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Onze sector wordt ontwricht, zowel wat de manier van bouwen betreft, die wijzigt door  
de steeds grotere impact van de technologie, als de organisatie van de sector en  
de bedrijven. Onze bedrijven moeten het hoofd bieden aan sociale dumping, een tekort  
aan geschoold personeel, zware sociale lasten, een steeds wijzigend werkvolume en  
een almaar toenemende overdracht van verantwoordelijkheden.

Als voorzitter van VBA en met de hulp van alle leden, streef ik ernaar onze vereniging  
te wapenen tegen deze uitdagingen en ons beroep terug de uitstekende reputatie  
te bezorgen dat het verdient.
De Raad van Bestuur heeft de missie en de prioriteiten van VBA opnieuw gedefinieerd. 
Radicale innovatie, digitale transformatie en het welzijn van onze werknemers zullen 
centraal staan in de activiteiten van VBA. 

Tegelijkertijd willen we nauw samenwerken met alle stakeholders uit de sector 
(studiebureaus, architecten, opdrachtgever, enz.) om de sector verder te 
professionaliseren en de efficiëntie op de werven te verbeteren.

Tot slot streven we naar een dialoog met de overheid om samen tot een optimale 
samenwerking te komen. Zo willen we kwalitatieve infrastructuur aanbieden op 
maat van de demografische ontwikkelingen van de komende jaren mét behoud  
van kwaliteitsvolle jobs.

VBA vierde in 2016 haar 80ste verjaardag. Er resten onze bedrijven nog veel 
uitdagingen en onze organisatie wil daarop actief antwoorden formuleren.
 
Frédéric Loriaux
Voorzitter

WOORD VAN DE VOORZITTER
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VBA IN HET KORT
Bouwen voor de toekomst

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) groepeert de 61 grootste Belgische bedrijven in de bouwsector; ze zijn 
hoofdzakelijk actief in de burgerlijke bouwkunde en de gebouwen. 

De vereniging heeft als doel de belangen van haar leden te vertegenwoordigen en te verdedigen met het oog op de verzekering van een duurzame  
groei en het voortbestaan van de aannemers van grote bouwwerken.

9,5 
miljard euro omzet

51.000   
onrechtstreekse jobs

61 
bedrijven

17.000  
rechtstreekse jobs 
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VBA IN HET KORT 
Onze waarden zijn onze funderingen

VERANTWOORD-
ELIJKHEID 

honoreren van beloften 
inzake doelstellingen 

en kosten 

WENDBAARHEID 
snel kunnen aanpassen, 

luisteren en leren

INNOVATIE  
als factor van vooruitgang

VERBONDENHEID 
met en tussen al onze leden

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORD-

ELIJKHEID
 in dienst van de gemeenschap

MISSIE VISIE

Als drijvende kracht van hun toekomst, wil VBA de meest 
performante organisatie voor haar leden zijn, aannemers 
van grote bouwwerken.

Als leaders in de bouwsector zetten we onze competenties  
in voor het bouwen van infrastructuur in het kader van  
de mobiliteit en het leven van morgen.

WAARDEN 
RESPECT 

voor mensen, 
voor het milieu en 

voor ethische principes

ENGAGEMENT 
volle inzet voor het welslagen 

van projecten
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2016 IN BEELD

Inspiring Breakfast #1
Boosting your performance  

by energizing your team
Op 29 januari bracht VBA 70 

bedrijfsleiders van VBA-leden 
bijeen om burn-out beter te 
begrijpen en te voorkomen.

VBA Lunch: 
«Infrastructuurplan 2016-

2019: stimuleringsprogramma 
van de Waalse wegen- en 

waterwegeninfrastructuur»
De heer Dominique Verlaine, 

adjunct-kabinetschef van minister 
Maxime Prévot, tak Infrastructuur 

bij de Waalse regering, was 
eregast tijdens de lunch van  

26 februari.

Persconferentie
Jaarlijkse barometer van VBA

Op 12 mei publiceerde VBA haar 
jaarlijkse barometer over het 

vertrouwen van bedrijfsleiders 
van aannemers van grote 

bouwwerken.  
Tegen een achtergrond van 

crisis in de Brusselse tunnels, 
formuleerde VBA ook  

5 aanbevelingen aan de overheid 
met betrekking tot betere 
overheidsinfrastructuur.

Oprichting van de Radical 
Innovation Council

De Raad van Bestuur van 
VBA koos voor innovatie als 

bijkomende waarde, en besliste 
een werkgroep te creëren,  

“Radical Innovation” genoemd.

Januari MeiFebruari Juni

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Maîtrisez la complexité des projets  
de construction importants

EXECUTIVE MASTER 
in Management of  
Major Construction Projects

Organisée par l’Association des Entrepreneurs  
Belges de Grands Travaux, l’ULB et la VUB.

Een organisatie van de Vereniging der Belgische  
Aannemers van Grote Bouwwerken, de VUB en de ULB. Vrije Universiteit Brussel 

Université Libre de Bruxelles

2016 - 2018

Beheers de complexiteit  
van belangrijke bouwprojecten

Formation en gestion des 
grands projets de construction

Opleiding in het beheer  
van grote bouwprojecten

2016 IN BEELD

Jaarlijkse ontmoetingen
80 jaar VBA 

 Become Disruptive 
Ter gelegenheid van haar 80ste 
verjaardag op 23 juni nodigde 
VBA de auteur van Exponential 
Organizations, Salim Ismaël, uit 
om zijn kijk op de bouwsector 

van de toekomst te delen. Bijna 
300 mensen waren hiervoor 

aanwezig in Wolubilis.

VBA Lunch: 
«Innovation: how to shape 
the future of construction»
Monitor Deloitte, adviseur in 
strategie en innovatie, was 

uitgenodigd tijdens de lunch van 
18 november.

Prijsuitreiking aan de laureaten  
van de master 2014-2016

VBA heeft de auteurs beloond van 
de 3 beste masterproeven in het 

kader van de Master in Management 
van grote bouwprojecten, die de 

vereninging samen met de VUB en de 
ULB organiseert.

Begin van het academisch 
masterjaar 2016-2018

De start van het academisch 
jaar van de Executive Master 

in Management van grote 
bouwprojecten, georganiseerd 

door de ULB en de VUB,
vond plaats in oktober 2016. 

De Executive Master, verspreid 
over 2 jaar, zal de deelnemers 
toelaten een beter inzicht te 

krijgen in de complexiteit van grote 
bouwprojecten.

Juni Juni Oktober November

VBA – JAARVERSLAG 2016
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SAMENWERKEN
Werkgroepen

Al vele jaren organiseert VBA werkgroepen, waarbij de werknemers van de VBA-leden betrokken worden. Aan de diverse boards en werkgroepen die 
reeds werden opgericht, werd vorig jaar ook de Radical Innovation Council toegevoegd.

De bedoeling van deze boards bestaat erin behoeften en ervaringen te delen en door samen te werken een antwoord te bieden op de noden van 
aannemers van grote bouwwerken.

De HR Board focust op human resources en 
het welzijn op het werk. Sinds 2015 wordt hij 
voorgezeten door Gabriel Marijsse (CFE). Om 
bij te dragen aan het welzijn op het werk stelde 
de werkgroep drie prioritaire projecten voorop:  

	 }	engagement@work ;  
	 }	knowledge management ;
	 }	agility@work.

De Legal Board,voorgezeten door Henri van 
Lidth de Jeude (Strabag), heeft als opdracht 
de VBA-leden te informeren over nieuwigheden 
en juridische veranderingen die van invloed 
zijn op de grote Belgische bouwbedrijven. 
Verschillende sprekers hebben de aanzet 
gegeven tot debatten tussen de leden. 
De omzetting van de nieuwe richtlijn voor 
overheidsopdrachten was de rode draad van  
de werkzaamheden van vorig jaar.

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Het milieu speelt een steeds grotere rol 
bij aannemers van grote bouwwerken. 
De Green Board, voorgezeten door Rémy 
Robijns (CIT Blaton), vergemakkelijkt het 
werk van de milieuadviseurs en heeft 
specifieke werkgroepen opgericht, zoals:

	 }	vermindering van de CO² uitstoot;  
	 }	energiebesparingen op de werf.

Marc Ruys (Vanhout) is de voorzitter 
van de Safety Board. De Board 
behandelde  in de loop van 2016 
de volgende thema’s:

	 } werkongevallen op onze werven;
	 }	sensibilisering inzake veiligheid op  
  de weg;
	 }	een gemeenschappelijk   
  werfreglement in 8 talen.

Heel specifiek wordt er nagedacht 
over de manier waarop we de 
onderaannemers kunnen sensibiliseren 
voor veiligheid

 In 2016 formuleerde de Technical Board, 
voorgezeten door Wim Straetmans 
(BAM Contractors), een actieplan 
over de organisatie, bedrijfscultuur en 
technische kennis. De board neemt 
actief deel aan het technisch comité van 
het WTCB inzake BIM en richtte nieuwe 
werkgroepen op die zich specifiek buigen 
over innovaties en mobiele toepassingen.

De verbetering van de eigen 
prestaties en de uitwerking van een 
gemeenschappelijk platform samen 
met opdrachtgevers en bouwpartners, 
behoren tot de ambities van deze Board.
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RADICALE INNOVATIE
Vernieuwen of verdwijnen

De mondialisering, de robotisering, het Internet of Things, 
de deeleconomie en de steeds meer toegankelijke technologie 
zullen de activiteiten in de bouw radicaal veranderen. 
Om hun voortbestaan te verzekeren, moeten grote bedrijven, 
net zoals start-ups, wendbaarder en creatiever worden en de 
nodige vernieuwingscapaciteit in huis hebben.

VBA richtte dan ook een Radical Innovation Council op om 
vernieuwing te stimuleren bij haar leden. Daarbij wordt de nadruk 
gelegd op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, transformatie 
of disruptieve initiatieven.   

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Salim Ismaël, auteur van Exponential Organizations, 

presenteert zijn kijk op de toekomst van de bouwsector 

11



VBA-BAROMETER 
IJveren voor tewerkstelling in de bouw 

VBA – JAARVERSLAG 2016
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VBA publiceert een Jaarlijks Barometer van het Vertrouwen van de bedrijfsleiders van ondernemingen van grote bouwwerken.
Die barometer bevat twee luiken: de actuele situatie enerzijds en het vertrouwen binnen één jaar anderzijds.

De bedrijfsleiders in de bouw maken zich zorgen over de prijsconcurrentie 

Prijsconcurrentie

Wat is uw grootste zorg als bedrijfsleider ?

Tekort aan bekwame 
werknemers

Gebrek aan 
overheidsinvesteringen

Sociale dumping Voortbestaan 
van bedrijf

Administratieve 
last

Het gebrek aan competitiviteit op het vlak van de lonen in combinatie met de moeilijkheid om 
gekwalificeerd personeel te vinden, zou het voortbestaan van de Belgische aannemers van 

grote bouwwerken in het gedrang kunnen brengen.  
Frédéric Loriaux, bestuurder-directeur van CIT Blaton en voorzitter van VBA
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VBA-BAROMETER 
IJveren voor tewerkstelling in de bouw 

Verslechterde gezondheid van sommige ondernemingen van grote bouwwerken 
Uitstel of  stopzetting van sommige werven in combinatie met de prijsconcurrentie, hebben de Belgische aannemers van grote bouwwerken 
geen goed gedaan. 

18% van hen verklaart dat hun situatie zorgwekkend 
of zelfs slecht is. Een vaststelling die vragen oproept, 
want het aantal bedrijven in deze situatie is verdubbeld 
in nauwelijks een jaar tijd.

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Hoe beoordeelt u de huidige gezondheidstoestand van uw onderneming ?

17% Zeer slecht        

17% Zeer goed

65% Goed

1% Slecht



De tewerkstelling daalt met 2% 
Het aantal jobs in grote bedrijven is gedaald. Die daling treft vooral de arbeiders; de situatie van de bedienden blijft stabiel.

TOTAAL

18.000

2014 2015 2016

9.000

13.000

4.500

0

Arbeiders

Bedienden

Onze bedrijven verkeren in een paradoxale toestand; na de periode van lege orderboekjes 
zoeken ze nu personeel wetende dat ze niet zullen vinden wie ze nodig hebben. Er is dringend 

actie nodig ten gunste van de economie.
 Didier Cartage, directeur-generaal van VBA
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Volgens de bedrijfsleiders zijn er veel zaken die aanwerving bemoeilijken 
Het verschil tussen aanwervingssintenties en effectieve tewerkstelling wordt 
verklaard door tal van hinderpalen.

Bedrijfsleiders maken zich zorgen over aanwervingen 
80% van de bedrijfsleiders wenst in de loop van de komende  
12 maanden mensen aan te werven. Dit is een toename van  
de rekruteringsintenties met 33% ten opzichte van vorig jaar.   

De helft onder hen vreest evenwel niet voldoende gekwalificeerd 
personeel te zullen vinden. Een tekort dat zowel slaat op 
bedienden als op arbeiders. Als bedrijven actief op zoek gaan 
naar calculatoren, werfleiders en projectleiders, is het tekort aan 
arbeidskrachten schrijnend. 

42% 39%

16% 3%

VBA-BAROMETER 
IJveren voor tewerkstelling in de bouw 

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Instabiliteit 
van de markt

14%

Te hoge 
sociale lasten

46%

 Tekort 
aan geschoold personeel

26%

Imago van de sector

8%
Gebrek aan flexibiliteit 

in contracten 
6%

Personeel te 
moeten ontslaan

Hetzelfde aantal 
werknemers te 

behouden

Personeel 
aan te 
werven

Personeel aan te werven, 
met de vrees geen bekwaam 

personeel te vinden

In de komende 12 maanden, denkt u : Volgens u, wat belet de bouwsector het meest om arbeiders aan te werven?



Het merendeel van de bedrijfsleiders heeft vertrouwen in de toekomst 
Op de vraag naar hun visie voor de komende jaren verklaart 82% van de bedrijfsleiders vertrouwen te hebben.

Het vertrouwen van de bedrijfsleiders binnen de bouwsector zit in de lift omdat de 
orderboeken gevuld blijven, maar die trend zal alleen zo blijven als er maatregelen komen 

voor de werkgelegenheid en voor het plannen van de werken en het onderhoud. 
Didier Cartage, directeur-generaal van VBA

17

16% Ongerust

2% Zonder mening

14% Vol vertrouwen

68% Gematigd vertrouwen

Heeft u vertrouwen in het sociaal-economisch klimaat voor het verderzetten van 
uw activiteiten in de komende 3 jaren ?



Investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur

VBA vroeg aan ULB (professoren Philippe Bouillard en Yves Rammer) om de procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten 
voor infrastructuur in België te vergelijken met enkele buurlanden. De studie brengt met name aan het licht dat er in België te weinig 
wordt geïnvesteerd en dat er zelfs wordt gedesinvesteerd. 

Een lager prijsniveau in België 
Het prijsniveau van de Belgische infrastructuur leunt dicht aan tegen het Europees gemiddelde, maar is lager dan in buurlanden 
als Nederland, Frankrijk of Duitsland. 

Bron: Eurostat, 2015

Prijsniveau in de bouw

TOESTAND VAN DE OVERHEIDSINFRASTRUCTUUR 
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Duurdere arbeid in België 
Anderzijds is de kost per uur van arbeiders in België de hoogste 
in Europa. Er wordt ook aanzienlijk vaker een beroep gedaan op 
gedetacheerd personeel. Volgens een studie van McKinsey (2016) 
over de bouw zou België het meest productieve land van Europa zijn. 

Bron: Eurostat, 2014 ¢ Loonkosten        ¢ Andere kosten

Kost per uur van een arbeider (in €)
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TOESTAND VAN DE OVERHEIDSINFRASTRUCTUUR 
Investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur 

Een te laag niveau van overheidsinvesteringen
Het aandeel van investeringen in overheidsinfrastructuur 
werd in 30 jaar tijd met de helft verminderd.

Met minder dan 1% van zijn BBP geïnvesteerd in 
transportinfrastructuur blijft België in ruime mate onder 
de aanbevelingen van de Europese Unie (2%) en de 
buurlanden.

In 10 jaar tijd is België in de wereldwijde rangschikking 
van de kwaliteit van de wegeninfrastructuur van de 12de 
naar de 22ste plaats gezakt.
(Bron: World Economic Forum )

Een verouderd infrastructuurpark
Dit gebrek aan investeringen moet worden gekoppeld aan  
de gemiddelde leeftijd van de bruggen, tunnels en wegen  
in België.  

70% van de Belgische bruggen is ouder dan 35 jaar.  
Dat is op zich geen probleem. Bij gebrek aan onderhoud  
kan de situatie wel zware gevolgen hebben in de komende 
jaren. Bron: World Road Association 2016

Bron: VBO 2016, gebaseerd op gegevens van Eurostat 2010-2013

Percentage van het BBP geïnvesteerd in infrastructuur- 
en transportwerken

¢ <1940       

¢ 1941-1960        

¢ 1961-1980        

¢ 1981-2000       

¢ > 2000
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Besluit
De algehele veroudering van onze infractructuur en 
de lage investeringsgraad wijzen duidelijk op de nood 
aan een onderhouds- en investeringsplan voor de 
overheidsinfrastructuur. 
Noch de federale regering noch de gewesten beschikken 
echter over een plan of een budget voor het onderhoud van de 
bestaande infractructuur. De budgetten worden hoofdzakelijk 
gebruikt voor dringende herstellingen. 
De saga van de Brusselse tunnels noopt (eindelijk) de 
overheden tot het opmaken van een inventaris van de 
infractructuur en hun toestand. Ook al worden er vandaag al 
enkele inspanningen verricht, het zal nog meerdere generaties 
vergen om ons land de infrastructuur te bezorgen die het 
nodig heeft om de het hoofd te bieden aan de demografische 
evolutie en de mobiliteitsuitdagingen van morgen. Dit 
alles uiteraard op voorwaarde dat de investeringen worden 
gehandhaafd … 
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AANBEVELINGEN VAN VBA 
Vandaag handelen om de uitdagingen van morgen aan te kunnen 

VBA formuleert 6 aanbevelingen om de 
harmonieuze groei van de sector en van 
de werkgelegenheid aan te moedigen, 
naast kwaliteitsvolle infrastructuur:

1
De versterking van de strijd 

tegen fraude en sociale dumping 
om opnieuw gezonde concurrentie 

en kwaliteitsvol werk te hebben

2 
De vermindering van 

de werkgeversbijdragen om 
de concurrentiekracht van de 
Belgische ondernemingen te 

verbeteren en de werkgelegenheid 
weer aan te zwengelen

3
De opwaardering van 

de beroepen in de bouwsector 
en aanmoediging van duaal leren

22
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4 
De uitvoering van een echt plan  

voor investeringen in, en onderhoud 
van, infrastructuur, gekoppeld  
aan een visie voor minstens  

10 jaar

5 
Alternatieve financieringen 

begunstigen bij gebrek aan publieke 
financiële middelen

6 
De ontwikkeling van echte 

stedenbouwkundige projecten 
om het hoofd te bieden aan de 

demografische evoluties, 
met voorrang voor de verbindingen 

tussen steden
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PERSPECTIEVEN
Dringende behoefte aan een visie op de Belgische infrastructuur 

Wat onthoudt u van het jaar 2016?

Een verjaardag, want VBA vierde haar 80-jarig 
bestaan! Een ideale gelegenheid om naar de 
toekomst te kijken. We zijn immers verplicht om 
na te denken over de transformatie van onze 
bedrijven, zodat we straks kunnen optornen tegen 
toekomstige uitdagingen.

Onze wegen, bruggen, tunnels en scholen verkeren in 
een povere staat, maar de overheden zeggen dat ze 
massaal investeren. Hoe kan dit?

De omstandigheden hebben sommige overheden 
ertoe verplicht om massaal te investeren in 
grootschalige renovatie van hun infrastructuur. 
De toestand van die laatste vormde immers een 
reëel probleem, denk maar aan de situatie van de 
Brusselse tunnels. Andere overheden hebben, na 
een bevriezing van de investeringen van 2013 tot 
2015, beslist om de plannen weer op te starten. 
Zoals minister Prévot heeft gedaan in Wallonië. We 
moeten deze initiatieven een warm hart toedragen, 
maar ze gaan het gebrek aan structureel onderhoud 
van de voorbije decennia niet goedmaken. Ze 
gaan ook de vertraging niet opvangen die werd 
opgelopen met andere fundamentele projecten 
voor de mobiliteit, zoals de aansluiting van de ring 
in Antwerpen of de invoering van het GEN.

Gesprek met Didier Cartage

24
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De Belgische staat heeft veel schulden en 
de burgers hebben beslist geen zin om meer 
belastingen te betalen. Hoe kan België dan meer 
werkzaamheden voor het onderhoud en de bouw 
van overheidsinfrastructuur financieren?

Wanneer men beschikt over beperkte middelen, 
moet men nadenken over de prioritaire uitgaven 
en over de toekomst! Vandaag niet kiezen voor 
onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, komt 
neer op het vergroten van onze (verborgen) schuld. 
Een euro die wordt geïnvesteerd in infrastructuur, 
brengt er 3 op voor de maatschappij (veruit de 
meest rendabele investering dus). Gezinnen hebben 
nooit zoveel spaargeld gehad als vandaag, laten we 
daar gebruik van maken! Naast beleidsverklaringen 
hebben de burgers en de bedrijven van dit land 
concrete acties nodig die kaderen in een visie op 
lange termijn.

Hoe ziet u de toekomst voor de Belgische 
aannemers van grote bouwwerken?

Vol uitdagingen:  
 - op menselijk vlak moeten we generaties 
  met radicaal verschillende verwachtingen laten 
   samenleven; we moeten iedereen de    
  mogelijkheid bieden om te groeien en actief bij  
  te dragen aan de ontwikkeling van zijn bedrijf; 

- op technologisch vlak moeten we digitale 
 vernieuwingen omarmen als een middel om  
 het optimaal verloop van de activiteiten op onze 
 werven te verzekeren.
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RAAD VAN BESTUUR 2017
De Raad van Bestuur van VBA bestaat uit een voorzitter, drie vicevoorzitters en vijf bestuurders. In maart 2017 heeft de Algemene Vergadering 
Frédéric Loriaux (CIT Blaton) verkozen als voorzitter van VBA voor een termijn van 2 jaar. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Frédéric Loriaux
Voorzitter 

(CIT Blaton N.V.)

VOORZITTER VICEVOORZITTERS BESTUURDERS

Robert Hoornaert 
Vicevoorzitter

(Artes Groep N.V.) 

Jean-Marie Kyndt
Bestuurder 

(Van Laere N.V.) 

Edouard Herinckx 
Vicevoorzitter

(Thomas & Piron S.A.)

Jean Polet
Vicevoorzitter 
(BESIX N.V.)

VBA – JAARVERSLAG 2016
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Raymund Trost
Bestuurder 

(CFE Contracting S.A.) 

Bart Verhulst
Bestuurder 

(BESIX Infra N.V.)

Christophe Van Ophem 
Bestuurder 

(Eiffage Benelux)

Marc Peeters
Bestuurder 

(BAM CONTRACTORS N.V.) 

Paul Kumpen

Etienne Dewulf

Luc Neyrinck

VBA HEEFT OOK DRIE 
EREVOORZITTERS
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LEDENLIJST 
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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

ANTWERPSE BOUWWERKEN N.V.
Bouwensstraat 21 tel. +32 3 205 28 00
2140 ANTWERPEN 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 S.A./N.V.
Av. Antoon van Oss 1 b.2 Antoon van Osslaan tel. +32 2 719 46 11
BRUXELLES 1120 BRUSSEL fax +32 2 725 04 61
www.bamcontractors.be info@bamcontractors.be 

BELEMCO N.V.
Taunusweg 49 tel. +32 89 51 90 80
3740 BILZEN fax +32 89 51 90 81
www.belemco.be belemco@besix.com

BESIX S.A./N.V. 
Av. des Communautés 100 Gemeenschappenlaan tel. +32 2 402 62 11 
BRUXELLES 1200 BRUSSEL  fax +32 2 402 62 00 
www.besix.com  besix@besix.com 
 
BESIX INFRA N.V. 
Steenwinkelstraat 640 tel. +32 3 870 79 70 
2627 SCHELLE fax +32 3 887 56 25 
www.besixinfra.com besixinfra@besix.com  
 
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 

Belemco
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COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE S.A./N.V 
Av. Hermann-Debroux 40-42 Hermann-Debrouxlaan  tel. +32 2 661 12 11 
BRUXELLES 1160 BRUSSEL  fax +32 2 660 77 10 
www.cfe.be  info@cfe.be 
 
CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE S.A./N.V. 
Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg   tel. +32 2 663 60 00 
BRUXELLES 1170 BRUSSEL  fax +32 2 672 42 50 
www.bpc.be  bpc@bpc.be

 

CFE BOUW VLAANDEREN N.V.
Garden Square Blok D - Laarstraat 16 b12 tel. +32 3 820 40 11
2610 WILRIJK fax +32 3 820 40 46
www.mbg.be info@mbg.be
 
C.I.T. BLATON S.A./N.V.
Av. Jean Jaurès 50 Jean Jaurèslaan tel. +32 2 240 22 11
BRUXELLES 1030 BRUSSEL 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

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

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

DEC N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 54 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 52 53
www.deme-group.com/dec info.dec@deme-group.com

BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON N.V.
Slijkensesteenweg 2 tel. +32 59 24 21 40
8400 OOSTENDE fax +32 59 24 21 80
www.deme-group.com/bdc info.bdc@deme-group.com

ENTREPRISES JACQUES DELENS S.A./N.V.
Av. du Col Vert 1 Groenkraaglaan tel. +32 2 566 96 00
BRUXELLES 1170 BRUSSEL fax +32 2 566 97 00
www.jacquesdelens.be ejd@jacquesdelens.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

ENTREPRISES GENERALES DHERTE S.A.
Rue Lieutenant Cotton 15 tel. +32 68 44 67 67
7880 FLOBECQ fax +32 68 44 67 68
www.dherte.be info@dherte.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@deme-goup.com

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
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EUROVIA BELGIUM S.A./N.V.
Allée Hof ter Vleest 1 Hof ter Vleestdreef   tel. +32 2 370 64 50
BRUXELLES 1070 BRUSSEL fax +32 2 370 64 59
www.eurovia.com info@eurovia.com

FRANKI S.A.
Chemin des Moissons 10 tel. +32 4 250 51 50
4400 FLEMALLE fax +32 4 349 39 39
www.franki.be info@franki.be

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 S.A./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

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./N.V. 
Av. des Statuaires 43 Beeldhouwerslaan  tel. +32 2 374 58 10 
BRUXELLES 1180 BRUSSEL  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.houbennv.be info@houbennv.be 
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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 
 
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 
 
PEREMANS S.A./N.V. 
Villalaan 47 tel. +32 2 359 92 70 
1500 HALLE fax +32 2 356 47 20 
www.peremans.net info@peremans.net 
 
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./N.V. 
Av. de Roodebeek 24 Roodebeeklaan tel. +32 2 735 40 14 
BRUXELLES 1030 BRUSSEL 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 
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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 S.A./N.V. 
Noorderlaan 139 tel. +32 3 540 45 00 
2030 ANTWERPEN fax +32 3 540 45 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 HOLDING 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. 
Av. Brugmann 27 Brugmannlaan tel. +32 2 543 46 00 
BRUXELLES 1060 BRUSSEL fax +32 2 543 46 01 
www.valens.eu  contact@valens.eiffage.be 
 
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
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VANDERSTRAETEN N.V.
Europaweg 11 tel. +32 11 43 14 12
3560 LUMMEN fax +32 11 43 26 24
www.vanderstraeten.be info@vanderstraeten.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.verhelstaannemingen.be info.aannemingen@verhelst.be 
 
VISSER & SMIT HANAB N.V.
Langerbruggekaai 3 tel. +32 9 371 71 71
9000 GENT fax +32 9 371 71 80
www.vshanab.be info@vshanab.be 
 
WEGEBO S.A./N.V.
Rue Nestor Martin 313 Nestor Martinstraat tel. +32 2 482 07 40
BRUXELLES 1082 BRUSSEL fax +32 2 469 22 24
www.wegebo.be wegebo@colas.be
 
WEST CONSTRUCT N.V.
Siemenslaan 13 tel. +32 50 36 80 85
8020 OOSTKAMP fax +32 50 36 80 81
www.westconstruct.be info@westconstruct.be
 
WUST S.A.
Zoning industriel des Plenesses - Rue Grondal 14 tel. +32 87 594 711
4890 THIMISTER-CLERMONT fax +32 87 594 812  
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

 +32 2 771 00 44 @ADEBVBA

@adebvba

ADEB-VBA

www.adeb-vba.be
info@adeb-vba.be


