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Brussel, 10 augustus 2020 (15u CEST) 

 

KBC brengt medewerkers uit Antwerpse 
opnieuw samen  

 

De KBC-medewerkers die tot de zomer van 2018 aan de slag waren in de KBC-Toren, zitten op dit 
ogenblik verspreid over 8 verschillende panden in de Antwerpse regio.  

KBC tekende net een contract met eigenaar Baloise Belgium NV voor de huur van het Kievit IIb-
gebouw waar het vroegere Fidea (recent overgenomen door Baloise Belgium NV) gehuisvest was. 
Het gebouw bevindt zich in de Delacenseriestraat in de vernieuwde Kievit stadswijk. In dit 
eigentijds en makkelijk bereikbaar gebouw in de buurt van het Centraal-Station zullen een 500-tal 
KBC-medewerkers in het voorjaar  van 2021 samengebracht en gehuisvest worden tijdens de 
verdere duur van de werken in de KBC-Toren. 

De voorbije maanden werkte KBC hard door aan het dossier van de sanering, renovatie/  
herontwikkeling van de KBC-Toren in Antwerpen, waarvan zij de pre-contractuele fase coördineert 
en leidt. 
 

• KBC ontving een reactie van verschillende gespecialiseerde firma’s op het 
aanbestedingsdossier voor een grondige sanering. KBC zal binnenkort exclusieve 
onderhandelingen starten  met een gespecialiseerde firma die de grondige sanering voor 
haar rekening zal nemen.   
KBC  vroeg en verkreeg een omgevingsvergunning van de stad Antwerpen en neemt ook 
de dagelijkse opvolging en continue kwaliteitscontrole van de asbestsaneringen voor haar 
rekening, zodat onder alle omstandigheden een kwaliteitsvolle sanering kan verzekerd 
worden.  
 

• KBC zal de voorstellen die ze ontving van verschillende professionele 
vastgoedontwikkelaars voor de herontwikkeling en/of verkoop van de KBC-Toren voor 
advies voorleggen aan de Stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het 
Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Met één van deze herontwikkelaars / potentiële 
kopers zal KBC later dit jaar contractbesprekingen opstarten.  

 
KBC hoopt de onderhandelingen te finaliseren tegen begin 2021 zodat de werken van start kunnen 
gaan in de loop van het voorjaar van 2021. 

Persbericht  
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Wat eraan voorafging 
 
Eind 2019 (persbericht van 4 december 2019 ) schreef KBC een openbare offerte uit voor een volledige 
sanering van het gebouw door een gespecialiseerde asbestverwijderaar.  KBC schreef toen ook een openbare 
offerte uit voor een dagelijkse opvolging en continue kwaliteitscontrole van de asbestsaneringen zodat onder 
alle omstandigheden een kwaliteitsvolle sanering kan verzekerd worden.  
Daarnaast bekeek KBC de optie van een mogelijk partnerschap en toetste de mogelijkheid af waarbij een 
vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de KBC-Toren zou aanpakken, in plaats van dat KBC zelf 
eigenaar blijft van het gebouw, het zelf saneert en nadien verder renoveert. 
 
Door de coronaveiligheidsmaatregelen waren werfbezoeken in het voorjaar een hele tijd niet toegelaten. KBC 
gaf  de geïnteresseerde partijen iets meer tijd om een plaatsbezoek en/of bijkomend destructief onderzoek 
te doen om in optimale omstandigheden een goede analyse te maken en een kwalitatief en degelijk 
onderbouwd dossier in te dienen. 
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