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Ondernemingen Jacques Delens en zijn dochter
onderneming Sud Construct zijn hoofdrolspelers in 
de bouwindustrie.

Dit jaarrapport geeft een overzicht van de grote 
projecten die we in 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de onmiddellijke omgeving hebben 
uitgevoerd of die nog aan de gang zijn. Al onze 
realisaties, ongeacht of het gaat om de bouw van 
innovatieve en duurzame woningen, de renovatie van 
gebouwen of de aanleg van infrastructuren in de stad, 
onderscheiden zich door een kwaliteitsstreven op 
basis van een almaar beter presterende organisatie 
en logistiek. 

Dit jaar vieren we een belangrijke mijlpaal in onze 
geschiedenis: 50 jaar Ondernemingen Jacques Delens. 
Op 12 januari 1967 stichtte de heer Jacques Delens, 
afkomstig uit een ondernemersfamilie, de bouwfirma 
die vandaag nog altijd fier zijn naam draagt. Dit 
jubileum is een bekroning van vele jaren groei en 
ontwikkeling van het bedrijf dankzij de inzet van 
al onze medewerkers en partners. En hoewel we 
voor grote uitdagingen staan, hebben we na 50 jaar 
meer dan ooit mooie vooruitzichten en een groot 
potentieel voor de toekomst!
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Sinds 50 jaar bouwt Ondernemingen Jacques 
Delens allerlei soorten gebouwen. Het bedrijf legt 
zich ook toe op de restauratie van geklasseerde 
gebouwen, waarvan sommige in het collectief 
geheugen gegrift zijn. In een halve eeuw tijd 
is de onderneming vanuit een aanpassing aan 
menselijke, technologische en maatschappelijke 
veranderingen gaandeweg groter geworden. Zijn 
geschiedenis is bezaaid met talloze projecten. 

Een terugblik in het gezelschap van de heren Jacques Delens (J.D.), 
stichter en Erevoorzitter, en Marc Joway (M.J.), Voorzitter van de Raad 
van Bestuur

ER WAS EENS… HOE IS ONDERNEMINGEN 
JACQUES DELENS ONTSTAAN? 
J.D. : “Ik ben als het ware begonnen op de leeftijd 
van acht jaar! De kantoren van mijn vader, een 
ondernemer, waren gevestigd in het familiehuis. 
Al heel jong leefde ik dus in een ondernemers
klimaat. Op mijn tweeëntwintigste ben ik bij 
het bedrijf van mijn vader komen werken waar 
ik vlug verschillende verantwoordelijkheden 
kreeg. Mijn vader was vooral actief in de civiel
technische en industriële sector en ik had de 
kans om mee te werken aan megaprojecten 
zoals de Zuidertoren en de Administratieve wijk.
In 1967 wou ik in de voetsporen van mijn vader 
treden en een eigen bedrijf oprichten. Onder
nemingen Jacques Delens was een feit.”

50 JAAR PASSIE 
OP BASIS VAN 
KWALITEIT 
EN DIENST
VERLENING 

02 Jacques Delens | Activiteitenverslag 2016



Een onderneming op mensenmaat, 
dichtbij zijn partners en klanten, 
waar ieder zijn competenties kan 
ontwikkelen en zich kan ontplooien. 
 
     Jacques Delens   

WAT WAREN DE BELANGRIJKE MIJLPALEN? 
J.D. : “We startten met een kleine ploeg en maak
ten jaar na jaar vorderingen zonder tegenvallers. 
Dat ging vrij vlot. Langzaamaan begon ik extra 
personeel aan te werven, zoals Marc Joway die in 
1974 bij mij in dienst trad en vandaag Voorzitter 
van de Raad van Bestuur is. 

Na de conjuncturele crisis van eind jaren 1970 
te hebben doorstaan, besloten we in 1988 een 
dochter onderneming, Sud Construct, op te rich
ten om ons toe te leggen op de renovatiemarkt. 
Dankzij het vertrouwen van onze klanten genoot 
het bedrijf vlug bekendheid. Toen stelde BESIX 
Group* (vroeger Belgische Betonmaatschappij) 
me voor om bij hen aan te sluiten en zo hun re
sidentiële activiteiten uit te bouwen. In die tijd 
waren we bij wijze van spreken ‘te klein om groot 
te zijn en te groot om klein te zijn’. Het aanbod 
was voor ons een uitstekende groeikans die ons 
zekerheid bood en tegelijkertijd onze identiteit 
veiligstelde. Ik ben BESIX heel erkentelijk. Ze 
hebben onze filosofische onafhankelijkheid en 
bewegingsvrijheid gerespecteerd en tegelijker
tijd een onderlinge afhankelijkheid tussen de 
ondernemingen bewerkstelligd.” 

WAT ZIJN UW MOOISTE VERWEZENLIJKINGEN? 
M.J. : “Er waren veel mooie projecten in die vijf
tig jaar. De renovatie van het Atomium maakt 
daar natuurlijk deel van uit. Niet alleen omdat 
het een emblematisch monument is, maar 

ook door zijn complexiteit. We stonden voor 
talloze technische uitdagingen. Een ervan was 
de plaatsing van de rvsdriehoeken waarvoor 
we een veertigtal gespecialiseerde klimmers 
monteurs inschakelden. Het veiligheidsaspect 
was ook niet te onderschatten, maar toch was 
er geen enkel ongeval tijdens de twee jaar du
rende werken. De renovatie van het Brusselse 
Congres paleis, inclusief de bouw van de ‘Square’, 
is ook een project om trots op te zijn. Zonder de 
restauratie van Villa Empain te vergeten of van 
de Botanique veel vroeger. Deze laatste was in 
velerlei opzicht een belangrijk project en in die 
tijd een minutieus werk!” 

OP WELKE MANIER IS DE BOUWSECTOR 
GEËVOLUEERD? 
M.J. : “De bouwsector heeft grote technische 
ontwikkelingen op het vlak van materialen 
doorgemaakt. Vroeger bijvoorbeeld bekistten 
we met houten planken en nagels. Na afloop 
recupereerden en rechtten we de nagels omdat 
die waardevol waren! Anderzijds is de sector 
lang onveranderd gebleven. Het is pas vanaf 
begin jaren 2000 dat we een ingrijpende evo
lutie kenden met het duurzaamheidsaspect en 
het groeiend belang van energieprestaties. Het 
betekende een echte ommekeer in onze aanpak, 
maar dat is de toekomst. Om koploper te blijven, 
hebben we in 2010 een afdeling opgericht die 
zich op energie en duurzame bouw toelegt.” 

HOE ZIET U DE TOEKOMST?  
M.J. : “Drie jaar geleden hebben we de fakkel 
doorgegeven aan een nieuw team. We zijn 
dan ook verheugd dat er vandaag een goede 
verstandhouding en een prima sfeer in onze 
onderneming heerst. We zien de toekomst 
sereen tegemoet, met een mooi orderboek 
en een voortdurende kwaliteitsverbetering. 
Door respect te betonen en vertrouwen in te 
boezemen bij al onze bouwactiviteiten.”

* (Voorheen bekend als Belgische Betonmaatschappij)

Jacques Delens, Erevoorzitter

Marc Joway, Voorzitter

0350-jarig bestaan



1967 1970 1975 1980 1985 1990      1995

Sinds zijn oprichting in 1967 is 
Jacques Delens vanuit een aan-
passing aan economische en 
maatschappelijke veranderin-
gen voortdurend geëvolueerd. 
Zijn geschiedenis kenmerkt zich 
door belangrijke mijlpalen zoals 
de oprichting van onze dochter-
onderneming Sud Construct, de 
integratie in de BESIX Group of 
de erkenning van verschillende 
beroepskwalificaties.

OPRICHTING  
SUD CONSTRUCT

1988

1975

1979

INTEGRATIE  
IN BESIX GROUP

1982

1986

BOUW AMBASSADE VAN CHINA

RESTAURATIE 
BOTANIQUE

BOUW   
KANTOREN 
SINT- 
LAMBERTUS- 
PLEIN

BOUW HOTEL  
ARCADE STÉPHANIE

OPRICHTING VAN   
JACQUES DELENS

12|01|1967

KANTOREN  
ONDERNEMINGEN JACQUES DELENS 
AAN DE FRÉLAAN

1988
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2017     1995      2000      2005        2010       2015

1995

2012

2010 20141992

2005

2009

RESTAURATIE  
VILLA EMPAIN

BOUW SQUARE  
BRUSSELS MEETING CENTER

BOUW ULB SOLVAY 
BRUSSELS SCHOOL

BOUW THON HOTELRENOVATIE  
ATOMIUM

BOUW LUCHTHAVEN 
LUIK-BIERSET

OMVORMING  
THÉÂTRE JEAN VILAR

RENOVATIE  
ARSENAAL VAN CHARROI

RENOVATIE HOTEL VAN  
HET MUSEUM VAN WATERLOO

RESTAURATIE  
KONINKLIJK DOMEIN 
‘ORANGERIE’

BOUW   
KANTOREN 
SINT- 
LAMBERTUS- 
PLEIN

BOUW  
KANTOREN WOLUWE GATE

1988

2007
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WALTER, KRAANMAN

  KWALITEIT, RESPECT 
VOOR HET MILIEU, 
EEN GOEDE BAND MET 
ONZE KLANTEN EN AL 
ONZE PARTNERS. 
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In 2016 zette Jacques Delens 
zijn diversificatiestrategie 
voort met projecten van heel 
uiteenlopende omvang en aard. 
Meer dan ooit ondersteunden 
we de activiteiten met zich 
uitbreidende R&D-activiteiten en 
een kwaliteitspolitiek van ’nul 
opmerkingen’. 
 

2016: EEN OVERGANGSJAAR 

Jacques Delens sloot 2016 af met bedrijfs
opbrengsten van 100 miljoen euro, wat over
eenstemt met een daling van 16% tegenover 2015. 

De bedrijfswinst bedroeg 3,5 miljoen euro, te
genover 5,6 miljoen euro in 2015. De concurrentie 
in Brussel en de onmiddellijke omgeving is al 
verschillende jaren bikkelhard, zowel op de 
openbare als op de privémarkt. De producten 
en diensten uit OostEuropa en de excessieve 
uitbreiding van de onderaannemersketen blijven 
een grote impact hebben op de sector, waar de 
rentabiliteit helemaal niet in overeenstemming 
is met de genomen risico’s en het productie
volume. De hierboven aangehaalde moeilijke 
markt situatie, een tijdelijke daling van onze 
projectontwikkelingsactiviteiten, de negatieve 

prijsherziening en de vertraging die een aantal 
grote projecten opliepen, zijn allemaal factoren 
die onze rentabiliteit in 2016 hebben aangetast.

OPGELEVERDE PROJECTEN IN 2016 

In de loop van 2016 heeft Jacques Delens ver
schillende belangrijke projecten beëindigd, 
zoals de nieuwe parking SaintLuc vlakbij het 
gelijknamige academisch ziekenhuis, het ge
bouw Wilfried Martens aan het begin van de 
Belliardstraat voor projectontwikkelaar Atenor 
en het nieuwe Mode en Design Centrum MAD 
in de Brusselse Dansaertwijk. Naast deze 
prestigieuze projecten hebben we in 2016 
ook nog andere projecten opgeleverd, zijnde 
Trèves 100, de uitbreiding van de lagere school 
7 & 8 in Elsene en de tweede fase van het  
woonzorg centrum Val Des Roses in Vorst.  
Dit illustreert dat de onderneming zijn diver
sificatie strategie voortzet door projecten van 
uiteenlopende omvang en karakter aan te 
nemen.

PERSPECTIEVEN VOOR 2017 

Jacques Delens wil deze strategie ook in 2017 
toepassen door zijn Research & Development 
activiteiten op te drijven en zijn organisationele 
en logistieke systematiek vanaf dag 1 van een 

DE SOM VAN  
ONZE KRACHTEN… 
EN DE UWE

Damien Magerat,  
Gedelegeerd Bestuurder
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nieuw project in te zetten en zo zijn politiek 
van ‘nul opmerkingen’ te verwezenlijken. Een 
onafgebroken kwaliteitsstreven en een milieu
vriendelijk en bewust projectbeheer, zowel op 
de privé als openbare markt, maken deel uit 
van onze doelstellingen. We willen een goede 
band met onze investeerders en openbare en 
privépartners opbouwen door alle partijen die 
voor de verwezenlijking van hun projecten op 
ons vertrouwen een zorgvuldige dienstverlening 
te verzekeren. 

Onze vooruitzichten voor 2017 zijn gunstig, wat 
bewijst dat het mogelijk is om in een complexe, 
sterk concurrende markt goede resultaten te 
ambiëren en tegelijkertijd een politiek van toe
gankelijkheid, luisterbereidheid en beschikbaar
heid te voeren. Bij Jacques Delens zijn we ervan 
overtuigd dat passie, engagement, investering 
en wilskracht stroken met kwaliteit, nakoming 
van beloften en toekomstperspectieven.

DE ONTWIKKELING VAN ONZE SECTOR  
EN REGIO VOORUITHELPEN 

Al vele jaren werkt Jacques Delens mee aan ver
schillende projecten rond economische, maat
schappelijke en milieuontwikkeling. We zijn er 
immers van overtuigd dat onze rol en missie 
zich niet hoeft te beperken tot bouwactiviteiten 
maar ook grotere projecten moet omvatten, 
waardoor we een stuwende kracht kunnen zijn 
in de ontwikkeling van onze regio. Zo heeft de 
nieuwe overdekte markthal van Abattoir in 
Anderlecht, die we in 2015 opleverden, de prijs 
‘FEBE Elements Awards’ gekregen. Deze beloning 
hebben we te danken aan de vindingrijkheid van 
het projectteam en aan de ambitieuze visie van 
ORG, het bureau voor stadsontwerp en archi
tectuur dat verantwoordelijk was voor de bouw. 

Ook een tweede project, Tivoli, kreeg een prijs 
van de overheid. Het bestond uit de bouw van 
405 wooneenheden voor citydev.brussels en de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschap
pij (BGHM). Het kringloopeconomie programma 
‘be circular – be brussels’ nomineerde dit vlak
bij de site Tour & Taxis gelegen project voor 
zijn innovatief afvalbeheer, de recycling van 
verschillende afbraakmaterialen en een eco
logische aanpak van het transport. 

Op een heel ander vlak hebben we met succes 
verschillende managementtools ontwikkeld en 
geïmplementeerd om op de dag van de voor
lopige oplevering ‘nul opmerkingen’ te hebben 
en zo de kopers maximaal tevreden te stellen. 
Voor onze onderneming is deze politiek een 
garantie op een positieve terugkoppeling en van 
groot belang voor de toekomst. In een sector 
waar het niet ongewoon is om kritiek te horen 
van privé of openbare partners op het ogenblik 
van de sleuteloverdracht zijn deze nieuwe tools 
essentieel. 

Meer dan ooit zit Jacques Delens in een dyna
miek van positieve ontwikkeling die zich vertaalt 
in een hernieuwd vertrouwen van onze klanten 
en investeerders en in talloze nieuwe projec
ten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
daarbuiten.

Damien Magerat, 
Gedelegeerd Bestuurder

>  CANAL DISTRICT - BRUSSEL 
Arch. : Architectes Associés (Marais II)  & Axent (Marais I)
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04|  
> WEEK VAN DE BOUW

05| > TRÈVES 100

04| > TANGLA HOTEL BRUSSELS

06| 
> PARKING SAINTLUC

APRIL 2016
Week van de Bouw 2016 
Actieve deelname van Jacques Delens aan 
de Week van de Bouw 2016, met 2 dagen 
ontdekkingsactiviteiten op onze werven voor 
Brusselse leerlingen tussen 10 en 14 jaar.  

Tangla Hotel Brussels 
Opening van het Tangla Hotel Brussels  
in SintLambrechtsWoluwe. 

MEI 2016
Trèves 100
Ondertekening van de voorlopige oplevering 
van het project ‘Trèves 100’, dat bestond uit de 
omvorming van het voormalige ambassadegebouw 
van Finland in woningen en winkels.

JUNI 2016 
Trebel 
Oplevering van het kantoorgebouw TREBEL,  
later omgedoopt tot ‘Wilfried Martens’, waarin 
het Europees Parlement zijn intrek neemt. 

Saint-Luc
Oplevering van een 985 plaatsen tellende 
parking voor het personeel van het Academisch 
ziekenhuis Saint-Luc.

AUGUSTUS 2016 
Coparty 3
Lancering van het bouwproject voor BESIX RED, 
Coparty 3, een residentieel complex met hoge 
energieprestaties in Nijvel.

08| > COPARTY 3

09| > SANS SOUCI

06| > TREBEL
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Als bouwkundig ingenieur 
heeft dit openbaar 
project van 36 passieve 
woningen me veel 
bijgebracht.

  

De ‘design & build’-aanpak impliceerde een 
nauwe samenwerking met de architect.  
Net afgestudeerd kon ik op de werf verifiëren 
wat ik had geleerd. Ik vond ook het creatieve 
aspect en de voortdurende zoektocht naar 
aangepaste oplossingen voor isolatie, 
luchtdichtheid en logistiek heel interessant. 
Het was, ten slotte, een project dat veel 
teamspel en een dagelijks overleg met 
oprechte ervaringsuitwisselingen vereiste. 
Ook als vrouw in een veeleer mannelijke 
wereld.

Maxime Van Dievoet,  
werftechnieker                
        

TIVOLI >   10|

VAL DE ROSES >   12|

SEPTEMBER 2016 
Sans Souci
Feestelijke opening van het passiefbouwcomplex  
‘Sans Souci’ in Elsene.

OKTOBER 2016 
Tivoli
Eerstesteenlegging van ons prestigieus duurzaam 
project ‘TIVOLI’ in aanwezigheid van Céline Fremault, 
Brussels minister van Wonen. 

NOVEMBER 2016 
Foodmet 
Toekenning van de Award ‘Precast in Buildings’ aan 
Foodmet, de nieuwe voedingshal op de site van Abattoir 
in Anderlecht. Foodmet valt op door zijn gevel in 
geprefabriceerde betonplaten met grote decoratieve 
uitsnijdingen. Door de functie van het gebouw kon de 
ruwbouw ook als afwerkingselement fungeren.

DECEMBER 2016
Val des Roses 
Einde van de uitbreidingswerken aan het woon 
zorgcentrum Val des Roses van het OCMW in Vorst. 

FOODMET >   11|
>  ST PIERRE ET PAUL - NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Arch. : A.D.E

06| > TREBEL
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GEOGRAFISCHE VERDELING

Brussel
79%

Wallonië
21%

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

Immobiliën

Diensten*
Huisvesting

Kantoren

45,9%

9,5%

39,1%

5,5%

BEDRIJFSSECTOREN

KERNCIJFERS 
2016

231 
medewerkers 45% ARBEIDERS 55% BEDIENDEN

TYPE OPDRACHTGEVER

Privé
51%
Publiek
49%

TYPE OPDRACHT

Nieuwbouw
75%
Renovatie
25%

Het orderboek  
bereikte  
een totaal van 

€ 145,9 mio

OMZET (in € miljoen)

201620152014

112.327.658
133.585.488

113.341.374

Sud Construct 10.584.209 14.267.437 13.414.066
Projectontwikkel. 5.815.434 14.278.857 5.459.686
Jacques Delens 95.928.015 105.039.194 94.467.622
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ACTIVITEITSDOMEINEN

RESTAURATIE

Bouw

Projectontwikkeling

RENOVATIENIEUWBOUW
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ARNAUD, WERFTECHNICUS

ONZE ACTIVITEITEN 
2016

>  CANAL DISTRICT - BRUSSEL 
Arch. : Architectes Associés (Marais II)  & Axent (Marais I)
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De werf van  
Canal District is complex 
in zijn configuratie en  
inplanting in de wijk.
Het project vertegenwoordigt 6.000 m² 
grondoppervlakte, grenst aan drie straten, 
bestaat uit zowel kleinere huizen als hogere 
gebouwen en is een ontwerp van twee 
verschillende architectenbureaus. Voor dit 
85% passieve complex maakten we gebruik 
van uiteenlopende materialen en technieken: 
holle vloerelementen, klassieke vloerplaten, 
dubbele betonwanden, metselwerk in 
kalkzandsteen… De tweejarige opleiding die 
ik op de ontwerpafdeling van BESIX genoot, 
kon ik maximaal benutten, vooral bij de 
samenwerking met de studiebureaus.

Arnaud Launoy,  
werftechnieker  

Bouw en renovatie van openbare 
en privégebouwen, school- 
en ziekenhuisvoorzieningen, 
prestigieuze woningen in de 
stadsstructuur, kantoorruimtes, … 

Jacques Delens is actief in Brussel en Wallo
nië, in de bouw en renovatiesector voor zowel 
privé als openbare opdrachtgevers. Sinds zijn 
oprichting, valoriseert het de rol van elke me
dewerker maar ook die van zijn handelspartners 
en klanten.  Het management steunt op de 
waarden toegankelijkheid en luisterbereidheid. 
 
Sinds 50 jaar bouwt Jacques Delens kantoor, 
woon en dienstverlenende gebouwen (woon 
en/of zorgcentra, hotels, kinderdagverblijven, 
scholen, sportcentra, auditoria, bioscopen, 
zwembaden), industriecomplexen, ... Daarnaast 
renoveren we regelmatig door de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen 
geklasseerde gebouwen. We ontwikkelen ook 
onze eigen vastgoedprojecten met flatgebou
wen van tien tot dertig wooneenheden. Deze 
gezellige en gastvrije appartementen bieden 
een hoge levenskwaliteit omdat ze zowel  
modern, comfortabel als milieuvriendelijk zijn 
en veel lichtinval bieden. 
 
Ten slotte neemt ze deel aan architectuur
wedstrijden en aan talloze particuliere of 
openbare aanbestedingen, voor zover deze haar 
toelaten om haar competenties en innovatie
gerichte aanpak in te zetten.

ONS EXPERTISE
NIVEAU KOMT 
TOT UITING IN  
TALLOZE WERVEN
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VAL DES ROSES (OCMW) 
BOUW VAN TWEE ‘CANTOU’-UITBREIDINGEN 
IN TWEE FASEN TERWIJL HET  
WOON-ZORGCENTRUM OPENBLEEF.  
Het concept van cantou bestaat erin dat de 
kamers van de bewoners zich rond de gemeen
schappelijke leefruimte bevinden, in tegenstel
ling tot de traditionele zorgcentra die veeleer op 
het ziekenhuissysteem gebaseerd zijn. 

> VAL DES ROSES (OCMW)  - VORST 
Arch. : Archigraph scs
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KLINIEK SINTJAN
WERKEN IN VERSCHILLENDE FASEN.  
De bouw van een dagziekenhuis, 4 operatie
zalen en technische lokalen voor de logistieke 
afdeling. De werken vonden plaats terwijl de 
ziekenhuisdiensten operationeel bleven.

> CLINIQUE SAINT-JEAN 2
>  KLINIEK SINT-JAN - BRUSSEL 

Arch. : AAU - Atelier d’Architecture et d’Urbanisme
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> NOORDSTATION - BRUSSEL
Arch. : Eurostation

TOTALE OPPERVLAKTE 

 34.000 m2  
 

 6.000 m2 
TEGELS  

 17.000 m2 
EPOXY

 5.500 m2 
BOUWSTENEN
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Een bouwbedrijf krijgt niet snel de kans 
om een dergelijk station te restaureren, 
om het zijn cachet terug te geven en 
tegelijkertijd het oorspronkelijke uitzicht 
te behouden. 

Als werfvoorbereider was er veel werk in 
de aanloop naar de uitvoering, namelijk het 
project verhelderen, de onderaannemers 
op het juiste spoor zetten, de verschillende 
aspecten verenigen in een uitvoeringsplan 
dat overeenstemt met de bestaande 
situatie. Het was een bijzonder leerrijk 
project met als basis een gebouw dat van 
voor de Tweede Wereldoorlog dateerde. 
We hebben ruimtes ontdekt die vandaag 
niet meer functioneel zijn, zoals een 
wachtkamer. Het station bleef open tijdens 
de hele duur van de werken. De fasering 
was dus complex maar essentieel om het 
station voor de reizigers toegankelijk te 
houden.
 
Thomas Vanderkerken,  
werfvoorbereider             

NOORDSTATION
RENOVATIE VAN HET STATION.
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>  TREBEL - BRUSSEL 
Arch. : Jaspers - Eyers & Partners

TREBEL
BOUW VAN EEN NIEUW KANTOORGEBOUW 
VOOR HET EUROPEES PARLEMENT. 

Deze nieuwbouw met kleurige gevelaccenten 
en een oppervlakte van 40.000 m² behaalde 
het BREEAM ‘Excellent’ certificaat. Het pro-
ject in het centrum van Brussel, dat Jacques 
Delens in een JV met BESIX realiseerde, was 
een logistiek huzarenstuk wegens een beperkte 
toegang tot de werf en een quasi onbestaande 
stockeerzone.
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COMPLEX  
MET HAGELTOREN 
HERBESTEMMING VAN EEN GEKLASSEERDE 
EN ONGEWONE SITE MET HAGELTOREN IN 
BLOEMENHOFWIJK IN HET CENTRUM VAN 
BRUSSEL.  

Dit overblijfsel uit het industriële tijdperk zal 
omgevormd worden tot een cultureel en op
leidingscentrum. De site zal bestaan uit een 
theaterzaal voor wijkinitiatieven, een foyer met 
bar, een sportzaal, een polyvalente zaal, klassen 
en een bibliotheek. De werken omvatten ook de 
renovatie van de Toren die tot het bouwkundig 
erfgoed behoort.

>  COMPLEX MET HAGELTOREN - BRUSSEL 
Arch. : BEAI

57 T  STAAL

34 T   

METALEN SKELETSTRUCTUREN

TOTALE OPPERVLAKTE 

3.500 m2
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>  PARKING SAINT-LUC - BRUSSEL 
Arch. : Modulo Architects

PARKING SAINTLUC
BOUW VAN EEN PARKING VOOR 
HET PERSONEEL VAN HET ACADEMISCH 
ZIEKENHUIS SAINT-LUC.

Deze halfopen parking van de nieuwste genera
tie heeft een totale oppervlakte van 26.000 m², 
verdeeld over 2 bovengrondse en 3 onder
grondse verdiepingen, en telt 985 plaatsen. Zijn 
bekleding van ruwhouten verticale lamellen 
creëert een ritme in de open gevels en zorgt 
voor natuurlijk licht in de hele parking.
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Dit is een mooi project zowel op het vlak 
van prefabricatiestudie, structuur als 
gebruikte materialen. 

Het betonnen gebouw van vier verdiepin-
gen is volledig met hout bekleed. Het 
dak bestaat uit verschillende hellende 
dakschilden met geprefabriceerde 
panelen van 18 m lang en 2,5 m breed. 
Omdat het gelijkvloers bestemd is voor 
winkels, moesten we rekening houden met 
een krappe bouwtijd. Verificatie van de 
plannen, organisatie van de bestellingen  
en leveringen, plaatsing, veiligheid, 
planning… We hebben als een hecht team 
samengewerkt met de projectleider, en 
konden vol vertrouwen het project op tijd 
beëindigen.
 
Michaël Nitelet,  
werfleider           

BUSINESS CENTER
BOUW VAN EEN HANDELSCENTRUM.

> BUSINESS CENTER - CHAUMONT-GISTOUX 
Arch. : SM Atelier D - A3 Architecture

1.400 m2
HOUTEN VAKWERK

TOTALE OPPERVLAKTE 

4.100 m2

345 T  STAAL
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ACTIVITEITSDOMEINEN

Bouw

RENOVATIE

Actief in Brussel en Wallonië, in de bouw- en renovatiesector voor 
zowel privé- als openbare opdrachtgevers.

Via Sud Construct zijn we ook actief in de renovatie en modernisering 
van zorgeenheden, kantoorinrichting, bouw van kleinere flatgebouwen 
(van vier tot acht appartementen) en luxewoningen.

NIEUWBOUW
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MALOU
GRONDIGE RESTAURATIE
VAN KASTEEL MALOU.

>  KASTEEL MALOU - BRUSSEL 
Arch. : Axent Architects
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DETHIOUX

Het renovatie- en uitbreidingsproject 
Dethioux, een woning uit de jaren 1930 in 
Schaarbeek, was een bijzonder verrijkende 
ervaring. 

Het was een project uit het hogere 
segment, waarvoor we verschillende 
onderaannemers inschakelden die zich aan 
een strikte planning dienden te houden. 
Ongeacht of het ging over de verdeling van 
de kamers of de materialen, dit project 
kreeg vaste vorm naarmate de werken vor-
derden. De architecturale elementen zoals 
lijstwerk, schoorsteenmantels, ramen en 
loggia’s werden ter plaatse gerestaureerd. 
De uitbreiding vereiste speciale technieken 
om de aanbouw te laten aansluiten op  
het oude gedeelte, met name bij de creatie 
van een plantenmuur en de bouw van  
een zwembad in de kelderverdieping.
 
José Rangel,  
werfbeheerder   

>  DETHIOUX - BRUSSEL 
Arch. : Roose Partners Architects
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BELFIUS
RENOVATIE VAN RESTAURANT-CAFETARIA.

>  BELFIUS - BRUSSEL 
Arch. : NC & BHAM Architecture
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Een van de uitdagingen van dit project 
bestond erin om de werken uit te voeren 
terwijl de bewoners en het verplegend 
personeel de ruimten bleven gebruiken. 

We moesten dus zorgen voor een 
water-, geluid- en stofdichte oplossing 
en de functionaliteit en veiligheid 
van het gebouw verzekeren. We 
werkten gefaseerd en op basis van 
een strakke planning. Onze expertise 
op het vlak van bejaardentehuizen en 
medische structuren bleek essentieel: 
respect voor de brandnormen met 
een belangrijke compartimentering, 
verpleegoproepsystemen, kennis van 
de specifieke behoeften van personen 
met beperkte mobiliteit, enz. Zonder 
het menselijke aspect te vergeten, dat 
psychologisch inzicht en aandacht voor  
de noden van de bewoners impliceert.
 
Tanguy Jadoul,  
werfleider            

VESPER 
RENOVATIE EN UITBREIDING VAN  
EEN WOON-ZORGCENTRUM IN VORST.

> VESPER - BRUSSEL 
Arch. : Bureau d’Architecture  

Engineering Verhaegen
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TYTGAT
REALISATIE VAN EEN 
APPARTEMENTSGEBOUW.

>  TYTGAT - BRUSSEL 
Arch. : A.D.E.

29Onze activiteiten Sud Construct 2016



GEËNGAGEERDE 
SPELER
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LEAN MANAGEMENT OP ONZE WERVEN 
LEAN Management (of vereenvoudigd beheer) bestaat erin om alles 
te omzeilen wat geen toegevoegde waarde voor de klant creëert. En 
Jacques Delens heeft dit goed begrepen. Door LEAN Management toe 
te passen op al onze projecten geven we meer verantwoordelijkheid 
aan de arbeiders en engageren we alle ontvangende partijen, van 
ontwerpers en ondernemer tot leveranciers.

BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN  
ONDERSTEUNEN 
 
Als partner van toegepaste opleidingen vervolgt 
Jacques Delens zijn investeringen in het piloot
project ‘immersiestage in een bouwfirma’. Dit 
is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Confederatie Bouw. Anderzijds 
blijft het bedrijf de sociale economieonder
nemingen steunen hetzij via lezingenreeksen 
hetzij door een partnerschap in projecten of 
missies. Het bedrijf heeft trouwens BRC Bouw 
logistieke steun geboden bij de uitwerking 
en opvolging van een vernieuwend educatief 
project. Het betreft de ontwikkeling en bouw 
van een autonome multifunctionele module 
op ware grootte, met respect voor de principes 
van de kringloopeconomie.

TECHNOLOGIE IN DIENST VAN HET MILIEU 
 
Dankzij onze afdeling Energie en Duurzame 
Bouw zijn we actief in R&Dprojecten in sa
menwerking met verschillende universiteiten 
en actoren die relatief ver afstaan van de 
bouwsector. We nemen deel aan verschillende 
onderzoeksprojecten rond technologische inno
vaties, virtuele realiteit, toegevoegde realiteit 
en luchtdichtheid.

DE SECTOR STIMULEREN 
 
Jacques Delens vindt het belangrijk om buiten 
het gestigmatiseerd kader van de bouwwereld 
te treden. Op die manier willen we een prachtige 
sector nieuw leven inblazen die vroeger te hard 
heeft geleden onder waardeoordelen. Vandaag 
zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat waar
de, kwalitatief werk, respect voor de mensen, 
identificatie en zichtbaarheid belangrijke 
hulpmiddelen zijn voor een goede rentabiliteit 
en een voor de sector broodnodig dynamisch 

imago. Jacques Delens schaart zich vol ambitie 
en wilskracht achter deze perspectieven. 

Enkele andere acties in 2016:
>  Jacques Delens wordt Bestuurder van het 

Kennisplatform Energieneutraal Bouwen 
>  Aedificasprijs 2016 voor het Poverelloproject
>  Speelgoedinzameling voor de kinderen 

van Pensionnat Henri Jaspar in Watermaal
Bosvoorde 

>  Terbeschikkingstelling van manden met 
biologisch fruit uit de sociale economie voor 
het personeel 

>  be circular  be brussels (Tivoli, City Dox en 
politiezone Evere)

>  Ondersteuning van de 24 u. van Ter Kamerenbos 
>  Terbeschikkingstelling van torenkranen voor 

brandweeroefeningen 
> Deelname aan operatie Thermos

Jacques Delens wil maatschap-
pelijk verantwoord handelen en 
zet zich in voor duurzame  
ontwikkeling. In samenwerking 
met andere economische en  
institutionele actoren ontwikke-
len we met name opleidings-  
en milieuprojecten.
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BALANS > PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA (in duizend euro) 2016 2015
VASTE ACTIVA  9.289 9.360
III.  MATERIELE VASTE ACTIVA 1.576 1.463
 A.  Terreinen en gebouwen 191 196
 B.  Installaties, machines en uitrusting 482 476
 C.  Meubilair en rollend materieel 661 707
 E.  Andere materiële vaste activas 242 84
IV.  FINANCIELE VASTE ACTIVA 7.713 7.897
 A.  Verbonden ondernemingen 6.708 6.708
 C.  Overige financiële vaste activa 1.005 1.189
VLOTTENDE ACTIVA  51.074 50.614
V.  VORDERINGEN OP MEER DAN ÉEN JAAR 1.273 1.273
 A.  Handels vorderingen 1.273 1.273
VI.  VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 11.343 10.341
 A.  Voorraden 2.027 6.195
 B.  Bestellingen in uitvoering 9.316 4.146
VII.  VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 28.709 28.842
 A.  Handelsvorderingen 22.837 25.357
 B.  Overige vorderingen 5.872 3.485
VIII. GELDBELEGGINGEN 0 0
 B.  Overige vorderingen 0 0
IX.  LIQUIDE MIDDELEN 9.563 10.066
X.  OVERLOPENDE REKENINGEN 186 92
TOTAAL DER ACTIVA  60.363 59.974

PASSIVA (in duizend euro) 2016 2015
EIGEN VERMOGEN  12.127 11.995
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 3.855 3.723
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN   3.711 2.757
VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten 3.711 2.757
SCHULDEN  44.525 45.222
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 0 0
 A.  Financiële schulden 0 0
  4. Kredietinstellingen 0 0
IX.  SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 44.419 45.035
 A.  Schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen het jaar 2.561 0
 C.  Handelsschulden 27.999 31.560
 D.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering 7.246 9.633
 E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.131 2.054
 F.  Overige schulden 4.482 1.788
X.  OVERLOPENDE REKENINGEN 106 187
TOTAAL DER PASSIVA  60.363 59.974

*  Beknopte vorm 
(in zijn verslag heeft de commissaris een goedgekeurde verklaring zonder voorbehoud afgeleverd)
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RESULTATENREKENING > PER 31 DECEMBER 2016

RESULTATENREKENING (in duizend euro) 2016 2015
I.  BEDRIJFSOPBRENGSTEN 99.927 119.323
 A.  Omzet 97.706 120.866
 B.  Wijziging in de bestellingen in uitvoering 1.033 2.523
 B.  Geproduceerde vaste activa 170 0
 D.  Andere bedrijfsopbrengsten 1.018 980
II.  BEDRIJFSKOSTEN -96.388 -113.737
 A.  Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 75.443 94.125
 B.  Diensten en diverse goederen 4.910 5.235
 C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.406 14.676
 D.   Afschrijvingen, waardeverminderingen op oprichtings 

kosten, op immateriële en matëriele vaste activa
342 452

 E.   Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen  
in uitvoering en handelsvorderingen

29 0

 F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten 954 1.044
 G.  Andere bedrijfskosten 304 293
III. BEDRIJFSWINST 3.539 5.586
IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2.171 1.084
V. FINANCIËLE KOSTEN -478 -229
VI.  WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFS-UITOEFENING VÓÓR 

BELASTING
5.232 6.441

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN 0 0
IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 5.232 6.441
X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -1.200 -2.043
XI.  WINST VAN HET BOEKJAAR 4.032 4.398
XIII.  TE BESTEMMEN WINST VAN HET  BOEKJAAR 4.032 4.398

RESULTAAT VERWERKING (in duizend euro) 2016 2015
A.  TE BESTEMMEN WINSTSALDO 7.755 4.898
 A.1. Te bestemmen winst van het boekjaar 4.032 4.398
 A.2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 3.723 500
C.  ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 0 0
D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT 3.855 3.723
F. UIT TE KEREN WINST -3.900 -1.175
 1. Vergoeding van het kapitaal 3.900 1.175

> MAD - BRUSSEL 
Arch. : V+Multiprofessionelle d’Architectes 

Bureau Bouwtechniek

HEEL VEEL DANK voor deze realisatie. We hebben nog 
altijd het gevoel in een droom beland te zijn!

Le MAD   

MAD
OMVORMING VAN EEN INDUSTRIEEL GEBOUW IN  
EEN MODE- EN WOONCOMPLEX IN BRUSSEL
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RAAD VAN BESTUUR

Jacques Delens > Erevoorzitter

 Damien Magerat > Gedelegeerd Bestuurder

 Philippe Quoilin > Bestuurder

 François Malfait > Bestuurder

 Marc Joway > Voorzitter

 Johan Beerlandt > Bestuurder

 Michel Moser > Bestuurder

Bedrijfsrevisor: Mazars Bedrijfsrevisoren – CBVA, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens
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DIRECTIECOMITÉ

 Damien Magerat > Gedelegeerd Bestuurder

 Jonathan Couvreur > Administratief en Financieel Directeur

 Delphine Deltenre > Directeur Human Resources

 Michel Viroux > Algemeen Directeur Jacques Delens

 Pierre Velaerts > Directeur Studieafdeling Jacques Delens

 Etienne Banse > Algemeen Directeur Sud Construct

MANAGEMENT COMITÉ

Van links naar rechts:  
Philippe Haim et Martin François (Technisch Directeuren), Hugues Michaux (Logistiek Directeur), Olivier Paulus (Technisch Directeur)
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Va
ria

Magazijn
Hemelstraat 4,
1651 Lot

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
> Klasse 1, cat. D13 – D25

BTW
BE 0400 471 428

CERTIFICATEN
ISO 9001 (Kwaliteit)
ISO 14001 (Milieu)
VCA** 2008/5.1 (Veiligheid)
Ecodynamische onderneming  
(Leefmilieu Brussel)
Lid van de cluster ecobuild.brussels

ERKENNINGEN
> Klasse 5, cat. D
> Klasse 5, cat. D1
> Klasse 2, cat. E
> Klasse 2, cat. G

BTW
BE 0427 450 591

COPYRIGHT 
© Vincent Duterne
© Yvan Glavie
© Maxime Delvaux
© Carol Kohen
BESIX NV
Ondernemingen Jacques Delens NV
Sud Construct NV

REALISATIE 
thecrewcommunication.com
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50 JAAR, DAT IS NIET EEN EVENT 
OP ZICH. DAT IS EEN ALBUM VOL 
HERINNERINGEN, WAARVAN WE EERDER 
INDIVIDUEN DAN GEREALISEERDE 
PROJECTEN ONTHOUDEN.  
 

>  TIVOLI - BRUSSEL 
Arch. : SM Adriana



Sud Construct NV
Groenkraaglaan 1
B – 1170 Brussel

T : +32 (0)2 788 54 00
F : +32 (0)2 788 54 54
info@sudconstruct.be

www.sudconstruct.be

Ondernemingen Jacques Delens NV
Groenkraaglaan 1
B – 1170 Brussel
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www.jacquesdelens.be




