om drie ruimten in het paleis van het Parlement aan te 
passen als vergaderruimte. Het heeft ook recent een gewezen bankagentschap (224 m²) aan de hoek van 
de Lombardstraat met Oud Korenhuis gekocht, gelegen aan het Sint-Jansplein. Deze initiatieven kunnen 
slechts een aanzet zijn. 

 
Het Parlement zoekt bij voorkeur de nodige vergaderruimte in bestaande gebouwen, dicht bij de bestaande 
zalen (voor een vlotte doorstroming van de ene zaal naar de andere en een vlotte service in dezelfde 
ruimte). De kantoorruimte die hiervoor per saldo wordt opgeofferd, wordt dan gecompenseerd door 
ruimte in het nieuwe pand. Een zaal kan alleen in het gezochte pand worden gesitueerd als dat in de 
onmiddellijke nabijheid ligt. 

 
Voor een grote zaal, uitgerust met alle nodige faciliteiten (vertolking in meer talen, audiovisuele uitrusting, 
technische cabine) moet rekening worden gehouden met een benodigde oppervlakte van 300 tot 350 m². 

 
3. Voorwerp van de procedure  

 
Op een loopafstand van duizend meter rond het Parlement bestaan er per definitie slechts een relatief 
beperkt aantal mogelijkheden. Om dit aantal niet onnodig te beperken, kan de aankoop zowel betrekking 
hebben op een bestaand goed (een afgewerkt gebouw, of een gebouw dat aangepast of gerenoveerd moet 
worden) als op een goed dat gepland of in aanbouw is en waarvan het Parlement de exclusieve eigenaar 
zal zijn. Het onroerend goed kan een vrijstaand gebouw zijn of een privatief deel van een gebouw in 
verplichte mede-eigendom. 

 
Wat betreft toekomstprojecten die zouden worden aangeboden, zal het Parlement de grenzen moeten 
respecteren die de Raad van State in zijn "Silver Tower"-arrest heeft getrokken (het gebouw kan niet 
specifiek worden ingericht volgens de wensen van een openbare aankoper, die verplicht is een 
overheidsopdracht voor werken te lanceren voor dit doel). 

 
Bijkomende kantoor- en vergaderruimte moet noodzakelijkerwijze in de onmiddellijke omgeving van de 
huidige gebouwen liggen, waar de parlementaire vergaderingen plaatsvinden. De parlementaire agenda 
maakt dat de deelnemers zich dagelijks snel enkele keren moeten kunnen verplaatsen vanuit en naar hun 
werkplek. 

 
Het gezochte pand zou het Parlement 2.000 tot 2.500 m² extra bruto vloeroppervlak moeten bieden (ruimte 
tussen de muren, zoals die in het algemeen wordt gebruikt in de vastgoedsector, met inbegrip van 
gemeenschappelijke ruimten, sanitaire, logistieke en technische ruimten en circulatiezones). 

 
Het staat de aanbieders vrij, in optie, het Parlement een aanbod te doen voor de aankoop van bijkomende 
ruimten. 

 
Naast kantoren en vergaderzalen, kan het Parlement van oordeel zijn dat ook bijkomende 
parkeerfaciliteiten voor fietsen en parkings dienen te worden verworven. De kandidaten worden bijgevolg 
uitgenodigd hiervoor ook voorstellen te doen. 
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4. Evaluatiecriteria  

 
De criteria die het Parlement zal hanteren bij de prijs/kwaliteitsbeoordeling van de voorstellen, die 
ingevolge deze vastgoedprospectie worden ingediend, zullen betrekking hebben op: 

 De afstand van het Parlement (vanaf de hoofdingang gelegen aan de Lombardstraat 69), die 
minimaal moet zijn (op korte loopafstand via een gemakkelijk en veilig parcours); een loopafstand 
van minder dan 500 meter heeft de voorkeur, een loopafstand van 1.000 meter is maximaal . 

 De aangeboden oppervlakte, die 2.000 tot 2.500m² moet omvatten; de oppervlakte zal worden 
geëvalueerd op basis van een optimaal rendement in netto m² (oppervlakte die daadwerkelijk 
beschikbaar is voor de realisatie van lokalen met één, twee of drie werkplekken en vergaderzalen). 

 De kwalitatieve en esthetische waarde van het pand (aanwezig of potentieel): duurzaam, 
energiezuinig, functioneel, verlicht (daglicht), voldoende hoog en deelbaar (aanpasbaar in 
afgesloten ruimten). De kwalitatieve waarde van het pand zal worden beoordeeld op basis van de 
luminositeit van de oppervlakken, de isolatie van de buitenschil van het gebouw waarin de 
voorgestelde oppervlakken zijn ondergebracht, het potentieel van de oppervlakken die het 
Parlement, in geval van aankoop, door middel van de daaropvolgende organisatie van een 
overheidsopdracht voor werken, kan transformeren in energie-efficiënte en duurzame 
kantoorruimte die voldoet aan de vastgestelde normen voor de energieprestaties en het 
binnenklimaat van de gebouwen, terwijl het voldoet aan de normen van de 21e eeuw op het gebied 
van het beheer en het efficiënte gebruik van de ruimte. In het geval van onroerend goed dat zich 
in een onverdeelde mede-eigendomsstructuur bevindt, waarbij andere delen van het gebouw 
eigendom zijn van andere eigenaren, moeten de aangeboden lokalen dicht bij elkaar liggen of in 
het beste geval aaneengesloten zijn. 

 De prijs (belastingen en taksen inbegrepen), gerelateerd aan de kwaliteit van het aangeboden goed 
(het Parlement is vrijgesteld van registratierechten, niet echter van de belasting op de toegevoegde 
waarde). Indien het gaat om een goed in exclusieve eigendom dat deel uitmaakt van een grotere 
entiteit met gemene delen in gedwongen onverdeeldheid, zullen ook de beheerskosten worden in 
rekening gebracht. Indien een gespreide betaling wordt toegestaan, zal het financieel voordeel 
daaraan verbonden worden meegerekend. 

 De termijnen die in aanmerking moeten worden genomen voor de daadwerkelijke beschikbaarheid 
van het onroerend goed voor het beoogde gebruik. 

 Gemakkelijke bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer. 
 Gemakkelijke toegang aan de volksvertegenwoordigers, hun medewerkers en voor de burgers 

(personen met een beperkte mobiliteit inbegrepen). 
 Parkeermogelijkheden (fiets- en parkeerplaatsen) gerelateerd aan de afstand van het gebouw van 

de zetel van het Parlement. 
 De mogelijkheid om de geboden ruimten ook effectief goed te benutten voor de doeleinden van 

de operatie; prioriteit is het gebruik voor kantoren en vergaderruimte met hun accessoires (localen 
voor kopieerapparaten, toiletten, drankruimtes), de mogelijkheid om er faciliteiten in onder te 
brengen die nu nog in de bestaande gebouwen zijn gesitueerd, maar er minder essentieel zijn (bv. 
de fitnesszaal, archief en opslag) zal eveneens in rekening worden genomen. 

 De zekerheid, betrouwbaarheid en geboden waarborgen van het voorstel. 

5. Deelname  

 
Om te kunnen deelnemen aan deze procedure, moeten kandidaten eigenaar zijn of over vaststaande 
rechten beschikken om het vastgoed dat zij aanbieden te kunnen verkopen. Zij dienen te kunnen aantonen 
(aan de hand van documenten bij hun voorstel of op aanvraag achteraf) dat zij in staat zijn de operatie 
correct tot een goed einde te brengen. 
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Kandidaten zijn verplicht in hun voorstel het aangeboden goed, de prijs, de betalingsmodaliteiten en andere 
eventuele essentiële voorwaarden nauwkeurig aan te duiden en de hierna aangeduide documenten toe te 
voegen: 

1. Wat de rechtspersonen betreft, het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (of equivalent voor buitenlandse bedrijven) en attest(en) om te bewijzen dat zij 
hun fiscale en sociale verplichtingen nakomen; nuttige informatie over de rechtsvorm van de 
kandidaten en hun aandeelhoudersstructuur; 

2. Wat de professionele verkopers betreft, de balans en exploitatierekening van de laatste drie jaar; 

3. Een kadastraal uittreksel. 

Kandidaten wordt gevraagd alle nuttige informatie te voegen bij hun voorstel en de personen aan te duiden 
die beschikbaar worden gesteld om achteraf een plaatsbezoek te organiseren en om bijkomende gegevens 
te verschaffen, om het Parlement in de mogelijkheid te stellen de voorstellen te beoordelen. Het Parlement 
heeft het recht om bijkomende documenten op te vragen om hun vermogen te beoordelen. 

 
Voorstellen moeten ondertekend zijn door personen die gemachtigd zijn de indiener te binden en moeten 
de termijn aanduiden waarbinnen het voorstel, behoudens latere verlenging, geldt (minimaal 75 
kalenderdagen). 

 
Kandidaten kunnen zich verenigen met eigenaars van andere panden teneinde hun individuele panden, die 
samen beantwoorden aan de verwachtingen van het Parlement, gezamenlijk aan te bieden; zij verbinden 
zich door samen het voorstel te ondertekenen. 

 
De termijn voor de indiening van voorstellen loopt vanaf de bekendmaking van een bericht in het Belgisch 
Staatsblad tot dinsdag 15 september 2020 om 12u00. 

 
De voorstellen moeten gericht worden aan de heer Patrick Vanleemputten, Secretaris-generaal, Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, Eikstraat 22, 1000 Brussel, en  ingediend worden ofwel, per aangetekende post 
tegen ontvangstbewijs of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van de griffie. Bijgevoegde 
documentatie kan langs digitale weg worden aangeboden (griffie@parlement.brussels). 

 
Alle geïnteresseerden  om deel te nemen aan deze prospectie, kunnen steeds terecht bij de Directie 
Inftrastructuur en Logistiek van het Parlement (mevrouw Joëlle Rosenoer, bestuursdirecteur, 
jrosenoer@parlement.brussels, of mevrouw Valentine Gilbert, gebouwenbeheerder, 
vgilbert@parlement.brussels). 

*  *  * 
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