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HET ONTBREEKT

AAN POLITIEKE WIL
AANNEMERS WILLEN VERANDERING ZIEN

In mei publiceerde de Vereniging der Belgische Aannemers
van Grote Bouwwerken VBA de resultaten van haar jaar
lijkse Barometer Die zijn nog steeds niet veelbelovend en de
VBA acht het dan ook dringend tijd voor maatregelen Als
we nu niet ingrijpen geraken we alle kennis en kunde in
onze sector kwijt waarschuwt alg directeur Didier Cartage
Elise Novez

Didier Cartage
algemeen

Mare Peeters
voorzitter VBA

directeur VBA

y
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VBA BAROMETER

Private partners

Het geld is er

zegt voorzitter Mare Peeters

Voor het derde jaar op rij be
vroeg de VBA haar leden over de

Banken zijn vragende partij om
in langetermijnoplossingen te

gezondheid van hun onderne
ming en hun blik op de toekomst
Ook bij aannemers van grote

investeren maar het ontbreekt

werken hoort men zo hetzelfde
verhaal als elders in de bouw

sector sociale dumping prijzen

hen vaak aan mogelijkheden
Meer pps en en privatisering

bieden een oplossing
Systematisch onderhoud onder
houd wordt nog te vaak als

concurrentie en banenverlies be

bijzaak beschouwd VBA pleit

dreigen het vak Meer dan elders
heerst bij deze aannemers boven

voor een life cycle approach
waarbij het onderhoud in de

dien misnoegdheid ten opzichte
van de overheid Die heeft geen

aanbesteding wordt mee
genomen eventueel uitbesteed

visie doet te weinig investeringen
en stelt de nodige maatregelen

aan private organisaties

steeds maar uit klinkt het

van de laatste landen waar de

VIJF MAATREGELEN

aanbestedingsprocedures gedo
mineerd worden door de prijs
Dit is nefast voor de prijsconcur

Gunningscriteria België is een

Om de toekomst van de bouw

rentie en de innovatie én het is

sector te verzekeren en daarmee

gewoon onlogisch zegt

ook die van onze openbare infra
structuur en de volledige eco
nomie schuift de VBA vijf drin

Peeters Elk infrastructuurproject
is uniek en dat bouw je voor
50 a 100 jaar Er zijn dus de

gende maatregelen naar voren
Investeringspolitiek de overheid
moet meer en vooral gerichter
investeren Eerder dit jaar

nodige risico s aan verbonden
Dan wil je de beste niet de
goedkoopste Er zijn met

lanceerde Confederatie Bouw

aangepaste criteria nodig
Tax shift technische beroepen
moeten opgewaardeerd wor
den en verdienen eerlijk loon
naar werk Door werk in België
te houden krijgt de overheid
haar investering terug

hiervoor al de campagne Inves
teren is vitaal met als slogan
De toekomst beloof je niet die
bouw je Cartage voegt daar

nog iets aan toe Mijn kind

leeft langer dan de legislatuur

andere woorden meer en

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

