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LE PALACE, BRUSSEL
Opdrachtgever: Le Palace  
Arch.: Atelier d’Architecture Alain Richard
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We zullen ook ons uiterste best doen 
om onze projecten op de privé en 
openbare markt op een milieuvriendelijke 
en milieubewuste manier te beheren, 
en een nauwgezette en professionele 
service te bieden. Deze service staat 
dicht bij de investeerders en partners die 
ons hun vertrouwen schenken door de 
uit voering van hun projecten aan ons toe 
te vertrouwen.

Tegelijk wil Jacques Delens meer 
aandacht besteden aan startups, 
privébouwbedrijven en innoverende 
producten die zijn groei kunnen onder
steunen en zijn energieprestatiebeleid 
kunnen versterken.

De toekomst van Jacques Delens ziet er 
veelbelovend uit. Ondanks de com
plexe markt en de hevige concurrentie 
is het mogelijk om goede resultaten na 
te streven, en tegelijk een nabij, aan
dachtig en beschikbaar management te 
behouden. Bij Jacques Delens geloven 
wij sterk dat passie, engagement, 
investering en wilskracht gepaard gaan 
met kwaliteit, nakomen van de beloften 
en toekomstperspectieven.

In 2018 willen Jacques Delens en dochteronderneming 
Sud Construct zich blijven onderscheiden door zowel 
hun R&Dactiviteiten als een echt organisatorisch en 
logistiek systeem voort te zetten. 

Jacques Delens... 
Evoluties, perspectieven 
en doelstellingen

Veel leesplezier.

Damien Magerat
Gedelegeerd Bestuurder

CORPORATE › VOORWOORD
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We zetten ons 
kwaliteitsbeleid van 
“nul opmerkingen” 
voort. 

DAMIEN MAGERAT
GEDELEGEERD BESTUURDER

“
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OPRICHTING 
van Ondernemingen 
Jacques Delens

JACQUES DELENS 
RENOVEERT 
het Arsenaal van Charroi 
in Brussel

RESTAURATIE 
van de Kruidtuin in 
Brussel

INTEGRATIE 
in de Groep BESIX OPRICHTING 

van zijn filiaal, Sud Construct

1967 1979 1982 1988 1992

Geschiedenis

Bouw

Bouw

Projectontwikkeling

Nieuwbouw
Restauratie
Renovatie

Nieuwbouw
Renovatie

CORPORATE
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JACQUES DELENS 
BOUWT 

het Square Brussels 
Meeting Center in THV

2005 2009 2014 2016 2017

JACQUES DELENS 
NEEMT DEEL 
aan de bouw van Liège 
Airport

OPLEVERING
aan het Europees Parlement van het 
Trebelgebouw, dat herdoopt werd tot 
het “Wilfried Martens”gebouw

JACQUES DELENS 
HAALT 
het contract binnen voor de atypi
sche renovatie van het Atomium

JACQUES DELENS 
BEGEEFT ZICH 

op de markt van de luxewoningen 
met de ondertekening van twee 
contracten: Greenhill Park voor 

Immobel in SintPietersWoluwe en 
Hamoir 14 voor Eaglestone in Ukkel

ACTIVITEITENVERSLAG 2017 | JACQUES DELENS 7



RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITÉ
ALGEMEEN  
SECRETARIAAT

Raad van bestuur 
& comités 

CORPORATE

Marc Joway,  
Voorzitter

François Malfait,  
Bestuurder

Damien Magerat,  
Gedelegeerd Bestuurder

Alain Delens,  
Bestuurder

Johan Beerlandt,  
Bestuurder

Jan Gesquière*,  
Bestuurder

Rik Vandenberghe,  
Bestuurder

Phillipe Quoilin,  
Bestuurder

Damien Magerat,  
Gedelegeerd Bestuurder

Delphine Deltenre,  
Directeur Human Resources

Michel Viroux,  
Algemeen Secretaris

Etienne Banse,  
Algemeen Directeur Sud Construct

Jonathan Couvreur,  
Administratief & Financieel Directeur

Bernard Blaszczak,  
Directeur Uitvoering Jacques Delens

Pierre Velaerts,  
Directeur Studieafdeling Jacques Delens

(*) Perm. repr. of JADEL bvba
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MANAGEMENTCOMITÉ

Claude Pimpurniaux
Technisch Directeur – Expert Kwaliteit

Martin François,  
Technisch Directeur

Hugues Michaux,  
Directeur Logistiek

Olivier Paulus,  
Technisch Directeur

EEN BRILJANT EN AMBITIEUS MAN  
IS NIET MEER

Jacques Delens, oprichter en erevoorzitter van 
Ondernemingen Jacques Delens, overleed op 6 december 
2017, na 50 jaar aan het hoofd van de onderneming. 

Hij werd geboren in 1926 en werd al van in zijn prille 
kinder jaren ondergedompeld in de wereld van engineering 
en ondernemerschap. In 1967 richtte hij zijn eigen onder
neming op. Die boekte snel vooruitgang en wist zich vlot 
aan te passen aan de menselijke, technologische en 
maatschappelijke evoluties.

Maar voor Jacques Delens was de bouw en 
vastgoed sector in de eerste plaats een buiten
gewoon menselijk avontuur. Zijn grootste bekom
mernis? Zijn medewerkers. Hij wilde dicht bij hen 
staan en deed er alles aan om hun welzijn te opti
maliseren. De belangrijkste waarden? Vertrouwen, 
respect en verantwoordelijkheidszin. Een groot 
man met diep verankerde familiewaarden is van 
ons heengegaan.

Bernard Blaszczak,  
Directeur Uitvoering Jacques Delens

Philippe Haim,  
Technisch Directeur
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CORPORATE

Innovatie

“ In de bouwsector zijn er 
enorm veel innovaties. 

Als BIM Manager pas ik deze 
collabo ratieve werkmethode 
toe. Op die manier kan ik antici
peren op problemen op de bouw
plaatsen en de uitvoering zo goed 
mogelijk voorbereiden op basis 
van digitale maquettes in 3D. 

Dankzij BIM en het werk en de investering 
van alle bouwactoren lopen we voor op 
de studies die nodig zijn in een project. 
Op die manier kunnen we eventuele 
coördinatieproblemen opsporen en tijdig 
reageren op onze bouwplaatsen. ”
JORGE CORDERO
BIMBEHEERDER

BIM
BIM (Building Information Modeling/Management) 
maakt vandaag integraal deel uit van onze projecten. 
Dankzij deze collaboratieve werkmethodologie zijn 
we in staat om te anticiperen op problemen op de 
bouwplaats en indien nodig in te grijpen. Meer nog: 
als we informatie gaan integreren op basis van digitale 
maquettes kunnen we de essentie van het project 
en de verwachtingen van onze klanten begrijpen, 
maar ook efficiënter te werk gaan. De voordelen van 
deze methode zijn onbetwistbaar. Dat blijkt uit het 
project Oxygen, het belangrijkste pilootproject van 
deze transitie naar het Building Information Modeling/
Management. 

OPERATIONELE STRATEGIE  
KWALITEIT EERST

Onze missie? Onze klanten tevreden stellen. Daarom doen 
wij er alles aan om realisaties van hoge kwaliteit te promoten 
en uit te voeren, in overeenstemming met hun wensen. 

De bouwsector staat op een keerpunt 
in zijn geschiedenis. Innoverende tools, 
nieuwe technologieën, hyperconnecti
viteit, digitalisering ... allemaal middelen 
die Jacques Delens wil gebruiken om 
zijn teams op te leiden en zijn klanten, 
leveranciers en partners te dienen.

In 2017 lanceerde Jacques Delens 
met succes drie nieuwe diensten 
ter ondersteuning van zijn operationele 
strategie: Building Information 
Management (BIM), LEAN Management 
en de Dienst RisicoAnalyse (DRA). 
Drie middelen die essentieel zijn voor de 
bouwkunst.
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PROJECTEN
LEAN begon bij Jaques Delens in 2016 
met het project Jardins de l’Orne. Na het 
succes van dit eerste project is de imple
mentatie van LEAN een van de doel
stellingen geworden voor de directie van 
Jacques Delens.

Vóór het opstarten van de projecten 
hebben we de teams samengesteld. 
In 2017 hebben meer dan dertig collega’s 
de opleidingen gevolgd waarin LEAN 
management en de implementatie ervan 
op de bouwplaats werden uitgelegd.

Het belangrijkste principe van LEAN is 
permanente verbetering. Daarom willen wij 
de procedure in 2018 blijven ontwikkelen 
met de 5Smethode, logistieke analyse, 
dynamisch installatieplan, enz ... We zijn 
ervan overtuigd dat we daarin zullen 
slagen omdat we over de belangrijkste 
troef hiervoor beschikken: de motivatie.

“ In 2017 werd LEAN 
geïmplementeerd in zes van 

onze projecten (nieuwbouw en 
renovaties). Momenteel werken 
we vooral aan de planning met 
het LPSsysteem (Last Planner 
System), een collaboratieve 
planningsmethode waaraan alle 
bouwactoren van de werf actief 
moeten deelnemen. 

Elke week worden LPSvergaderingen 
georganiseerd om de planning te be
spreken. De teamleiders nemen deel 
aan deze vergadering, waarin ze een 
verbintenis aangaan voor de activiteit die 
ze gaan uitvoeren. Dat zorgt voor een 
nauwkeurige en betrouwbare visie op de 
planning. ”
ANNA ALEPUZ BENACHES
INGENIEUR METHODES & PLANNING

MANON BRANCART
BEHEERDER PLANNING

> 30
DEELNEMERS

6
LEAN
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CORPORATE › INNOVATIE

Het hele jaar lang 
streefde de onderneming 
ernaar een beleid van 
“diversifiëring” toe te 
passen in sectoren zoals 
de nieuwe technologieën 
of energiebesparing. 

2017 was op het vlak van onderzoek 
& ontwikkeling immers een topjaar 
bij Jacques Delens. Een blik op de 
vier sleutelprojecten.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING  
EEN UNIEKE AANPAK M.B.T. DIVERSIFIËRING

BE CIRCULAR 2017
Projectoproep van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het kader van 
het GPCE (Gewestelijk Programma voor 
Circulaire Economie).

Doel: de Brusselse economische 
initiatieven ondersteunen die kaderen 
in de circulaire economie en die de 
strijd aangaan tegen verspilling van 
grondstoffen en hergebruik aanmoedigen. 
Jacques Delens kwam voor deze 
projectoproep als winnaar uit de bus voor 
de renovatie van de site van de oude 
Loodtoren in hartje Brussel.

DIENST RISICO-
ANALYSE  (DRA)
De analyse van de risico’s van een 
project is bedoeld om de bouw risico’s 
in de gebouwschil, de structuur, 
de samen stelling van de wanden op 
het vlak van hygrometrie, de brand
stabiliteit, het geluidscomfort te meten, 
te bepalen en op te lossen. Aan de 
hand van die analyse kunnen ook 
de gevolgen worden geëvalueerd op 
technisch en financieel vlak en wat de 
termijn betreft.

“ Het doel van de DRA bestaat 
erinde kwaliteit van de 

projecten te garanderen door de 
risico’s onder controle te houden. 
De risicoanalyse is gebaseerd op een 
rooster van objectieve criteria die 
betrekking hebben op alle domeinen 
van het project: de stabiliteit, het 
geluidscomfort, het energiegedrag, 
de waterdichtheid of het onderhoud. ”
CLAUDE PIMPURNIAUX
TECHNISCH DIRECTEUR – EXPERT KWALITEIT
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CAM(B)BRIDGE 
(Calculation and Measurements in 
Buidings: Bridging the Gap)  
Onderzoeksproject eveneens gesub
sidieerd door Innoviris. 

Doel: iets doen aan het onevenwicht 
dat bestaat tussen het beheer van de 
thermische prestatie en het beheer van 
de luchtdichtheid, aan de hand van 
een methode voor de controle van de 
thermische kwaliteit van de gebouwen 
tijdens de bouwfase en een methode 
voor het schatten van de luchtdichtheid 
tijdens de ontwerpfase.

DOCTIRIS
Dit project is gefinancierd door Innoviris en 
biedt de mogelijkheid om gedurende vier 
jaar een doctoraatsstudent te ontvangen bij 
Jacques Delens. 

Doel: zorgen voor een catalogus van 
luchtlekroutes waarbij aan verschillende 
bevoorrechte zones een debiet waarde 
wordt gekoppeld op basis van de resultaten 
van ter plaatse uitgevoerde tests. De ver
kregen resultaten worden dan gevalideerd 
aan de hand van CFDsimulatiemodellen 
(Computational Fluid Dynamics) om de 
interpretatie ervan te verfijnen met deze 
modellen als referentiewaarde. 

Thermische  
prestaties

Simulaties

Tests op de 
bouwplaats

Luchtdichtheid

Thermische simulaties

Methode voor controle 
van de thermische kwaliteit 

van de gebouwen in de bouwfase

Methode voor het schatten 
van de luchtdichtheid 

van de gebouwen

Blowerdoor test

BIM

KWALITEIT

HULPMIDDELEN

BIM

LEAN 
PLANNING

PRESTATIE- 
INDICATOREN

TECHNISCHE
INFORMATIE

DATABASE ACCEPT
Europees project gefinancierd door het programma 
Horizon 2020 van de Europese Commissie, afgesloten 
in december met felicitaties van de Commissie

Doel: de problematiek van de fragmentering van de 
sector overstijgen door een digitale tool te ontwikkelen die 
gebruik maakt van innoverende technologieën bestemd 
voor alle betrokkenen van een bouwplaats (beheerders, 
bestuurders, arbeiders, directeurs ...). Met het ACCEPT
systeem kunnen gebruikers het bouwproces op een 
volledig geïntegreerde manier beheren aan de hand van 
de principes van LEAN bouwen, door de BIMmaquette 
eraan te koppelen en toegang tot de informatie mogelijk 
te maken daar waar ze nuttig is. De resultaten van het 
project zijn veelbelovend en tonen nu al verschillende 
pistes om de resultaten te valoriseren.

CAM(B)BRIDGE 
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CORPORATE

MVO
POSITIEF VOOR ECONOMIE 
EN MILIEU

Jacques Delens neemt al jarenlang 
deel aan verschillende projecten voor 
economische, maatschappelijke of 
ecologische ontwikkeling. Wat ons 
betreft, moeten onze rol en onze 
acties niet beperkt blijven tot louter 
bouwactiviteiten. We moeten mikken 
op ruimere projecten om een drijvende 
rol te spelen in de ontwikkeling van 
onze regio. 

KIDDY  
BUILD
Jacques Delens heeft opnieuw 
deelgenomen aan het project Kiddy 
Build. Via dit initiatief worden kansarme 
leerlingen uit het zesde leerjaar 
uitgenodigd op de bouwplaats om hen 
te laten kennismaken met alle facetten 
van het beroep als ondernemer.
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AFVALBEHEER

In 2017 hebben we het hele jaar 
nieuwe maatschappelijke acties 
gelanceerd zoals de invoering van de 
nuttige toepassing van afvalstoffen in 
tal van onze projecten, door: 

 › veel nauwkeuriger te sorteren;

 › de aanwerving van een 
herwaardeerder ;

 › de concrete uitwerking van een 
partnerschap met boerderij 
“Nos Pilifs”, die bekistingshout 
van de bouwplaatsen recupereert 
om het te hergebruiken en er iets 
anders van te maken (kippenhokken, 
nestkastjes, lampen, serres, 
bloembakken ...). De werknemers 
met een beperking recupereren, 
sorteren, schaven en assembleren 
de latten, planken, ... ;

 › ...
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CORPORATE › RSE

CIRCULAIRE ECONOMIE

Ook in het renovatieproject van de Loodtoren 
in het centrum van Brussel, winnaar van de 
project oproep Be Circular 2017 (zie p. 12), 
werd veel aandacht besteed aan afvalbeheer. 

In dat kader hebben we verschillende 
praktijken voor hergebruik ontwikkeld om 
bouwplaatsafval en de aanbreng van nieuwe 
materialen te beperken.

Resultaat? We hebben maar liefst 40 m³ 
aan bakstenen gerecupereerd. Die werden 
schoongemaakt en gesorteerd om opnieuw 
te worden gebruikt. We hebben ook een grote 
hoeveelheid blokken in blauwe hardsteen 
gerecupereerd tijdens de grondwerken en ook 
alle balken van de vloer op de derde verdie
ping. Deze elementen worden nu herwerkt tot 
straatmeubilair. Met dit voorbeeld tonen we aan 
dat we onze aanpak inzake circulaire economie 
concreet willen maken, in alle fasen.

40 m3

GERECUPEREERDE 
BAKSTENEN

Winnaar
VAN DE 

PROJECTOPROEP 
BE.CIRCULAR 2017
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UITBREIDING VAN HET 
PERSONEELSBESTAND
In 2017 hebben Jacques Delens en Sud Construct 
meer dan 30 medewerkers aangeworven. 

Doel: hun activiteiten ontwikkelen, het vertrek 
van oudere werknemers opvangen en de door 
de directie opgestelde pijlers concreet uitvoeren 
(veiligheid, kwaliteit, welzijn en zichtbaarheid). 
Van de 35 aangeworven personen is meer dan 17 % 
pas afgestudeerd aan universiteiten of hogescholen 
waarmee Jacques Delens al jarenlang samenwerkt. 

VEILIGHEID BOVEN 
ALLES
Zoals u weet, is veiligheid van essentieel 
belang. Daarom hebben wij er een volledige 
dag aan gewijd. Op het programma? 
Een toneelstuk waarin realistische situaties 
op de bouwplaats worden nagespeeld door 
een professioneel gezelschap.

Na afloop van elke scène bekijken de 
acteurs samen met het publiek wat de 
beste oplossing is. Interactie gegarandeerd. 
Er werden ook incidenten en ongevallen 
voorgesteld aan de deelnemers. Om hen 
bewust te maken van verkeersveiligheid 
kregen ze de kans om deel te nemen aan 
workshops (dronken achter het stuur, simu
lator gsmgebruik achter het stuur, tuimel
wagen ...). 

35
MEDEWERKERS 
AANGEWORVEN

> 17 %
JONGE 

UNIVERSITAIREN
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Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%

CORPORATE

Kerncijfers 
2017

Visie,  
missie  
en waarden
VISIE
DE SECTOR NIEUW LEVEN INBLAZEN
Veiligheid, kwaliteit van het geleverde werk, respect 
voor de mensen, identificatie, zichtbaarheid ... Allemaal 
middelen die nodig zijn voor een goed rendement en 
een dynamisch imago. Onze ambitie kadert perfect in 
dat perspectief.

MISSIE
VIER KERNPIJLERS
Jacques Delens heeft vier pijlers bepaald (veiligheid, 
kwaliteit, welzijn en zichtbaarheid) om zijn activiteiten 
als aannemer en projectontwikkelaar te ondersteunen, 
te ontwikkelen en te laten groeien. Onze operationele 
of strategische keuzes, het leadership van onze teams, 
de dossiers die wij bestuderen en de kandidaturen 
die we indienen, zijn dus gebaseerd op die vier pijlers. 
Deze zijn essentieel om te blijven groeien en we zijn 
dan ook trots dat we dat kunnen uitdragen.

WAARDEN
RESPECT, PASSIE EN INNOVATIE
We zetten ons in om duurzame leef en werk ruimtes 
te creëren voor onze klanten. Bij Jacques Delens 
is respect voor mensen een essentiële waarde. 
Deze voedt de passie en de innovatie die een drijvende 
kracht vormen voor elk van onze teams en elk 
van onze medewerkers.

Orderboek

€ 162,3 miljoen

WALLONIË

BRUSSEL

76 %

24 %

GEOGRAFISCHE  
SPREIDING

OPENBAAR

PRIVÉ

TYPE OPDRACHTGEVER

65 %

35 %

HOOGPOORT, BRUSSEL
Opdrachtgever: Hoogpoort 
Arch.: Exar Architecture

op 31/12/2017
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Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%

OMZET
(in duizenden €)

SUD CONSTRUCT

PROJECTONTWIKKELING

JACQUES DELENS

112.328

2014 2015 2016 2017

133.585

113.341

127.778

10.584 14.267 13.414 12.677

5.815 14.279 5.460 661

95.928 105.039 94.468 114.440

Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%

PERSONEELS- 
LEDEN

235

Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%
BEDIENDEN

56 %

ACTIVITEITSSECTOREN

Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%

(*) Diensten: Hotels, woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen, auditoria, bioscopen, 
winkelcentra, culturele centra, sport en vrijetijdscomplexen

ARBEIDERS

44 %

Brussel

76 %

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

Wallonië

24 %

231

55% 45%
KANTOOR

RENOVATIE

NIEUWBOUW

WONING DIENSTEN* VASTGOED

7,4 % 50,6 % 41,4 % 0,6 %

TYPE OPDRACHT

80 %

20 %
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Jacques Delens en zijn dochterbedrijf Sud Construct 
zijn actief in Brussel en binnen een straal van 
50 km rond de hoofdstad met overheids en 
privéopdrachten, zowel in nieuwbouw als renovatie. 
Van bij hun oprichting al staat de mens centraal in 
de projecten van Jacques Delens en Sud Construct. 
Ze willen zich profileren als een familiaal bedrijf 
dat dicht bij zijn medewerkers staat en oog heeft 
voor hun welzijn, beschikbaar is voor al hun 
handelspartners en openstaat voor wat hun klanten 
voor ogen hebben. 

ACTIVITEITEN 2017

SINT-PIETER & PAULUS, NEDER-OVER-HEEMBEEK
Opdrachtgever: Grondregie van de stad Brussel 
Arch.: A.D.E.
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BOUW

PROJECTONTWIKKELING

Nieuwbouw

Restauratie

Renovatie

ACTIVITEITSDOMEINEN 
JACQUES DELENS
Jacques Delens bouwt al 50 jaar kantoorgebouwen, 
woongebouwen, woonzorgcentra (rust en/of verzorgingstehuizen, 
hotels, crèches, scholen, sportcentra, auditoria, bioscopen, 
zwembaden ...) en ook industriële complexen. We renoveren 
bovendien regelmatig gebouwen die geklasseerd zijn door de 
Commissie voor Monumenten en Landschappen. Jacques Delens 
heeft ook zijn eigen activiteit ontwikkeld voor de projectontwikkeling 
van appartementsgebouwen die een superieure leefkwaliteit 
bieden door een combinatie van moderniteit, helderheid, comfort, 
gezelligheid en respect voor het milieu. 
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN JACQUES DELENS
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JARDINS 
DE L’ORNE
MONT-SAINT-GUIBERT
Opdrachtgever: Jardins de l’Orne
Arch.: Syntaxe

“ Dit nieuwe gebouw van 
62 appartementen is 

ideaal gelegen in een rustige 
omgeving in het hart van Waals
Brabant. Tijdens de bouwfase 
hebben we de LEANmethode 
toegepast, met afbakening 
van de opslagruimtes en 
toegangswegen. 

Dit project was voor ons bovendien 
een verrijking op menselijk vlak. 
Een jonge stagiair kon er zijn volledig 
potentieel in laten zien en werd 
onmiddellijk aangeworven. Kers op 
de taart: het klikte ook meteen met de 
ontwerpers van het project. We starten 
dus met een nieuw bouwproject op 
de site. ”
BERNARD NEVE
HOOFDPROJECTLEIDER

NIEUWBOUW
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN JACQUES DELENS

NIEUWBOUW

COGGE
BRUSSEL
Opdrachtgever: Stad Brussel
Arch.: Trait Architecte

“ Dit project ter waarde van 
€ 8.000.000 is bedoeld 

voor de verbouwing en 
uitbreiding van een school voor 
240 kinderen, en de bouw van 
een sportzaal, een polyvalente 
zaal en kantoren voor sociale 
diensten.

In het kader van deze mix van renovatie 
en nieuwbouw hebben we verschillende 
technieken gebruikt, zoals houten 
panelen, massieve prefabwanden, 
metalen structuren ... Dit energiezuinige 
gebouw is opgebouwd met 
recycleerbare producten (houten 
raamkozijnen, houten vloer en 
wandstructuur, isolatie van de houten 
panelen met cellulose). ”
MOHAMED TIOURIRINE
PROJECTLEIDER
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POLITIEZONE 
EVERE
BRUSSEL
Opdrachtgever: Politiezone 5344
Arch.: A.D.E.

“ Deze bouwplaats ligt vlakbij 
het Noordstation. Dit pas 

ingewijde politiecommissariaat 
centraliseert de informatie van 
de drie politiezones Evere, 
Schaarbeek en SintJoost. 

Op de bovenste twee niveaus van het 
gebouw bevinden zich ook enkele 
huurappartementen. De bouw van een 
politiecommissariaat is een unieke 
kans om het eens over een andere 
boeg te gooien. De gelegenheid 
om zich onder te dompelen in de 
dagelijkse leefwereld van de politie 
en een gebouw te ontwerpen dat 
overeenstemt met de hoge eisen van 
de klant, zonder de esthetiek van het 
gebouw in het gedrang te brengen. ”
ALEXANDRE GUISE
HOOFDWERFLEIDER

NIEUWBOUW
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN JACQUES DELENS

SINT-PIETER 
& PAULUS
NEDER-OVER-HEEMBEEK
Opdrachtgever: Grondregie van 
de stad Brussel
Arch.: A.D.E.

“ Dit project van 36 
passiefwoningen voor 

de Grondregie gelegen in 
NederOverHeembeek 
bestaat uit twee gebouwen 
en een externe liftschacht. 
Het was een enorme uitdaging 
onder meer door de bouw 
van de gangen die toegang 
geven tot de appartementen. 
Deze gangen bestaan uit een 
gemengde structuur van gelakt 
staal, gedeactiveerd beton en 
hout. Door de plaatsing van 
houten palen in verschillende 
assen en vlakken was dit een 
spectaculair project. Een echte 
architecturale parel. ”
BAPTISTE MEUNIER
WERFBEHEERDER

NIEUWBOUW
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MAISON 
DELUNE
BRUSSEL
Opdrachtgever: Ambassade VAE 
in Brussel
Arch.: ma2

“ Het Maison Delune op de 
Franklin Rooseveltlaan 

dateert uit 1904 en is een 
van de meest prestigieuze 
geklasseerde gebouwen 
van Brussel. De Verenigde 
Arabische Emiraten zullen er 
hun ambassade vestigen. 

Het project omvat meer bepaald de 
volledige restauratie van het gebouw, 
de aanleg van een ondergrondse 
parking en de bouw van een bijgebouw 
met 5 niveaus. Door het historische 
verleden van de site kregen we heel 
wat moeilijkheden voorgeschoteld. 
Bovendien moesten we ook alle 
veiligheidsmaatregelen treffen die 
nodig zijn voor een ambassade. 
Bij de inrichting werden materialen 
van topkwaliteit gecombineerd 
met ambachtelijke restauraties van 
schrijnwerk en ijzerwerk. ”
RENAUD D’HONDT
PROJECTLEIDER

RESTAURATIE
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN JACQUES DELENS

LOODTOREN
BRUSSEL
Opdrachtgever: Stad Brussel 
Arch.: BEAI

“ Deze bouwplaats is 
complex en interessant 

vanwege de afwerkingsgraad 
van dit geklasseerd gebouw. 
Deze zware renovatie kadert 
in het project Be Circular. 
Er wordt veel belang gehecht 
aan het hergebruik van 
bestaande materialen en 
het gebruik van natuurlijke 
producten (zonder siliconen 
of plastificeermiddelen). 
De dakbalken werden 
omgevormd tot banken voor 
buiten. Bovendien hebben we 
een deel van de kasseistenen 
op de site gebruikt voor de 
omgevingswerken. ”
THOMAS ARPIGNY
WERFTECHNIEKER

RENOVATIE
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PELLETIER
BRUSSEL
Opdrachtgever: SM Ondernemingen 
Jacques Delens – EDK 
Arch.: Espace Architects

“ Dit gebouw bestaat 
uit luxeappartementen 

gerealiseerd voor de 
vastgoedonderneming EJD
EDK. Dit nieuw gebouw, dat 
uitgerust is met geavanceerde 
en duurzame technologieën, 
is voorzien van een laag 
energieverbruik, een gezond 
binnenklimaat en een optimaal 
geluidscomfort. 

Wat er architecturaal zo bijzonder aan 
is? Zijn straatgevel in blauwe en beige 
natuursteen, die perfect opgaat in het 
stadslandschap. Het gebouw ligt in 
het centrum van de chique wijken van 
hoogSchaarbeek. ”
OLIVIER THIRY
ADJUNCTWERFBEHEERDER

PROJECT
ONTWIKKELING
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DIALYSE SINT-JAN, BRUSSEL
Opdrachtgever: Kliniek SintJan 
Arch.: Assar Architects

Sud Construct is perfect geïntegreerd in 
Ondernemingen Jacques Delens en biedt zijn 
klanten het voordeel van een soepelere structuur. 
De onderneming is ook in staat om speciale 
projecten te realiseren en de taken die de groep 
uitvoert voor zijn partners efficiënt te vervullen. 

Gesteund door de sterke punten en de waarden die 
het succes van Jacques Delens hebben gemaakt, 
heeft ook Sud Construct een veelbelovende 
toekomst in het verschiet.
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BOUW

Nieuwbouw

ACTIVITEITSDOMEINEN 
SUD CONSTRUCT
Dankzij onze dochteronderneming zijn we ook aanwezig 
op de privé en openbare markt van renovatie en 
modernisering van zorgcentra, kantoorinrichting, 
bouw van gebouwen met 4 tot 8 appartementen en 
luxewooncomplexen.

Renovatie
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN SUD CONSTRUCT

HOOGPOORT
BRUSSEL
Opdrachtgever: Hoogpoort 
Arch.: Exar Architecture

“ Dit project bestaat uit een 
appartement, een duplex 

en een triplex, en gaat prat op 
een unieke architectuur. Het ligt 
in hartje Elsene en heeft een 
metalen straatgevel en grote 
ramen. 

De vloer en muren zijn bezet met 
tegels in imitatiemarmer in ongewone 
afmetingen (3,2 m op 1,6 m). 
De plaatsing was niet eenvoudig, 
maar we zijn trots dat we erin 
geslaagd zijn. Het gebouw heeft ook 
een wagenlift op de gelijkvloerse 
verdieping. ”
ROMUALD BAILLEZ
HULP WERFLEIDER

NIEUWBOUW
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NIEUWBOUW

MULTI-
PHARMA
BRUSSEL
Opdrachtgever: Multipharma 
Arch.: BAEV

“ Het grootste deel van de 
oppervlakte van dit flagship 

(450 m²), dat werd gebouwd 
voor rekening van het farma
ceutische merk Multipharma, 
wordt gebruikt voor de verkoop 
van medische en paramedische 
producten. Aan de verkoop
ruimte grenst een zone voor 
preparaten en een technisch 
lokaal. De verdieping van 
125 m² is voorbehouden voor 
het personeel en de admini
stratieve diensten. Het budget 
van de werken bedraagt 
€ 2.000.000. Deze werf van 
18 maanden zal zoals gepland 
afgerond zijn in augustus 
2018. ”
VINCENT LEBRUN
WERFBEHEERDER
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LE PALACE
BRUSSEL
Opdrachtgever: Le Palace  
Arch.: Atelier d’Architecture  
Alain Richard

“ Deze werf is bedoeld om 
le Palace om te vormen 

tot een multiculturele ruimte 
bestaande uit 4 bioscoopzalen. 
Wij werden ingeschakeld voor 
de afwerkingen (bekleding, vast 
meubilair ...). 

We hebben ook het prachtige 
uithangbord “LE PALACE” aan de 
Anspachlaan en het afdak in de Van 
Praetstraat gemaakt. De deadline 
was krap, maar de grootste uitdaging 
bestond erin de activiteiten van de 
andere bouwactoren te integreren, 
meer bepaald de onderaannemers die 
de uitrusting van de projectiezalen voor 
hun rekening namen. Met deze unieke 
ervaring kon Sud Construct aantonen 
dat het in staat is specifieke projecten 
te realiseren binnen een strakke 
termijn, en toch de belangen van alle 
bouwactoren kan behartigen. ”
PASCAL HAYERT
PROJECTLEIDER

RENOVATIE
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ACTIVITEITEN 2017 › ACTIVITITEITSDOMEINEN SUD CONSTRUCT

RENOVATIE

DIALYSE 
SINT-JAN
BRUSSEL
Opdrachtgever: Kliniek Sint-Jan 
Arch.: Assar Architects

“ Sud Construct deed 
afbraak en wederopbouw

werken van één niveau van 
het SintJansziekenhuis site 
Middaglijn in SintJoost. 
Doel: er een dienst inrichten 
met 20 dialysebedden op een 
oppervlakte van 400 m². 

De inrichting ging gepaard met 
wijzigingen van hoog technisch niveau 
en de plaatsing van een groep op het 
dak. De zorg die wordt besteed aan 
de afscheidingen, het meubilair en de 
afwerking biedt de patiënten en het 
medische personeel een aangenaam 
kader. ”
MARTIN WATTEYNE
WERFLEIDER
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DE CLOEDT 
BRUSSEL
Opdrachtgever: Groep De Cloedt 
Arch.: Architecte Ariane Delacre

“ Sud Construct realiseerde 
voor rekening van de Groep 

De Cloedt de inrichting van een 
deel van hun maatschappelijke 
zetel in Elsene. De oppervlakte 
van 900 m² heeft een heel 
goede akoestiek. De isolatie is 
dus uitstekend. Bovendien zijn 
ook de afwerkingen van heel 
hoog niveau. 

De klant wilde ook een gezinszeilboot 
definitief behouden in de hal van zijn 
kantoren. Bij het begin van het project 
was het een uitdaging om de boot van 
9 m lang binnen te brengen langs een 
venster met maar 10 cm marge. ”
THIBAUT DEVAUX
WERFTECHNIEKER

RENOVATIE
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FINANCIËN

DE CLOEDT, BRUSSEL
Opdrachtgever: Groep De Cloedt 
Arch.: Architecte Ariane Delacre
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OMZET 
€ 115.101.397 

NETTOWINST 2017 
€ 3.531.497

In 2017 heeft Jacques Delens 
enkele sleutelprojecten afgewerkt 
zoals het woongebouw SintPieter 
& Paulus in NederOverHeembeek, 
de school COGGE voor de stad 
Brussel, de renovatie van de 
mythische bioscoop Le Palace, 
de vier woongebouwen Jardins 
de l’Orne in MontSaintGuibert, 
het nieuwe commissariaat van de 
politie zone Evere – SintJoost, ...

Naast deze prestigieuze 
verwezenlijkingen, heeft Jacques 
Delens in 2017 prachtige projecten 
onder tekend met projectontwikkelaars
investeerders Eaglestone en Immobel, 
die ons hun vertrouwen hebben 
geschonken voor de verwezenlijking 
van de luxecomplexen Hamoir 14 en 
Greenhill.

Daarnaast zijn we ook gestart met het 
project Engeland voor de vereniging 
Matexi – BESIX RED, het project 
Oxygen voor de vereniging Compagnie 

REALISATIES IN 2017

du Bois Sauvage – BESIX RED 
en het project Val Mosan in Luik. 
Tot slot hebben we de laatste hand 
gelegd aan la Maison Delune, op de 
Franklin Rooseveltlaan in Elsene. 
Dit prestigieuze gebouw uit het begin 
van de 20ste eeuw is kenmerkend voor 
het Brussels architectuurlandschap. 
We zijn bovendien verantwoordelijk 
voor de renovatie en de uitbreiding 
van de MontSaintJeanschool in 
Waterloo.

Er staan dus een aantal buitengewone 
projecten in ons orderboekje, zowel 
voor privéspelers als voor de overheid. 
We kunnen het jaar 2018 dus aanvatten 
met veel zin, engagement en passie. 
De directie van Jacques Delens is 
verheugd over het vertrouwen dat ze 
krijgt van alle investeerders en maakt 
er een erezaak van om haar projecten 
uit te voeren in overeenstemming 
met de gestelde ambities op het vlak 
van veiligheid, kwaliteit, welzijn en 
zichtbaarheid.
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BALANS 
(JACQUES DELENS & PROJECTONTWIKKELING)

ACTIVA (in duizenden euro) 2016 2017
VASTE ACTIVA 9.289 9.417

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1.576 1.617

A. Terreinen en gebouwen 191 187

B. Installaties, machines en gereedschap 482 649

C. Inboedel en rollend materieel 661 574

E. Andere materiële vaste activa 242 207

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 7.713 7.800

A. Verbonden ondernemingen 6.708 6.708

C. Andere financiële vaste activa 1.005 1092

CIRCULERENDE ACTIVA 51.074 61.298

V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 1.273 1.273

A. Handelsvorderingen 1.273 1273

VI STOCKS EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 11.343 4.406

A. Stocks 2.027 1.453

B. Bestellingen in uitvoering 9.316 2.953

VII. VORDERINGEN OP HOOGSTENS ÉÉN JAAR 28.709 39.322

A. Handelsvorderingen 22.837 29.624

B. Andere schuldvorderingen 5.872 9.698

VIII. THESAURIEBELEGGINGEN 0 0

B. Andere beleggingen 0 0

IX. BESCHIKBARE WAARDEN 9.563 16.111

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 186 186

TOTAAL VAN DE ACTIVA 60.363 70.715

PASSIVA (in duizenden euro) 2016 2017 
EIGEN VERMOGEN 12.127 12.158

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 3.886

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 3.711 3.780

VII. Voorzieningen voor risico's en lasten 3.711 3.780

SCHULDEN 44.525 54.777

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 0

A. Financiële schulden 0

4. Kredietinstellingen 0

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 44.419 54.680

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 2.561 0

C. Handelsschulden 27.999 37.064

D. Voorschotten ontvangen op bestellingen 7.246 9.932

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.131 2.796

F. Andere schulden 4.482 4.888

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 106 97

TOTAAL PASSIEF 60.363 70.715

* Verkorte versie (Het door de commissaris opgestelde attest van de jaarrekening werd gegeven zonder voorbehoud)

OP 31 DECEMBER 2017

FINANCIËN
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RESULTATENREKENING
(JACQUES DELENS & PROJECTONTWIKKELING)

RESULTATENREKENING (in duizenden euro) 2016 2017 
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 99.927 115.101

A. Omzet 97.706 120.376

B. Schommeling van de bestellingen in uitvoering 1.033 -7.051

B. Geproduceerde vaste activa 170 0

D. Andere bedrijfsopbrengsten 1.018 1.776

II BEDRIJFSKOSTEN -96.389 -113.438

A. Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen 75.443 92.394

B. Diverse diensten en goederen 4.910 5.433

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.406 14.806

D. Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële vaste activa 343 374

E. Waardevermindering op voorraad, op bestelling in uitvoering 
en op handelsvorderingen 29 0

F. Voorzieningen voor risico’s en lasten 954 70

G. Andere bedrijfslasten 304 361

III. BEDRIJFSWINST 3.539 1.664

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2.171 2.864

V. FINANCIËLE LASTEN -478 -269

VI WINST VÓÓR BELASTINGEN 5.232 4.259

VIII. UITZONDERLIJKE LASTEN 0 0

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTINGEN 5.232 4.259

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -1.200 -727

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 4.032 3.532

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 4.032 3.532

RESULTAATVERWERKING (in duizenden euro) 2016 2017
A. TE BESTEMMEN WINST 7.755 7.386

A.1. Te bestemmen winst van het boekjaar 4.032 3.531

A.2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 3.723 3855

C. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 0 0

D. OVER TE DRAGEN WINST 3.855 3886

F. TE VERDELEN WINST -3.900 -3.500

1. Vergoeding van het kapitaal -3.900 -3.500

OP 31 DECEMBER 2017
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CANAL DISTRICT, BRUSSEL 
Opdrachtgever: BESIX RED  

Arch.: Architectenassociatie – Axent Architects

2017 was voor Jacques 
Delens een jaar vol 
uitdagingen. Vandaag zijn wij 
meer gemotiveerd dan ooit 
en staan wij klaar om nog 
veel meer uitdagingen aan te 
gaan. ”

“



Ondernemingen Jacques Delens 
Groenkraaglaan 1
1170 Brussel

T: +32 (0)2 566 96 00
F: +32 (0)2 566 97 00
info@jacquesdelens.be

www.jacquesdelens.be

Sud Construct SA 
Groenkraaglaan 1 
1170 Brussel

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

www.sudconstruct.be


