


Ik ben oprecht gecharmeerd dat ik dit jaar het voorwoord voor het nieuwe activiteitenrap-
port mag schrijven. Dat heeft alles te maken met de rode draad die door het rapport loopt  
– onze BouwTeam-filosofie, een manier van werken die mij heel nauw aan het hart ligt. 
Nu hoor ik u al denken: “Vanhout is toch niet het enige bouwbedrijf dat in BouwTeam 
werkt?” En dat klopt. Veel van onze concurrenten claimen evengoed dat ze het Bouw-
Team-principe aanhangen. Maar ik durf zeggen dat wij daar – dankzij onze jarenlange 
ervaring en expertise – toch wel een stapje verder in gaan. De BouwTeam-filosofie maakt 
al meer dan 20 jaar deel uit van ons DNA. In alle projecten die we realiseren, nemen we 
de spirit en de waarden ervan ter harte. Het is wat ons als bedrijf uniek maakt, en wat 
opdrachtgevers zo waarderen in hun samenwerking met ons. Reeds in een vroeg stadium 
nemen we in elk project ruim de tijd om met alle partijen rond de tafel te zitten en ieders 
kennis en ervaring in te zetten om het project op zijn uitvoerbaarheid te onderzoeken en  
te optimaliseren. Deze intensieve samenwerking creëert vaak nieuwe inzichten en opportu-
niteiten voor de opdrachtgever en resulteert in een vlottere uitvoering, wat het eindresultaat 
alleen maar ten goede komt. Uiteindelijk draait alles rond vertrouwen. Een bouwproject kan 
alleen maar succesvol zijn als alle partijen – in alle openheid en als gelijkwaardige partners 
– samenwerken met één doel voor ogen: het best mogelijke resultaat voor de opdrachtge-
ver. Dat vertrouwen moet je natuurlijk verdienen. Het kan alleen maar groeien door open  
en eerlijk te communiceren met elkaar – over wat goed loopt, maar ook over wat fout loopt. 
En liefst in de twee richtingen – elk jaar evalueren wij de samenwerking met onze stake-
holders, maar we vragen ook aan hen om ons te vertellen waar het beter kan. Wat ons 
uiteindelijk het meest plezier doet, is dat die manier van werken in de praktijk ook resultaten 
oplevert. Dat zie je bijvoorbeeld aan de langetermijnrelaties die we opbouwen met onze 
opdrachtgevers en onze partners. We zorgen er steeds voor dat iedereen baat heeft bij het 
project: een correcte prijs voor de opdrachtgever en een eerlijke prijs voor de aannemer.  
En dat duurt het langst. Het BouwTeam-gevoel zit ingebakken in alle aspecten van onze  
bedrijfscultuur. Het zit in de manier waarop we omgaan met klanten, met onze partners, 
maar ook met onze collega’s. Op het einde van ons activiteitenrapport vindt u alvast een 
paar voorbeelden van hoe we als ‘Bouwteam’ samen werken en samen plezier maken.  
Dat gevoel willen we deze zomer ook met onze opdrachtgevers en partners delen.  
We hebben een heel mooi initiatief in petto, dat zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan, 
en dat bovendien onze bedrijfsfilosofie perfect weerspiegelt: “the sky is no limit”.

Tot binnenkort?

Greet Geens
Diensthoofd Projectondersteuning

Welkom in
onze wereld!
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THE SKY IS NO LIMIT

U koestert zelf ook bouwplannen? 
We helpen u graag uw dromen 
realiseren.

ONS FUNDAMENT

BOUWTEAM

Reeds meer dan 20 jaar ...
Tot grote tevredenheid van vele klanten. 
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BouwTeam, deel  van ons DNA

Steeds meer klanten kiezen er voor om met ons samen te werken in BouwTeam.  

En dat doet ons plezier.  Want we zi jn er van over tuigd dat een intense samenwerking 

le idt  tot  betere en duurzamere bouwprojecten. Reeds meer dan 20 jaar maakt  

BouwTeam deel  ui t  van ons DNA. 

BouwTeam

Goede afspraken maken goede vrienden. Voor we 
starten leggen we samen het kader vast waarbinnen 
we zullen werken. Niet in een vuistdik lastenboek  
of een map vol juridische contracten, maar in een 
eenvoudige overeenkomst die iedereen kan begrijpen, 
met kristalheldere garanties voor budget, timing en 
kwaliteit.

2. Garant ie op budget, 
termijn en kwali te i t

Nu 30j.  later

Vertrouwen is de sleutel voor een suc-
cesvolle samenwerking. En dat betekent 
openheid en transparantie in alle  
aspecten – u krijgt volledige inzage in 
alle prijscalculaties. Ook als er onder-
weg problemen opduiken stoppen we  
ons niet weg. We leggen ze op tafel en 
gaan in onderling overleg op zoek naar 
de beste oplossing.

3. Ver trouwen 
en transparant ie

BouwTeam-formule voorbije 10 jaar / omzet

Traditionele  
aanbestedingen 31%

BouwTeam 57%

PPS 12%
We leggen al onze knowhow en expertise 
– en die van onze partners! – op tafel om 
samen tot het best mogelijke eindresultaat  
te komen voor de opdrachtgever.  
We willen ook zo vroeg mogelijk in het  
traject betrokken worden, zodat we samen 
kunnen nadenken over ontwerp, functionaliteit, 
uitvoering en exploitatie.

1. Intensieve 
samenwerking

7



Moderne bouwprojecten vragen om 
flexibiliteit. We blijven dan ook continu op 
zoek naar creatieve en innovatieve oplos-
singen – voor, tijdens en na de bouwfase. 
We spelen in op veranderende behoeften, 
durven zekerheden in vraag te stellen en 
staan open voor alle goede ideeën.

Respect staat centraal in de manier waarop 
we werken. En dat betekent respect voor onze 
medewerkers en hun veiligheid, respect voor 
het milieu en geldende wetgeving, respect voor 
onze partners en hun expertise. En uiteraard ook 
respect voor onze klanten – hun tevredenheid is 
de enige echte maatstaf voor succes. 

4. F lexibi l i te i t

5.  Ethisch engagement
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Op de volgende pagina’s tonen we u een 
selectie van projecten waar we in 2015 aan 
gewerkt hebben. Sommige projecten zijn zo 
goed als afgerond, andere zitten nog maar in 
de ontwerpfase. Maar het zijn wel stuk voor 
stuk bouwprojecten waar zowel wij als de  
opdrachtgever trots op zijn. Met minder  
nemen we geen genoegen…

Onze trots
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Toonbeeld van duurzaamheid en innovatie

Samen met Reynaers Aluminium startten we in 
2015 met de bouw van een nieuwe showroom in 
Duffel. Het architectenbureau Jaspers-Eyers stond 
in voor het ontwerp, dat de internationale ambities 
en de duurzaamheid van het bedrijf onderstreept. 
Vier bouwlagen met een totale oppervlakte van 
3.500 m2 bieden onder meer onderdak aan een 

hightech showroom en de groeiende R&D-afdeling. 
Uiteraard is er ook aandacht voor groen.  
De tuinen rond het gebouw worden opnieuw  
aangelegd en uitgebreid. Ze dienen als groen-
buffer voor buurtbewoners en zorgen voor een 
aangepaste waterhuishouding op de site. 
 

Bouwheer: Reynaers Aluminium 

Ontwerp: Jaspers-Eyers Architects

Reynaers Aluminium, 
Duf fel

Dienstverlening op maat van moderne burgers

Vanhout werd in 2015 geselecteerd om het nieuwe 
administratief centrum (NAC) voor de gemeente  
Laakdal te bouwen. Na Herent, Edegem en Zoersel  
is dit al het vierde NAC dat we zullen realiseren.  
Het project brengt een brede waaier aan gemeen-
telijke diensten samen onder één dak: administratie, 
maar ook bibliotheek, kinderopvang, politie en 
OCMW. Handig voor de burger, die zo sneller  
zijn weg kan vinden naar de verschillende diensten. 
Het nieuwe administratief centrum is het sluitstuk van 
een breder vernieuwingsproject van de dorpskern.

Bouwheer: Gemeente Laakdal  

Ontwerp: DMT Architecten 

Nieuw Administrat ief 
Centrum, Laakdal

Vanhout groeide de afgelopen jaren uit tot een echte specialist in het ontwerp en de bouw van administratieve centra.  
We werken nauw samen met gemeentebesturen om een optimaal evenwicht te bereiken tussen budget, duurzaamheid, functionaliteit en esthetiek.BouwTeam

Dit is
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Crematorium, Lommel

Een reis door het landschap

De gemeente Lommel wil in 2018 een nieuw crematorium vlak-
bij de bestaande begraafplaats. Het ontwerp van a2o architec-
ten is een transparant gebouw, in harmonie met de omgeving. 
Specifieke aandacht ging uit naar het traject dat de rouwenden 
afleggen, opgevat als een reis door het landschap. De architect 
koos voor eenvoudige, robuuste materialen die moeiteloos de 
tand des tijd doorstaan. Daarnaast wordt ook de omgeving 
‘gerestaureerd’, waarbij het natuurlijke evenwicht tussen den-
nenbos, heide en zandlandschap hersteld wordt. 

Bouwheer: Pontes 

Architect: a2o architecten

BouwTeam
Dit is Het Crematorium in Lommel is een mooi voorbeeld van de Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) waarop Vanhout zich de voorbije jaren heeft toegelegd.  

We brengen voor elk project de juiste partners samen – van architect tot tuinaannemer – om de opdrachtgever een maximale toegevoegde waarde te bieden. 
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Een uniek sportcentrum voor een unieke school

The British School of Brussels is geen alledaagse school.  
Ze telt 1.300 leerlingen met meer dan zeventig nationaliteiten. 
En die genieten vanaf volgend schooljaar (2016-2017) van een 
van de beste indoor schoolsportfaciliteiten in Europa. Het nieuwe 
sportcentrum bestaat onder meer uit een sporthal, een dansstudio, 
een turnzaal, fitnessruimte en cafetaria. Het indoorzwembad van 
25 meter lang is het paradepaardje. Vanhout gaat in dit project 
voor een BREEAM Excellent-score op het vlak duurzaamheid.

Bouwheer: British School of Brussels 

Ontwerp: Licence to Build

Bri t ish School of  Brussels,
Ter vuren

De uitvoerbaarheid van het ontwerp werd in nauw overleg met alle partners herbekeken, waardoor performantie en  
duurzaamheid nog verder verhoogden.BouwTeam

Dit is
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In alle rust en veiligheid

In april 2016 verhuisde de jongerenafdeling 
van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
in Geel naar een gloednieuw gebouwencomplex. 
Daar kunnen ze in alle rust en veiligheid aan 
hun mentale gezondheid werken. Dankzij het 
nieuwe gebouw kunnen de jongeren in kleinere 
leefgroepen worden ingedeeld, terwijl een vlotte 
doorstroming van medewerkers en bijstand ge-
garandeerd blijft. De nieuwbouw werd bewust 
volledig opgetrokken uit hout (Cross-Laminated 
Timber met PEFC-certificaat) – niet alleen een 
rustgevend materiaal, maar ook duurzaam en 
recycleerbaar.

Bouwheer: OPZ Geel

Ontwerp: THV OSAR-Infrabo

OPZ-K Dienst ,  Geel

Zorgeloos genieten van een aangename oude dag

In oktober 2015 werd het eerste modelappartement van de residentie 
Felix Brouwershof aan potentiële kopers voorgesteld. De belangstelling 
was meteen bijzonder groot. Logisch, want het project biedt heel wat 
troeven voor wie zorgeloos wil genieten van een aangename oude 
dag. In totaal worden 69 erkende assistentiewoningen – met terras – 
gebouwd rond een gezellig binnenplein. Het project heeft alles in 
huis voor een actief sociaal leven, met onder meer een brasserie, een 
petanquebaan, fitnessruimte en kapsalon. Bewoners kunnen uiteraard 
ook rekenen op professionele zorg en medische bijstand. Tot slot zijn de 
woningen voorzien van moderne domotica en kunnen ze gemakkelijk 
aangepast worden aan wijzigende woonbehoeften.

Bouwheer: Felix Brouwershof NV (Cornerstones Development en Vanhout Projects) 

Ontwerp: SheCi.be

Fel ix Brouwershof, 
Onze-L ieve-Vrouw-Waver

De jongerenafdeling is het tweede project in een hele reeks vernieuwingsprojecten die Vanhout mag uitvoeren in opdracht van OPZ Geel. 
Na vier jaar intensieve BouwTeam-samenwerking bouwden we een sterke vertrouwensrelatie uit met de klant.BouwTeam

Dit is Het Felix Brouwershof is een joint venture tussen Vanhout Projects en Cornerstones Development. De intensieve BouwTeam-samenwerking 
leidde intussen al tot een tweede project met Cornerstones: Molenhoek in Lanaken.BouwTeam

Dit is
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Groen Zuid, Hoboken

Eenheid in verscheidenheid 

Op 4 juni 2015 werd de eerste symbolische steen gelegd (of beter 
gezegd – gelijmd) van Groen Zuid, een nieuw wooncomplex  
vlakbij het centrum van Hoboken. Bedoeling is om een diverse  
en boeiende gemeenschap te creëren waar zowel jonge gezinnen 
en alleenstaanden als actieve senioren een betaalbare kwaliteits-
woning kunnen vinden. De woningtypes zijn daarop afgestemd, 
met kleine en grotere woningen, appartementen met 1, 2 of 3  
slaap kamers en daarnaast ook erkende assistentiewoningen.  
Die verscheidenheid zien we ook in het groenaanbod, met een mix 
van private tuinen, semipublieke groenzones en het aanpalende 
park. Verschillende toparchitecten werken mee aan het project. 
Ze konden elk hun eigen accent leggen. De variatie vermijdt een 
monotoon geheel en geeft een spontane invulling aan Groen Zuid.

Bouwheer: Cores Development 

Ontwerp:  I BOB361 Architecten 

 II  STAM Architecten 

 III Crepain Binst Architecture 

 IV META Architectuurbureau 

 V Ontwerpbureau STRAMIEN 
Projectontwikkelaar Cores ging ook voor dit project opnieuw met Vanhout in zee. We bouwden door de jaren een sterk partnership op, 
waarbij we de klant maximaal ontzorgen – van het allereerste ontwerp tot de begeleiding en opvolging van kopers. BouwTeam

Dit is
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WOONPROJECTEN

Kwaliteitsvol wonen aan de waterkant

Het Leskoo-woonproject ligt in het hartje van de 
Vlaamse Ardennen, aan de oevers van de Schelde én 
op wandelafstand van het marktplein en de winkelstra-
ten van Oudenaarde. Het project omvat 84 apparte-
menten, een gemeenschappelijke binnenplaats en een 
ondergrondse parkeergarage. De doordachte archi-
tectuur, indeling en materiaalkeuze staan garant voor 
optimaal comfort en woongenot. Extra aandacht ging 
ook uit naar de tuinarchitectuur en de groenaanleg die 
de prachtige natuuromgeving verder versterken.

Bouwheer: Leskoo nv (BESIX RED en Belfius) 

Ontwerp: BURO II & ARCHI+I

Leskoo I I ,  Oudenaarde

Sion, L ier

Een uniek woonproject op een  
unieke locatie 

Op 21 oktober 2015 werd de eerste 
modelwoning van het Sion-woonpro-
ject in Lier ingehuldigd. De unieke 
ligging – in de historische stadskern 
en aan de voet van de vesten met 
zicht op de Nete-vallei – maakt het 
tot een opmerkelijk woonproject.  
De ontwerpers hielden in de plannen 
maximaal rekening met deze troeven. 
De 99 appartementen en 48 wonin-
gen liggen als vijf vingers van een 
hand naast elkaar op de site, haaks 
op de Nete-vallei. Zo heeft iedere be-
woner een maximale relatie met het 
groengebied aan de overkant van de 
rivier. De wooneenheden sluiten aan 
op het nieuw aan te leggen plein aan 
de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten (SASK), dat eveneens  
binnen dit project wordt uitgebreid.  
Het plein zal via een groene  
doorsteek met waterpartij breed 
uitwaaieren ter hoogte van de vesten.  
De volledige site wordt autoluw. 

Bouwheer: Sion Netezicht nv 

Ontwerp: a2o architecten
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WOONPROJECTEN

Meadow, Herent

Thuis in de natuur

Het unieke woonproject Meadow in Herent biedt 
een ruime variatie kwaliteitsvolle appartementen 
met eigen tuin of terras met uitzicht op een uitge-
strekt park. Crepain Binst Architecture en POLO 
Architects creëerden een eigentijdse omgeving  
die optimaal gebruik maakt van alle troeven van 
het domein. De inplanting van de gebouwen 
waarborgt de privacy van alle bewoners, terwijl 
ze tegelijk genieten van een overvloed aan ruimte 
en licht. Een ideale formule voor zowel gezinnen 
met kinderen als actieve senioren.

Bouwheer: THV Vanhout Projects - BESIX RED 

Ontwerp:  I POLO ARCHITECTS 

 II  Crepain Binst Architects 

The Cosmopol i tan,
Brussel

Een adembenemende kijk op Brussel

The Cosmopolitan wordt een nieuwe landmark 
in hartje Brussel, op wandelafstand van de 
levendige Dansaert-wijk. De witte monoliet is een 
ontwerp van Bogdan & Van Broeck en zal ruimte 
bieden aan een honderdtal appartementen voor 
mensen die kwaliteitsvol willen wonen in het 
 centrum van de stad. De bovenverdieping biedt 
een adembenemend zicht op de hoofdstad.

Bouwheer: BESIX RED 

Ontwerp: Bogdan & Van Broeck

Vanhout Projects

Het Meadow-project in Herent is een referentieproject voor Vanhout Projects, dat zich focust op vastgoed- 
ontwikkeling voor zowel private projecten als PPS-constructies. Voor elk project gaan we op zoek naar de meest 
optimale invulling voor de locatie, met inbreng van alle betrokken partijen, van architect tot onderhoudsfirma,  
van lokale overheden tot omwonenden.
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Extra zuurstof voor topsport

Topzwemmers en zwemclubs kunnen sinds 1 oktober 2015 
terecht in het gloednieuwe vijftigmeterbad Wezenberg 2, 
dat zich achter het bestaande Wezenberg-zwembad in 
Antwerpen bevindt. Het bad is exact 50,025 meter lang: 
de extra 2,5 centimeter dienen voor de aantikplaten en de 
tijdsregistratie – essentieel voor training op topniveau.  
Het bad telt zes banen, is 2,2 meter diep en beschikt over 
een beweegbare scheidingswand. Ook voor de recreatieve 
zwemmers in Antwerpen is er goed nieuws: in het bestaan-
de zwembad komen de topsportbanen immers vrij.

Bouwheer: Stad Antwerpen 

Ontwerp: Bladt ir & Verstraeten arch

Wezenberg Antwerpen



Topsport en recreatie onder één dak

Op 27 mei 2015 opende het nieuwe Olympia-zwembad in 
Brugge de deuren, zowat een half jaar vroeger dan gepland. 
Het Olympisch bad is 50 meter lang en 25 meter breed,  
goed voor 10 wedstrijdbanen zoals aanbevolen door de 
internationale zwemfederatie Fina.  
Maar er is meer, want onder hetzelfde dak vinden we ook 
500 vierkante meter zwemplezier voor jong en oud, met  
recreatiebaden, kinderbaden, golfslagbad en wildwaterbaan. 
Er is ook een wellness-ruimte voorzien, een ruime cafetaria en 
twee buitenbaden.

Bouwheer: S&R Brugge 

Ontwerp: Artabel

Spor t-  en recreat iebad 
Olympia Brugge

S&R – Sport & Recreatie

Vanhout ontpopte zich met S&R de voorbije jaren tot een echte specialist in het ontwerp, de bouw en de 
exploitatie van publieke zwembaden. Dankzij S&R wordt een moderne, aantrekkelijke sportinfrastructuur 
een haalbare kaart voor elke stad of gemeente.
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Isoleren op hoog niveau

Ook isolatieprojecten vragen de nodige creativiteit.  
Om de tussenvloeren op de bovenbouw van het Havenhuis  
te isoleren, bouwde Isofoam een volledige PUR-pompinstallatie 
in een container die met een hijskraan tot op de juiste  
hoogte werd gebracht. Een slimme oplossing die nog maar 
eens de flexibiliteit van onze isolatiespecialist bewijst.

Opdrachtgever: Interbuild 

Ontwerp: Zaha Hadid Architects

I sofoam – Havenhuis, 
Antwerpen

HBS is een totaalaannemer voor bedrijfsgebouwen,  
winkelinfrastructuur en kantoren. Tijdens elke stap van het  
(ver)bouwproces zet HBS al het talent van haar gepassio-
neerde medewerkers in om klanten een zorgeloos project te 
garanderen. Dankzij de investering in onze eigen schrijn-
werkerij bieden we elke klant uniek kwaliteitswerk op maat. 
Met een sterke focus op flexibiliteit en duurzame relaties 
streeft HBS ernaar om de betrouwbare bouwpartner van 
professionele spelers te worden en blijven.

Ontwerp & Bouwheer: Cofinimmo 

HBS – Kantoorgebouw  
Cof inimmo Brussel
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Vanhout Facilities kende in 2015 een sterke groei, met  
zes nieuwe medewerkers en een omzetstijging van 15%. 
Het bedrijf verzorgt het technisch en bouwkundig onderhoud 
van onder meer zorgcentra, publieke gebouwen, winkels en 
kantoren. Vanhout Facilities focust op klanten die een lange-
termijnvisie hebben op onderhoud. Preventief onderhoud kan 
de levensduur van gebouwen immers aanzienlijk verlengen, en 
verhoogt bovendien het comfort van wie er in woont of werkt. 
Bovendien wil Vanhout Facilities klanten zoveel mogelijk  
ontzorgen. Zo krijgen ze toegang tot een digitaal platform 
waar ze niet alleen alle onderhoudsdocumenten kunnen raad-
plegen maar ook het volledige as-built dossier van het gebouw 
up-to-date kunnen houden. Vanhout Facilities behaalde in 
2015 ook een VCA**-certificaat en opende een vestiging in 
Brussel om dichter bij klanten in de regio te opereren. Tot slot 
zijn dankzij twee permanentiecentra nu 24/7 dringende 
 interventies mogelijk over heel België.

Vanhout Faci l i t ies

Vanhout Facilities streeft naar langetermijnrelaties met klanten: onderling overleg, continu optimaliseren van processen,  
volledige transparantie over de geleverde prestaties en een sterke focus op kwaliteit zijn cruciaal in de samenwerking.BouwTeam

Dit is

3332



Vanhout is doorheen de jaren uitgegroeid 
tot een echte bouwpartner voor private en 
publieke opdrachtgevers, met een duidelijke 
focus op kwaliteit, duurzaamheid en toege-
voegde waarde. Die strategie vertaalt zich 
ook in uitstekende financiële cijfers, die een 
stevige basis vormen voor groei, stabiliteit en 
investeringen.

Ons fundament
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We doen het veilig of we doen het niet

Zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu staan centraal in al onze activiteiten.  
Het zorgsysteem zit in al onze processen ingebakken en wordt ondersteund door de nodige  
ICT-tools. We sporen medewerkers op de werf ook aan om alle onregelmatigheden te melden.  
Met resultaat. Jaar na jaar ligt de frequentiegraad mbt veiligheid in ons bedrijf een stuk onder 
het nationale sectorgemiddelde.

 

Vanhout stuurt haar processen via een geïntegreerd zorgsysteem dat beantwoordt aan 
volgende eisen:

-  De veiligheidschecklist VCA** en de norm OHSAS 18001,  
waarmee we actief streven naar een veilige en gezonde werkomgeving

-  ISO 9001 als garantie voor kwaliteit in ontwerp en uitvoering

-  ISO 14001 voor een efficiënt milieumanagement 

 

Vanhout is erkend in de volgende klassen en/of (onder)categorieën:

-  Klasse 4, C5 

-  Klasse 5, E, F, F2 

-  Klasse 6, G 

-  Klasse 7, C, C1 

-  Klasse 8, D, D1, V
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Balans Vanhout na winstverdel ing

ACTIVA 2015 2014

VASTE ACTIVA 11 640 516,97 10 242 847,58 

Immaterië le vaste act iva 21 616,84  27 562,96  

Materië le vaste act iva 1 344 542,61 1 544 618,52 

Financiële vaste act iva 10 274 357,52 8 670 666,10 

VLOTTENDE ACTIVA 44 987 498,65 37 650 280,59 

Vorderingen op meer dan één jaar 10 000,00 10 000,00 

Voorraden en bestel l ingen in ui tvoering 5 695 550,75 1 576 970,28 

Vorderingen op ten hoogste één jaar 27 855 486,37 23 979 755,99

Geldbeleggingen 2,44 35 731,59

L iquide middelen 5 920 540,92 12 046 826,73 

Overlopende rekeningen 5 505 918,17 996

TOTAAL VAN DE ACTIVA 56 628 015,62 47 893 128,17 

RESULTATENREKENING 2015 2014

Bedri j fsopbrengsten 113 775 549,02 91 493 752,18 

Bedri j fskosten 110 499 038,03 87 390 650,31 

BEDRIJFSWINST 3 276 510,99 4 103 101,87 

Financiële opbrengsten 3 202 774,47 2 129 168,75 

Financiële kosten 476 653,02 304 194,32 

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING 6 002 632,44 5 928 076,30 

Uitzonderl i jke opbrengsten 18 836,65

Uitzonderl i jke kosten 28 819,73 6 277,00 

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 5 992 649,36 5 921 799,30 

Onttrekking aan de ui tgestelde belast ingen

Belast ingen op het resul taat 1 644 091,39 1 468 415,31 

WINST VAN HET BOEKJAAR 4 348 557,97 4 453 383,99 

Overboeking naar de belast ingvri je reser ves 4 315,91 

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 4 348 557,97 4 449 068,08 
PASSIVA 2015 2014

EIGEN VERMOGEN 14 378 890,19 12 030 332,22

Kapitaal 5 000 000,00 5 000 000,00 

Reser ves 1 428 359,62 1 428 359,62 

Overgedragen winst  (ver l ies) 7 950 530,57 5 601 972,60 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 4 627 759,79 3 930 466,64

SCHULDEN 37 621 365,64 31 932 329,31 

Schulden op meer dan één jaar 134 367,63 255 946,11 

Schulden op ten hoogste één jaar 36 888 583,70 30 993 127,44 

Overlopende rekeningen 598 414,31 683 255,76 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 56 628 015,62 47 893 128,17 

4342



14
0 

32
9

14
0 

82
1

90
 9

51

12
8 

61
0

11
7 

29
4

2011 2012 2013 2014 2015

Bedrijfsopbrengsten Balanstotaal

69
 8

99

55
 7

81

63
 9

85

64
 8

12

76
 1

15

Eigen vermogen

15
 3

86

17
 5

61

14
 3

59 15
 4

02

18
 2

67

Netto bedrijfskapitaal

13
 3

34

11
 1

35

12
 6

68

14
 9

25

14
 9

37

4 
26

7

4 
27

3

5 
23

8

6 
64

1

6 
67

7

Nettocashflow

4 
50

8

3 
26

9

4 
60

9

6 
25

7

6 
78

1

Bedrijfswinst (EBIT)

2 
38

1

2 
51

0

3 
34

4

4 
34

7

5 
68

1

Nettoresultaat

27
8

28
6

27
9

26
6

27
7

Personeel

Geconsol ideerde kernci j fers

IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 2013 2012 2011

Bedri j fsopbrengsten 140 821 117 294 140 329 128 610 90 951

Balanstotaal 76 115 64 812 69 899 63 985 55 781

Eigen vermogen 17 561 18 267 15 386 15 402 14 359

Netto bedri j fskapitaal 14 937 14 925 13 334 12 668 11 135

Nettocashf low 6 677 6 641 4 267 5 238 4 273

BEDRIJFSWINST (EBIT) 6 781 6 257 4 508 4 609 3 269

Nettoresul taat 5 681 4 347 2 381 3 344 2 510

Personeel 277 266 278 279 286

Het betreft de geconsolideerde cijfers van Vanhout nv, die niet worden neergelegd en waarvoor door de commissaris geen 
aparte verklaring wordt opgemaakt; zij worden evenwel verwerkt in de geconsolideerde cijfers van Besix Group nv.

Overheid 16%

PPS 9%Privé 75%

Opdrachtgever

Sector

Industrie 8%

Kantoor 2%

Utilitair 25%

Appartementen  
en woningen 65% 

Antwerpen 62%

Vlaams-Brabant 7%

Oost-Vlaanderen 6%
West-Vlaanderen 4%

Brussel 17%

Limburg 3%

Geograf isch

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20152011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

2015, een recordjaar

Vanhout realiseerde in 2015 een recordomzet en gezonde winstcijfers. Wat betreft 
Return On Equity (ROE) behoren we tot één van de beste bedrijven in de Belgische 
bouwsector. Het beste bewijs dat een sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en toe-
gevoegde waarde wel degelijk loont, ook op financieel vlak. Deze uitstekende cijfers 
geven ons meteen ook een stevige basis voor toekomstige groei en investeringen.

Nieuwbouw 96%

Renovatie 4%

Aard
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Onze medewerkers maken elke dag het 
 verschil. Het is hun expertise, hun creativiteit 
en hun doorzettingsvermogen die van ons 
bedrijf een succes maken. We laten dan ook 
geen enkele gelegenheid voorbijgaan om hen 
daarvoor te bedanken. Ons enthousiasme 
werkt bovendien aanstekelijk – steeds meer 
klanten en partners vieren mee…

Ons Team



TOEKOMSTIGE WERVEN

Klanten en medewerkers delen keukengeheimen

Het Vanhout Kookboek is stilaan uitgegroeid tot een mooie traditie.  

Elk jaar opnieuw delen klanten, medewerkers en relaties in het boek hun 

diepste keukengeheimen en hun allerbeste recepten. Maar er is meer. 

Want samen koken is – zeker in een Bourgondisch land als het onze –  

de manier bij uitstek om elkaar beter te leren kennen. Om verhalen en 

kennis te delen. En uiteraard ook om te genieten van lekker eten. 

Om de deelnemers aan de editie 2015 te bedanken voor hun gastvrije 

ontvangst, organiseerden we een feestelijke première, waar ze de eerste 

exemplaren in ontvangst mochten nemen.

En misschien worden we dit jaar wel bij u uitgenodigd?

Kookboek  
in première



Duurzaam,  
ook in onze eigen  
act iv i te i ten

Eind 2014 werden op het industrieterrein Lammerdries 
zes nieuwe windmolens in gebruik genomen. Eén daar-
van staat op het terrein van Vanhout.

De zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor  
werden in 2011 geplaatst en zijn goed voor 39 % van 
het energieverbruik in het gebouw. Op vijf jaar tijd  
vermeden we daarmee de uitstoot van 342,5 ton CO2.

Etion riep Vanhout op 8 oktober 2015 uit tot ‘De Kempe-
naar’ van het jaar. Het ondernemersnetwerk reikt de prijs 
elk jaar uit aan een bedrijf dat bijdraagt aan de verdere 
bloei van de Kempense regio. Etion prees Vanhout onder 
meer voor zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid en 
een oprechte zorg voor milieu en medewerkers.

“Vanhout ademt geëngageerd ondernemen, zowel in 
zijn dagelijkse werking als in de projecten die het bedrijf 
realiseert,” zo luidde het juryrapport. 

“Lang voor de overheid regels uitvaardigde rond de 
energieprestaties van gebouwen was Vanhout hiermee 
al bezig. Ook vandaag gaat het bedrijf vaak een stuk 
verder dan wat wettelijk verplicht is.”

Dat verdient een feestje!

Een prijs als De Kempenaar win je natuurlijk niet 
zomaar. Daarvoor heb je gemotiveerde mensen nodig, 
die elke dag voor het bedrijf klaar staan.  
De medewerkers werden dan ook getrakteerd op een 
Kempens buffet om de award te vieren.

Een f iere Kempenaar
Verhouding Groene stroom & grijze stroom 2015 (kWh)

50000

40000

30000

20000

10000

0

Afname energieleverancier
Groene stroom zonnepanelen

Verhouding Groene stroom & grijze stroom 2015 (%)

39 %

61 %

 jan feb ma apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

51



Wok Bouwverlof

Samen genieten van de laatste werkdag

Naar jaarlijkse traditie organiseerden we ook  
in 2015 een etentje met alle medewerkers – 
arbeiders en bedienden – om het begin van het 
bouwverlof te vieren. De ideale gelegenheid om 
nog wat bij te praten met collega’s, vakantieplan-
nen te delen en – als het weer even meezit –  
ook te genieten van de zon.

Vett ige Donderdag

Een culinaire ervaring op de werf

Vettige Donderdag startte als een spontaan initiatief 
van enkele medewerkers op een werf, die regelmatig 
samen iets gingen eten. Wat begon met een snelle en 
vaak vettige hap, groeide uit tot een meer verfijnde 
culinaire ervaring, als ludieke knipoog naar het 
 kookboek. Al blijven ze gebruikmaken van de midde-
len die op een werf ter beschikking staan – een een-
voudig kookplaatje en een friteuse. Er werd ook een 
heuse beurtrol opgesteld. De jongste in dienst komt 
eerst aan de beurt, anciens volgen later. Die laatste 
zijn dan wel beperkter in hun menukeuze, want het is 
niet de bedoeling om in herhaling te vallen… 
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Maatschappel i jk  
Verantwoord  
Ondernemen

Vanhout neemt zijn maatschappelijke verantwoor-
delijkheid ernstig. Eerst en vooral in de manier 
waarop we omgaan met klanten, medewerkers 
en projecten. Maar ook in onze kernactiviteiten, 
waarin we zorg dragen voor veiligheid, milieu en 
gezondheid. Via de Besix Foundation bieden we 
structurele steun aan meer dan 100 humanitaire 
en sociale projecten. Zo waren er in 2015 de 
Kiddy Build Days, waar 188 kinderen uit het  
5e en 6e leerjaar een bezoekje brachten aan een 
aantal werven en uit eerste hand kennismaakten 
met de bouwwereld. Tot slot is er ook het persoon-
lijke engagement van onze medewerkers,  
die zich vrijwillig inzetten voor evenementen zoals 
de Special Olympics.Samen met onze medewerkers ondersteunden we in 2015 o.a. volgende projecten:

• Inzameling van kledij voor de Vrienden van Wodzislaw, een initiatief dat ontstond uit de humanitaire hulptransporten 
naar Polen in de jaren 70 en 80 en vandaag nog altijd verarmde parochies en gezinnen in Polen helpt.

• Afbraak van de Special Olympics-faciliteiten in Sport City, Brussel.
• Aankoop van een schotelantenne voor Aketi vzw, een sociaal-maatschappelijk project in Noord Congo.
• Truffelverkoop ten voordele van Operatie Thermos, dat voedselbedelingen organiseert in het Centraal Station van Brussel.
• Wandel- en fietstochten ten voordele van de G-veldrijders en de jeugdafdeling van het Rode Kruis in Geel. 
• Opvolging en ondersteuning van JAP Adventure en Werkmmaat VZW via onze participatie in de BESIX Foundation.
• Greatest Gift Festival in Antwerpen, een evenement dat voor één dag de armsten onder ons een warme en gezellige 

avond bezorgt.
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Love le t ters

Nu Swaenenerf bijna voltooid is  
kijken wij meer dan tevreden terug op  
alle contacten van bij het prille begin tot  
de oplevering vorige week.  
Van harte dank aan iedereen die aan onze  
nieuwe woonst heeft gewerkt tot wat het nu is. 

Wij zijn meer dan tevreden mensen door de inzet 
van jull ie allemaal.

Hartelijke groeten aan het ganse team!

Jules en Lea
Heremans - De Vadder

Aan de ganse ploeg
NV Vanhout

Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen

Een dankbrief van de bewoners van ‘t Swaenenerf, een residentieel project in  

Heist-op-den-Berg dat we realiseerden in opdracht van Gands en Cores Development.
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The sky is  no l imit

U koestert zelf ook bouwplannen?  

Laat het ons weten.  

We helpen u graag uw projecten realiseren.  

En houd deze zomer zeker de hemel in de gaten…



 Zin in Vanhout?
Lammerdries 12 > 2440 Geel > België
T +32 (0)14 25 16 11 > info@vanhout.be

www.vanhout.be meer dan een aannemer


