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Verbouwing van een industrieel gebouw in 
een modecentrum en woongelegenheid - 

Brussel

Kinderdagverblijf “Hectoliter„ - Brussel

Enzo Pulselli – Werfleider
“ Dit project is voor mij een zeer 

verrijkende ervaring. De omvang 
en de complexiteit van dit 
project vereist extra aandacht 
en nauwkeurigheid om aan 

de opgelegde specificaties te 
beantwoorden!  „

 

Differentiatie  
is onze kracht
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Caroline Janssen – Werftechnieker
“ Het was echt niet makkelijk om in het midden van de nacht een 

constructie met 24 m lange onderdelen te vervoeren in het 
centrum van Brussel! Het was een bijzonder moment en 

er heerste een speciale sfeer omdat dit precisiewerk 
en grote concentratie vereiste. En dit alles onder 
het nauwlettend oog van de buren. Wat ik ook 
interessant en verrijkend vond, was het bezoek aan 
de fabriek die architectonisch beton maakt. We zijn 
ons niet altijd bewust van het onderzoeksproces 

naar vernieuwende technische oplossingen die 
beantwoorden aan de vereisten van de architecten. In 

ons geval was dit de afdruk in reliëf van grote bladeren en 
boomtakken in gekleurd architectonisch beton. „



Woonproject “Sans Souci„ - Elsene
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Benoît Arnold - Adjunct Projectleider Dienst 
Energie en Duurzaam Bouwen

“ Dit project was een zeer mooie 
ervaring, temeer omdat het onze eerste 
passieve woningen waren. Gedurende 
het hele project heb ik veel contact 
gehad met de ingenieurs-ontwerpers 
en dankzij hun expertise heb ik mijn 

kennis op dit gebied kunnen uitbreiden. 
De complexiteit van het project heeft 

ons niet verhinderd om de doelstellingen 
glansrijk te halen. „
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Voorwoord van de voorzitter

Hoe zou je 2015 samenvatten?
2015 was een goed jaar voor Jacques Delens met een 
grotere omzet en licht gestegen resultaten, en dit on-
danks een zeer concurrentiële markt en enkele bijzonder 
moeilijke werven. We hebben niet alleen onze doelstel-
lingen voor 2015 gehaald, maar kunnen ook uitpakken 
met een orderboek dat ons verzekert van minstens even-
veel activiteiten in 2016. Wat onze vastgoedontwikkelin-
gen betreft, hebben we trouwens onlangs nieuwe terrei-
nen verworven waarop we vanaf 2017 mooie projecten 
kunnen realiseren. 

Jacques Delens zet dus zijn positieve evolutie voort on-
der leiding van het nieuwe Directiecomité dat in 2014 ge-
start is. Na een consolidatiejaar in 2015 zie ik de toekomst 
met vertrouwen en optimisme tegemoet. Natuurlijk is dit 
geen vooraf gewonnen spel: de uitdaging voor de ko-

mende maanden zal erin bestaan de consolidatie te ver-
ankeren en de rentabiliteit van onze activiteiten te be-
houden door op een verantwoorde manier orders binnen 
te halen en een diversificatiestrategie toe te passen. 

Wat is voor u de prioriteit voor de toekomst?
Onze prioriteit is in de eerste plaats de veiligheid en 
het welzijn van onze medewerkers die dag na dag mee-
werken aan het succes van onze onderneming. Jacques 
Delens is een bouwgroep op mensenmaat, die dichtbij 
zijn partners en klanten staat en waar iedereen zich kan 
ontplooien en zijn talenten kan ontwikkelen. Al onze me-
dewerkers, van arbeiders en bedienden tot kaderleden, 
gaan onafgebroken de uitdaging aan om het welslagen 
van onze projecten en de tevredenheid van onze klanten 
te verzekeren. Ik houd eraan hen heel hartelijk hiervoor 
te bedanken. 

Marc Joway

  Onze prioriteit is in de eerste plaats de veiligheid  
en het welzijn van onze medewerkers  
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Management 
Raad van Bestuur
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1.  Jacques Delens ErEvoorzittEr

2.  Marc Joway voorzittEr

3.  Damien Magerat GEdElEGEErd 
BEstuurdEr JacquEs dElEns

4.  Johan Beerlandt BEstuurdEr

5.  Philippe Quoilin BEstuurdEr 
6.  Michel Moser BEstuurdEr

7.  François Malfait BEstuurdEr

8.  Jonathan Couvreur administratiEf 
En financiEEl dirEctEur

9.  Michel Viroux alGEmEEn dirEctEur 
JacquEs dElEns

BEdriJfsrEvisor    Mazars Bedrijfsrevisoren - CBVA, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens
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Directiecomité

Commerciële Directie

1.  Damien Magerat 
GEdElEGEErd BEstuurdEr 
JacquEs dElEns

4.  Pierre Velaerts 
dirEctEur studiEafdElinG 
JacquEs dElEns

2.  Michel Viroux 
alGEmEEn dirEctEur 
JacquEs dElEns

5  Delphine Deltenre 
dirEctEur Human 
rEsourcEs

3.  Jonathan Couvreur 
administratiEf En 
financiEEl dirEctEur

6.  Patrice Van de Velde 
alGEmEEn dirEctEur 
sud construct

  Een bouwgroep op mensenmaat,  
die dichtbij zijn partners en klanten staat  

en waar iedereen zich kan ontplooien  
en zijn talenten kan ontwikkelen  

Tom Chanterie 
commErciEEl dirEctEur

2 3 41

5
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Saskia Claes – Projectleider
“ De renovatie van het zwembad Louis Namèche 

was boeiend en leerrijk door de installatie 
van een nieuw waterzuiveringssysteem 

en de bekleding van de hele 
zwembadkuip met aaneengelaste 
roestvrijstalen platen. Dankzij dit 
project heb ik mijn technische 
kennis uitgebreid, wat altijd 
waardevol is voor de toekomst. „

Zwembad Louis Namèche - Sint-Jans-Molenbeek

School Coenen - Sint-Gillis

Woonproject “Orée du Parc„ - Ukkel
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Alexandre Guise - Werfleider
“ Ik kreeg de kans om één van onze interne 

vastgoedprojecten uit te voeren, het project 
Boulet-Chartreux. Ik had veel autonomie en 

kon dus echt mijn stempel drukken op de 
werf en het project tot een goed einde 
brengen. Het rechtstreekse contact met 
onze klanten-kopers was ook heel leerrijk 
en inspirerend om de kwaliteit van onze 
vastgoedprojecten verder te verbeteren.

Dankzij de goede band met de technische 
bureaus konden we echt teamwerk 

verrichten, wat ten goede kwam aan alle 
betrokken partijen. Dit was voor mij een unieke 

ervaring, die ik iedereen toewens. „

Abattoirs - Anderlecht

Woonproject “Boulet-Chartreux„ - Brussel

Gespecialiseerd in nieuwbouw 
en renovatie voor overheids- en 

privéprojecten in heel  
uiteenlopende sectoren
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Adrien Meeus – Adjunct-Werfbeheerder
“ Het beeldvormingscentrum was een 

fantastisch project zowel op uitvoerings- als 
op menselijk vlak. De realisatie gebeurde 

in een sfeer van samenwerking en 
ervaringsuitwisselingen, waardoor we 
bij elke nieuwe stap een waaier aan 
alternatieven konden voorstellen. Dit 
gaf ons de mogelijkheid om ondanks 

onvoorziene omstandigheden en 
aanvullende verzoeken het budget 

toch binnen de perken te houden. Het 
was kortom een project waarbij we nog veel 

elementen in de loop van het uitvoeringsproces 
moesten aanpassen. Dit vormde helemaal geen 
belemmering voor het jonge en gemotiveerde 
werfteam. Integendeel, de teamleden zagen het 
als een uitdaging om een resultaat te behalen dat 
aan ieders verwachtingen voldeed. „

Centrum Medische beeldvorming - Anderlecht
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Bedrijfsprofiel

In 2015 steeg de omzet aanzienlijk tot meer dan 119 miljoen euro, wat een 
stijging van 17% betekent ten opzichte van 2014. Dit liet toe de huidige ver-
mindering van de winstmarges te compenseren en het budget in evenwicht 
te houden, door de gestegen resultaten.  

Een belangrijke speler in verschillende sectoren

Jacques Delens is gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatie voor overheids- en privé-
projecten in heel uiteenlopende sectoren. Dankzij deze waaier aan mogelijkheden kan 
de onderneming een meerwaarde bieden met zijn uitgebreide ervaring en knowhow in 
zowel buitengewone als meer traditionele opdrachten.

Damien Magerat

  Kwaliteitsbouw is sinds  
lang ons handelsmerk  
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Jacques Delens is sinds 4 jaar ook 
actief als vastgoedontwikkelaar en 
heeft zich toegespitst op de bouw 
van appartementsgebouwen die +/- 
30 wooneenheden tellen. We wil-
len in 2016 deze lijn voortzetten en 
zullen dus erover blijven waken dat 
we functionele woongelegenheden 
bouwen in een aantrekkelijke omge-
ving met een aantrekkelijke architec-
tuur. 

Sinds verschillende jaren voeren we 
zowel overheids- als privéopdrach-
ten uit, zodoende bouwden we een 
aantal fantastische realisaties zoals 
onder andere: ziekenhuizen, wonin-
gen, rust- en verzorgingstehuizen, 
industriële ruimten, scholen, kinder-
dagverblijven en handelszaken.

Jacques Delens is ook bijzonder ac-
tief op de aanbestedingsmarkt voor 
design&build projecten. De onderne-
ming heeft zo de mogelijkheid om 
zijn expertise ten volle te benutten 
doorheen het volledige bouwproces, 
vanaf de ontvangst van het bouw-

 

Waarden gebaseerd 
op respect, kwaliteit, 

veiligheid en 
verantwoordelijkheid

programma. Het is de ideale gele-
genheid om met architectenbureaus 
samen te werken en de architectura-

Spoedgevallen Kliniek Sint-Jan - Brussel

Verbouwingswerkzaamheden kantoorplatforms “TOBB„ - 
Etterbeek

Ariane Van-Outrive – Secretaresse Boekhouding
“ Als medewerkster van de boekhoudafdeling ben ik me er 

mettertijd van bewust geworden dat de samenwerking en goede 
verstandhouding tussen de verschillende afdelingen van 

onze onderneming heel belangrijk zijn. Er is uiteraard het 
werfteam, maar we mogen ook de mensen niet vergeten 
die, weliswaar minder zichtbaar, vanop hun bureau 
werken, zoals calculatoren, opmeters, boekhouders, 
secretaresses... Al deze mensen en afdelingen hebben 

ertoe bijgedragen dat dit TOBB-project evolueerde van een 
ontwerp op papier naar een prachtig gebouw. „
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le rijkdom, innovatie, bouwprestaties 
te verenigen binnen een vastgelegd 
bouwprogramma. 

Een innoverende 
onderneming

We vinden dat we als topspeler in 
de Confederatie Bouw menselijke en 
materiële waarden moeten creëren 
door te durven differentiëren maar 
ook door vernieuwende inzichten in 
onze sector aan te bieden. 

We beschouwen de nieuwe econo-
mische uitdagingen, zoals de kring-
loopeconomie, de milieuproble-
matiek, het zeldzaam worden van 
grondstoffen, prestatiecontracten 
en sociale integratie, als bron van 
nieuwe opportuniteiten.

We zijn er trots op dat we bij de 
uitvoering van onze projecten een 
hoge kwaliteitsnorm op alle niveaus 
nastreven, van het ontwerp tot de 
uitvoering ter plaatse, in perfecte 
samenwerking met de bouwmees-
ter en met de Quality en Quantity 
Surveillors. Onze interne studie-
bureaus en de motivatie van onze 
teams zijn in dat opzicht waardevol-
le troeven.

Zoals onze mooie referenties bewij-
zen, hebben we ook een echte ex-

Het belang van 
de menselijke 
factor en van 

ervaringsuitwisseling

pertise opgebouwd op het vlak van 
energiezuinig bouwen, waardoor we 
veeleisende passiefprojecten bin-
nen de voorziene deadlines kunnen 
opleveren. Ook op dit vlak biedt 
onze dienst Energie en Duurzaam 
Bouwen een meerwaarde, voor zo-
wel het projectontwerp als voor alle 
stadia van beheer en uitvoering van 
het project. Ze voert met name ver-
schillende prestatiecontroles uit. 
Deze jonge cel bevestigde in 2015 

dat ze volledig geïntegreerd is in het 
productieproces. 

Jacques Delens beschikt ook over 
de vereiste ervaring en motivatie om 
de moeilijkere projecten van gelijk 
welke omvang aan te nemen en tot 
een goed einde te brengen. 

Gemeenteschool - Rosières
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Een duurzaamheid gerichte 
onderneming

We dragen ook ons steentje bij aan 
het onderzoek naar de energiepres-
taties van gebouwen. Zo voorzien 
we in de nabije toekomst om een 
nieuw gesubsidieerd onderzoeks-
project voor te stellen en om een 
nieuwe interne studie te lanceren. 
Dankzij beide projecten kunnen we 
onze bouwprocessen verbeteren en 
fouten op de werf vermijden. Deze 
kunnen immers de energieprestaties 
van gebouwen negatief beïnvloe-
den. Het is onze verantwoordelijk-
heid om een gebouw op te leveren 
waarvan de kwaliteit voldoet aan de 
wettelijke normen. Maar onze ambi-
ties reiken verder voor de investeer-
ders en openbare overheden. Wij 
zijn vereerd dat zij ons blijvend hun 
vertrouwen schenken.

We werken ook aan een globaal en 
ambitieus milieuplan voor het volle-
dige bedrijf. Hiermee willen we ener-
zijds duurzame oplossingen uitwer-
ken om onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen en anderzijds het beeld 
uitdragen van een onderneming die 
belangrijke maatschappelijke uitda-
gingen aanpakt.

Waarden gebaseerd op 
respect, kwaliteit, veiligheid 

en verantwoordelijkheid

Jacques Delens baseert zijn activi-
teiten op vier fundamentele waar-
den: beloftes nakomen, engage-
ment tonen, kwaliteit bieden en de 
veiligheid van alle actoren in het 
bouwproces verzekeren. Elke maand 
krijgen onze arbeiders bijvoorbeeld 
veiligheidstrainingen op het terrein. 
Verantwoordelijkheidszin zit ook in-
gebakken in de bedrijfscultuur en is 
dagelijks zichtbaar in het engage-
ment en de motivatie van onze me-
dewerkers, ongeacht hun functie. 

Het belang van de 
menselijke factor en van 

ervaringsuitwisseling

Omdat we veel belang hechten aan 
het welzijn van iedereen is er een 
grote personeelsstabiliteit. We tellen 

momenteel 230 bedienden en arbei-
ders. Naar engagement toe zorgen 
we ervoor dat ervaren werknemers 
hun nieuwe, jonge collega’s nauw-
gezet opvolgen en zo lang als nodig 
coachen. We beleggen ook regelma-
tig vergaderingen om kennis uit te 
wisselen tussen de uitvoeringsteams 
en de opgedane ervaringen op wer-
ven te delen met de andere teams. 
De 230 bedienden en arbeiders in de 
onderneming vormen onze garantie 
op succes en groei.

We willen duurzame 
oplossingen uitwerken
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2016: focus op nog meer 
differentiatie in een nog 
altijd moeilijke markt

De bouwmarkt blijft over het alge-
meen weinig actief en heel concur-
rentieel. Het orderboek evolueerde 
positief in 2015, maar verschillende 
lopende werven van vooral over-
heidsprojecten in 2016 evenwel 
minder winst opleveren. Dit renta-
biliteitsverlies is niet alleen te wijten 

aan een messcherpe concurrentie 
op de Brusselse markt, maar ook 
aan een heel ongunstige economi-
sche context. Daarom zullen we in 
de toekomst actief op zoek gaan 
naar nieuwe privéspelers. Hier kun-
nen onze studiebureaus oplossingen 
aanreiken die vernieuwend, duur-
zaam en economisch winstgevend 
zijn voor alle partijen en die het 
milieu zo weinig mogelijk belasten. 
Jacques Delens zal het jaar 2016 

ook aangrijpen om zijn differentia-
tiestrategie nog verder te ontwikke-
len, met, onder andere, spitsvondige 
oplossingen voor de bouwmarkt die 
duurzaamheid nastreven. We willen 
ook in de komende jaren het aantal 
vastgoedontwikkelingsprojecten ge-
leidelijk opdrijven, door de ontwik-
keling van woonprojecten die een 
hoge levenskwaliteit bieden. 

KMO-Park Tweebeek - Neder-Over-Heembeek
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Activiteiten

Industriële bouwwerken Handelszaken Cultuur, Sport & Ontspanning Onderwijs 

Kantoren

De familie Delens richtte in 1967 Ondernemingen Jacques Delens op.  
In 1982 werd het bedrijf opgenomen in BESIX Group, een wereldspeler 

in de bouwsector. 

De onderneming is een algemene aannemer van bouw- en 
vastgoedprojecten en is vooral actief in het Brusselse Gewest, in Waals- 

en Vlaams-Brabant, maar ook in Wallonië en Vlaanderen. 

Ondernemingen Jacques Delens voert zowel overheids- als 
privéopdrachten uit en is gespecialiseerd in verschillende domeinen.

Restauratie

Hotels & Horeca 

Ziekenhuizen en Woonzorgcentra Renovatie Woningmarkt
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Erkenningen

- Klasse 8, cat. D. s. cat. D1. cat. D4 
- Klasse 8, cat. D24
- Klasse 5, cat. E. 
- Klasse 5, cat. G
- Klasse 1, cat. C. s. cat. C1

B.T.W.

BE 0400 471 428

Certificaten

ISO 9001 (Kwaliteit)

ISO 14001 (Milieu)

VCA (Veiligheid)

ECODYNAMISCHE ONDERNEMING 
(Leefmilieu Brussel)

Adres

Hoofdzetel 
Ondernemingen Jacques Delens NV
Groenkraaglaan, 1
B – 1170 Brussel
T : +32 (0)2 566 96 00
F : +32 (0)2 566 97 00
info@jacquesdelens.be
www.jacquesdelens.be

Dépôt  
Hemelstraat 4, 
1651 Lot
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Ondernemingswaarden

Dankzij onze ervaring met de Belgische bouwmarkt 
zitten we continu op één lijn met onze klanten en 
zijn we alert voor hun uiteenlopende behoeften 
tijdens de uitvoering van hun projecten. De kwaliteit 
van onze werknemers en onze brede waaier aan 
competenties getuigen vandaag meer dan ooit 
van de expertise waarvoor we bekend staan. Een 
aantal basiswaarden leiden ons bij de uitvoering 
van onze activiteiten en zijn ons kompas bij onze 
engagementen en dagelijkse beslissingen.
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Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

Dit initiatief maakt deel uit van een 
pilootproject van de Confederatie 
Bouw, gesteund door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Wij geven 
op deze manier aan de jongeren een 
springplank om een eerste job te vin-
den. Tijdens hun training, variërend 
van 2 tot 6 weken, nemen ze actief 
deel aan het dagelijks leven van een 
bouwwerf. Wij omkaderen hen met 
ervaren arbeiders die met plezier hun 
passie voor het vak delen.

De menselijke factor vormt de basis 
van ons maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en is een prioriteit bij 
Jacques Delens. De veiligheid en het 
respect voor de fysieke integriteit van 
onze werknemers is dan ook zonder 
enige twijfel onze eerste bekommer-
nis. We stellen alles in het werk om 
deze zo goed mogelijk te verzekeren. 
We hechten ook veel belang aan het 

wegwerken van elke vorm van discri-
minatie. Onze rekrutering gebeurt al-
leen op basis van de vereiste compe-
tenties voor de openstaande vacature 
en daarom vertonen onze teams een 
mooie diversiteit. Onze werknemers 
zijn mannen en vrouwen van verschil-
lende leeftijd en culturele afkomst en 
ze werken samen in een hecht ver-
band. Dit samenwerkingsverband uit 
zich met name in de ervaringsuitwis-
selingen tijdens de ‘coaching’ en in 
de verschillende opleidingen die onze 
werknemers volgen om zich te ont-
wikkelen en ontplooien. 

Ons bedrijf is ook, door de aard van 
onze activiteiten, toekomstgericht. 
Elk gebouw dat we optrekken, heeft 
niet alleen een impact op de onmid-
dellijke omgeving maar ook op de 
toekomst van onze planeet. Dat is de 
reden waarom we onze dienst Energie 
en Duurzaam Bouwen hebben uitge-
breid. Bij de ontwerp- en uitvoerings-
fasen van onze projecten stelt deze 
cel zijn expertise ter beschikking om 
de energieprestaties en andere duur-
zaamheidsfactoren te optimaliseren, 
en dit ondanks de typische budget-
taire beperkingen van onze sector. Dit 
is een uitdaging die we dagelijks aan-
gaan om een duurzame toekomst te 
waarborgen.

Een verantwoordelijke onderneming

In de loop der jaren heeft Jacques 
Delens bijgedragen aan de construc-
tie en renovatie van nieuwe of oude 
wijken en zo het welzijn van de men-
sen die er wonen en werken verbe-
terd. Maar onze deelname aan het 
stadsleven gaat veel verder. Onze 
teams zijn rechtstreeks betrokken bij 
verschillende sociale initiatieven, zo-
als het project KiddyBuild van BESIX 
Foundation. Dit project organiseert 
werfbezoeken voor kinderen uit ach-
tergestelde wijken en brengt hen op 
die manier – met succes! – in contact 
met het grote aantal en de rijkdom 
van beroepen in de bouwsector. 

We verwelkomen ook de laatste jaren 
jonge stagiairs van het 4de, 5de en 6de 
beroepssecundair ‘ruwbouw’ van de 
Kardinaal Mercier school in Brussel.
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Beheerverslag van de Raad van Bestuur

Mevrouw, Mijnheer,

We hebben de eer u het jaarverslag 
van onze onderneming voor het jaar 
2015 voor te stellen en de jaarreke-
ning, die werd afgesloten op 31 de-
cember 2015, ter goedkeuring aan u 
voor te leggen.

Veiligheid op de werf

De veiligheid van de arbeiders verze-
keren blijft een hoofdbetrachting van 
Jacques Delens. Hoewel het aantal 
arbeidsongevallen alsook het aandeel 
ernstige ongevallen in onze onderne-
ming sinds verschillende jaren een da-
lende trend vertoont en het jaar 2015 
veelbelovend inzette, steeg het aantal 
arbeidsongevallen in de loop van het 
jaar tot praktisch het niveau van 2011. 
De frequentiegraad steeg van 14,76 
naar 20,12 (wat overeenkomt met een 
stijging van 5 naar 7 ongevallen). Ook 
de ernstgraad nam toe, van 0,47 naar 
1,14 (of een toename van 160 naar 396 
dagen arbeidsongeschiktheid). De 
overgrote meerderheid van deze on-
gevallen is te wijten aan individueel 
risicogedrag, waarvan 3 gevallen leid-
den tot langdurig werkverzuim.

Om deze trend om te buigen, be-
vroegen we het voltallige personeel 
van de onderneming en werkten we 
op basis hiervan een actieplan uit 
om  het individuele engagement van 
iedereen te versterken en om  en zo 
de veiligheidscultuur van de onder-
neming te versterken. Het actieplan 
werd gefinaliseerd in december 2015 
en ingevoerd in januari 2016.

Conjunctuur

De herneming in omzet die we sinds 
2014 constateerden, zette zich ook 
door in 2015. Jacques Delens bereikte 
een productie van meer dan 119 mil-
joen euro, wat een absoluut recordbe-
drag voor de onderneming is. Doordat 
we erin slaagden onze algemene kos-
ten te beheersen, steeg bovendien de 
relatieve rentabiliteit van deze pro-
ductie. De druk op de winstmarges, 
vooral op het vlak van de openbare 
aanbestedingen, had evenwel een 
negatieve invloed op de brutowinst-
marge van de werven. Waakzaamheid 
blijft dus zeker geboden.

In 2015 werd een groot deel, van de 
achterstallige vorderingen van meer 
dan 90 dagen aangezuiverd, zodat de 
gemiddelde overschrijdingstermijn 
van de individuele schuldvorderingen 

daalde. Het balanstotaal (vlottende 
activa en schulden op korte termijn) 
kende een forse stijging, wat niet al-
leen toe te schrijven is aan de geste-
gen omzet maar ook aan de lijn per 
lijn integratie van tijdelijke vennoot-
schappen.

De eigen vastgoedontwikkelingen 
waren in 2015 opnieuw een groeiseg-
ment en interessant deel van de ac-
tiviteiten. Als markante feiten noteer-
den wij de verkoop van het resterende 
deel van het Roosendael-project, 
de oplevering van het project Limal 
Centre (waarvan alle wooneenheden 
op het moment van opstelling van dit 
verslag al op één na verkocht zijn) en 
een verkoop- en bouwritme van het 
Chartreux-project dat alle verwach-
tingen overtrof. Een bouwgrond werd 
bovendien in blok verkocht.

Resultaten

Na afschrijvingen ter waarde van 
451.820,29 € bedraagt in 2015 het 
bedrijfsresultaat 5.585.836,48 € te-
genover 3.881.577,20 € in 2014. Dit 
resultaat vertegenwoordigt een bru-
towinstmarge van 3,81% exclusief te-
rugneming en gebruik van voorzie-
ningen voor risico’s en kosten.
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Het eigen kapitaal bedraagt, na 
bestemming van het resultaat, 
11.994.739,31 € of 20% van het balan-
stotaal.

Verkoop en Prestaties

In 2015 bedroegen de ver-
koop en prestaties van Jacques 
Delens 119.323.145,84  € tegenover 
101.730.936,12 € in het vorige boekjaar, 
of een toename in volume van 17%.

De verkoop en prestaties van Sud 
Construct bedroegen 14.267.428,13  € 
tegenover 10.584.209 € in 2014, 
Hiermee haalt deze onderneming op-
nieuw het productieniveau van 2013 .

Dit betekent voor de groep Jacques 
Delens een totaal van 133.590.573,97 €, 
wat een absoluut record is.

Vooruitzichten

Het orderboek van Jacques Delens 
bedroeg op 31 december 2015 
150.162.000 € tegenover 152.466.000 
€ in het vorige boekjaar. Hierbij dient 
opgemerkt dat hiervan een aan-
tal belangrijke orders vandaag in de 
eindonderhandeling zitten en in het 
eerste semester van 2016 opgestart 
zullen worden. Dit betekent er op kor-
te termijn geen problemen verwacht 
worden om de omzetcijfers stabiel te 
houden.

Als we de orders van Sud Construct, 
ter waarde van 5.386.000 €, er bijtel-
len, bedraagt het orderboek voor de 
groep Jacques Delens 155.548.000 €.

Personeelsbeleid

In 2015 namen we 18 nieuwe perso-
neelsleden aan, hoofzakelijk voor de 
technische staf. Jacques Delens heeft 
sinds lang een stabiel jaarlijks ver-
looppercentage van ongeveer 10%. 
Dit was ook in 2015 het geval.

De personeelsbezetting op 31/12/2015 
bedroeg 230 personen.

Voornaamste risico’s en 
onzekerheden

Als we de vastgoedontwikkeling bui-
ten beschouwing laten, kunnen we op 
basis van het orderboek een produc-
tie in 2016 anticiperen die gelijkloopt 
met die van 2015, maar de geschatte 
winstmarges zullen inkrimpen.

We voorzien daarentegen in het jaar 
2016 een terugloop in de vastgoed-
ontwikkeling. De lopende projecten 
zijn niet in een vergevorderd stadium 
om een aanzienlijke bijdrage te leve-
ren in de omzet van 2016. De bouw-
grond van het project dat in de plan-
ning stond voor uitvoering in 2016 
werd immers eind 2015 verkocht.

Bovendien blijft de onderneming, ge-
zien de structuur van de omzet (met 
weinig facturen en een beperkt aantal 
klanten) gevoelig voor eventuele wan-
betalingen. Dit risico zullen we van na-
bij blijven opvolgen. Bovendien is de 
onderneming door de samenstelling 
van zijn klantenbestand ook gevoelig 
voor fluctuaties in openbare investe-
ringen. We zullen daarom prioritair de 
focus leggen op het binnenhalen van 
een groter aantal privéorders.

Belangrijke gebeurtenissen 
sinds het einde van het 

boekjaar

Er waren geen gebeurtenissen na de 
afsluiting van het boekjaar die een 
wijziging van de cijfers van de jaarre-
kening of een vermelding in dit ver-
slag vereisen.

Financiële instrumenten

De onderneming beheert efficiënt 
zijn kredietrisico. Op dit ogenblik ge-
bruikt de onderneming geen afgelei-
de financiële producten en heeft geen 
financiële dekkingsovereenkomsten.

Research & development

Jacques Delens heeft geen R&D-
activiteiten.



Winstverdeling

Onze Raad stelt voor het winstsaldo van de resultatenrekening als volgt te 
verdelen:

Winst van het boekjaar 4.398.821,39 €
Uitgestelde winst van het vorige boekjaar 499.677,11 €

Toe te wijzen winst 4.898.498,50 €

Dividend 1.175.573,82 €

Over te dragen winst 3.722.924,68 €

We vragen u om de jaarrekening van 2015, waarvan het balanstotaal 
59.973.969,58 € bedraagt, alsook de verdeling van het winstsaldo goed te 
keuren en om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris 
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015.

Statutaire benoemingen

De Raad van Bestuur besluit om de herbenoeming van het Bestuurdersmandaat 
van Mijnheer Jacques Delens, op zijn vraag, voor een termijn van één jaar, ter 
stemming voor te leggen aan de Algemene Vergadering, dit wil zeggen tot 
na de gewone algemene vergadering van 2017.

De Bestuurdersmandaten van de Heren Beerlandt, Joway, Magerat, Malfait, 
Moser en Quoilin eindigen en de Raad van bestuur besluit om de herbenoe-
ming van de bestuurdersmandaten van de Heren Beerlandt, Joway, Magerat, 
Malfait, Moser en Quoilin ter stemming voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering, en dit voor een termijn van drie jaar, dit wil zeggen tot na de 
gewone algemene vergadering van 2019.

 Gedaan te Geel,
 Op 8 maart 2016

 De Raad van Bestuur

Verbouwing en uitbreiding woning 
‘Dethioux’ - Schaerbeek
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Kerncijfers (per 31.12.2015)
* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Bedrijfssectoren

Geografische verdeling

Type opdracht

Tailles des marchés Type opdrachtgever

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privé Publiek

Nieuwbouw Renovatie

BrusselWallonië

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

42,20%

* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Bedrijfssectoren

Geografische verdeling

Type opdracht

Tailles des marchés Type opdrachtgever

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privé Publiek

Nieuwbouw Renovatie

BrusselWallonië

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

42,20%

* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Bedrijfssectoren

Geografische verdeling

Type opdracht

Tailles des marchés Type opdrachtgever

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privé Publiek

Nieuwbouw Renovatie

BrusselWallonië

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

42,20%

2013

2014

2015

2010

2011

2012

10.185

13.586

10.584

14.267

15.112

14.981

Sud ConstructJacques Delens

K€0 30000 60000 90000 120000 150000

83.784

92.282

98.816

103.264

101.731

119.323

91.032

Verkoop en prestaties



Activiteitenverslag 2015  —  23  

* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Bedrijfssectoren

Geografische verdeling

Type opdracht

Tailles des marchés Type opdrachtgever

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privé Publiek

Nieuwbouw Renovatie

BrusselWallonië

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

42,20%

  Kantoren

  Huisvesting

  Diensten*

  Immobiliën

* Diensten: hotels, 
residenties, ziekenhuizen, 
scholen, auditoria, bioscopen,
commerciële centra,
culturele centra, sportzalen, 
vrijetijdcentra.

Madani Amjahdine – Hulp Werfleider
“ De renovatie van het hotel ‘Courtyard by Marriott’ 
was ook voor mij een zeer leerrijke ervaring!

Als pas afgestudeerde heb ik met dit 
project een vliegende start gemaakt. 

Het was mijn taak om de coördinatie te 
verzorgen tussen onze verschillende 
onderaannemers en de hoteldirectie. 
Door de krappe deadlines was het 
bovendien essentieel om absoluut geen 

tijd te verliezen en om de werking van de 
werf en van het hotel, dat op volle toeren 

draaide, harmonieus te laten samengaan. „

Renovatie kamers hotel Courtyard by Marriott - Evere
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Balans per 31 december 2015

ACTIVA (in duizend euro) 2015 2014

VASTE ACTIVA 9.360 9.403

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1.463 1.507

 A. Terreinen en gebouwen 196 201

 B. Installaties, machines en uitrusting 476 584

 C. Meubilair en rollend materieel 707 628

 E. Andere materiële vaste activas 84 94

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 7.897 7.896

 A. Verbonden ondernemingen 6.708 6.708

 C. Overige financiële vaste activa 1.189 1.188

VLOTTENDE ACTIVA 50.614 38.673

V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉEN JAAR 1.273 0

 A. Handels vorderingen 1.273 0

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 10.341 12.841

 A. Voorraden 6.195 10.808

 B. Bestellingen in uitvoering 4.146 2.033

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 28.842 20.261

 A. Handelsvorderingen 25.357 17.117

 B. Overige vorderingen 3.485 3.144

VIII. GELDBELEGGINGEN 0 0

 B. Andere beleggingen 0 0

IX. LIQUIDE MIDDELEN 10.066 5.474

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 92 97

TOTAAL DER ACTIVA 59.974 48.076
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Balans per 31 december 2015

PASSIVA (in duizend euro) 2015 2014

EIGEN VERMOGEN 11.995 8.772

I. KAPITAAL 7.500 7.500

 A.Geplaatst kapitaal 7.500 7.500

IV. RESERVES 772 772

 A. Wettelijke reserve 750 750

 C. Belastingvrije reserves 22 22

 D. Beschikbare reserves 0 0

V. OVERGEDRAGEN WINST 3.723 500

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 2.757 3.801

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 2.757 3.801

SCHULDEN 45.222 35.503

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 0 0

 A. Financiële schulden 0 0

     4.Kredietinstellingen 0 0

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 45.035 35.320

 A. Schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen het jaar 0 0

 C. Handelsschulden 31.560 20.886

 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering 9.633 5.809

 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.054 2.644

 F. Overige schulden 1.788 5.981

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 187 183

TOTAAL DER PASSIVA 59.974 48.076
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Resultatenrekening per 31 december 2015

RESULTATENREKENING (in duizend euro) 2015 2014

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 119.323 101.731

 A. Omzet 120.866 97.095

 B. Wijziging in de bestellingen in uitvoering -2.523 3.571

 D. Andere bedrijfsopbrengsten 980 1.065

II. BEDRIJFSKOSTEN -113.737 -97.849

 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 94.125 78.040

 B. Diensten en diverse goederen 5.235 5.387

 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.676 14.446

 D.  Afschrijvingen, waardeverminderingen op  
oprichtingskosten, op immateriële en matëriele vaste activa

452 471

 E.  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in   
uitvoering en handelsvorderingen

0 -36

 F. Voorzieningen voor risico’s en kosten -1.044 -821

 G. Andere bedrijfskosten 293 362

III. BEDRIJFSWINST 5.586 3.882

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 1.084 1.294

V. FINANCIËLE KOSTEN -229 -260

VI. WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING 6.441 4.916

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN 0 -7

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 6.441 4.909

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -2.043 -1.503

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 4.398 3.406

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET  BOEKJAAR 4.398 3.406
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Resultatenrekening per 31 december 2015

Carine Surkyn – Directie Secretaresse
“ Als secretaresse apprecieerde ik het dagelijk-
se contact met de werfploegen, de opdracht-

gevers en de architecten. Mijn functie, alhoe-
wel administratief, heeft de goede werking 
van de werf zeker bevorderd. Vooral omdat 
alle betrokken partijen mij hun vertrouwen 
hebben gegeven; hierdoor heb ik op verschil-

lende momenten kunnen helpen wanneer het 
nodig was. Dit project werd tot een goed einde 
gebracht dankzij het hele team en ik ben blij dat 
ik mijn steentje heb bijgedragen!  „

Nederlandstalige school “Tijl Uilenspiegel„ - Sint-Jans Molenbeek

RESULTAAT VERWERKING (in duizend euro) 2015 2014

A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO 4.898 4.000

 A.1. Te bestemmen winst van het boekjaar 4.398 3.406

 A.2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 500 594

C. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 0 2.000

D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT 3723 500

F. UIT TE KEREN WINST -1.175 -5.500

 1. Vergoeding van het kapitaal 1.175 5.500
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Operatiekwartier  “Cliniques Universitaires Saint-Luc„ - Sint-Lambrechts-Woluwé
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Sud Construct

2015, een overgangsjaar naar 
een veelbelovende toekomst  

Sud Construct is gespecialiseerd in het 
beheer en de uitvoering van complexe 
bouwprojecten van kleine en gemiddel-
de grootte. We reageren heel proactief 
op de marktvraag voor zowel bouw, 
renovatie als restauratie. De sterkte en 
het succes van onze onderneming be-
rust op onze aanpak van veeleisende en 
moeilijke opdrachten en onze ononder-
broken aandacht voor kwaliteit en de 
naleving van deadlines. 

Klantentevredenheid is onze 
eerste prioriteit

Sinds meer dan 10 jaar werkt Sud 
Construct aan de opbouw en het be-
houd van een ernstige reputatie. Dankzij 
onze goede naam genieten we het ver-
trouwen van onze klanten en partners 
en blijven ze ons trouw. 

 Patrice Van de Velde
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Verschillende projecten  
tot een goed einde  
gebracht in 2015

Alle in 2015 opgeleverde werven 
vertegenwoordigen een omzet van 
ongeveer 14 miljoen euro. De onder-
neming is sinds lang vooral actief in 
de woning- en zorgsector, waar ze 
een grote expertise ontwikkelde. In 
het jaar 2015 konden we ons imago 
en knowhow verder versterken via 
de verschillende projecten die onze 
teams realiseerden.

Zo hebben we verschillende wer-
ken uitgevoerd aan het academisch 
ziekenhuis “Saint-Luc” in Sint-
Lambrechts-Woluwe, zoals nieuwe 
operatiekwartieren, technische ruim-
ten…

Sud Construct zette ook in Namen 
een geweldige prestatie neer met de 
bouw in één jaar tijd van 80 studen-
tenkoten. Het complex diende afge-
werkt te zijn vóór het begin van het 
nieuwe schooljaar 2015-2016. Daar 
zijn we in geslaagd ondanks een 
zeer moeilijke en nauwe toegang tot 
de werf, deze lag immers aan een 
binnenplaats.

Een andere uitdaging was de re-
novatie van 190 kamers in het ho-
tel Courtyard by Marriott in Evere. 

We volbrachten dit huzarenstuk in 
slechts twee maanden, terwijl het 
hotel in die periode openbleef. We 
slaagden erin de werf binnen de 
deadline op te leveren dankzij een 
uitstekende samenwerking tussen 
onze teams en de hoteldirectie.

In de Brusselse Dansaertwijk is de 
ingrijpende renovatie van een indu-
strieel gebouw voor MAD Brussels 
– het Centrum voor Mode en Design 
Brussel – nog altijd aan de gang. 
Deze werf met hoge techniciteits-
graad wordt opgeleverd in het eer-
ste semester van 2016. Het resultaat 
zal beslist een mooi visitekaartje 
voor Sud Construct zijn!

In Knokke transformeerde de onder-
neming een villa in een schitteren-
de expositieruimte voor een nieuwe 
kunststichting. 

Klantentevredenheid 
is onze eerste 

prioriteit

Radiologie “Cliniques Universitaires  
Saint-Luc„ - Sint-Lambrechts-Woluwé
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Verbouwing woning “Immo Jaco„ in kunstgalerij - Knokke

Renovatie “Sibelga„ 
Gebouw D - 

inkomsas - Brussel

Verbouwing carrosserie 
in studentenkamers 
“Wilyer„ - Namen
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Oprichting “Platieau„-gebouw met 12 appartementen 
- Doornik

Herinrichting kasteel Malou - Sint-Lambrechts-Woluwé

Renovatie vervlijf “turkse 
delegatie„ - Kraainem



Copyright in alfabetische volgorde :

Vincent Duterne 
Ondernemingen Jacques Delens NV
Pierre Gromiaux
Fred Sablon                                 
Shot & Spicy Photography
Sud Construct NV

Verbouwing van een industrieel gebouw in 
een modecentrum en woongelegenheid - 

Brussel

Kinderdagverblijf “Hectoliter„ - Brussel

Enzo Pulselli – Werfleider
“ Dit project is voor mij een zeer 

verrijkende ervaring. De omvang 
en de complexiteit van dit 
project vereist extra aandacht 
en nauwkeurigheid om aan 

de opgelegde specificaties te 
beantwoorden!  „

 

Differentiatie  
is onze kracht



Ondernemingen Jacques Delens NV
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