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BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER

Het jaarverslag is een gelegenheid om terug te blikken op het 
voorbije jaar, maar ook om de toekomst uit te tekenen. Als 
voorzitter van VBA heb ik het genoegen u het jaarverslag 2014 
voor te stellen.

2014 stond niet alleen in het teken van de verdediging van de 
belangen van de aannemer van grote bouwwerken, maar ook 
van de promotie van onze waarden: veiligheid, tewerkstelling, 
milieu, ethiek en kwaliteit.

Veiligheid, op de werf en op de weg, blijft een van onze grootste 
bezorgdheden. In 2014 hebben we nieuwe preventietools ontwikkeld en samengewerkt met opdrachtgevers 
zoals Infrabel en Tuc Rail om een echte veiligheidscultuur uit te werken. Deze inspanningen hebben hun 
vruchten afgeworpen, want de gemiddelde frequentiegraad is voor onze leden geëvolueerd van 41,5 in 2013 
naar 31,7 in 2014.

Om de kwaliteit van de werven nog te verbeteren heeft de werkgroep Kwaliteit van VBA een seminarie 
georganiseerd dat erop gericht is de kosten gekoppeld aan de niet-kwaliteit te beperken en de oorzaken 
ervan te identificeren. Dit seminarie, dat de verschillende spelers binnen de bouwsector samenbracht, was 
een groot succes.

VBA en de Regie der Gebouwen hebben een ethisch handvest ondertekend dat bedoeld is om een duurzame 
samenwerking te promoten, aansluitend bij de waarden die uitgedragen worden door onze vereniging en 
onze leden.

In 2014 verscheen ook de eerste VBA-barometer, bedoeld om het vertrouwen van de VBA-leden te meten. 
Onze leden hebben er in 2014 hun vrees in uitgedrukt voor de continuïteit van hun activiteiten en van de 
tewerkstelling voor 2015 en later. Die vrees bleek gerechtvaardigd, want vandaag beweren 7 managers 
op 10 dat ze zich zorgen maken over de continuïteit van hun activiteiten. In 2015 zou deze vrees concreet 
vorm kunnen krijgen in heel wat ontslagen. Door de prijzenconcurrentie, de sociale dumping en een sterke 
vermindering van de overheidsinvesteringen is 2015 slecht begonnen.

In het kader van mijn mandaat als voorzitter van VBA zullen we er alles aan doen om de continuïteit van de 
aannemers en van ons vak te verdedigen.

Ir. Marc Peeters 
Voorzitter

Marc Peeters, Voorzitter
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Onze verantwoordelijkheid: ijveren voor 
de continuïteit van onze aannemers 
en van ons vakmanschap en daarbij de 
nadruk leggen op veiligheid en kwaliteit.



PROFIEL

VBA, de vertegenwoordiger van de 60 grootste bouwbedrijven
De Vereniging der Belgische Aannemers van werken van burgerlijke bouwkunde (VBA), opgericht in 1936, is 
vandaag een beroepsorganisatie die belast is met de vertegenwoordiging en de verdediging van de algemene 
belangen van de grote Belgische bouwbedrijven, en dit binnen het economische, juridische, technische, 
administratieve, fiscale en sociale domein en ook wat veiligheid, milieu en beroepsethiek betreft. VBA is lid 
van de Confederatie Bouw

Opdracht
De belangen van de grote Belgische aannemers vertegenwoordigen en verdedigen met het oog op een 
duurzame groei van de bouwsector.

Belangrijkste cijfers

60 aannemers

Op dit moment vertegen-
woordigt en omvat de 
Vereniging de 60 grootste 
bedrijven die actief zijn 
binnen de burgerlijke 
bouwkunde en de 
bouwsector.

9 miljard €

Samen draaien ze een 
omzet van 9 miljard euro, 
goed voor 15% van de 
bouwsector.

17.000 banen

VBA groepeert ongeveer 
17.000 rechtstreekse banen 
of 8% van het binnen de 
sector tewerkgestelde 
personeel.

Het aantal rechtstreekse 
en onrechtstreekse banen 
dat gegenereerd wordt 
door de bedrijven die 
lid zijn van VBA, wordt 
geschat op 50.000.
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VBA, DE partner en HET netwerk van de grote Belgische bouwbedrijven

Het is de missie van VBA om DE partner bij 
uitstek en HET netwerk te zijn van de grote 
Belgische bouwbedrijven.

De vereniging staat dus in voor: Ze verbindt zich er ten opzichte van de 
maatschappij toe:

VBA wil mee bouwen aan een verantwoorde 
maatschappij.

De grote Belgische bouwbedrijven die verenigd zijn rond VBA onderscheiden zich door de 
waarden die ze verdedigen en willen promoten:

VEILIGHEID  •  KWALITEIT   •  TEWERKSTELLING  •  ETHIEK  •  MILIEU

• de vertegenwoordiging van al haar leden ten 
opzichte van de maatschappij;

• de verdediging van de individuele en collectieve 
belangen van haar leden;

• de toegang tot een platform voor uitwisselingen 
en ervaringen;

• het engagement voor het naleven van de 
waarden ten opzichte van de maatschappij.

• om de bijdrage van de leden aan de economische 
ontwikkeling, de tewerkstelling en de verbetering 
van de leefomgeving te versterken;

• om de leden aan te moedigen om een steeds 
duidelijkere en transparantere communicatie te 
ontwikkelen;

• naar alle betrokken partijen toe;

• om de initiatieven te organiseren en te 
ondersteunen die noodzakelijk zijn voor 
de werking van een sector die steeds 
verantwoordelijker wordt en meer respect 
opbrengt voor de ethiek en het welzijn in het 
algemeen, in het bijzonder wat duurzame 
ontwikkeling betreft.

Onze waarden zijn onze bouwstenen
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RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van VBA heeft een voorzitter, drie vicevoorzitters en zes bestuurders.

Sinds mei 2013 is het voorzitterschap van de Raad van Bestuur in handen van Marc Peeters voor een 
vernieuwbaar mandaat van 2 jaar.

Op 31 december 2014 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Marc Peeters Voorzitter (BAM Belgium)

Marc Joway  Vicevoorzitter (Ondernemingen Jacques Delens)

Jean-Marie Kyndt Vicevoorzitter (Van Laere)

Louis-Marie Piron Vicevoorzitter (Thomas & Piron)

Renaud Bentégeat Bestuurder (CFE)

Edouard Herinckx Bestuurder (Valens)

Virginie Dufrasne Bestuurder (Lixon)

Robert Hoornaert Bestuurder (Artes Groep)

Frédéric Loriaux Bestuurder (CIT Blaton)

Bart Verhulst Bestuurder (Heijmans Infra)

Erevoorzitters 
 

Etienne Dewulf

Paul Kumpen

Luc Neyrinck

6



EEN VERENIGING IN ACTIE
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ECONOMISCHE IMPACT VAN DE 
AANNEMERS DER GROTE BOUWWERKEN

VBA vertrouwde de VUB, en in het bijzonder de professoren 
Elvira Haezendonck, Alain Verbeke, Michaël Dooms en 
Steven De Schepper, een onderzoek toe om de impact te 
evalueren van de aannemers van grote bouwwerken op de 
Belgische economie. Concreet gaat het om de evaluatie 
van de bijdrage van de bouwsector op de lokale economie 
op korte en lange termijn.

De impact van de bouwsector op de Belgische economie 
kan als volgt opgedeeld worden: de bruto toegevoegde 
waarde, het aantal gecreëerde banen, de goedgekeurde 
investeringen en het return-effect via de verschillende 
belastingen en taksen.

Impact op korte termijn

Uit dit onderzoek blijkt dat elke euro die geïnvesteerd 
wordt in bouwwerken ongeveer het dubbele opbrengt 
voor de lokale economie.

Bijvoorbeeld, 100 miljoen euro die geïnvesteerd wordt in de bouw is goed voor:

€ 87,64 miljoen toegevoegde waarde

1.200 voltijdse equivalenten

€ 19,4 miljoen bijkomende investeringen

€ 18,34 miljoen overheidsinkomsten

* Uitwerking type II 
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Impact op middellange en lange termijn

Het effect van een investering van 100 miljoen euro blijft gemiddeld twaalf kwartalen duren. In het 
bijzonder voor de infrastructuurprojecten. 

En om het effect op lange termijn te behouden, moet de pipeline met projecten voldoende gevoed 
worden. Onregelmatige investeringen in openbare werken kan het vermenigvuldigingseffect immers 
breken. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een constante en regelmatige investering.

Infrastructuurwerken

Het team van de VUB heeft zich ook 
gebogen over de eventuele verschillen in 
de impact van de verschillende beroepen 
binnen de bouwsector. 

Daaruit blijkt dat de infrastructuurwerken 
een groter hefboomeffect creëren dan de 
residentiële bouwwerken, bijvoorbeeld.

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat 
het hefboomeffect van een euro die 
geïnvesteerd wordt in de bouw op korte 
termijn veel groter is dan het hefboomeffect 
van een euro die geïnvesteerd wordt in 
om het even welke andere sector. 

De overheidsinvesteringen opnieuw lanceren 
 is dus de meest doeltreffende manier om 
de Belgische economie weer te lanceren.

Marc Peeters
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Bijvoorbeeld, 100 miljoen euro die geïnvesteerd wordt in de infrastructuren is goed voor:

De VUB schat dat de overheidsuitgaven voor infrastructuurwerken 
(spoor, wegen, waterwegen) in 2014 1,5 miljard euro bedroegen, wat 

geleid heeft tot 4,7 miljard euro toegevoegde waarde; goed voor:

€ 97,68 miljoen toegevoegde waarde

19.560 voltijdse equivalenten

1.304 voltijdse equivalenten

€ 1.465,2 miljard bruto toegevoegde waarde

€ 24,79 miljoen bijkomende investeringen

€ 371,9 miljoen aan bijkomende investeringen

€ 23,09 miljoen overheidsinkomsten

€ 346,3 miljoen overheidsinkomsten

* Uitwerking type II 
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De bouw is de groeimotor van België. 
De vertraging of discontinuïteit van 
de overheidsinvesteringen zal zware 
gevolgen hebben.

In acht nemend dat:

• de uitgaven gekoppeld aan de spoorwegen op 7 jaar tijd 
ongeveer met 7,5% zouden moeten dalen ten opzichte van 
2012;

• er geen enkel groot project voor wegen of waterwegen zou 
komen;

• de overheden weigerachtig lijken te staan tegenover het idee 
om nieuwe omvangrijke infrastructuurwerken te starten; 

De VUB schat de vermindering van de uitgaven voor 
infrastructuren op 930 miljoen euro, wat zou leiden tot: 

• het verlies van 3.292 voltijdse equivalenten;

• een vermindering van de toegevoegde waarde met € 908,4 
miljoen;

• een vermindering van de investeringen met € 230,6 miljoen;

• een vermindering van de overheidsinkomsten met € 214,7 miljoen.
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BAROMETER VAN DE GROTE BOUWBEDRIJVEN

Naar aanleiding van de eerste barometer 2014 ondervroeg VBA de vertegenwoordigers van de 60 leden om 
hun vertrouwen te evalueren.

Hoe evalueert u uw graad van vertrouwen in 
de verderzetting van de activiteiten van uw 
onderneming in het licht van het economisch-
sociaal klimaat?

De effecten van de economische en financiële 
crisis zijn voelbaar in de sector van de grote 
bouwwerken. Uit de barometer blijkt heel duidelijk 
dat de gevolgen van deze crisis vandaag de grote 
meerderheid van Belgische aannemers raken.

68% van de bedrijfsleiders van aannemers van 
grote bouwwerken beweert zich zorgen te maken 
over de toekomst van zijn of haar onderneming op 
middellange termijn. De bezorgdheid neemt dus 
sterk toe bij de grote aannemers binnen de bouw, 
want in 2014 verklaarde slechts 36% zich zorgen 
te maken.

27% van de bedrijfsleiders heeft een matig 
vertrouwen en 5% een volledig vertrouwen in de 
toekomst.

 

n Heel bezorgd  n Gematigd vertrouwen 

n Bezorgd   n Veel vertrouwen

52%

27%

5%

16%

De managers maken zich zorgen voor 2015 en de komende jaren
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De leden van VBA halen de prijsconcurrentie aan 
als belangrijkste oorzaak van hun zorgen, gevolgd 
door het gebrek aan overheidsinvesteringen, 
de kostprijs en de schaarste aan geschoolde 
arbeidskrachten, de veiligheid op de werven en de 
betalingsvertragingen.

De prijsconcurrentie:

De openbare aanbestedingen worden voornamelijk 
toegewezen aan de “goedkoopste” en dat legt 
zware druk op de prijzen, wat dan weer leidt tot 
een groot aandeel onderaanneming. De sociale 
dumping en de tarieven die in sommige Europese 
landen gehanteerd worden, laten maar weinig 
plaats voor de Belgische aannemers. Als de 
gemiddelde kostprijs per uur voor een arbeider die 
onderworpen is aan de Belgische sociale bijdrage 
36 euro per uur bedraagt, dan is dat voor een 
arbeider die onderworpen is aan de sociale bijdrage 
van andere Europese landen 25 euro per uur.

Het gebrek aan overheidsinvesteringen:

De sterke vermindering van de overheidsinves-
teringen (federaal en regionaal), het uitstel en de 
spreiding van werven hebben een rechtstreekse 
impact op de aannemers van grote bouwwerken. 
Sommige hebben zelfs een orderboek dat beperkt 
is tot 30 dagen.

De schaarste aan geschoolde arbeidskrachten:

De managers ondervinden heel wat moeilijkheden 
om geschoolde arbeidskrachten te rekruteren. 
Sommige beroepen dreigen gewoon te verdwijnen 
waardoor het Belgische vakmanschap binnen de 
bouwsector in het gedrang komt.

De veiligheid op de werven:

Er gebeuren in België nog te veel ernstige en 
dodelijke ongevallen waardoor ons land een van 
de slechte leerlingen van Europa is.

De betalingsvertragingen:

De betalingstermijnen, voornamelijk binnen de 
overheidssector, werden sterk verlengd of de 
betalingen lopen enorme vertragingen op waardoor 
het voortbestaan van de aannemers op de helling 
komt te staan.

Wat zijn uw grootste zorgen binnen uw onderneming?

n De prijsconcurrentie

n Het gebrek aan overheidsinvesteringen 

n De schaarste aan geschoolde arbeidskrachten

n De veiligheid op de werven

n De betalingsvertragingen

66%

24%

57%

23%
19%

De bestuurders maken zich zorgen over de prijsconcurrentie
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Denkt u de komende 12 maanden:De eerste gevolgen van de daling van de 
bestellingen die in 2014 werd waargenomen 
beginnen zich te manifesteren. In 2014 meende 
24% van de bazen personeel te moeten ontslaan 
in de loop van de komende 12 maanden en in 
2015 meent 32% van de bazen binnen afzienbare 
tijd personeel te moeten ontslaan. 32% van de 
aannemers zou in 2015 een status quo moeten 
kunnen behouden. Het zal ook moeilijk worden om 
geschoolde werkkrachten te vinden. 13% van de 
vacatures blijft openstaan. Er komt goed nieuws 
van enkele aannemers die in 2015 van start gaan 
met nieuwe werven en die bijgevolg mensen zullen 
moeten aanwerven (23% van de aannemers).

Wanneer hen gevraagd wordt naar de oplossingen 
die er moeten komen om de continuïteit van de 
openbare investeringen te garanderen, antwoorden 
de Belgische bedrijfsleiders in de bouwsector:

Eén onderneming op drie verwacht personeel te moeten ontslaan

De bedrijfsleiders in de bouwsector stellen een gebrek aan politieke visie aan de kaak

n Personeel te ontslaan  

n Evenveel werknemers te behouden 

n Personeel aan te werven

n Personeel te moeten aanwerven, maar geen  

 geschoolde werkkrachten te kunnen vinden

n Een politieke visie op lange termijn voor de  

 openbare werken;

n Financiering van de projecten door middel van  

 Publiek-private samenwerkingen (PPS);

n Zoeken naar alternatieve financieringen; 

n Structurele vermindering van de overheids- 

 uitgaven;

n Interventie van de privésector;

n Uitvoering van het plan Junker.

32%

32%

23%

13%

54%

32%

13%

38%

24% 24%

Door de prijsdruk en de daling van  
de overheidsinvesteringen met 32%  
zouden 10.000 banen kunnen 
verdwijnen.

Didier Cartage
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De doelstelling van VBA bestaat erin het aantal arbeidsongevallen 
sterk te doen dalen en dan in het bijzonder de ernstige of dodelijke 
ongevallen.

In 2014 streefden VBA en haar leden naar een daling van het 
aantal ongevallen met 10%. In dit opzicht helpt VBA haar leden om 
een veiligheidscultuur te ontwikkelen waarbij rekening gehouden 
wordt met alle factoren: menselijk, organisatorisch en technisch. 
Bijvoorbeeld de oprichting van een werkgroep Veiligheid, het geven 
van doelgerichte opleidingen, de creatie van specifieke toolboxen.

Een eerste resultaat is al meetbaar: de gemiddelde frequentiegraad 
van de ongevallen voor onze aannemers is van 41,5 in 2013 
geëvolueerd naar 31,7 in 2014. Reden te meer om onze inspanningen 
in 2015 verder te zetten!

AANTAL ONGEVALLEN

CULTURE
TIJD

Integriteit van de installaties

2/3 van de ongevallen is te wijten aan gedragsproblemen

Managementsysteem

TECHNIEK

ORGANISATIE

GEDRAG

Veiligheidscultuur

De “veiligste” aannemers bevinden 
zich vandaag op dit niveau

Onze teams werken om te kunnen leven, 
niet om het leven te laten.

Marc Peeters
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U
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31
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%

41
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%

VEILIGHEID

Elk jaar gebeuren in België meer dan 150.000 arbeidsongevallen. Dat is meer dan dat er geboortes zijn 
(127.000).

De bouwsector staat in de top 4 van de activiteitssectoren met het grootste aantal ongevallen (na de sector 
van de gezondheidszorg, de horeca en de reinigings- en interimdiensten).

De motoren en het gereedschap zijn veiliger geworden. De verantwoordelijken binnen de bouw hebben 
veiligheidsregels ingevoerd en hebben het dragen van veiligheidsmateriaal verplicht gemaakt. Toch 
gebeuren er nog steeds veel ongevallen. Vandaag is twee derde van de arbeidsongevallen te wijten aan 
gedragsproblemen (het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, enz.).
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KWALITEIT

De kwaliteit van de bouwwerken is een van de prioriteiten van VBA en haar leden.

Volgens verschillende onderzoeken vertegenwoordigt de slechte uitvoering nog 5 à 10% van de werven. De 
leden van VBA hebben vijf belangrijke oorzaken geïdentificeerd die de kwaliteit van hun werk beïnvloeden en 
waarvoor alle interveniënten binnen de bouwsector mee de verantwoordelijkheid dragen:

Deze oorzaken werden bestudeerd door een werkgroep waaraan SECO en het WTCB hebben deelgenomen. 
Deze werkgroep stelde de verschillende mogelijke oplossingen voor tijdens een seminarie dat ongeveer 
200 medewerkers van onze aannemers bij elkaar bracht. De deelnemers bepaalden de prioritaire acties om 
de kost van de mislukkingen te verminderen. Deze acties worden op dit moment ontwikkeld en er zullen 
concrete gemeenschappelijke prioriteiten uitgewerkt worden.

Een andere piste voor de verbetering van de 
kwaliteit van de werken is het gebruik 
van BIM-tools (Building Information 
Modeling). BIM staat voor 
“een gestructureerd geheel 
van informatie over een 
gebouw”, maar ook voor 
een “collaboratief proces 
voor het ontwerpen en 
bouwen” van gebouwen 
en infrastructuren. 
Een voordeel is onder 
andere de identificatie 
en de oplossing van 
ontwerpconflicten voor de 
start van de bouw.

VBA werkt in nauwe samenwerking 
met de studiebureaus (ORI), de 
architecten (G30), de controleorganen en 

n Druk wat de termijnen betreft

n Het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel

n Het gebrek aan vakmanschap/kennis

n Het gebrek aan communicatie

n Problemen met betrekking tot interne en externe   

 organisatie

de facility managers (IFMA) 
een gemeenschappelijk 

protocol uit dat de taken 
en verplichtingen van 

de verschillende 
interveniërende partijen 
definieert.

Het is de bedoeling 
om zo de toekomstige 
samenwerkingen te 

vergemakkelijken en de 
doeltreffendheid van de 

procedures te verbeteren.

De initiatiefnemers van 
dit protocol zullen het nadien 

voorstellen aan de openbare en 
private opdrachtgevers om het gebruik ervan 

te garanderen en de harmonieuze ontwikkeling 
van BIM in België te bevorderen.

30%

21%21%

18%

11%
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WERKGROEPEN OM NOG VERDER TE GAAN

Sinds 2006 heeft VBA zes werkgroepen opgericht met als doel de interactie tussen de leden te bevorderen, 
goede praktijken samen te brengen en de leden betere informatie te verschaffen. Zo hebben de volgende 
werkgroepen achtereenvolgens het levenslicht gezien.

“De Legal Board informeert de leden over juridische thema’s, die van ver of dichtbij te 
maken hebben met algemene aanneming. Hierbij wordt er gestreefd naar een evenwicht 
tussen de uiteenzettingen door externe experten en de uitwisselingen van ervaringen 
van de deelnemers. Het is immers zo dat de collega’s op basis van hun ervaringen het 
meest bruikbare advies kunnen leveren, dicht bij de dagelijkse praktijk van de leden. 

De Legal Board biedt vooral ook de opportuniteit om op informele wijze collega’s te 
ontmoeten die geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen en die eveneens 
hun eigen bedrijf willen hoeden voor conflicten en problemen. 

Ik ben ervan overtuigd dat het delen van ervaring niet alleen de leden, maar ook de 
bedrijven en hun onderlinge samenwerking ten goede komt.”

“Mensen samenbrengen rond de tafel, geïnspireerd en geïnteresseerd over dezelfde 
opportuniteiten en bezorgheden is het hoofddoel van de HR Board. Dankzij de 
uitwisseling van ervaringen en ideeën zorgt de HR Board mede aan de verdere 
professionalisering en belang van het personeelsbeleid in de bouwindustrie. Want 
mensen daar draait het om in de bouw. Uitdagingen zoals langer gezond werken, 
work-life balance, actie tegen sociale fraude en attractiviteit van onze industrie blijven 
hoog op de agenda. Onze HR Board probeert hier aan bij te dragen door overleg, 
uitwisseling, opleiding en tools te ontwikkelen!”

“De Finance Board biedt de financiële ploegen van VBA-leden de mogelijkheid om 
van gedachten te wisselen over financiële, fiscale en boekhoudkundige aspecten.

De Finance Board laat elke deelnemer toe voordeel te halen uit de ervaringen van 
andere leden en hen in te lichten over belangrijke evoluties in de hoger vermelde 
domeinen die direct betrekking hebben op de grote bouwondernemingen.

Hiertoe organiseert de Finance Board regelmatig uiteenzettingen van professionelen 
uit verschillende sectoren (revisoren, fiscalisten, bankiers, ...).”

Geert Aelbrecht (BESIX), Voorzitter van de HR Board

Caroline Janssen (VALENS), Voorzitter van de Legal Board

Fabien De Jonghe (CFE), Voorzitter van de Finance Board
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“Initieel opgericht om een wetgevingsregister inzake milieu in de drie gewesten op 
punt te stellen, heeft de dynamiek in de Green Board een onophoudelijke groeiende 
aantrekkingskracht uitgeoefend op onze leden.
In overleg met de deelnemers hebben wij belangrijke thema’s aangehaald tijdens de 
vergaderingen. Deze onderwerpen zijn divers en gevarieerd zoals ADR, het gewestelijk 
beheer van afval, wat doen met verontreinigde bodems, hoe een CO2-prestatieladder 
aan België aanpassen?
De voornaamste doelstelling van de Green Board is en blijft het ter beschikking 
stellen van middelen, ondersteuning, methodes en raadgevingen teneinde onze 
milieuprestaties te verbeteren en het beheer van het milieu binnen onze ondernemingen 
te vergemakkelijken.
Niet minder dan zes werkgroepen werden opgericht: de vermindering van CO2-uitstoot, 
het beheer van stookolietanken op werven, de vermindering van behandelingskosten 
van afval door het sorteren, analyse van het BREEAM-referentiesysteem, analyse 
van de cementmelk en de realisatie van toolboxen in 8 verschillende talen met, voor 
sommige, reeds een concrete vooruitgang.”

“Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van ons actiepunt met betrekking 
tot de opmaak van de toolboxmeetings voor Veiligheid, Kwaliteit en Milieu. De eerste 
serie werd ondertussen verspreid en de volgende reeks mag u dit jaar verwachten. 
Ook werd er de basis gelegd voor het uitvoeren van een grondige analyse van de 
arbeidsongevallen binnen onze sector en dit in samenwerking met Axa. Wat onze 
contacten naar onze opdrachtgevers toe betreft, beginnen de inspanningen stilaan hun 
vruchten af te werpen in de vorm van een overlegplatform met Infrabel en TucRail.”

“Na de oprichting eind 2012 en een logische oriëntatieperiode in 2013 kwam de 
Technical Board in 2014 goed op dreef. 
De werkgroep werfvoorbereiding voltooide de vergelijkende studie tussen onze leden 
met betrekking tot de opstartprocedures van een nieuwe werf.
Het thema faalkosten werd door de gelijknamige werkgroep, in samenwerking met 
SECO en het WTCB, onder de loep genomen. Dit werk resulteerde in een succesvol 
seminarie op 23 oktober waar bijna 200 medewerkers van onze leden via televoting de 
prioritaire acties voor reductie van faalkosten bepaalden.
De werkgroep BIM (Building Information Model) werkte intensief aan een nota die 
de aandachtspunten in een BIM-model voor een algemeen aannemingsbedrijf perfect 
synthetiseert. Er wordt nu gewerkt aan een gemeenschappelijk protocol om toekomstige 
samenwerkingen vlot te laten verlopen, en ook klanten bilateraal te kunnen overtuigen 
van het nut van BIM.
De werkgroepen hebben in 2014 dus duidelijk vormgegeven aan het tweeledig doel van 
de Technical Board: het verhogen van de eigen performantie en het vormen van een 
gezamenlijk klankbord naar opdrachtgevers en bouwpartners.”

Vincent Colson (Galère), Voorzitter van de Green Board

Wim Straetmans (CEI-Demeyer), Voorzitter van de Technical Board

Jacques Buma (Louis De Waele), Voorzitter van de Safety Board
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Op 24 maart 2014 lanceerde VBA in aanwezigheid van haar leden 
een campagne, getiteld “Onze waarden zijn onze bouwstenen”.

Deze campagne heeft een dubbele doelstelling: enerzijds de 
waarden communiceren die de leden van VBA verenigen: Veiligheid, 
Kwaliteit, Werk, Milieu en Ethiek, en, anderzijds, blijk geven van de 
wil om te werken aan de vermindering van de werfongevallen, de 
verbetering van de kwaliteit van de werken, de ontwikkeling van 
de leden, het behoud van de lokale tewerkstelling en het respect 
voor het milieu. Deze campagne is te zien op de werfzeilen en de 
roll-ups.

Lancering van de campagne “Onze waarden zijn onze bouwstenen”

FOCUS
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Op 11 juni 2014 vonden in het Sint-Annakasteel de Ontmoetingen van VBA plaats. Meer dan 250 
deelnemers, waaronder heel wat opdrachtgevers, kwamen samen voor deze afspraak voor de 
sector. 

Die avond heeft Marc Peeters, Voorzitter van VBA, een prijs overhandigd aan de drie laureaten van 
de Master in het beheer van grote bouwprojecten.

De ontmoetingen van VBA

Persconferentie “Barometer”

Op 3 april 2014 organiseerde VBA een persconferentie om haar eerste jaarverslag en 
haar jaarlijkse barometer voor te stellen:

De barometer van de bestuurders van de grote ondernemers binnen de bouwsector.
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De Technical Board organiseerde op 23 oktober 2014 een seminarie voor de leden van VBA met 
als thema “De faalkosten: oorzaken en remedies”. Het symposium was een succes en bracht 
meer dan 200 deelnemers bij elkaar die na afloop van het seminarie gestemd hebben voor de 
maatregelen om het aantal faalkosten te doen dalen.

Seminarie “De faalkosten”
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INVESTEREN IN ONDERZOEK EN OPLEIDING

POSTGRADUAAT IN HET BEHEER VAN GROTE 
BOUWPROJECTEN

ULB,  VUB en VBA zijn zich bewust van de grotere complexiteit van het beheer van grote bouwprojecten 
en van de moeilijkheid om over de nodige vaardigheden te beschikken. Daarom hebben ze een opleiding 
van de 3de cyclus ontwikkeld, genaamd Postgraduaat in het beheer van grote bouwprojecten.

Het postgraduaat in het beheer van grote 
bouwprojecten is een tweetalige postuniversitaire 
opleiding met een gespreid uurrooster, bestemd voor 
universitaire kaderleden met een aanzienlijke ervaring 
binnen het domein van de bouw.

De opleiding maakt het voorwerp uit van een dubbele 
certificatie: “Certificat d’études complémentaires en 
gestion technique et financière de grands projets de 
construction” (ULB) en “Postgraduaat getuigschrift 
van aanvullende studies in het financieel en technisch 
beheer van grote bouwwerken” (VUB).
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DE LEERSTOEL VAN DE VERENIGING DER 
BELGISCHE AANNEMERS VAN GROTE BOUWWERKEN

Tijdens de ontmoetingen van VBA op 11 juni 2014 overhandigden de Voorzitter en de Directeur Generaal 
van VBA, Marc Peeters en Didier Cartage, een prijs aan de drie laureaten van het academiejaar 2013-2014 
als beloning voor hun eindwerk:

Onderzoek en opleiding zijn onlosmakelijk verbonden. In 2008 creëerde VBA samen met ULB en VUB de 
Leerstoel van de grote bouwbedrijven.

De leden van VBA, die voortdurend streven naar innovatie, stellen thema’s voor toegepast onderzoek voor 
die aansluiten bij de bekommernissen van de grote bedrijven binnen de bouwsector.

De Leerstoel organiseert regelmatig conferenties en studiedagen, neemt deel aan wetenschappelijke 
vergaderingen en publiceert artikels.

De titularis van deze leerstoel is op dit moment Professor Yves Rammer van ULB.

Het volgende academiejaar begint in oktober 2016.

Yves Rammer, Directeur van de opleiding in het beheer van grote bouwprojecten

1
2

3
1ste prijs:

Boudewijn 
Bartholomeeusen (BESIX) 

voor zijn werk  
“Evaluatie van de prijs 

van een bouwproject met 
behulp van probabilistische 

methodes”

2de prijs:

Kris Knaepen  
(Heijmans Bouw) voor 

“Praktische toepassing van 
Systems Engineering in de 

analyse van de kost van 
de niet-kwaliteit voor de 

bouwbedrijven”

3de prijs: 
Wouter Roes (BESIX) 
voor “De spanningen 

tussen opdrachtgever en 
aannemer: de invloed van 
de externe stakeholders”

Wij leiden de mensen op die de komende jaren waarschijnlijk 
sleutelfuncties zullen uitoefenen binnen hun onderneming.
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VOORUITZICHTEN

 
Hoe kijkt u terug op 

het jaar 2014?

Als u kijkt naar de informatie 
die door uw leden gedeeld 

wordt, hoe ziet 2015 er dan uit
voor de aannemers van grote 

bouwwerken?

 
2014 was een somber 

 jaar voor de bouwsector. En 2015 
en 2016 worden nog somberder!

Tijdens het voorbije jaar zagen we de 
vorming van de verschillende regeringen en hun 

bezuinigingsbeleid tegen elke prijs. De budgettaire 
bezuinigingen waren vooral gericht op de investeringen 
(Infrabel, RER, regionale infrastructuren, …) in plaats 
van op de terugkerende werkingskosten. Zo wordt 
voorrang verleend aan de korte termijn en wordt het 
welzijn op middellange en lange termijn benadeeld. 

Daaruit zal vanaf 2015 een aanzienlijke daling 
van de activiteit volgen voor de grote 

bouwbedrijven en ook een daling van 
de tewerkstelling.

 
Naast de eerder 

genoemde daling van de 
activiteit en van de tewerkstelling 

baren het steeds toenemende aantal losse 
werknemers en het niveau van de prijzen van de 

openbare aanbestedingen de leden van VBA grote 
zorgen. Oorspronkelijk deden de aannemers een 

beroep op buitenlandse werkkrachten als oplossing 
voor het tekort aan Belgische werknemers.

Vandaag doen ze dat om aanbestedingen in de 
wacht te slepen die ze niet zouden krijgen als ze 

gebruik zouden maken van
lokale arbeidskrachten! Maar wie profiteert 

uiteindelijk van de laagste prijs? De 
openbare of private klant!
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Hoe ziet u de toekomst van de 
sector op lange termijn?

Er ligt een 
enorm gevaar op de 

loer voor de sector: het verlies 
aan vakmanschap. Dit geldt voor alle 

specialiteiten en voor alle aannemers. We 
kunnen onze expertise niet meer laten gel-

den, niet op onze eigen markten en ook niet via 
export. De bouwsector kent een ongezien aantal  

faillissementen.
Dat betekent dat een volledige afdeling binnen onze 
economie in gevaar is. Betalen onze politici liever 
werkloosheidsuitkeringen of willen ze investeren 

in infrastructuren voor de economische 
ontwikkeling? Dat is de echte

vraag die we ons moeten stellen!

 
Geld, als dat er is: 

pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, 
particulieren.

Het gaat om kolossale bedragen die niet gebruikt 
worden bij gebrek aan projecten. We moeten inventief zijn 

en de denkpiste blijven volgen die ingeslagen werd tijdens het 
bouwforum over de alternatieve financieringen.

De overheden moeten de controles opdrijven en de sociale 
dumping uitroeien.

De openbare aanbestedingen moeten, in lijn met het 
Belgisch en Europees recht, clausules integreren die sociaal 

verantwoordelijke aannemers begunstigen, namelijk die 
aannemers die de waarden veiligheid, milieu, kwaliteit en 

de bescherming van de lokale tewerkstelling hoog in 
het vaandel dragen. Het zijn deze waarden die

de cement vormen van de leden van VBA.

Welke oplossingen suggereert 
u om deze problemen tegen te 

gaan?
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Ledenlijst 2015
AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN N.V.
Laageind 91 tel. +32 3 561 09 50
2940 STABROEK fax +32 3 561 09 59
www.aertssen.be info@aertssen.be

AMATRO S.A. 
Avenue Jules Bordet 11 tel. + 32 2 241 89 70
1140 BRUXELLES fax + 32 2 241 90 44
www.amart.be secretariat@amart.be

ANTWERPSE BOUWWERKEN N.V.
Bouwensstraat 35 tel. +32 3 205 28 00
2140 BORGERHOUT fax +32 3 232 53 49
www.antwerpsebouwwerken.be ab@ab.eiffage.be

ARTES DEPRET N.V.
Lanceloot Blondeellaan 2 tel. +32 50 54 42 31
8380 ZEEBRUGGE fax +32 50 54 46 60
www.artesdepret.be  info@artesdepret.be

ARTES ROEGIERS N.V.
Burchtstraat 89 tel. +32 3 744 07 44
9150 KRUIBEKE fax +32 3 744 07 45
www.artesroegiers.be roegiers@artesroegiers.be

BAM CONTRACTORS N.V
Antoon van Osslaan 1 bus 2 tel. +32 2 719 46 11
1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK fax +32 2 725 04 61
www.bamcontractors.be info@bamcontractors.be 

AANNEMINGEN M. & J. BRAET N.V. 
Toevluchtweg 2 tel. +32 58 23 31 13 
8620 NIEUWPOORT fax +32 58 23 91 27 
www.braet.be info@braet.be 
 
BESIX N.V.

Gemeenschappenlaan 100 tel. +32 2 402 62 11
1200 BRUSSEL  fax +32 2 402 62 00
www.besix.com  besix@besix.com

CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE S.A.
Chaussée de la Hulpe 166  tel. +32 2 663 60 00
1170 BRUXELLES fax +32 2 672 42 50
www.bpc.be bpc@bpc.be

COMPAGNIE D’ENTREPRISES C.F.E. S.A.
Avenue Herrmann-Debroux 40-42 tel. +32 2 661 12 11
1160 BRUXELLES fax +32 2 660 77 10
www.cfe.be info@cfe.be

C.I.T. BLATON S.A.
Avenue Jean Jaurès 50 tel. +32 2 240 22 11
1030 BRUXELLES fax +32 2 240 23 50
www.citblaton.be mail@citblaton.be

COBELBA S.A.
Parc Industriel
Rue des Reines Marguerites, 5/7 tel. +32 81 40 14 21
5100 NANINNE fax +32 81 40 13 19
www.cobelba.be direction@cobelba.be
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CORDEEL N.V
Eurolaan 7 tel. +32 3 710 05 00
9140 TEMSE fax +32 3 771 31 68
www.cordeel.eu info@cordeel.eu

R. DE COCK ENTREPRISES RÉUNIES S.A
Avenue Rousseaux 40 tel. +32 71 44 03 11
6001 MARCINELLE fax +32 71 44 03 55
www.entreprises-decock.com technique@entreprises-decock.com

ENTREPRISES JACQUES DELENS S.A.
Avenue du Col Vert 1 tel. +32 2 566 96 00
1170 BRUXELLES fax +32 2 566 97 00
www.jacquesdelens.be ejd@jacquesdelens.be

JAN DE NUL N.V.
Tragel 60 tel. +32 53 73 15 11
9308 HOFSTADE-AALST fax +32 53 78 17 60
www.jandenul.com  info@jandenul.com

DEC N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 54 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 52 53
www.decnv.com infodec@deme.be

BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON N.V.
Slijkensesteenweg 2 tel. +32 59 24 21 40
8400 OOSTENDE fax +32 59 24 21 80
www.decloedt.be infodecloedt@deme.be

DEMOCO N.V.
Herkenrodesingel 4 B tel. +32 11 22 45 26
3500 HASSELT fax +32 11 22 56 35
www.democo.be democo@democo.be

DENYS N.V.
Industrieweg 124 tel. +32 9 254 01 11
9032 WONDELGEM fax +32 9 226 77 71
www.denys.com info@denys.com

LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE S.A.
Avenue Jean Dubrucq 175 tel. +32 2 422 08 11
1080 BRUXELLES fax +32 2 420 32 12
www.louisdewaele.be eldw@louisdewaele.be

DREDGING INTERNATIONAL N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 52 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 56 50
www.deme.be info@deme.be

DUCHENE S.A.
Route de Strée 44 tel. +32 85 51 01 11
4577 MODAVE / STREE fax +32 85 51 10 40
www.duchene-sa.be info@duchene.eiffage.be

EUROVIA BELGIUM S.A.
Allée Hof Ter Vleest 1 tel. +32 2 370 64 50
1070 BRUXELLES fax +32 2 370 64 59
www.eurovia.com info@eurovia.com
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FRANKI CONSTRUCT N.V.
Kartuizersweg 1 tel. +32 3 821 16 80
2550 KONTICH fax +32 3 821 16 99
www.franki.be info.frankiconstruct@franki.be
 
FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM N.V.
Avenue E. Frankignoul 2 tel. +32 2 391 46 46
1480 SAINTES fax +32 2 391 46 47
www.ffgb.be mail@ffgb.be
 
GABECON N.V.
Kasteelstraat 9 tel. +32 57 46 83 51
8980 GELUVELD fax +32 57 46 83 55
www.gabecon.be info@gabecon.be
 
GALÈRE S.A.
Rue Joseph Dupont 73 tel. +32 4 366 67 11
4053 CHAUDFONTAINE (Embourg) fax +32 4 366 68 00
www.galere.be galere@galere.be
 
HEIJMANS BOUW N.V.
Taunusweg 49 tel. +32 89 51 90 80
3740 BILZEN fax +32 89 51 90 81
www.heijmans.be HeijmansBouw@heijmans.be
 
HEIJMANS INFRA N.V.
Steenwinkelstraat 640 tel. +32 3 870 79 70
2627 SCHELLE fax +32 3 887 56 25
www.heijmans.be  heijmansinfra@heijmans.be
 
HERBOSCH-KIERE N.V.
Haven 1558 - Sint-Jansweg 7 tel. +32 3 575 02 82
9130 KALLO fax +32 3 575 13 10
www.herbosch-kiere.be info@hk.eiffage.be
 
HERPAIN ENTREPRISE S.A. 
Avenue des Statuaires 43  tel. +32 2 374 58 10 
1180 BRUXELLES  fax +32 2 374 74 20 
www.herpain.be info@herpain.be

HOUBEN N.V.
Prins-Bisschopssingel 36 bus 5 tel. +32 11 26 96 00
3500 HASSELT fax +32 11 26 96 01
www.bouwteamhouben.be info@bouwteamhouben.be
 
IN ADVANCE S.A.
Rue de la Grenouillette 2e tel. +32 2 245 95 35
1130 HAREN fax +32 2 245 66 15
www.inadvance.be info@inadvance.be
 
INTERBUILD N.V.
Heistraat 129 tel. +32 3 820 64 64
2610 WILRIJK fax +32 3 830 47 50
www.interbuild.be interbuild@interbuild.be
 
KUMPEN N.V. 
Paalsteenstraat 36 tel. +32 11 30 71 11
3500 HASSELT fax +32 11 23 50 93
www.kumpen.be info@kumpen.be
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LIXON S.A.
Rue des Chantiers 60 tel. +32 71 31 01 25
6030 MARCHIENNE-AU-PONT fax +32 71 30 14 91
www.lixon.net lixon@lixon.net
 
ALGEMENE BOUW MAES N.V.
Toemaattragel 1 tel. +32 9 240 01 30
9000 GENT fax +32 9 222 91 91
www.maes.pro info@maes.pro
 
SMET GROUNDWATER TECHNICS (GWT) N.V.
Kastelsedijk 64 tel. +32 14 38 96 96
2480 DESSEL fax +32 14 38 96 98
www.smetboring.be info@smetboring.be
 
SOCATRA S.A.
Avenue de Roodebeek 24 tel. +32 2 735 40 14
1030 BRUXELLES fax +32 2 734 13 92
www.socatra.be info@socatra.be
 
SOCOGETRA S.A.
Rue Joseph Calozet 11 tel. +32 84 36 02 00
6870 AWENNE (SAINT-HUBERT) fax +32 84 36 65 13
www.socogetra.com info@socogetra.com
 
SOETAERT N.V.
Esperantolaan 10 A tel. +32 59 55 00 00
8400 OOSTENDE fax +32 59 55 00 10
www.soetaert.be info@soetaert.be
 
STADSBADER N.V.
Kanaalstraat 1 tel. +32 56 26 06 66
8530 HARELBEKE fax +32 56 20 13 98
www.stadsbader.com info@stadsbader.com
 
STRABAG BELGIUM N.V.
Rijnkaai 37 tel. +32 3 201 60 00
2000 ANTWERPEN fax +32 3 201 69 12
www.strabag.be  belgium@strabag.com
 
STRUKTON RAIL N.V.
Burg. Maenhautstraat, 64 Tel. +32 9 210 79 10
9820 Merelbeke Fax. . +32 9 210 79 20
www.strukton.com  sribelgie@strukton.be
 
THIRAN GROUPE S.A.
Rue du Parc Industriel d’Achêne 2 tel. +32 83 23 07 90
5590 CINEY-ACHENE fax +32 83 23 07 80
www.thiran.be mailbox@thiran.be
 
THOMAS & PIRON S.A.
La Besace 14 tel. +32 61 53 11 11
6852 OUR (OPONT) fax +32 61 53 47 20
www.thomas-piron.eu infobe@thomas-piron.eu
 
VALENS S.A./N.V.
Avenue Brugmannlaan 27 tel. +32 2 543 46 00
1060 BRUXELLES-BRUSSEL fax +32 2 543 46 01
www.valens.eu  contact@valens.eiffage.be
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VAN HUELE N.V.
Zandvoordestraat 453 tel. +32 59 50 08 57
8400 OOSTENDE fax +32 59 70 72 57
www.van-huele.be bouw@van-huele.be

VAN LAERE N.V.
Antwerpsesteenweg 320 tel. +32 3 252 20 20
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 252 20 40
www.vanlaere.be mailbox@vanlaere.be

VANHOUT N.V.
Lammerdries 12 tel. +32 14 25 16 11
2440 GEEL fax +32 14 25 16 00
www.vanhout.be info@vanhout.be

VERHELST AANNEMINGEN N.V.
Oudenburgsesteenweg 106 tel. +32 59 25 53 50
8400 OOSTENDE fax +32 59 26 50 70
www.verhelst.be info.aannemingen@verhelst.be

VISSER & SMIT HANAB N.V.
Vosselaerestraat 73 tel. +32 9 371 71 71
9850 LANDEGEM fax +32 9 371 71 80
www.vshanab.be info@vshanab.be

WANTY S.A.
Rue des Mineurs 25 tel. +32 64 31 12 12
7134 BINCHE fax +32 64 36 94 88
www.wanty.eu info@wanty.eu

N.V. WEGEBO S.A.
Rue Nestor Martin 315 tel. +32 2 482 07 40
1082 BRUXELLES fax +32 2 469 22 24
www.colas.be wegebo@colas.be

WEST CONSTRUCT N.V.
Legeweg 157 M tel. +32 50 36 80 85
8020 OOSTKAMP fax +32 50 36 80 81
www.westconstruct.be info@westconstruct.be

WUST S.A.
Route de Falize 151 tel. + 32 80 79 27 11
4960 MALMEDY fax + 32 80 79 28 12
www.wust.be direction@wust.be

WYCKAERT BOUWONDERNEMINGEN N.V.
Ottergemsesteenweg 415 tel. +32 9 222 60 24
9000 GENT fax +32 9 220 32 39
www.wyckaert.eu info@wyckaert.eu

VLAAMSE WATERBOUWERS VZW 
Grootveldlaan 148  tel. +32 2 771 00 44
1150 BRUSSEL fax +32 2 771 30 93
www.vlaamsewaterbouwers.be info@vlaamsewaterbouwers.be
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ADEB asbl – Association des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux
VBA vzw – Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken

Grootveldlaan, 148 Avenue Grandchamp • Brussel 1150 Bruxelles
www.adeb-vba.be • info@adeb-vba.be •  +32 2 771 00 44
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