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WOORD VAN DE VOORZITTER
Onze transformatie in actie 

FRÉDÉRIC LORIAUX
Voorzitter

Het jaar 2017 stond synoniem voor een heropleving van de economische conjunctuur, die leidde tot 
een zelden gezien activiteitenvolume in de sector. Na het onverwacht sluiten van de tunnels, vormde de 
toestand van de bruggen het voornaamste gespreksonderwerp. Van schaarste gingen we plots naar een 
toestand van goed gevulde orderboekjes. 

Om voorgoed een einde te maken aan deze betreurenswaardige toestand en om de burgers goed 
onderhouden en kwalitatieve infrastructuur te verzekeren, benadrukten we de absolute nood aan een 
ontwikkelingsplanning op basis van meerjarige investeringsprogramma’s. Zo kunnen we vermijden 
dat ons land inzake infrastructuur verder achterophinkt tegenover de buurlanden. Tegelijk krijgen onze 
ondernemingen de kans hun knowhow uit te bouwen en opnieuw aan te knopen met de groei als motor 
van werkgelegenheid en gemoedsrust. 

Het heropstarten van stilgelegde of uitgestelde werven, in combinatie met een piek in de overheids- 
opdrachten, drukte ons met de neus op de feiten: onze medewerkers zijn bijzonder kostbaar en de ‘war 
on talent’ treft zowel de ingenieurs als de bouwvakkers op de werven. 

Voor VBA vormt het welzijn van de medewerkers een prioriteit. Daarom lanceerden we het programma 
‘Build With Joy’ om zowel onze HR-diensten als ons personeel te ondersteunen. 

Volgens mij is het aan ons om deze uitdagingen om te zetten in opportuniteiten voor onze ondernemingen, 
om nieuwe medewerkers aan te trekken en op te leiden voor ons prachtige vakgebied. Daarom plaatsen 
wij 2018 in het teken van het aantrekkelijker maken van onze sector en onze ondernemingen. Om te 
beginnen laten wij de mannen en vrouwen die bouwen aan de voorzieningen van morgen aan het woord. 
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We zetten onze competenties 
in voor het bouwen van 
infrastructuur in het kader van 
de mobiliteit en het leven van 

morgen.
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VBA IN HET KORT
VBA, de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken, is de vertegenwoordiger en 
woordvoerder van de aannemers van grote bouwwerken in België. VBA is lid van de Confederatie Bouw.

65 bedrijven 

9,5 miljard euro omzet

18.000 rechtstreekse jobs

54.000 onrechtstreekse jobs

Onze kerncijfers
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Onze waarden

In 2017 kwamen de leden van de Raad van Bestuur gedurende twee dagen samen om VBA, die net 
haar 80ste verjaardag had gevierd, een vernieuwd elan te geven. Samen gaven ze een nieuwe invulling 
aan de VBA-missie en -waarden. We laten de bestuurders aan het woord om te vertellen waarom die 
waarden belangrijk zijn.  

"Respect is de kernwaarde van elke 
evenwichtige relatie. 
Door wederzijds respect creëren we 
vertrouwensrelaties, door respect 
voor het milieu verzekeren we ieders 
welzijn en de toekomst voor de 
nieuwe generaties, door respect voor 
de ethische principes bevestigen en 
valoriseren we ons nobele vakgebied 
als bouwers."

CHRISTOPHE VAN OPHEM  
Gedelegeerd Bestuurder  
Eiffage Benelux

"Het voorzien van de nodige voorwaarden 
in en rond onze organisaties, waar ieder 
het beste van zichzelf kan geven en 
tegelijk kan waken over zijn persoonlijk 
welzijn, betekent een van onze grootste 
uitdagingen."

RAYMUND TROST 
Gedelegeerd Bestuurder 
CFE Contracting N.V.

RESPECT ENGAGEMENT

"Onze organisaties stellen alles in het 
werk om hun dagelijkse engagementen 
en deze op lange termijn na te leven."

PAUL KUMPEN  
Gedelegeerd Bestuurder 
Kumpen N.V.

VERANTWOORDELIJKHEID
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"Een sterke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tegenover 
de verwachtingen van de 
toekomstige generaties, met 
name inzake de organisatie 
van het werk, respect voor 
het milieu, de evolutie van 
het loopbaanbeheer, het 
gezinsleven en voor een 
optimale efficiëntie en 
rentabiliteit."

EDOUARD HERINCKX
Gedelegeerd Bestuurder  
Thomas & Piron Holding

"We verzekeren het 
voortbestaan van onze 
ondernemingen door elke dag 
opnieuw te werken aan een 
betere vertrouwensrelatie 
met onze klanten, door 
waardering te tonen voor 
onze medewerkers en 
door de impact van onze 
activiteiten op het milieu te 
verminderen."

ROBERT HOORNAERT
Gedelegeerd Bestuurder 
Artes Group

"Wij bouwen aan een veilige 
en gezonde werkomgeving, 
een duurzame omgeving en 
samenleving en om het leven 
van duizenden mensen die 
direct en indirect betrokken 
zijn bij onze projecten te 
verbeteren."

MARC PEETERS
Gedelegeerd Bestuurder
BAM Belgium N.V.

"Innovatie en digitalisering 
moeten onze sector en zijn 
imago grondig hervormen. 
Het is aan ons om hierin het 
voortouw te nemen om de 
toekomst van onze sector 
te garanderen en te zorgen 
voor een betere wereld.”

JEAN POLET
General Manager 
Business Unit Europe
BESIX N.V.

WENDBAARHEID MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VERBONDENHEID INNOVATIE
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"Onze leden stellen hun 
deuren open voor wie zijn/
haar opleiding concreet 
wil maken en een sector 
in volle ontwikkeling wil 
ontdekken."

FRÉDÉRIC LORIAUX, 
Bestuurder - Directeur,  
CIT Blaton N.V.
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BAROMETER 2017 - 2018
Vertrouwen van aannemers van grote bouwwerken
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Het vertrouwen van de bedrijfsleiders uit de bouwsector stijgt, ondanks een gebrek aan geschoold 
personeel.

GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE ONDERNEMINGEN VERTROUWEN VAN DE BEDRIJFSLEIDERS

Evolutie van de activiteit van de ondernemingen

Toestand van de ondernemingen

1 onderneming op 5 bevindt zich in zorgwekkende situatie

2017 2018
Het tekort aan bekwaam 
personeel is de voornaamste 
bezorgdheid

De bedrijfsleiders hebben 
vertrouwen in de toekomst

9 bedrijfsleiders op 10 hebben vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen  
van de bedrijfsleiders

Bezorgdheden  
van de bedrijfsleiders

57%
matig  

vertrouwen

4%
ongerust

34%
volste  

vertrouwen

2%
zeer ongerust

2%
voortbestaan 
onderneming

4%
sociale dumping

6%
gebrek aan overheidsinvesteringen

9%
administratieve last

32%
prijsconcurrentie

47%
tekort aan bekwaam 

personeel
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13%

21%

66%

57% 35% 9%

17.900

17.500

17.700

17.300

17.814
+3,9%

17.100

2014 - 2017

TEWERKSTELLING EN WERK

Evolutie van de tewerkstelling Tekort per categorie

Voornemen aan te werven Oorzaken van het tekort aan geschoolde arbeiders

Oorzaken van het tekort aan geschoolde bedienden

692 bijkomende jobs. Dat brengt het totaal van rechtstreekse 
arbeidsplaatsen in de sector van de grote bouwwerken op 17.814 mensen 
in België, een stijging met 3,9% (3,5% bij vergelijkbare gegevens).

He tekort betreft alle technische functies, zoals werfleiders, ingenieurs, 
technici, BIM-specialisten, IT’ers en geschoolde arbeiders.

maar de meeste komen er niet toe.  
De ondernemers schatten dat ze ongeveer 10% van de jobs niet zullen 
kunnen invullen.

92% van de ondernemingen willen aanwerven...

wil personeel aanwerven  
maar vreest geen bekwaam 

personeel te vinden

gaat aanwerven gelijk gebleven

Geschoolde bedienden

Geschoolde arbeiders

Geschoolde arbeiders en bedienden

13%
Moeilijk beroep 

4%
Andere 

30%
Gebrek aan 

aantrekkelijkheid 
van de sector 

47%
Gebrek aan 

kwalificatie of 
technische scholing 

6%
Gebrek aan 
arbeiders 

7%
Geen 

specifiek 
probleem 

14%
Gebrek aan 

aantrekkelijkheid 
van de sector 

79%
Gebrek aan

kandidaten voor 
technische functies 
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PERSPECTIEVEN

Voornaamste uitdagingen van de sector

Voornaamste aanpassingen in de ondernemingen

Sleutelcompetenties voor de toekomst

Troeven van de sector van de grote bouwwerken

Om de toekomst goed voor te bereiden, voorzien de ondernemingen 
belangrijke interne veranderingen.

ingrijpende 
verandering

opleiding 
van personeel

bundelen van de 
beschikbare 

middelen

consolideren

38% 34% 11% 3%

De bedrijfsleiders benadrukken het belang van de ontwikkeling van soft 
skills van op de schoolbanken.

32 %
aanpassingsvermogen

24 %
creativiteit

22 %
samenwerking

22 %
communicatie

23%
in volle omwenteling en 
technologischer

12,5%
werkgelegenheid 

voor elk profiel

23%
moeilijk te delokaliseren

40%
boeiend werk/sector

sociale dumping

bekwaam personeel 
vinden

evolutie van de sector

verdwijnen 
van know-how

integratie 
van technologie
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ONZE AANBEVELINGEN
Inzetten op duaal leren en informatica om de uitdagingen van morgen aan te gaan

Meerjarige investerings- en onderhoudsplannen 
voor de infrastructuur
Het is van doorslaggevend belang dat de 
beleidsvoerders echte meerjarige investerings- 
en onderhoudsplannen opstellen vanuit een 
visie over minstens 10 jaar, om het onderhoud en 
de kwaliteit van de infrastructuur te verzekeren, 
maar ook om de werken op een efficiënte manier 
te kunnen plannen. 

Het integreren van informatica om de 
tewerkstelling van morgen te verzekeren  
De informatica zal de bouwsector radicaal 
veranderen. De integratie van de nieuwste 
technologie moet een prioriteit vormen voor de 
wetenschappelijke en technische opleidingen, 
om het voortbestaan van de ondernemingen 
en de sector te vrijwaren, maar ook om de vele 
vacatures in te vullen en de jongeren nieuwe 
loopbaanmogelijkheden te bieden.   

Een constructieve sociale dialoog aangaan 
om tegemoet te komen aan de behoeften van 
vandaag en morgen 
De sociale partners moeten een constructieve 
dialoog zonder taboes aangaan, om een 
antwoord te bieden op maat van de behoeften 
van alle partners inzake veiligheid en jobcreatie, 
maar ook flexibiliteit. 

De aantrekkelijkheid van de sector en de 
ondernemingen verhogen  
Om de aantrekkelijkheid van de sector en 
de ondernemingen te verhogen, moeten we 
meer en beter communiceren met mensen 
van verschillende generaties en de passie van 
wie vandaag bijdraagt aan hun ontwikkeling, 
overdragen. 

Het bevorderen van duaal leren
Het is absoluut noodzakelijk dat scholen en 
universiteiten leerlingen de competenties 
aanleren waaraan het land en de sector nood 
hebben. VBA moedigt duaal leren sterk aan, 
zowel voor intellectuele als handenarbeid. Om 
hun opleiding te vervolledigen, verwelkomen 
de ondernemingen in de sector van de grote 
bouwwerken alle studenten die hun opleiding 
concreet willen maken en een sector in volle 
ontwikkeling willen ontdekken (voor een duurtijd 
van minimum 3 maanden).
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"Iedere nieuwe werf betekent een 
uitdaging, die ik elke dag 

met passie aanga."

KADRI CAMTURK, 
Elektricien-magazijnier, 

CIT Blaton N.V.
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ONZE BOARDS
Collega’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen is van kapitaal belang. Toch krijgen onze leden hier 
zelden de kans toe. Daarom richtte VBA de ‘Boards’ op, werkgroepen waar medewerkers van de leden 
hun vragen en ervaringen kunnen delen. Zij vertellen ons wat ze eraan hebben.  

"Ik vind het een verrijkende groep waar men zaken kan delen en uitwisselen 
onder HR-experts uit dezelfde sector. Naast het uitbreiden van het netwerk 
kan men ook subgroepen vormen om gemeenschappelijke problemen te 
analyseren."

JOHN LAMBRECHTS
HR Manager – CFE Contracting N.V.

"De HR-board vormt een bron van kennis, ervaringen, expertise op vlak 
van personeelsbeleid binnen de bouwsector die voor grote uitdaging 
staat in het vinden en behoud van competent personeel. Meer dan ooit 
is het een belangrijk instrument waarbij personeelsmanagers van grote 
bouwbedrijven samenkomen en reflecteren over tendensen en best 
practices. Om doel-resultaatgerichte output te genereren zijn er binnen 
de board 4 werkgroepen met als topic: ‘aantrekkelijkheid van de sector’ 
– ‘digitalisering’ – ‘regelgeving op de werf’ en ‘knowledge management’. 
Tegelijk is het een steunpilaar in het meerjarenproject ‘resiliance en 
leadership’. En dit met het motto "samen is meer"."

RACHEL DE RUDDER  
HR Manager – Visser & Smit Hanab N.V. 
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"Ik vind het belangrijk deel te nemen aan de Legal Board, omdat de leden op 
die manier hun respectievelijke ervaringen kunnen uitwisselen. Ik blijf ook 
op de hoogte van de evolutie in de wetgeving in de domeinen die onze grote 
ondernemingen aangaan."

CATHERINE PEETROONS 
Bedrijfsjuriste Thomas & Piron N.V.

"De Legal Board verrijkt ons dagdagelijks werk als jurist. We komen er in 
contact met collega’s die vaak met dezelfde soort problemen geconfronteerd 
worden als wij. De informatie die we er krijgen en de discussies die we 
er onder juristen hebben, helpen ons bij het beter adviseren van onze 
collega’s. We kunnen er ook onze visie geven bij de standpunten die VBA 
namens de sector wenst in te nemen. Het ontmoeten van onze collega-
juristen vergemakkelijkt bovendien de samenwerking tussen de werven die 
onze bedrijven samen uitvoeren en het oplossen van eventuele conflicten."

ANNELIEN VERMOTE  
Bedrijfsjuriste – Valens N.V. 

STÉPHANIE MASSON  
Directrice Juridische dienst en Verzekeringen – Duchêne S.A. 
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NEW APPS

"In onze board zijn steeds voldoende en 
gemotiveerde personen aanwezig wat voldoende 
aangeeft dat er nood is aan dit platform. Er was 
snel eensgezindheid over uit te werken acties en 
deze verlopen voorspoedig. We merken ook dat 
er van de IT sector (in de meest brede zin van 
het woord) ook interesse is om met ons mee te 
denken en te werken wat aanleiding geeft tot 
goede presentaties en voorstellen."

PATRICK VANHIE
Managing Director – Strukton Rail N.V.

"Onze sector loopt in het algemeen wat achter 
qua digitalisering. Met de Digital Board van 
ADEB-VBA werken we samen die achterstand 
weg. Het is fijn om vast te stellen dat we na 
amper een jaar toch al tastbare resultaten 
kunnen voorleggen voor enkele heel concrete 
projecten."

PETER BERTELS
Senior Manager Creativity and Digital 
Enabling BESIX Group

"Toekomstgerichte bouwbedrijven hebben 
ondertussen begrepen dat een OPEN 
kennisdeling noodzakelijk is om het eigen 
bedrijf sterker te maken.  ADEB-VBA - en in het 
bijzonder de boards - faciliteert en stimuleert 
deze samenwerking als geen andere."

DIETER FROYEN 
Afdelingshoofd value engineering  
Kumpen N.V. 
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RADICAL INNOVATION 
COUNCIL

"Innovatie mag geen modewoord zijn.  Het 
is daarom belangrijk om ervaringen te delen, 
omdat ze inspirerend werken, bij voorkeur  
in brainstormsessies begeleid door ervaren 
sprekers."

EWALD HOUBEN 
Gedelegeerd bestuurder – Houben N.V. 

"Het out of the box denken is voor iedere 
ondernemer een must. De Radical Innovation 
Council is een ideaal instrument om dit te doen.  
Uitwisseling van ervaringen, inspirerende 
sprekers, … helpen in de permanente zoektocht 
naar het ontwikkelen van nieuwe strategische 
invalshoeken."

JEAN-BAPTISTE BRAET
Gedelegeerd bestuurder – Braet N.V. 

"De Technical Board is een ideaal medium om met 
collega’s en andere bouwpartners te werken aan 
de verbetering van onze sector. Het is bovendien 
ook een forum waarin je even afstand van het 
dagdagelijkse kan nemen om te reflecteren over 
de toekomst van je eigen bedrijf."

WIM STRAETMANS
Bestuurder – BAM Belgium N.V. 
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"De Safety Board is een waardevol uitwisselingsplatform waar 
kennisoverdracht en het zoeken naar oplossingen voor knelpunten centraal 
staan."

MARC RUYS
QHSE Vanhout N.V.

"De Safety board legt een grote focus op het sectorieel uitwisselen van 
informatie en het leren van elkaar door het bespreken van thema’s, zowel 
actuele als toekomstgerichte. De werkgroepen in de Safety Board werken 
rond specifieke onderwerpen waarvan de resultaten een toegevoegde 
waarde hebben voor al onze leden. Op die manier houden we een vinger 
aan de pols en kunnen we onze krachten bundelen. Hierdoor kunnen we 
onze ondernemingen op een juiste en onderbouwde manier adviseren en 
ze naar een hoger veiligheidsniveau tillen."

KOEN BOLLAERTS 
HSEQ Manager Algemene Aannemingen – Van Laere N.V.

"De kracht van de Green Board schuilt erin dat de milieuconsultants 
en –specialisten van de leden hun ervaringen kunnen delen en hun 
competentieniveau optrekken. Zo zullen de bouwondernemingen van 
morgen nog duurzamer zijn dan vandaag."

RÉMY ROBIJNS
Verantwoordelijke KVM Dienst – CIT Blaton N.V. 

"De gedachte achter onze deelname aan de Greenboard is dat door 
interactie met andere bouwbedrijven specifieke informatie kan worden 
uitgewisseld. Samenwerking en kennisdeling zijn belangrijke aspecten 
voor de bijdrage aan steeds weer nieuwe maatregelen en innovatie in de 
sector."

FRANKY VAN DEN BERGHE
Preventieadviseur – milieucoördinator Franki Construct N.V. 
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17/02 21/04 05/05 24/0824/03 15/06

ONZE EVENEMENTEN IN 2017

Inspiring breakfast 
"Implementing a Winning Culture 
in a fast Changing World" 
Alain Goudsmet

Lunchdebat  
"Bouw van het nieuwe NAVO hoofdkwartier 
in Brussel" 
Kolonel Lieven Vanneste

Inspiring breakfast
"From Collaborative Culture to Winning Culture" 
Bernard Dewamme

Algemene Vergadering  
en Members’ Time

Jaarlijkse ontmoetingen   
"How to find the Sparkle in your Business 
& Personal Transformation"
Olivier Van Duüren

Seminarie  GDPR 
Algemene 
Verordening 
Gegevensbescherming 
Loyens & Loeff 
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15/09 13/10 17/1114/11 24/11

Lunchdebat
"Mobiliteit, een belangrijke maatschappelijke 
uitdaging"
Minister François Bellot

Lunchdebat 
"De professionalisering van onze sector en  
de standaardisering van de processen"
Philippe Monserez en Thomas Goubau

Inspiring breakfast 
"Building a Dream Team"
Alain Goudsmet

Colloquium VBA-ULB  
Public Infrastructure asset management

Inspiring breakfast 
"From Excuses to Responsible Behaviours" 
Sophie Van De Venne
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ONZE PERSPECTIEVEN
Gesprek met Didier Cartage

Wat onthoudt u van het jaar 2017? 

Kort na de 80ste verjaardag van VBA gaven we een nieuwe invulling 

aan de VBA-missie en -waarden om onze rol beter af te stemmen op de 
uitdagingen van onze leden. Dat denkwerk mondde uit in het actieplan 
‘Ambitions 2021’. We namen ook nieuwe initiatieven, zoals de Digital 
Board, waar onze leden samenkomen om te overleggen over de digitale 
transformatie en waar ze tools delen. Er was ook de strategische 
samenwerking met Aproplan, waardoor we een aantal procedures 
kunnen standaardiseren en belangrijke taken automatiseren. 

Welke zijn voor u de belangrijkste uitdagingen waar de sector van de 
grote bouwwerken de komende jaren voor staat? 

Het lijkt misschien tegenstrijdig in dit tijdperk van onlinereuzen, maar 
de voornaamste uitdaging voor de grote bouwondernemingen is hun 
HR-management: vijf generaties medewerkers met zeer uiteenlopende 
verwachtingen warm maken voor een gemeenschappelijk project, 
wendbare structuren voorzien om in te spelen op de technologische 
evolutie, know-how behouden en nieuwe talenten aantrekken, … 

Hoe wil VBA haar leden helpen om deze uitdagingen aan te gaan? 

De ondernemingen kunnen hun transformatie enkel in alle sereniteit 
doormaken, indien ze zeker zijn over hun toekomst. We moeten de 
overheden dus overtuigen van de noodzaak om bij hun investeringen 
verder te kijken dan een legislatuur, zoals minister Di Antonio nu doet 
door zijn huidige infrastructuurplan te koppelen aan de visie 2019 - 2024. 
Het plots stilvallen van de investeringen ten gevolge van de financiële 
crisis van 2008 had rampzalige gevolgen voor de ondernemingen, 
zeker wat de tewerkstelling betreft. Nu moeten ze opnieuw aanwerven 
om de plotse aangroei van hun orderboekjes het hoofd te bieden, terwijl 
de gezochte profielen schaars zijn op de arbeidsmarkt. Samen met de 
organisaties die de grote architectenbureaus (G30) en de studiebureaus 
(ORI) vertegenwoordigen, leggen we de laatste hand aan een document 
bestemd voor de publieke en private opdrachtgevers, waarin we 
de taak van de verschillende actoren uit de bouwwereld duidelijk 
omschrijven zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.  

We lanceerden een reeks workshops om een winnende cultuur 
en vitaliteit binnen de ondernemingen te ontwikkelen met  
www.buildwithjoy.be. We richtten een Communication Board op, 
onder meer met als taak de aantrekkelijkheid van de sector en de 
ondernemingen te versterken.   
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"De voornaamste uitdaging 
voor de grote bouwondernemingen 

is hun HR-management."

DIDIER CARTAGE, 
Directeur-generaal van VBA
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ONZE RAAD VAN BESTUUR 2018

FRÉDÉRIC LORIAUX
Voorzitter 

CIT Blaton N.V.

ROBERT HOORNAERT
Vicevoorzitter 

Artes Group N.V.

EDOUARD HERINCKX 
Vicevoorzitter 

Thomas & Piron holding S.A.

JEAN POLET
Vicevoorzitter 

BESIX N.V.

RAYMUND TROST
Bestuurder 

CFE Contracting N.V.

LUC NEYRINCK
Erevoorzitter

PHILIPPE DE BLAUWE
Bestuurder 

In Advance  S.A.

ETIENNE DEWULF
Erevoorzitter

CHRISTOPHE VAN OPHEM 
Bestuurder 

Eiffage Benelux

DOMINIQUE VALCKE
Bestuurder 

Stadsbader N.V.

MARC PEETERS
Bestuurder 

BAM Belgium N.V. 

PAUL KUMPEN
Erevoorzitter © Xavier Portela
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ONZE LEDEN
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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

ALHEEMBOUW N.V.
Roeselarestraat 205 tel. +32 51 22 15 36
8840 OOSTNIEUWKERKE fax +32 51 22 54 30
www.alheembouw.be info@alheembouw.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.
Rederskaai 61/0301 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  
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BOUYGUES BELGIUM S.A./N.V. 
Avenue de Cortenbergh 52/6 Kortenberglaan  tel. +32 2 558 88 88 
BRUXELLES 1000 BRUSSEL  fax +32 2 527 88 37 
www.bouygues-construction.com  info@bouyguesbelgium.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 
 
COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE S.A./N.V 
Avenue Herrmann-Debroux 40-42 Herrmann-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   info@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
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R. DE COCK ENTREPRISES REUNIES S.A.
Rue de la Machine 30 tel. +32 71 44 03 11
6041 GOSSELIES fax +32 71 44 03 55
www.decocksa.com  info@decocksa.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 

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

DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS NV (DEC)
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 NV
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
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DIMCO nv
Haven 1025 – Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 52 11
2070 ZWIJNDRECHT 
www.deme-group.com/dimco info.deme@deme-goup.com

DREDGING INTERNATIONAL NV
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 52 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 56 50
www.deme-group.com/dredging 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

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

GILLION CONSTRUCT S.A./N.V.
Rue Saint-Denis 132 Sint-Denijsstraat tel. +32 2 344 18 90
BRUXELLES 1190 BRUSSEL fax +32 2 344 73 31
www.gillion.be gillion@gillion.be

GALÈRE  S.A.
Rue Joseph Dupont 73 tel. +32 4 366 67 11
4053 CHAUDFONTAINE fax +32 4 366 68 00
www.galere.be galere@galere.be
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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 
 
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 
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SMET GWT EUROPE N.V. 
Kastelsedijk 64 tel. +32 14 38 96 96 
2480 DESSEL fax +32 14 38 96 98 
www.smetgroup.be infosg@smetgroup.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 
 
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 
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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 
 
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
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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

Avenue Grandchamp 148 Grootveldlaan
Bruxelles 1150 Brussel

 +32 2 771 00 44

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

@ADEBVBA

@adebvba

ADEB-VBA


