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« Brucity » : een nieuw Administratief centrum voor de Stad Brussel
Brussel, 14 april 2016: het college besliste om een voorstel van beslissing tot toewijzing van de
opdracht voor de bouw van het nieuwe administratieve centrum van de Stad aan promotor AG Real
Estate, voor te leggen aan de gemeenteraad. Die beslissing is een belangrijke stap in de overheveling
van het administratieve centrum.
De Stad oppert al enkele jaren de ambitie om de verschillende diensten in één structuur samen te
brengen om ze toegankelijker te maken en het onthaal van de burgers te verbeteren, maar tegelijk ook
het hele proces te stroomlijnen, de efficiëntie van het administratieve personeel te verhogen en kosten
te besparen door schaalverkleining.
« Het college is van mening dat het projectvoorstel voor de bouw van het nieuwe Administratieve
centrum op de huidige locatie van Parking 58, zoals AG Real Estate het voorstelt, beantwoordt aan de
noden en eisen van de Stad en haar inwoners, verklaart Burgemeester Yvan Mayeur. De offerteaanvraag
gaf aan dat het door de Stad aan te kopen gebouw binnen de Vijfhoek diende te liggen, op hoogstens
300 meter van een metrostation. Het gebouw moest ook een hoge zichtbaarheid genieten. De naam van
het gebouw wordt Brucity».
« Het project voor het nieuwe Administratieve centrum, zoals AG Real Estate het aanbrengt,
beantwoordt aan de noden en eisen van de Stad Brussel, omwille van de ligging en de toegankelijkheid,
maar eveneens omdat het project de nadruk legt op kwaliteit en ergonomie. », verduidelijkt Geoffroy
Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw en Patrimonium.
Het geplande project op de locatie van Parking 58 is een voorziening van collectief belang met een
glazen oppervlakte van 37.200 m² (ondergrondse parking niet inbegrepen) verdeeld over 9 niveaus. Het
zal plaats bieden aan 1.500 werknemers.
Het gebouw krijgt ook een openbare parking met 450 plaatsen en een parking met 109 plaatsen voor de
Stad over vier ondergrondse verdiepingen. Een dergelijke oppervlakte is nodig in deze zone met een
sterke toeristische en commerciële uitstraling.
« De verhuis van al het personeel naar een moderne en centrale ligging biedt het voordeel een betere
dienstverlening aan het publiek te kunnen bieden en betere communicatiemogelijkheden te bekomen,
voegt Schepen van Personeel en Financiën, Philippe Close, hieraan toe.
Schepen van Burgerlijke Stand en Demografie, Alain Courtois, herinnert eraan dat « vandaag komen
meer dan 85% van de burgers naar het Administratief centrum voor de dienst Demografie. De werking
van deze dienst moet bijgevolg verbeterd worden. De nieuwe structuur zal dit vereenvoudigen en de
mogelijkheid bieden om de dienstverlening naar het publiek toe te optimaliseren. Er zal sneller worden
gewerkt, de files zullen uitdunnen. Naast het digitaal worden van een aantal diensten, biedt de
moderne technologie ons de mogelijkheid om interactieve terminals en geïnformatiseerde loketten in te

voeren. Het streefdoel is om op termijn te evolueren van de verouderde « loketten »mentaliteit naar een
nieuwe en aangename dienstverlening aan de burgers ».
Een voorlopige timing werd bepaald. De werken vangen aan in januari 2017 en worden beëindigd in
december 2020. De verhuizing van het Administratief centrum wordt niet gepland voor 2021.
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