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WIE IS BELIRIS?
Beliris werd geboren uit een samenwerkingsakkoord dat in 1993 werd 

ondertekend en stelt een federaal team ten dienste van Brusselaars en 

bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renova-

tie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, 

sociale woningen, groene ruimtes, herwaardering van wijken, cultuur, 

patrimonium en sport. Het doel? De uitstraling van Brussel als hoofdstad 

van België en Europa verbeteren. 

Als Brusselse openbare bouwheer werkt Beliris constructief en nauw 

samen met de eigenaars en beheerders van de infrastructuren die bij 

een project betrokken zijn. 

Beliris beschikt over een jaarlijks budget van  € 125 MILLIONS.

WAAR VINDT U ONS? 
Gebouw City ATRIUM, 9de verdieping, 

Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

DIRECTION
CÉDRIC BOSSUT

Direction Technique
XAVIER BINDELS

Direction Juridique & Financière
WILLEM-JAN VANDERSTADT

Service 
Technique 1

JENS DE SMET

Service 
Technique 2

LEEN DENS

Service Appui 
technique 

JEAN-LOUIS ADAMS

Service 
Technique 3

STÉPHANIE EMPAIN

Service 
Technique 4

ALEXANDRE CARLEER

Service
Juridique Administratif

LIEVE VANTROYEN

Service Juridique

SARAH HOUBEN

Service Budget

INGE VANSNICK

Service Financier

LIONEL LEMMENS

Service Juridique 
Métro3 

LAURENCE GALLEZ

ORGANIGRAMME

Service Qualité & 
Contrôle Interne
DINA DE BOCK

Communication
MARIANNE HIERNAUX

Ressources humaines
ANKE SEMPELS

ICT
JEAN-PIERRE ADAMS
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Beliris zorgt voor de praktische en kwalitatieve uitvoering van de 

initiatieven. Vooraleer een initiatief wordt opgestart, controleert het de 

te helpen uittekenen, studie- en werkopdrachten te gunnen, studies te 

coördineren, toezicht te houden op de werven en de kwaliteit van de 

van de werken.

WAT IS DE ROL VAN BELIRIS ALS 
BOUWHEER?

HOE WERKT BELIRIS?

• De opdrachten van Beliris worden bepaald door een 

• 

initiatieven van Beliris.

• 

• 

.beliris.be

• SAMENWERKING

• LEVENSKWALITEIT 
VERBETEREN

• EXPERTISE

• INTEGRITEIT

• DYNAMISME

WELKE WAARDEN DRAAGT BELIRIS UIT?
Beliris promoot vijf waarden die de basis vormen voor zijn opdrachten::
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« IN THE SPOTLIGHT »

DUURZAAMHEID

dienstverlening bieden. Beliris wil vanaf de opstelling 

de werken een transversale aanpak hanteren waarin 

indienen, zullen de studiebureaus zich dus in deze 

RISICOBEHEER ARCHITECTURALE KWALITEIT 

het personeel te sensibiliseren en te ondersteunen: 

kandidaturen en de gunning van de studieopdrachten 

de architecturale kwaliteit. 
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DIGITALISERING

 BIM-methodologie

COMMUNICATIEDIENST

• de persrelaties

• 

• 

door de verschillende partners

• 

• 

• 

• 

.beliris.be
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BOUWTEAM

en bestaat uit 

• 

• 

• 

opdrachten.

• 

In elk van deze fasen, zowel in de studiefase als in de uitvoeringsfase, worden de 

BEHEER VAN EEN PROJECT 

BEGELEIDINGSCOMITÉ (BC) 
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TIMELINE
Levenslijn van een project

DE VERSCHILLENDE STAPPEN

overheidsopdracht wordt opgestart en gegund aan een 

de voorbereidende studies en het voorontwerp gerealiseerd.

wordt afgerond en overgedragen aan de eigenaars/beheerders.

Project Program Services Contract Services Execution Permit Works Contract Works Execution OPLEVERINGEN
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VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Organisatie van een 1ste contactvergadering en werfbezoek.
DOELSTELLING

partners, waaronder de 

De technische en budgettaire 

gecontroleerd.

worden vastgesteld.

TIMING
Duur van de fase:

OUTPUT
1. 

goedgekeurd en bedoeld 

bestek van diensten te 

worden gevoegd.

2. Aanvraag tot voorafgaand 

goedgekeurd door de 

1

2

3

4

5

6

7

8

PROJECT PROGRAM
OPSTELLING VAN HET PROGRAMMA
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INPUT VAN DE EIGENAAR/BEHEERDER
• 

• 

en naar alle personen en diensten van de eigenaar en beheerders 

• 

plannen van de bestaande toestand, asbestinventarissen, 

• 

• 

• 

• 

• 

stakeholders.

WAT DOET BELIRIS VOOR U
• 

• 

• 

• 

de gekozen site.

• 

• 

• 

• 
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VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Organiseren plaatsbezoek

Ontvangen offertes

Vastleggen van de budgetten

verschillende partners

DOELSTELLING

opdracht van studies in de 

studiebureau aangeduid dat 

uitvoering van de studies.

OUTPUT

studieopdracht en aanduiding 

studiebureau

TIMING
Duur van de fase Services 

Contract:

Indien deze uit 1 fase 

Indien deze uit  2 fases bestaat 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SERVICES CONTRACT
BESTEK VAN STUDIES – GUNNING STUDIES
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WAT DOET BELIRIS VOOR U
• Opvolgen van alle procedures en toezien dat de wetgeving 

overheidsopdrachten gerespecteerd wordt

• 

de hele procedure

• 

• Oproep tot kandidaten

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Kwalitatieve analyse van de kandidaturen en de offertes

• 

instanties zullen hiervoor uitgenodigd worden, en eventueel enkele 

• 

• 

• Vastleggen budget ten laste van Beliris

4

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• 

hun noden en hun eisen

• 

• Garanderen toegang voor de  plaatsbezoeken

• 

vragen voorbereid worden.

• 

Vastleggen budget ten laste van Beliris

Opvolgen van alle procedures en toezien dat de wetgeving 

Kwalitatieve analyse van de kandidaturen en de offertes
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VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Uitvoering Voorbereidende 

studies 

• 

toestand

• Onderzoek bestaande 

• Uitvoeren proeven in situ en 

analyse resultaten

• Onderzoek installaties 

concessiehouders

• 

• 

verplichtingen

• Uitvoeren historische studie

• 

afbraakinventaris 

• …

Nazicht van het eindrapport 

Voorbereidende studies

Validatie voorbereidende 

• Uitwerken verschillende 

varianten

• 

• Schetsontwerp

• 

• …

Nazicht van het beknopt 

voorontwerp

Validatie beknopt voorontwerp 

• 

• Materiaalkeuzes

• Concept technische 

installaties

• Concept stabiliteit

• Brandveiligheidsconcept

• …

voorontwerp 

DOELSTELLING

voorbereidende studies plaats 

en wordt het voorontwerp 

gevalideerd te worden.

TIMING
Duur van de fase:

OUTPUT

voorstudies.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SERVICES EXECUTION
VOORBEREIDENDE STUDIES EN VOORONTWERP
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4

WAT DOET BELIRIS VOOR U
• Versturen dienstbevelen

• Nazicht op technisch vlak

• 

• 

• 

• 

• 

• Uitvoeren van de voorgestelde proeven

• Aanstellen veiligheids- en gezondheidscoördinator

• Aanstellen technische controlebureau en bureau voor kostencontrole 

• 

• 

• Bewaken van en integreren van « kwaliteit » in het ontwerp 

• Indien nodig, voorstellen besparingspistes

Versturen dienstbevelen

Nazicht op technisch vlak

Uitvoeren van de voorgestelde proeven

Aanstellen veiligheids- en gezondheidscoördinator

Aanstellen technische controlebureau en bureau voor kostencontrole 

Bewaken van en integreren van « kwaliteit » in het ontwerp 

Indien nodig, voorstellen besparingspistes

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• Haal baarheid onderhoud, beheer en de andere technische 

• 

• 

• Validatie van voorbereidende studies, beknopt voorontwerp en 

• 

budget

• 

• 

praktische organisatie hiervan 
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PERMIT

VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Nazicht van de dossiers 

Laatste nazicht

Voorafgaand akkoord van Gewest

DOELSTELLING

studiebureau de dossiers op 

voor de stedenbouwkundige 

Vervolgens worden de dossiers 

ingediend en de verschillende 

procedures doorlopen tot 

ontvangst van de vergunning.

OUTPUT
Ontvangst stedenbouwkundige 

vergunning en eventuele 

TIMING
Duur van de 

studiefase tot indienen 

vergunningsaanvragen:

Duur van de 

aanvraagprocedure: 

opgestart.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VERGUNNINGSDOSSIERS
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4

WAT DOET BELIRIS VOOR U
• Versturen dienstbevel

• Nazicht op technisch vlak

• 

• 

• 

Beliris

• 

• 

• 

lopende vergunningsdossiers

• 

• 

de afgifteprocedure

Nazicht op technisch vlak

Versturen dienstbevel

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• 

• 

• 
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WORKS CONTRACT

VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Na bekomen volledigheidsverklaring vergunningsdossiers:

Na bekomen positief advies Overlegcommissie en ondertekening protocol 

Valideren aanbestedingsdossier 

Na bekomen vergunningen:

Ontvangen offertes

Vastleggen van de betrokken budgetten

werf en na de werf bepalen

DOELSTELLING

opdracht van werken in de 

uitvoering van de werken.

OUTPUT

TIMING
Duur van de fase Works 

Contract:

1

2
3

4
5
6

7

8

10

11

12

9

BESTEK VAN WERKEN – GUNNING  WERKEN
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4

WAT DOET BELIRIS VOOR U
• Opvolgen van alle procedures en toezien dat de wetgeving 

overheidsopdrachten gerespecteerd wordt

• 

• 

• 

• Indien nodig, voorstellen besparingspistes

• Nazicht van het aanbestedingsdossier door 

veiligheidscoördinator en technisch controlebureau

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

vlak van de offertes

• 

• 

• Vastleggen budget ten laste van Beliris

• 

• 

gunningsprocedure

• 

Opvolgen van alle procedures en toezien dat de wetgeving 

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• Nalezen en valideren van het aanbestedingsdossier van werken 

• 

• 

• Indien nodig, valideren besparingspistes en/of het vinden van 

• 

• 

• 

• 

de werken

Indien nodig, voorstellen besparingspistes

Nazicht van het aanbestedingsdossier door 

vlak van de offertes

Vastleggen budget ten laste van Beliris
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WORKS EXECUTION

VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

plaatsbezoeken.

vastgelegd.

Voorbereiding van de voorlopige oplevering van de werf.

DOELSTELLING

zoals het door de verschillende 

partners/instanties werd 

bestudeerd en goedgekeurd, 

uitgevoerd door een 

het bouwheerschap van de 

Directie der Werken.

OUTPUT

de eigenaars/beheerders.

TIMING
Duur van de fase: variabel, 

verlengd in geval van 

slecht weer/onvoorziene 

bestellingen

1

2

3

4

5

6

7

8

WERF
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4
WAT DOET BELIRIS VOOR U
• 

eventuele beperkingen en planning.

• Organisatie van alle werfvergaderingen en technische 

de werf.

• Opstellen en versturen van alle vergadernotulen.

• 

• 

• 

vorderingsstaten enz.

• 

voorgestelde uitvoeringsplanning.

• 

• 

hun relevantie, en analyse van de desbetreffende offertes.

• Controle van de uitvoeringskwaliteit en van de hoeveelheden, 

via de aanwezigheid van werfcontroleurs.

• Speciale aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werf, 

inclusief risicobeheer, via de werfcontroleurs en de aanstelling 

van een gezondheids- en veiligheidscoördinator.

• 

• 

of studiebureaus en/of derden en eventuele onderhandeling.

• 

• 

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• 

• 

werfvergaderingen.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

kunnen geven.

Organisatie van alle werfvergaderingen en technische 

Opstellen en versturen van alle vergadernotulen.

Controle van de uitvoeringskwaliteit en van de hoeveelheden, 

Speciale aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werf, 
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OPLEVERINGEN

VERLOOP VAN DE FASE / ACTIES

Oorlopige oplevering van de werken en overdracht van 

Afwerking van het As-Builtdossier.

Afronding van het beheer- en onderhoudsplan.

Opstellen van het dossier voor eindafrekening van de werken.

Opstellen van de dossiers voor eindafrekening van de studies.

DOELSTELLING
In deze fase worden de 

werken opgeleverd, onder 

garantie geplaatst en wordt 

overgedragen. 

OUTPUT

en voorlegging van het As-

beheerplan.

Goedkeuring van de 

TIMING
Duur van de fase: variabel, 

tussen de voorlopige en de 

waterdichtheid en stabiliteit 

van de constructie vanaf de 

voorlopige oplevering.

1

2

3
4

5

6

7

8

WERF
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4

WAT DOET BELIRIS VOOR U
• Organisatie en weigering of aanvaarding van de voorlopige en 

procedures.

• Analyse en goedkeuring van het As-Builtdossier, opgesteld door 

beheerder.

• 

voorzien.

• Herlezing en goedkeuring van het postinterventiedossier dat door 

de overdracht aan de eigenaar/beheerder.

• Herlezing en goedkeuring van het door de studiebureaus 

opgestelde beheer- en onderhoudsplan.

• 

van het dossier voor eindafrekening.

DIENSTVERLENING PROJECTOVERDRACHT

• 

de garantieperiode voordoen.

• 

• Opvolging van eventuele onderhoudshandelingen waarin het 

bestek van de werken voorziet.

• 

INPUT VAN DE EIGENAAR/GEBRUIKER

• 

• Beheer en onderhoud van het goed als een goede huisvader, 

zodra de voorlopige oplevering is toegekend.

• Toezien op de opvolging en het beheer van de technische 

installaties.

• 

• 

oplevering weg te werken en het onderhoud, de controles enz. 

• Beliris op de hoogte houden van de verschillende interventies 

• 

de garantieperiode.

• 

• Sluiten van eventuele onderhoudscontracten.

• 

Beliris gedurende de hele levensduur van het werk ter beschikking 

stelt.

Organisatie en weigering of aanvaarding van de voorlopige en 

Analyse en goedkeuring van het As-Builtdossier, opgesteld door 

Herlezing en goedkeuring van het postinterventiedossier dat door 

Herlezing en goedkeuring van het door de studiebureaus 

van het dossier voor eindafrekening.

Opvolging van eventuele onderhoudshandelingen waarin het 
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NUTTIGE LINKEN

.beliris.be


