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IN HAAR VERSCHILLENDE KERNACTIVITEITEN SPEELT DE GROEP CFE EEN ESSENTIËLE ROL IN 

DE EVOLUTIE VAN ONS MILIEU, IN DE BREDE BETEKENIS, EN VAN ONZE SAMENLEVING. DE DRIE 

POLEN – DEME, CFE CONTRACTING EN BPI REAL ESTATE – NEMEN HUN MAATSCHAPPELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID TER HARTE, ZOALS BLIJKT UIT HUN INZET VOOR DUURZAAMHEID EN HUN 

STREVEN OM EEN BETERE TOEKOMST TE BOUWEN VOOR IEDEREEN. EEN TERUGBLIK OP 2021, EEN 

JAAR IN HET TEKEN VAN HERSTEL EN TRANSFORMATIE.

(Y)OUR FUTURE    
BEGINS WITH 
SUSTAINABLE  
THINKING

BERICHT VAN DE CEO’S



PIET DEJONGHE & LUC BERTRAND 
GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE GROEP CFE
& VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
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De duurzame en innoverende realisaties 
van de groep CFE passen in de lange-
termijnvisie van onze onderneming. Alle 
polen bouwen aan de toekomst en com-
bineren hun vakgebieden en knowhow in 
een steeds sterkere synergie. Luc Bertrand, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur, 
Piet Dejonghe, Gedelegeerd Bestuurder, 
en de leiders van de drie polen, Jacques 
Lefèvre (BPI Real Estate), Raymund Trost 
(CFE Contracting) en Luc Vandenbulcke 
(DEME), maken de balans van het voor-
bije jaar op en belichten de nieuwe ambi-
ties van alle entiteiten.

“De overwegend positieve balans van de 
afgelopen twaalf  maanden en de record- 
resultaten die we boekten, bevestigen de 
relevantie van ons beleid en laten ons de 
toekomst sereen tegemoet zien”, verklaart 
Luc Bertrand, Voorzitter van de Raad van 
Bestuur. “Ondanks de moeilijke context van 
de wereldwijde pandemie, die alle economi-
sche sectoren heeft getroffen, kon de groep 
CFE zich in haar geheel blijven ontwikkelen 
en bereikte ze haar doelstellingen. De her-
structureringen die zes jaar geleden werden 
opgestart en de soms gedurfde beslissingen 
die we hebben genomen, hebben vruchten 

afgeworpen. Onze strategische benadering 
van duurzaamheid heeft eveneens haar nut 
bewezen en is nog concreter geworden, in 
het bijzonder bij CFE Contracting en BPI 
Real Estate. Deze evoluties hebben ons in 
2021 doen beslissen om onze groep in twee 
autonome vennootschappen te splitsen. In 
2022 zal DEME zich losmaken van de twee 
andere polen.”

EEN NIEUW HOOFDSTUK
Een ingrijpende transformatie, zoals Piet 
Dejonghe, Gedelegeerd Bestuurder, be-
nadrukt: “Deze partiële splitsing zal een 
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duidelijkere definitie mogelijk maken van 
de identiteit en de ondernemingsprojecten 
van DEME en het nieuwe ‘CFE 3.0’. De 
twee ondernemingen werken op onder-
scheiden markten en in onderscheiden 
sectoren. Ze zullen hun governance nu nog 
beter kunnen aanpassen aan hun eigenheid, 
om zich nog duidelijker te positioneren 
ten aanzien van hun klanten, partners en 
aandeelhouders, maar ook hun huidige en 
toekomstige medewerkers. In het voorjaar 
van 2022 stappen we in een nieuwe dyna-
miek, mogelijk gemaakt door de uitstekende 
resultaten van het geheel van de groep en in 
het bijzonder de schitterende ontwikkeling 
van BPI Real Estate en CFE Contracting 

in de jongste jaren. Het nettoresultaat voor 
2021 is verdrievoudigd tegenover 2016, wat 
ontegensprekelijk een buitengewoon succes 
is en ons beleid valideert”. 

“DEME gaat verder op de ingeslagen weg 
en blijft uiteraard een onmisbare speler 
in de sectoren baggerwerken en offshore 
windparken. De verwerving van een tweede 
grootschalig contract in de Verenigde Sta-
ten, voor de plaatsing van de funderingen 
en kabels van het grootste Amerikaanse 
windpark tot op heden, is de beloning van 
15 jaar investeringen en ontwikkeling van 
het marktaandeel van DEME in deze sec-
tor. Dit bewijst ook het sterke internationale 

potentieel van deze markt. De windkracht 
in de VS wordt volwassen en wij werken 
mee aan haar succes, net zoals we dat doen 
in Europa en binnenkort ook in Azië. Dat is 
een uitstekend voorteken voor de toekomst. 
BPI Real Estate en CFE Contracting zullen 
van hun kant hun banden en synergie ver-
sterken, in lijn met de vooruitgang die met 
name in 2021 werd geboekt.”

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST
“Operationele uitmuntendheid staat meer 
dan ooit centraal in ons ondernemingspro-
ject. Het initiatief  Fit4Future is een onder-
deel en een van de beste voorbeelden van 
die strategie. In Fit4Future analyseren we 
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Ondanks de moeilijke context van de 
wereldwijde pandemie, die alle economi sche 
sectoren heeft getroffen, kon de groep CFE zich 
in haar geheel blijven ontwikkelen en bereikte ze 
haar doelstellingen.

LUC BERTRAND

onze processen met het doel de resultaten 
structureel te verbeteren door ze stabieler 
en beter voorspelbaar te maken. Alle Bel-
gische bouwentiteiten van de groep nemen 
deel aan dit grootschalige project, met werk-
groepen waarin teams van Van Laere, BPC 
Group en MBG vertegenwoordigd zijn. 
Dat heeft ons al in staat gesteld om nieuwe 
werkmethoden en een hele reeks gedeelde 
digitale tools te ontwikkelen. Hier leggen 
we de sterke funderingen van wat CFE 3.0 
zal worden, met een efficiënt ontwikkelings-
platform dat ons in staat zal stellen om onze 
missies en projecten op een volledig geïnte-
greerde manier uit te voeren.”

Deze evoluties gaan ook samen met een 
in het DNA van de groep verankerd duur-
zaamheidsbeleid: “De centrale plaats van 
duurzaamheid in ons werk is geen opportu-
nisme maar het resultaat van een diepgaan-
de denkoefening. Onze strategie elimineert 
verspilling en minderwaardige kwaliteit,  
bevordert innovatie, schept nieuwe com-
merciële opportuniteiten, versterkt onze 
groei en stelt ons in staat om onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid ten volle 
op te nemen. Door uit de 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van 
de Verenigde Naties de prioriteiten te se-
lecteren die het relevantst zijn voor onze 
activiteiten, konden we key performance 
indicators (KPI’s) definiëren die ons in staat 
stellen om onze vooruitgang nauwkeurig te 
meten. In 2021 is in de verschillende enti-
teiten van CFE Contracting en bij BPI Real 
Estate een reeks maatregelen concreet ge-
maakt en hebben we nieuwe sustainability 
officers aangesteld. De versterkte integratie 
die in 2022 uit de partiële splitsing van de 
groep zal voortvloeien, zal een nog betere 
uitlijning tussen de verschillende duurzaam-
heidsinitiatieven mogelijk maken.”

EEN GLOBALE VISIE
In 2021 heeft BPI Real Estate haar drijven-
de rol in de bouw van de stedelijke ruimten 
van de toekomst bevestigd en haar visie 
op lange termijn bekrachtigd, zoals CEO 
Jacques Lefèvre uitlegt: “Wij lopen vooruit 
op de evoluties van de markt en focussen 
met name op innovatie. Dit betekent dat we 
onze projecten opvatten als vastgoedactivi-
teiten die echte diensten moeten bieden die 
ons in staat stellen om ons gaandeweg aan 
te passen aan de behoeften van onze klan-

ten en aan de stedelijke transformaties. De 
benadering in verband met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen is nu in onze 
procedures verankerd, zodat wij al in de 
conceptfase van elk project nauwkeurige en 
structurerende criteria kunnen analyseren 
en bepalen. Dit betreft met name twee es-
sentiële aspecten, de koolstofvoetafdruk en 
het rationeel gebruik van hulpbronnen. De 
markt kent een extreem grote vraag naar 
gebouwen die in hun volledige levenscyclus 
rekening houden met deze problematiek. 
BPI Real Estate is op dat vlak een voor-
loper. Wij verkrijgen al sinds enkele jaren 
BREEAM-certificaten voor al onze ontwik-
kelingen en mikken nu systematisch op nog 
hogere niveaus.”

“Dankzij het vermogen van BPI Real Estate 
om met lange cyclussen te werken, kan de 
groep reële antwoorden bieden op de cru-
ciale problemen van de huisvesting en de 
stedenbouw. Onze ervaring in het domein 
van renovatie – ik denk dan vooral aan het 
project Grand Poste in Luik – of  in dat van 
de houtbouw – met de nieuwe zetel van 
CFE, BPI Real Estate, BPC Group en Wood 
Shapers in Brussel als paradepaardje – is een 



LUC VANDENBULCKE 
(DEME)

JACQUES LEFÈVRE
(BPI REAL ESTATE)

14

 
INHOUD

 
WIE WE ZIJN

 
HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

sterke troef  op een markt met een toene-
mende vraag naar innovatie en duurzaam-
heid. De synergie met de andere entiteiten, 
die nog zal worden versterkt door de her-
structurering na de partiële splitsing van de 
groep, is in dat opzicht essentieel. Het delen 
van ervaring, coördinatie bij de bron, een 
gedeelde methodologie en logica, zijn alle-
maal componenten van een altijd sterkere 
identiteit. Digitale tools zijn nu onmisbaar 
om op de uitdagingen van de vastgoed-
ontwikkeling en de bouw van de toekomst 
te antwoorden. BPI Real Estate heeft een 
echte digitale metamorfose ingezet, met 
in 2021 als eerste stap een vernieuwing 
van het Customer Relation Management 
(CRM) voor commercialisering en marke-
ting. Deze belangrijke stap voorwaarts zal in 
de komende jaren door andere transforma-
ties worden gevolgd, altijd met onze interne 
synergie als drijvende kracht.”

DE MENS CENTRAAL
“Net als BPI Real Estate heeft CFE Con-
tracting in 2021 een fenomenaal herstel van 
haar activiteit gekend dat onze verwachtin-
gen ruim overtrof ”, zegt Raymund Trost, 
CEO van CFE Contracting. “De ontwik-
kelingen in met name Polen zijn uitstekend 
en hebben veel bijgedragen aan dit succes. 
Maar toch is het in de eerste plaats aan de 
synergie tussen de entiteiten te danken. De 
uitmuntendheid van onze bouwplaatsen is 
het resultaat van de nauwe samenwerking 

tussen onze verschillende vakgebieden. 
Door hand in hand te werken met BPI Real 
Estate en Wood Shapers konden wij het 
innoverende project Wooden in Luxemburg 
realiseren. En door hun competenties te 
combineren kunnen BPC Group, Van Laere 
en VMA bijdragen aan het duurzame pro-
ject ZIN in Brussel.”

“Deze synergie gaat gepaard met een stre-
ven om onze vakgebieden te transformeren 
en te verbeteren. We werken daaraan met 
Fit4Future, een reeks programma’s die het 
beheer van onze bouwactiviteiten zal herde-
finiëren. Wij willen de grote vooruitgang op 
het vlak van duurzaamheid van de afgelo-
pen twee jaar bestendigen door onze opera-
tionele uitmuntendheid verder te verbeteren 
en in te zetten op digitalisering en innovatie. 
We mikken daarbij ook op verscheidene 

groeivectoren, in het bijzonder houtbouw 
en industriële automatisering.”

“Het concrete en proactieve aspect van ons 
duurzaamheidsbeleid moet worden bena-
drukt. De grote investeringen in duurzaam-
heid van de voorbije drie jaar bewijzen dat. 
Dit zijn niet zomaar mooie woorden. Het 
gaat wel degelijk om een diepgaande ver-
andering die verband houdt met zowel de 
behoeften van onze samenleving als onze 
verantwoordelijkheid als onderneming en 
de vraag van de markt. CFE is een voorlo-
per in deze domeinen, met name dankzij 
haar globale benadering met een visie op 
het gebouw in ruime zin, van zijn concept 
tot zijn impact op de omgeving. Daarnaast 
is er de menselijke factor, die centraal staat 
in onze beroepen en zonder welke wij niets 
kunnen bereiken. Het gaat hier in de eerste 
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(CFE CONTRACTING)
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plaats om onze teams, die essentieel zijn 
voor het succes van onze projecten, maar 
ook om onze partners. In al deze relaties is 
duurzaamheid ook een kwestie van mensen, 
van talent, van knowhow.”

ACTOREN VAN VERANDERING
Luc Vandenbulcke, CEO van DEME, is 
het daar roerend mee eens: “2021 heeft 
opnieuw de kracht en veerkracht van onze 
medewerkers aangetoond. Dankzij hen 
konden wij de continuïteit van onze pro-
jecten overal ter wereld verzekeren. De 
orderboeken hebben een recordniveau 
bereikt, wat in normale tijden al een enorm 
succes zou zijn maar in de context van de 
mondiale pandemie nog opmerkelijker is. 
De beslissing om de groep CFE in twee 
onderscheiden vennootschappen te splitsen, 
geeft DEME de kans om haar eigen gover-
nance te ontwikkelen en haar potentieel en 
ambities beter in de verf  te zetten ten aan-
zien van de aandeelhouders, medewerkers 
en partners.”
“Duurzaamheid blijft een fundamenteel 
thema waarin DEME een overwegende rol 
speelt, met standpunten over dit onderwerp 
die perfect uitgelijnd zijn tussen de drie 

polen van de groep. Onderliggende trends 
zoals de klimaatverwarming, de toenemen-
de verontreiniging, de stijging van de zee-
spiegel en de demografische groei vragen 
om oplossingen. Na de werelddreiging van 
de pandemie moeten we nog meer op deze 
problemen focussen. DEME is op al deze 
terreinen sterk aanwezig, met name dankzij 
onze gediversifieerde portfolio van oplos-
singen.”

“Innovatie is een cruciale factor voor ver-
andering. Ons investeringsprogramma inte-
greert de nieuwste technologieën aan boord 
van onze schepen. Daardoor kunnen wij 
nog duurzamere oplossingen aanbieden en 
de milieu-impact fors verminderen. Onze 
vier activiteiten – baggerwerken, offshore, 
milieu en infra – spelen elk een essentiële 
rol voor de gemeenschap en voor de toe-
komst van onze planeet. We dragen hier 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
in de strikte zin van het woord en we ne-
men die ten volle op. Het bewijs: meer dan 
een miljard euro van de omzet van DEME 
houdt verband met hernieuwbare energie 
of  met sanering.”

Net als BPI Real Estate heeft 
CFE Con tracting in 2021 
een fenomenaal herstel van 
haar activiteit gekend dat 
onze verwachtin gen ruim 
overtrof.

RAYMUND TROST




