
 

 

 

 

Jaarverslag 2022 

FEDECOM VZW 

   

 

  

Cluster Complementaire Bedrijven 

Adres: 

Kunstlaan 20 - 1000 Brussel 

Avenue des Arts 20 - 1000 Bruxelles 

  

E-mailadres: cluster@confederatiebouw.be 

Website: www.fedecom.be 



 

 

Cluster Complementaire Bedrijven – Jaarverslag 2022 
 2 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding _______________________________________________________ 3 

Federaties _____________________________________________________ 5 

Binnen de organisatie – Confederatie Bouw __________________________ 11 

 



 

 

Cluster Complementaire Bedrijven – Jaarverslag 2022 
 3 

Inleiding  

De Koninklijke Federatie der Complementaire Ondernemingen van het Bouwbedrijf is een van de zes 

clusters (federaties), die samen met de lokale en de regionale confederaties de Nationale Confederatie 

Bouw vormen.  Zij werd opgericht in 1947 en is dus een van de oudste federaties.  Vandaar de eretitel  

"Koninklijke vereniging", die haar in 1997 werd toegekend. 

De federatie telt meer dan 2163 aangesloten ondernemingen en is dus de derde cluster wat het aantal 

leden betreft binnen de Nationale Confederatie Bouw. Zij werd opgericht teneinde de verschillende 

beroepen te verenigen die niet in de klassieke disciplines van de bouw thuis horen. Het gaat vooral om 

ondernemingen die nieuwe technieken gebruiken en werkzaam zijn in gespecialiseerde disciplines. Zij 

voeren echter wel hun werkzaamheden uit in de bouw, energie of milieu en ondervinden dus vaak dezelfde 

professionele problemen als de klassieke bouwondernemingen. 

Gezien de verscheidenheid van de beroepen, die in deze federatie onderdak vinden, worden de 

ondernemingen in verschillende sectoren/federaties onderverdeeld, met name (niet-limitatieve lijst): 

 

o Metaalwerken 
o Boringen: waterputten, geothermie, waterwinning, milieu, horizontale, bronbemaling (BVBB) 
o Drainering 
o Isolatie Industriële (ISOL) 
o Bouwmaterialen 
o Grondwerken en vervoer (GRO-TER) 
o Groenvoorzieningen: tuinaanleg, gevel/dak groen, grote bedrijven 
o Stellingbouw (VSBB) 
o Omheiningen – toegang 
o Dak en gevelbekledingen 
o Gevelreiniging 
o Binnenhuisinrichting: harde vloeren, 
o Diepfunderingen (ABEF) 
o Betonpolieren (FEBEPOL) 
o Epoxy vloeren (BRFA) 
o PUR Spuiters (isPU) 
o Haardenbouwers 
o Schoringsbedrijven 
o Sloop, ontmanteling en recycling (VSOR) 
o Varia 

 

De federatie wordt beheerd door een raad van bestuur, die bestaat uit ondernemers afkomstig uit alle 

hoeken van het land, die zoveel mogelijk de verschillende beroepen/federaties vertegenwoordigen die bij 

de cluster aangesloten zijn. 
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In 2021 ziet de Raad van Bestuur er als volgt uit:  

Voorzitter:   Luc SMET 

Ondervoorzitter:  Michel KONING 

Secretaris generaal:  Johan SMET 

Penningmeester:  Tom SMET 

Bestuurders:   Rudi BORGMANS 

Rudy BUYSSE 

Kris DEGROOTE 

    Jan HAESEVOETS 

    Michel LE CLERCQ 

Patrick PARISSE  

    Jacques VERCRUYSSE 

 

Het secretariaat: 

- Patrick Noé: General Manager 

- Sabine Piedboeuf: Secretaris generaal 

- Kim Stroobants: Secretaresse 

- Eline Matthyssen: Secretariaat 

 

Aantal leden eind 2021: 2163 (leden die hun bijdragen hebben betaald) 

 

De activiteiten van het jaar 2021 werden grotendeels beïnvloed door de gezondheidscrisis van Covid 19! 

 

Desondanks hebben de verschillende groepen hun acties het hele jaar door voortgezet. De meeste 

vergaderingen werden online gehouden.  
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Federaties 
Diepfunderingen – ABEF (www.abef.be) 

Voorzitter: Olivier Rens 

Onderwerpen: 

• Opleidingen ODF – FFP → zijn door de cluster cel opleiding geanalyseerd en geherstructureerd. De 

opleidingen in Vlaanderen worden via de cel in de markt geplaatst. Voor Vlaanderen is dit langs 

onze lokale confederatie en in Wallonië is dit in samenwerking met Forem. 

• CORONA maatregelen (via de nationale confederatie) veder opgevolgd. 

• Nationale en internationale werkgroepen (EFFC) 

• De geplande ledendag (september) was een succes met een 150-tal deelnemers. De dag van de 

diepfundering wordt georganiseerd in september 2021 tijdens Matexpo. 

• Actie om nieuwe leden aan te trekken 

Beschikbare documenten (zie website) 

- Algemene voorwaarden  

- Veiligheid & preventie  

- Technische informatie 

 

Boringen - BVBB (www.bvbb.be) 

Voorzitter: Bart Cloet 

Onderwerpen: 

• Green deal & blue deal (via VCB) 

• Er was een opstart van een COOCk project en dit onder leiding van het WTCB. Een compliance 

promotion project in samen werking met de Vlaamse overheid opgestart. 

• Opleiding via de cel opleidingen verder op punt gezet. De volledige organisatie is in kaart gebracht 

en uitgewerkt - verplicht als VLAREL erkende boorbedrijf. 

• Dialoog met VMM 

• Promotie Code van goede praktijk en algemene voorwaarden 

• Mogelijkheid om een vergunning “klasse 3 light” op te stellen 

• Tijdens Matexpo werden vier seminaries verzorgt over de veiligheid in stellingbouw en digitalisatie 

binnen de wereld van de grondwerkers. Ook werden er seminaries gegeven in verband met ABEF 

en BVBB. Hierbij hebben wij 192 bezoekers mogen ontvangen. 

Webinars: 

• Voor algemene aannemers 

• Voor gemeenten en lokale besturen 

 

 

 

 

 

http://www.abef.be/
https://www.confederatiebouw.be/abef/nl-be/activiteiten/algemenevoorwaarden.aspx
https://www.confederatiebouw.be/abef/nl-be/veilgheid-preventie.aspx
https://www.confederatiebouw.be/abef/fr-be/technischeinformatie.aspx
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Geothermie (www.confederatiebouw.be/geothermie) 

Voorzitter: Yves Geboers 

Acties: 

• Herdynamisering van de groepering 

• Opstellen van een Code van goede praktijk 

• Opstellen van algemene voorwaarden 

• Implementatie van opleidingen via Tecno Bouw - verplicht om erkend  te worden als boorder 

(Vlarel) 

• Europese normen - Deelname CEN TC 451 – Discussie met het WTCB 

• Website voor de sector 

• Samen met het WTCB is er een spiegel commissie gestart die de onderwerpen op Europees niveau 

verder zal behartigen. 

 

Waalse boorders (www.foreurswallons.be) 

Voorzitter: Jacques Vercruysse 

Acties: 

• Erkenning voor de boorders in Wallonië 

• Geothermie → vergunning klas 3 

Binnen de cel boringen is er gewerkt aan een overkoepelend orgaan voor alle boorwerkzaamheden binnen 

onze cluster. De bedoeling is dat binnen deze werkgroep alle verschillende boor disciplines zijn 

vertegenwoordig en hun belangen naar voor kunnen brengen. Op deze wijze kunnen we sneller en 

efficiënter werken voor alle leden. Ook voor het overleg met onze gewest collega’s vereenvoudigd dit het 

lobby werk. 

 

Grondwerken – GRO-TER (www.gro-ter.be) 

Voorzitter: Johan D’Hooghe 

Onderwerpen: 

• Follow-up van de evolutie van de betreffende het vervoer en de traceerbaarheid van grond in het 

hele land (via Grondbank en Walterre) 

• Problematiek van “grout” 

• Formulieren 311 of 411 

• Vaste Raad van Bestuur samengesteld met een 4-tal vergadering per jaar 

• De behandelde onderwerpen zijn: grouting, PFAS, verplichte registratie op  kleiner dan 250 m³ 

• Event Matexpo georganiseerd met een 75 tal bezoekers 

• Er is nog verder gewerkt aan de uitbreiding van de RB zodat er meer vertegenwoordiging is van alle 

leden (grote, middel grote en kleinere bedrijven) 

• Ook is er een afspraak gemaakt om een budget te voorzien, via de leden, voor het financieel 

ondersteunen van de experts. 

• Tijdens een seminarie op Matexpo is het onderwerp digitalisatie binnen de wereld van de 

grondwerkers behandeld. 

 

 

http://www.confederatiebouw.be/geothermie
http://www.foreurswallons.be/
http://www.gro-ter.be/
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Stellingbouw – VSBB (www.vsbb.be) 

Voorzitter: Christof Bossuyt 

Onderwerpen: 

• Opleiding/certificatie samen met Constructiv en Tecno Bouw 

- Hulp-monteur 

- Monteur 

- Chef monteur 

- Inspecteur (nieuw) 

- Alle opleidingen worden verder opgevolgd door Fedecom 

- Actie gestart, samen met onder andere ADEB, om de certificaten bekend te 

maken bij de bouwbedrijven 

• Code van goede praktijk beschikbaar op de website 

 

Industriële isolatie – ISOL (www.fedisol.be) 

Voorzitter: Jérôme Vecchio 

Acties: 

• Besluit om het ISOL-secretariaat tegen 2021 over te nemen 

• Actieplan in studie 

• Opleiding/certificatie voor de industriële isolatoren in samenwerking met Constuctiv en Tecno 

Bouw 

• Overname is gebeurd maar alles moet nu nog verder worden gepland en opgevolgd 

• Nieuwsbrief wordt verder gezet via Fedecom 

• Er is een overname van de website 

 

 

Harsgebonden vloeren – BRFA (www.brfa.be) 

Voorzitter: Dominique Petta 

Acties: 

• Weinig activiteit in 2021 als gevolg van de pandemie. 

• Afronding van de TV harsgebonden vloeren 

• Studiedag gepland voor 2021 wanneer de nieuwe TV wordt gepubliceerd. 

• De nieuwe technische voorlichting is voorgesteld tijdens Belgian Stone Day met een 50 tal 

bezoekers 

• Er komt een interview in bouwbedrijf m.b.t. deze federatie 

 

  

http://www.vsbb.be/
http://www.vsbb.be/
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PUR spuiters – isPU (www.confederatiebouw.be/ispu) 

Voorzitter: Carlos Van De Velde 

Acties: 

• Het jaar 2021 stond vooral in het teken van de besprekingen met BCCA rond de ATG voor de PUR 

Spuiter.  

• De traditionele Dag van de PUR Spuiter, die gepland was voor juni 2021, is herhaaldelijk uitgesteld 

en zal uiteindelijk in 2022 worden gehouden. 

• Actie opgestart naar de particulieren over PUR voor de financiële ondersteuning gaan we sponsor 

bij de organisatie betrekken. 

 

Sector Groen 

Samenwerking met BFG. 

De samenwerking is nog verder uitgebreid en zal naar de toekomst nog groter worden. Beide partijen 

hebben een document opgesteld om na te gaan in welke dossier BFG, via onze cluster, nog meer ingang kan 

vinden binnen de nationale confederatie. Ook er is samen verder ondersteuning geven aan de Tetra 

projecten alsook aan het Waalse project voor de 4000 km hagen. BFG heeft ook gevraagd om na  te gaan en 

te verduidelijking te geven voor de verschillende mogelijkheden van paritaire comités. 

Grote bedrijven 

Voorzitter: Peter Loyens  

Onderwerpen:  

• Grondverzet (Grondbank – Walterre) 

• Droogteproblematiek 

• Sociale clausules 

• Green Deal & Blue Deal (Vlaanderen) 

• Plan 4.000 km de haies (Waals gewest – taskforce haies gevolgd Sabine Piedboeuf) – Campagne Yes 

We Plant. 

• Deelname webinar “Gezonde bodem” 

• Project water beheersing via VCB 

 

Gevel en dakgroen (www.confederatiebouw.be/geveldakgroen) 

Tetra projecten in samenwerking met het WTCB : Green Roofs Up en Wonderwalls 

Tijdens een online-vergadering werden de twee projecten en de betrokken onderzoekspartners 

voorgesteld, alsook het doel van de projecten. 

De nieuwe raad van bestuur is vast gelegd maar wordt nog uitgebreid 

Er zijn reeds enkel vergaderingen geweest en de doelstellingen worden nog verder bepaald 

Ook zijn er al communicatie acties geweest: radio, artikelen worden opgemaakt en gepubliceerd, …. 

 

Samen met BFG werken we aan de voorbereiding voor Green Expo 2022 en zal er na gegaan worden om 

gezamenlijk, in samen werking met Rekad, om een speciaal magazine uit te brengen voor deze sector. 

 

 

 

https://www.bfg-fbep.be/
https://www.grondbank.be/
https://walterre.be/
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
https://www.grondbank.be/nl/kenniscentrum/nieuws/webinar-bouwenopaan-gezonde-bodem-groot-succes/
http://www.confederatiebouw.be/geveldakgroen
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
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Tuinaannemer 

• Grondverzet - voorbereiding pitches Walterre & Grondbank voor de tuinaannemers 

• Deelname aan de organisatie van de Worldskills Belgium competities  voor tuinaannemers 

(preselectie en finale) 

Beloftevolle Hovenier 2020 -  Wetteren Schepperinstituut 

Voorzitter: Kris Degroote 

 

Deze samenwerking zal verder op elkaar worden afgestemd om ook op Worldskills niveau versterking te 

kunnen geven. 

 

Meilleur Jeune Jardinier 2020 – Jardin Expo 

Selectie van de ploeg voor de EUROSKILLS in Graz 2020. De wedstrijd is uiteindelijk uitgesteld tot 

september 2021. Twee jongeren van de school van La Reid (provincie Luik) zijn geselecteerd. 

 

Schoringsbedrijven (www.fbs-fbe.be) 

Voorzitter: Robin De Ketelaere 

Acties: 

• Start van de groepering in 2020 

• Ontwikkeling van een website 

• Ontwikkeling van de prioriteiten voor 2021 

• Code van goede praktijk wordt verder uitgewerkt 

• Werkgroep opgestart binnen WTCB 

• Afstemming met Nederland 

 

Natuursteen (www.steenmarmer.be) 

Voorzitter: Wim Nelis 

2020 was het jaar van de voorzitterswissel. Na 8 jaar aan het hoofd van de Federatie te hebben gestaan, gaf 

Henri Vanderlinden de fakkel door aan Wim Nelis. 

 

Taak van de Confederatie Bouw: meer info 

Wim Nelis nieuwe Voorzitter: artikel 

 

Acties: 

• Steenhouwerij keert terug naar de beroepenwedstrijd - Worldskills Belgium 

Als resultaat van de wedstrijd werd één jongere geselecteerd om België te vertegenwoordigen op 

EUROSKILLS in Graz. De Europese wedstrijd had in september 2020 moeten plaatsvinden, maar is 

uiteindelijk uitgesteld tot september 2021. 

 

 

 

 

 

http://www.fbs-fbe.be/
http://www.steenmarmer.be/
https://www.facebook.com/confederatie.bouw/videos/860233034381241
http://www.confederatiebouw.be/Portals/18/BB_10-2020_DEF_LORES_29-29.pdf
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• Controle FOD Economie 

De controles hebben hoofdzakelijk betrekking op de CE-markering. De federatie heeft, in samenwerking 

met het WTCB, een werkgroep opgericht om het probleem grondig te bestuderen. 

 

Documenten zijn voorgesteld en ook enkele infosessies zijn er digitaal geweest met een grote 

belangstelling. Het document is beschikbaar voor de leden. 

 

• Controle FOD WASO 

De controles richten zich op kwartsstof. De federatie heeft de gelegenheid gehad met Constructiv samen te 

werken om vragen van leden te beantwoorden. 

 

• Segmenten binnen de Federatie 

- Design & interieur  

- Keukens (werkgroep in samenwerking met het WTCB) – het doel is een code van goede praktijk 

voor natuurstenen keukenbladen op te stellen 

- Erfgoed en monumenten - Renovatie 

- Funerair (Charter voor de grafmonumenten) – Film 

- Bouw: privé en publiek 

 

• Evenementen: 

- Belgian Day in Verona is doorgegaan in samenwerking met de Ambassade en Italiaanse 

Confederatie. Wij hebben een 50 tal bezoekers mogen ontvangen. 

- Walking Dinner op Belgian Stone Day met de huldiging van de ere voorzitter. 

- Verder stappen gezet in de samenwerking met andere Europese federaties. 

- Actie gedaan, met de lokale confederaties, om nieuwe leden aan te trekken. 

 

Onder leiding van Deloitte is er verder werk gemaakt van de integratie binnen de cluster en deze zal plaatst 

vinden in begin 2022. 

 

Tecno Bouw               

Voorzitter: Johan Smet 

 Uitvoering van opleidingen en certificeringen: 

• Stellingbouw (hulpmonteur, monteur, chef monteur, inspecteur) 

• Opleiding voor de erkenning van boorders in Vlaanderen – VLAREL – Klasse 1 tot 5 

• Tegelzetters – winteropleidingen (basis opleiding & vervolmakingen) 

Toekomstige opleidingen: 

• Industrieel isolatoren 

• PUR Spuiter 

• Samenwerking, ontbinding van de VZW is gebeurd en de opleidingen zijn overgenomen door onze 

cel opleidingen binnen Fedecom. In het vierde kwartaal werden alle dossiers overlopen. 

  

https://youtu.be/Amt1n2A7yY0
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Binnen de organisatie – Confederatie 

Bouw 
Tijdens de lockdown van maart 2020 heeft de Confederatie Bouw zeer snel een Corona Task Force 

opgericht die alle problemen in verband met de gezondheidscrisis van nabij en reactief kon aanpakken. 

Patrick Noé volgde deze vergaderingen op de voet. Resultaten: https://cms.confederatiebouw.be/Corona 

 

Vertegenwoordiging van onze Federatie in de volgende bestuursorganen, commissies en werkgroepen: 

- Advisory Board Confederatie Bouw (Patrick Noé) 
- Nationale Raad Confederatie Bouw (M. Koning, Patrick Parisse, Tom Smet, Johan Smet en Jacques 

Vercruysse) 
- Raad van Bestuur Confederatie Bouw (Michel Koning – Tom Smet)  
- V.C.B. (J. Smet, Rudi Borgmans, Patrick Noé) 
- C.C.W. (Michel Le Clercq, Patrick Parisse, Jacques Vercruysse, Patrick Noé/Sabine Piedboeuf) 
- CBB-H (Michel Koning) 
- Raad van Bestuur « Grondbank » & Tracimat (Patrick Noé) 
- Raad van Bestuur Walterre (Patrick Noé) 
- FOD middenstand (J. Smet, Patrick Noé en S. Piedboeuf) 
- Centrale Raad voor de Economie (J. Smet en S. Piedboeuf) 
- Paritair Comité 124 (Patrick Noé) 
- Commissie Overheidsopdrachten (Patrick Noé) 
- WorldSkills Belgium – Algemene vergadering – Technisch Comité – Beroepscomité Natuursteen – 

Tuinaannemer – Tegelzetter (S. Piedboeuf) 
 

Voor meer info: 

➢ Patrick Noé = pne@ncb.be - 02 545 57 60 

➢ Kim Stroobants = kts@ncb.be - 02 545 57 58 

➢ Sabine Piedboeuf = spiedboeuf@ncb.be - 02 545 57 59 

➢ Eline Matthyssen = emn@ncb.be -  02 545 57 54 

 

Volg ons op LinkedIn en Facebook ! 

 

LinkedIn 

Cluster Complementaire Bedrijven 

 

Facebook 

Cluster Complementaire Bedrijven 

https://cms.confederatiebouw.be/Corona
mailto:pne@ncb.be
mailto:kts@ncb.be
mailto:spiedboeuf@ncb.be
mailto:emn@ncb.be
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom/
https://www.facebook.com/natuursteen.pierrenaturelle

