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VERSLAG VAN EEN VERGADERING OPGENOMEN IN HET PV 698 VAN DE KCML ZITTING VAN 22-10-2022 

 

- BXL20645 BRUSSEL. Poelaertplein – Justitiepaleis 

 Restauratie, reorganisatie en herinrichting 

 VERGADERING van het begeleidingscomité op 17/10/2022 

 KCML en DCE vertegenwoordigd door S. Van Acker  en S. Duquesne, met 

vertegenwoordigers van de FOD Justitie, het Cabinet van Minister-President Vervoort, de 

Regie der Gebouwen, de Stichting Poelaert 

 

Tijdens de vergadering kwamen volgende punten aan bod: 

 

Steerco Justitiepaleis 17.10.2022 

1. Restauratie van de gevels: 

a. Zone A (gevel Poelaertplein) – Het dossier werd begin oktober ingediend door de ontwerpers. 

Het nazicht van het dossier is momenteel aan de gang door de administratie Justitie. De 

aanvraag voor unieke vergunning zal vóór 01.11 ingediend worden bij Urban.  

b. Stelling B1 (tamboer koepel): één bieding voor de aanpassingen van de stelling ontvangen. 

c. Procedure unieke vergunning : 120 dagen. 

d. Kritisch pad = analyse van de biedingen  . 

e. Voorziene aanvang van de werken: midden 2023. 

2. Her-programmatie intérieur: 

a. De bestaande situatie wordt momenteel nog in kaart gebracht. Diensten worden 

geraadpleegd om de juiste personeelsbezetting te kennen. Daarna volgt het nazicht door de 

inspectie van Financiën en de Regie der Gebouwen. Nadien wordt een samenvatting 

voorgesteld aan de Steerco. 

3. Haalbaarheidsstudie interieur: 

a. 3 offertes ontvangen – analyse is nog aan de gang, vragen worden gesteld – timing is 

onduidelijk. 

4. Diverse werken: 

a. Het weghalen van de beplanting : de werken zijn besteld (in november worden inventarissen 

opgesteld) – interventie pas volgende lente. 

b. Het weghalen van de graffiti (Miniemenstraat, Wynantsstraat) is gestart midden oktober en zal 

duren tot eind oktober. 

c. Het vernieuwen van de asfaltering op de helling zijde Wynantsstraat is gestart op 17/10/2022 

(duur van de werken: 60 werkdagen). Het probleem van de waterinfiltratie ter hoogte van de 

trappen langs de Miniemenstraat wordt niet in deze fase aangepakt. 

5. Studies Quartier des Arts: De historische studies van het Justitiepaleis zijn klaar (met uitzondering 

van de studies van de helling) en worden binnenkort overhandigd. 

6. Diversen : 

- Energieverbruik: verwarming afgesteld op 19°, verlichting doven na kantooruren, aanpassen 

lampen naar zuinige type is aan de gang etc.  

- Muurschildering Somville : de gang staat vol met meubilair met het risico dat het fresco 

beschadigd wordt. De meubelen zullen weggenomen worden. 

De volgende vergadering van het begeleidingscomité is gepland op 21.11.2022 


