
30/09/2016

1

www.regiedergebouwen.be/integriteit

1

De kracht van 

een positief integriteitsbeleid 

om een mentaliteitsverandering 

tot stand te brengen: 

het verhaal van 

de Regie der Gebouwen

Erik Balbaert

29.09.2016
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Regie der Gebouwen

Eigendom

Huur

Wallonië
410

171

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

331
163

388
122

90 63

Eigendom Huur

809 gebouwen 348 gebouwen
4.562.212 m² 2.775.156 m²
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North GalaxyFintower (Brussel)
Fintower

4

Justitiepaleis

(Brussel)
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Gerechtsgebouw (Antwerpen)
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Koninklijke Muntschouwburg (Brussel)
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Koninklijk kasteel (Laken)
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Koninklijk Museum voor Midden-Afrika  (Tervuren)
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Europese school (Elsene)

10

EU  Europese Raad 

Brussel 
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Chinees Paviljoen (Laken), Japanse Toren  

(Laken)

Japanse Toren  (Laken)

Chinees Paviljoen (Laken)
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De leeuw van Waterloo
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Enkele kerncijfers

Werkingsbudget:       96.840.269 €
(personeels- en operationele kosten)

Jaarlijkse huurkost:  450.137.081 €

Investeringsbudget:  114.324.081 €
Investeringsplan 110.324.081 €
Alternatieve financieringen 4.000.000 €

Totale dotatie van de Staat: 740.248.000 €

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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30 januari 2006
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2006
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8

2006: schadebeperking, 

risico-onderzoek,

interne audits, 

maatregelen van interne controle

2007: start van het integriteitsbeleid

2014: start strafproces in Brussel en Gent 
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- geheime afspraken / gebrek aan transparantie

- belangenvermenging

- ‘ring of silence’ van mensen die op de hoogte 

zijn en elkaar afdekken

- zeer gebrekkige interne controle over de ganse 

keten van de overheidsopdrachten

- zwakke bedrijfsvoering

- resultaatgedrevenheid ten koste van o.a. 

integer gedrag en respecteren van regels

basis  / oorzaken

www.regiedergebouwen.be/integriteit

2

0

integriteitsbeleid

interne controle                     interne audit
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ethiek =   algemeen aanvaarde waarden en normen 

die richtinggevend zijn voor ons dagelijks handelen

integer handelen =   handelen in overeenstemming 

met de algemeen aanvaarde normen en waarden

Ambtelijk integriteitsbeleid =   geheel van 
beleidsinstrumenten dat erop gericht is de integriteit 
van de overheid in haar geheel en het integer 
handelen van haar individuele ambtenaren 
afzonderlijk te bevorderen

academische definitie

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2

Integriteit
=   
in onze dagelijkse activiteiten
- de regels en de wetgeving respecteren, 
- verantwoord omspringen met onze 

werkmiddelen 
- en de waarden van onze organisatie 

uitdragen

definitie bij RdG
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integriteit ?
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24

Integriteitsbeleid

= visie ontwikkelen 

over hoe we willen omgaan 

met integriteit binnen onze organisatie

beleid
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- tijdelijke aanstelling directeur-generaal

- manke interne controle-systemen

- geschokt vertrouwen in de organisatie

- cynisme tot doemdenken bij medewerkers

- invoering mandaathouders en 

reorganisatie vanaf 2008

reality check in 2006

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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twee benaderingen 

integriteitsbeleid

CONTROLERENDE benadering STIMULERENDE benadering

Doel: onethisch gedrag voorkomen Doel: ethisch gedrag stimuleren

Gaat uit van ‘pessimistisch mensbeeld’ Gaat uit van ‘optimistisch mensbeeld’

Nadruk op ‘externe controle’ (buiten het 

individu): formele regels die opleggen 

wat wel en niet kan

Nadruk op ‘interne controle’ (het individu 

zelf): eigen oordeelsvermogen 

aanscherpen en leren omgaan met 

dilemma’s

Instrumenten:

- wetgeving, omzendbrieven, instructies

- strikte gedragscodes

- strikte procedures

Instrumenten:

- workshops, training

- ethische codes op basis van waardes

- Individuele begeleiding en coaching
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- Aanstelling integriteitscoördinator

- Opstart Actiegroep Integriteit

= Community of Practice (leergemeenschap)

-> alle diensten vertegenwoordigd

-> expertise opbouwen

-> kennis delen

-> aanbevelingen doen

september 2007

Netwerk van vrijwillige
(toekomstige) specialisten
in domein van de integriteit

Community of practice
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wat niet ?

wat niet ?
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wat niet ?

wat niet ?
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wat wel ?

wat wel ?
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wat wel ?

wat wel ?
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Actiegroep

actieve leden

geïnteresseerden

Passieve leden

Anderen van RdG

hoe ?

www.regiedergebouwen.be/integriteit

38

Actiegroep Integriteit:

- Sponsor = directeur-generaal

- Coördinator = integriteitscoördinator

- Secretaris / webmaster intranet

- 15 à 20 actieve leden (1à2 wd/maand)

actiegroep
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Actiegroep

- inventariseert risico’s

- stelt prioritisering voor

- stelt maatregelen voor

Directiecomité beslist en is verantwoordelijk

Werkgroepen voeren uit

actiegroep

De praktische onderlinge taakverdeling 

tussen de vrijwilligers wordt binnen de 

actiegroep afgesproken.

Fluctuerende “dienstvrijstelling” voor de 

actieve leden à rato van:

- ½ werkdag per maand permanente taken

- nodige tijd per project

praktisch



30/09/2016

21

• Documentatie verzamelen 

• Documentatie intern verspreiden

• Lectuur internet en academische lectuur

• Ict-ondersteuning voor de actiegroep (Mfiles en 
DMS)

• Externe contacten leggen

• Vertalen 

• Redactiecomités voor teksten  en newsletters

• Projectmatig werken

• Secretariaatswerk

taakverdeling

www.regiedergebouwen.be/integriteit

42

Overzicht van enkele genomen initiatieven
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06.12.2007: “Sinterklaasomzendbrief”

Invoering quasi-zerotolerantie voor 

geschenken, giften en voordelen

met opvallende communicatie

sinterklaarsomzendbrief

www.regiedergebouwen.be

44

recto:
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verso:

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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- Aankondiging opstart integriteitsbeleid

- Verwijzing naar federaal deontologisch 

kader (B.S. 27.08.2007)

- Zero-tolerantie

- Beslissingsboom

- Voorbeelden 

krachtlijnen
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beslissingsboom

www.regiedergebouwen.be

48

zelftesten



30/09/2016

25

www.regiedergebouwen.be/integriteit

49

ook voor integriteit

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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Niet alleen Sinterklaasomzendbrief

Maar ook brief om medewerking aan:

- aannemers, dienstverleners en 

leveranciers

- klanten van Regie der Gebouwen (FOD’s, 

e.a.…)

externe communicatie
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andere initiatieven:

- Correcte vordering reis- en verblijfskosten

- Controle op gebruik dienstvoertuigen

- Controle op gebruik eigen wagen voor 

dienstopdrachten

- Integriteitsclausules in alle 

bestekken

2007

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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integriteitsopleiding leidinggevenden:

- theoretisch kader aanreiken

- federaal deontologisch kader vertalen naar 

eigen werkomgeving

- dilemmatraining

- persoonlijk actieplan laten opstellen

- intern communiceren over de opleiding

2008
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Communicatie

Communicatie

Communicatie

communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

communicatie

Communicatie

communicatie

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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eigen pagina i.v.m. integriteit 

- op intranet

- op internet (website Regie der Gebouwen) 

2008
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Sinds 2009

- Luik ‘integriteit’ en dilemmatraining in 

het programma van de onthaaldag voor 

nieuwe personeelsleden

- bij eedaflegging nieuwe medewerkers

2009

www.regiedergebouwen.be/integriteit

56

In- en uitstroom
Jaar In Uit

2006 48 131

2007 63 105

2008 48 108

2009 47 106

2010 91 106

2011 90 125

2012 60 122

2013 40 83

Eindtotaal 487 886



30/09/2016

29

www.regiedergebouwen.be/integriteit

57

2009:

- Verwijzing naar deontologisch kader en 

integriteitsbeleid in onthaalbrochure op 

intranet

- Herinnering personeelsleden aan de  

Sinterklaasomzendbrief

2009

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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invoering Compliance Officers

- 2 leden van directiecomité

- voor interne en vertrouwelijke melding 

van (vermoedens van) 

integriteitsschendingen

-> forensische audit + eventuele aangifte

- i.p.v. ontbrekende klokkenluidersregeling 

voor federale ambtenaren

2009
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personeelshandleiding integriteit

- n.a.v. omzendbrief belangenvermenging 

bij overheidsopdrachten (B.S. 21.06.2010)

- Voorkomen van belangenvermenging in 

algemeen en bij overheidsopdrachten

- Cumulatiemachtiging

- Voorkomen van draaideurconstructies bij 

vertrek personeelslid

2010

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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start project 

Leidraad Kwalitatief Werfbeheer

- Anonieme survey perceptieonderzoek 

integriteit bij 300 personeelsleden die bij 

werven betrokken zijn -> feedback

- Interviews leidinggevende ambtenaren

- Themagroepen om thema’s te 

inventariseren

2010
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waarom ?

Werf = risico, 

Leidraad kwalitatief werfbeheer

-> risicobeheer

-> duidelijkheid

-> minimaal kader voor werk op terrein

Leidraad = toepassing federaal deontologisch kader, 

geen nieuwe normen
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- Engagement en betrokkenheid

- Professioneel bewustzijn

- Onafhankelijkheid 

- Verwachtingen ten aanzien van 

aannemers

inzet

64

samenwerking

- Positief werkklimaat

- Dynamisch partnerschap
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kwaliteit

- Invulling van onze functie

- Deskundig projectmanagement

- Efficiënt conflictbeheer

klantgerichtheid

- Respectvolle service naar de klant

- Openheid naar de samenleving

- Klachtenbehandeling
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introductie

2012: Communicatie van de Leidraad naar:

- personeel

- klanten

- opdrachtnemers

- actiepunten voor directiecomité

Communicatie door de Staatssecretaris

in de pers én op de nieuwjaarsreceptie

www.regiedergebouwen.be/integriteit

68
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Nieuwe administratieve bepalingen bestekken

met o.a. verwijzing naar:

- verbod vertekening van de mededingings-

voorwaarden (art. 9 wet 15.06.2006 + art. 9 KB plaatsing 15.07.2011)

- art. 314 Sw (schending vrijheid van opbod en inschrijving) 

- verbod draaideurconstructies

- federaal deontologisch kader

- Integriteitsbeleid en Leidraad werfbeheer

2013

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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Veralgemeende invoering e-procurement:

01.01.2012: e-Notification (bekendmaking)

01.07.2013: e-Tendering (e-offertes)

01.07.2013: Free Market (5.500 - 85.000 EUR)

01.01.2015: Free Market (1 EUR - 85.000 EUR)

i.s.m.:

2013-2014
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Yammer

- interne sociale media voor bedrijven

- opstart van een groep ‘integriteit’ om

- actiegroep te reanimeren

- documenten en publicaties te delen

- te discussiëren

- 20 leden

2013

72

Integriteitssurvey KULeuven: 
bevraging ambtenaren van federale 

parastatalen naar:

- behoeften

- beleidsinspanningen

- aan hand van concrete werksituatie 

RdG

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2013



30/09/2016

37

73

Charter voor duurzame samenwerking

- met allerhande sectororganisaties die de 

inhoud ervan zullen aanbevelen aan hun 

leden

- Inhoud wordt doorvertaald naar bestekken 

en contracten van de Regie der Gebouwen 

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2013: vervolg op de leidraad

74www.regiedergebouwen.be/integriteit
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partners
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31.10.2013: ondertekening intentieverklaring 

voor het opstellen van een charter voor 

duurzame samenwerking

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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intentieverklaring

76

06.05.2014: ondertekening charter

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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charter
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1. dynamisch partnerschap, respect, heldere informatie en 

2. communicatie en naleven  regelgeving;

3. correcte professionele houding bij deelname aan overheidsopdrachten;

4. gepaste omgang met vertrouwelijke informatie;

5. respecteren van de veiligheid op de werf;

6. inzetten op duurzame ontwikkeling en ecologische oplossingen;

7. gebruik van sociale clausules;

8. respecteren dienstverlening van de klant van de Regie der Gebouwen 

9. voorkomen van belangenconflicten;

10. constructieve oplossing van geschillen en klachten;

11. oog voor nazorg en controle op de naleving van afgesproken principes.

www.regiedergebouwen.be/integriteit

77

onderwerpen Charter

78

78
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samenwerkingsprotocol met de sociale 

inspectiediensten van de FOD WASO 

met oog op informatieuitwisseling, 

samenwerking en opleiding

In de strijd tegen de sociale fraude op 

de werven van de RdG

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2014

80

Integriteitssurvey KULeuven: 
resultaten bestuderen

-> actieplan voorstellen

-> nieuwe acties valideren door 

directiecomité

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2014
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opleidingen:

- Handleiding keuze gunningsprocedure

- Onderhandelen inzake 

overheidsopdrachten 

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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2014

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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Prikklok/registratie arbeidstijd

- enkel in hoofdzetel

- uitbreiding naar buitendiensten

- uniformiseren en actualiseren van 

gebruiksregels voor de ganse organisatie 

vanaf 2014

2015
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Federale klokkenluidersregeling

- Interne selectie vertrouwenspersonen 

integriteit

- Opleiding voor vertrouwenspersonen

- In werking 01.01.2016

2015

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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Update ict-policy

- update van de policy uit 1996

- nieuwe risicoanalyse in licht van nieuwe 

technologieën

- publicatie in 2016

2016
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Nieuwe naam

- breuk met verleden

- naam zoeken via wedstrijd voor de 

personeelsleden

- interne jury

264 voorstellen van 67 personen

201…?

www.regiedergebouwen.be/integriteit
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- nog lang niet alles is perfect

- uitkomst strafprocedures onzeker

- logge tuchtprocedures (worden hervormd!)

WEL:

- “lessons learned”

- kort op de bal spelen bij inbreuken: onderzoek, 

audit, klacht met BP, tuchtmaatregelen

- alert, flexibel en pro-actief blijven voor nieuwe 

noden en opportuniteiten in integriteitsbeleid 

- aanzet tot nieuwe cultuur

conclusie - bedenkingen
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Erik Balbaert

coördinator Integriteit

� 02 541 69 73

integriteit@regiedergebouwen.be

contact


