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Het hof van beroep in Gent heeft in de 
fraudezaak rond Lernout&Hauspie 
(L&H) zes voormalige bestuurders, 
onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, 
veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoedingen die in totaal 
ongeveer 655 miljoen euro bedragen. 
Het spraaktechnologiebedrijf ging in 

2001 failliet, nadat het sinds de zomer 
van 2000 in vrije val was door een 
fraudeschandaal na berichtgeving over 
onregelmatigheden in de boekhouding. 
De veroordeelden beschikken echter 
niet over voldoende middelen, waar-
door er weinig kans bestaat dat 
slachtoffers hun geld zullen terugzien.

Tectum Group 
is Limburgse 
Ondernemer 
van het jaar

daar wel wat schrik voor, maar het
is dan toch vrij snel geconsoli-
deerd”, aldus Pauwels.
De voorzitter van de jury is alvast
heel tevreden. “Het waren drie pa-
rels, met een winnaar die gedragen
wordt door een sterke jury. De 
jury zag duidelijk dat dit bedrijf 
alles goed op een rij heeft, ook 
voor de toekomst.” 

Ambitie
Tectum Group, specialist in de
constructie van daken en de han-
del in dakenmateriaal, wil tegen 
2025 een omzet van 250 miljoen
halen, en wil zijn activiteiten ook 
uitbreiden naar Frankrijk en
Duitsland.
En dat is ook David Derhaeg niet
ontgaan. Derhaeg is partner van
Deloitte Accountancy, en heeft 
samen met collega Hannes Poel-
mans gezorgd voor de basisbere-
keningen. “Het was zeker span-
nend. De jury is vooral gevallen 
voor het mooie parcours en de
hoge ambitie die Tectum Group
nog koestert. We hebben alvast
een zeer waardige opvolger voor 
drankengroep Konings uit Zon-
hoven, die vorig jaar de titel
mocht opspelden. Tectum Group

zat toen overigens ook al bij de fi-
nalisten.”
De vreugde bij Tectum Group was
groot. “Dit had ik niet verwacht”,
zegt CEO Rudy Evens. “Toen ik 
hoorde wie onze tegenkandidaten
waren, kleppers zoals Democo en
Nelissen, was ik al blij dat we
überhaupt de finale hadden ge-
haald. Winnen, dat was voor mij 
dan ook verrassing. Maar ik ben 
er zeer trots op. Trots op ons hele
team. Zonder elk van onze mede-
werkers hadden we dit niet ge-
haald. Deze trofee draag ik dan
ook aan hen op.”
Ook oprichter Jean Biesmans
(70), die ondertussen de fakkel
heeft doorgegeven aan zonen
Yves en Filip, is apetrots. “Ik heb
de fundamenten van dit succes 
misschien gelegd, maar het zijn 
toch Yves, Filip en onze CEO 
Rudy die de jongste jaren aan het
stuur hebben gezeten. De tweede 
generatie heeft dat uitstekend ge-
daan”, zegt Jean Biesmans, tegen-
woordig voorzitter van de raad 
van bestuur van Tectum.
“Ik heb Jean Biesmans 27 jaar ge-
leden leren kennen, toen VHB nog
een klein dakdekkersbedrijfje in
Diepenbeek was”, zegt Chris 

De zevende titel ‘Ondernemer 
van het Jaar’ gaat naar Tectum 
Group uit Genk. Dat heeft 
Vlaams minister van Economie 
Hilde Crevits (CD&V) vrijdagmid-
dag bekendgemaakt. Tectum 
haalde het in de finale van De-
moco Group uit Hasselt en Nelis-
sen Steenfabrieken uit Lanaken.

WINNAAR
GENK/HASSELT
Guido Cloostermans, Dominiek Claes 
en Kurt Meers

CEO Rudy Evens (midden) toont trots de trofee, onder luid applaus 
van de  medewerkers. FOTO  LUC DAELEMANS

V
oor de zevende keer al
gingen Het Belang
van Limburg en
Made in Limburg op
zoek naar het bedrijf
dat de afgelopen jaren

het best heeft gepresteerd in het
belang van de provincie Limburg.
Het werd een razend spannende 
finale vrijdag. De winnaar werd

bekendgemaakt via een uitzen-
ding op hbvl.be.
Juryvoorzitter Piet Pauwels, de-
caan bedrijfseconomische weten-
schappen aan de UHasselt, vond 
het een moeilijke keuze. “Het was
pittig omwille van de superkwali-
teit van de drie bedrijven.” De
jury kreeg uiteindelijk de neuzen 
toch in dezelfde richting. “Ik had

Filip (links) en 
Yves Biesmans 
(rechts), samen 
met CEO Rudy 
Evens. 
 FOTO JEFFREY GAENS

655
CIJFER VAN DE DAG
Schadevergoedingen 
van 655 miljoen euro in 
zaak-Lernout&Hauspie
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Door de huidige coronasituatie hebben werkge-
versorganisaties Voka Limburg en VKW Limburg 
beslist om de grote nieuwjaarsevenementen in 
januari volgend jaar uit te stellen naar een latere 
datum. “Een spijtige, maar logische beslissing. 
De gezondheid van de mensen primeert”, 
zeggen Johann Leten van Voka Limburg en 
Ruben Lemmens van VKW Limburg in een 

Slaets, directeur van de Confede-
ratie Bouw Limburg. “Hij was 
toen al een toonbeeld van gedre-
venheid en visie. Het is bewonde-
renswaardig hoe hij in korte tijd
van Tectum een echte marktleider
in de Benelux heeft gemaakt. Het
valt me op hoe het bedrijf ook in
tijden van crisis er toch in slaagt 
om het altijd beter te doen. Het
bewijs dat ze de juiste aanpak en
flexibiliteit hanteren. En ook de
naadloze overgang naar de vol-
gende generatie is een toonbeeld
van slim ondernemerschap. Tec-
tum is met recht en reden een van
de ‘legends’ in de Limburgse 
bouw.”

Genkie
“We zijn heel blij dat een Genks
bedrijf met deze mooie onder-
scheiding aan de haal gaat”, zegt 
burgemeester Wim Dries van 

Genk. “Zeer terecht overigens. We
hebben van heel dichtbij de feno-
menale groei meegemaakt, met als
orgelpunt hun nieuwe hoofdkan-
toor tegenover de voormalige
Fordfabriek. Het is een voorbeeld 
van de lokale inbedding en familia-
le waarden die ze koesteren, terwijl
ze toch een brede kijk en internati-
onale ambities hebben. Een welge-
meende proficiat aan de familie 
Biesmans en het hele team bij Tec-
tum.”

Visionair
“Tectum is echt een heel mooi ver-
haal”, voegt CEO Johann Leten
van Voka Limburg eraan toe. “Het
bedrijf heeft een enorme groei 
doorgemaakt, gebaseerd op bere-
deneerd en visionair ondernemer-
schap. Jean Biesmans heeft dat 
slim aangepakt, onder meer door 
een externe CEO aan te stellen die

mee participeert in het kapitaal. 
Tectum is in onze werkgroep ‘Ga-
zellen’ al jaren een toonbeeld van
de juiste manier om stapsgewijs
een groeiparcours af te leggen,
van lokale kmo naar een interna-
tionale marktleider. De ambitie
om ook in andere landen door te 
breken bewijst dat ze nog lang niet
aan het einde van hun mogelijkhe-
den zitten. Felicitaties zijn hier ab-
soluut op hun plaats.”

Sterkhouder
“Tectum is als familiaal dakdek-
kersbedrijf al vele decennia een 
sterkhouder in de Limburgse
bouw- en ondernemerswereld”, 
zegt gedeputeerde voor Econo-
mie Tom Vandeput. “Stichter-on-
dernemer Jean Biesmans heeft
voorzien in een geslaagde be-
drijfsopvolging via zonen Yves en
Filip en externe CEO Rudi Evens.
Het bedrijf stelt 500 mensen te-
werk, zet sterk in op innovatie en
internationalisering met werven 
over heel Europa. Een mooi toon-
beeld van succesvol Limburgs on-
dernemerschap.”

X Herbekijk de uitzending via hbvl.be/lovhj

“Het is bewonderenswaardig hoe Jean 
Biesmans in korte tijd van Tectum 

een echte marktleider in de Benelux heeft 
gemaakt. Het valt me op hoe het bedrijf 
ook in tijden van crisis er toch in slaagt 

om het altijd beter te doen”
Chris Slaets

CEO Confederatie Bouw Limburg

DE BIJZAAK
Dominiek Claes

De minder belangrijke, maar daarom
niet minder interessante weetjes uit

het Limburgs economisch bestel. De
aangehaalde feiten hoeven niet

noodzakelijk op waarheid te berusten.

De dakdekker doet het

Ik zie Rudy Evens, de CEO 
van Tectum Group, nog staan 
bibberen en beven. Op het 
moment dat Vlaams econo-
mieminister Hildeke Crevits 
van de partij Corps Diploma-
tique & ander Volk de envelop 
opendeed, er eerst nog een 
beetje mee stond te wapperen 
en te draaien om de spanning 
nog wat op te drijven, en dan 
uiteindelijk de magische 
woorden sprak: “De Limburg-
se Ondernemer van het Jaar is 
Tectum Group!” 
Op dat eigenste moment 
begonnen Rudy’s oren echt te 
flapperen. Hij kreeg van pure 
consternatie bijna geen woord 
meer over zijn lippen. Hij 
brabbelde nog iets in de zin 
van “Ik ben helemaal van mijn 
kaart geblazen”. Veel meer 
kwam er niet meer uit. Rudy, 
ofwel is het “Ik ben helemaal 
van de kaart”, ofwel “Ik ben 
helemaal van mijn melk”. En 
kom straks niet af met “Ik ben 
helemaal van mijn melk 
geblazen”. Dat trekt ook op 
niks. 
Maar wij begrijpen het wel. 
Rudy zei het achteraf ook 
open en bloot: “Wij hadden 
helemaal niet verwacht te 
winnen tegen kleppers als 
Democo en Nelissen.” De 
verrassing moet dus bijzonder 
groot geweest zijn. Rudy rende 
meteen naar buiten om het uit 
te schreeuwen. “Kom van dat 
dak af”, riep hij in de richting 
van de vele medewerkers van 

Tectum. Trouwens, twee keer 
op rij de finale van de Lim-
burgse Ondernemer van het 
Jaar halen, dat is al een straffe 
prestatie op zich. 
Het zag er overigens in het 
begin niet goed uit voor 
Tectum. Want Democo heeft 
de nieuwe kantoren van Het 
Belang van Limburg gebouwd 
en Nelissen heeft de bakstenen 
mogen leveren. Die twee 
hadden dus een streepje voor, 
zou u denken. Vergeet het 
maar, daar trekt een professio-
nele jury zich niks van aan. 
Dat telt niet voor de door de 
wol geverfde zakenmannen en  
-vrouwen in de jury. 
Enfin, de prijs is nu echt 
binnen voor Tectum. En dat 
straalt zeker ook af op dak-
dekker Jean Biesmans, de 
vader van de nieuwe Tectum-
eigenaars Yves en Filip en 
oprichter van het bedrijf. 
U moet weten, Jean heeft nog 
een tijdlang in de Hasseltse 
uithoek Godsheide gewoond, 
en dat schept toch een bijzon-
dere band met ondergeteken-
de. Jean, tegenwoordig een 
frisse zeventiger, mag dan wel 
nederig beweren dat hij enkel 
de fundamenten van het 
bedrijf heeft gelegd, maar 
zonder fundamenten kan je 
ook geen dak leggen. 
Dus Jean, geniet ervan. Ga 
maar eens lekker door het 
dak! En laat mij weten waar 
en wanneer het feestje door-
gaat.

Jean Biesmans, oprichter van Tectum Group. FOTO BELGA

ECHT GEZEGD
“Gezondheid 
gaat voor”

gezamenlijke boodschap. De nieuwjaarsinvitito 
van Voka Limburg stond gepland op 13 januari 
en de Limburg Happening van VKW stond op de 
agenda voor 28 januari. Beide werkgeversorga-
nisaties laten hun evenementen echter niet 
vallen, en mikken op nieuwe data in 2022. 
Eerder moest ook Unizo Limburg zijn Onderne-
mersfeest al uitstellen. (dc, foto rr)


