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BEROEPSVERENIGING VAN DE BOUWHANDELAAR 
FEDERATION DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 

 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING FEMA 
16 JUNI 2022 

 
Voor de Hoogmis van de jaarlijkse verenigingsdemocratie was Fema te gast bij 
Ronald Gobert in Montignies-sur-Sambre op donderdag 16 juni 2022. (Matériaux 
Gobert was winnaar van de Fema/Feproma Award in 2020). We danken van harte 
Ronald voor zijn gastvrijheid en feliciteren hem uitgebreid voor de sportieve 
successen van zijn wielerteam.  
 

 
 
Op deze volledig fysieke vergadering mochten we een zeer representatief aantal 
bouwhandelaars verwelkomen, evenals een belangrijke groep producenten in 
bouwmaterialen voor de aansluitende rondgang van het bedrijf, netwerking, en 
gastronomische catering. 
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Activiteitenverslag FEMA 
 
Fema heeft in 2021, ondanks de moeilijke werkomstandigheden bijzonder veel 
activiteiten ontplooid en boekte een recordomzet. 
 
De balans en resultatenrekeningen per 31/12/2021 van de verschillende vzw’s: 
Fema-Vlaanderen, Fema-Wallonië, Fema-Brabant en Fema-Nationaal werden door 
bedrijfsrevisor VGD nagezien en gecertificeerd. 
 
Verder kunnen we melden dat Fema recentelijk de erkenningsprocedure als 
beroepsvereniging bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO 
(sectorcommissie Bouw) met succes heeft doorstaan en haar erkenning voor de 
periode 2023-2028 herbevestigd heeft gezien, de grondslag van haar werking ! 
 

Generatiewissel 
 
Belangrijk te melden is de verderzetting van de “Generatiewissel” bij de Bestuurders 
van de vereniging. 
 
We mochten drie nieuwe jonge bestuurders verwelkomen:  Thomas Vinckier, Steven 
Hendrickx en Loïc Bastien, en namen afscheid van twee bestuurders: 
Leo Schepers en Philippe Body, wegens pensionering in hun respectievelijke 
bedrijven. We danken de enen en feliciteren de anderen en wensen hen succes in 
hun nieuwe uitdaging in het kader van de beroepsvereniging. 
 

 
Van links naar rechts: Loïc Bastien, Steven Hendrickx, Thomas Vinckier  
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De opvolging van Fema-voorzitter André De Groote zal later in het jaar door de 
bestuurders besproken worden. 
 

Toekomstgerichte plannen 
 
Belangrijke thema’s voor Fema in het volgende decennium zijn: 
 

• Digitalisatie en classificatie in de Bouwmaterialensector. Hiervoor werd samen 
met BMP een uitgebreide studie besteld en worden verdere stappen gezet. 

 
• Voorbereiding van de sectorale onderhandelingen van de loon- en 

arbeidsvoorwaarden in de Bouw voor de periode 2023/2024. In de huidige 
maatschappelijke context zeker geen eenvoudige opdracht. 

 
• Verjonging van het Bestuur van de beroepsvereniging, waar de benoeming 

van de nieuwe bestuurders zeker toe bijdraagt. 
 

• Verder uitbouwen van de Fema opleidingsinitiatieven en ondersteuning als 
Structurele Opleidingspartner van Constructiv. 

 
• Participeren aan nieuwe ontwikkelingen in de logistieke uitdagingen van de 

distributie van Bouwmaterialen. 
 
 
We danken Federale Verzekeringen voor hun bijdrage inzake het natuurlijke 
partnerschap met de Bouwsector.  

 

 
Marnix Van Hoe 
16 juni 2022 
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