
 Wanty – Ronveaux: 

een historisch akkoord 
 

Perscommuniqué 

NV Ronveaux gaat op in de groep Wanty 

Op woensdag 3 oktober hebben het familiebedrijf Wanty en mevrouw Françoise Belfroid een 

akkoord afgesloten dat echt wel als historisch kan bestempeld worden binnen de context van 

de Waalse economie. De firma Wanty neemt de leiding van de firma Ronveaux over en doet 

hiermee de grootste investering uit haar geschiedenis. 

De impact van deze overname zal een gunstig effect hebben op de werkgelegenheid en op de 

sector van de bouw en de energie. 

Wanty versterkt zich: samen staan we sterker 

Wanty, dat alom bekend staat om zijn activiteiten in de bouw, de afbraak en de wegenbouw, 

heeft zijn competenties onlangs uitgebreid door zich op de gassector, de elektriciteitssector en 

de sector van de kunstwerken te richten. 

Het akkoord van woensdag 3 oktober is een verdere stap in deze diversificatie. Heel concreet 

betekent dit dat Wanty een partner voor het dagelijkse leven wordt: bouw, elektriciteit, 

glasvezel, infrastructuur voor telecommunicatie en voor openbare verlichting. 

“De historische ervaring van Ronveaux in de sectoren waarin het actief is, stelt ons samen 

met de activiteiten die Wanty drie jaar geleden heeft opgestart, in staat een familiale groep 

uit te bouwen die in Wallonië toonaangevend is voor werkzaamheden aan elektriciteits- en 

telecommunicatienetwerken”, aldus Christophe Wanty, afgevaardigd bestuurder van de 

groep Wanty. 

Deze acquisitie is geen overname in de letterlijke zin van het woord. Deze transactie staat in 

het teken van twee kernideeën: samenwerking en groei. 

Samenwerking, omdat de activiteiten van beide groepen elkaar nu harmonieus zullen 

aanvullen voor een nog efficiëntere dienstverlening. 

Groei, omdat het duidelijk is dat de groep Wanty nog actiever zal worden in heel Wallonië, 

terwijl de aanwezigheid in Frankrijk behouden blijft. 

Een krachtige leider: duidelijkheid en flexibiliteit 

Met deze uitzonderlijke transactie wil de groep Wanty haar toonaangevende positie in de 

sectoren waarin ze actief is, consolideren. 

Benoit Soenen, afgevaardigd bestuurder van de groep Wanty, bevestigt dat die activiteiten 

uitgebouwd kunnen zullen worden dankzij de overeenkomst die werd gesloten. “De expertise 

van Ronveaux betreffende het ontwerp en de productie van structuren uit gewapend en 

voorgespannen beton en van platen met cellenstructuur beantwoordt al decennialang aan de 

verwachtingen van een zeer gediversifieerd cliënteel. Dit is te danken aan het gekwalificeerde 

personeel en aan de moderne en performante hulpmiddelen die beschikbaar zijn in de 



productievestigingen van het bedrijf in Ciney en Crisnée. De afdeling "bouw" van Ronveaux 

zal de groep Wanty ook in staat stellen om haar aanbod en diensten aan haar vaste klanten 

aan te vullen en haar horizon te verbreden op de internationale markten waar de groep haar 

aanwezigheid wil consolideren.” 

Wallonië: een land van banen en investeringen 

Het engagement ten opzichte van de NV Ronveaux is voor de groep Wanty ook de gelegenheid 

om haar twee belangrijkste bekommernissen luid en duidelijk te herbevestigen: banen en de 

wil om te investeren in Wallonië. 

Eerst de banen. Alle werknemers van de groep Ronveaux blijven aan de slag. Door dit sterke 

gebaar kan de groep Wanty haar werknemersaantal met bijna 50 % optrekken naar 1500.  

Deze transactie, die gerealiseerd wordt door twee familiebedrijven, bewijst dat Wallonië een 

land van investeringen is. Hierbij is ook de tussenkomst van de investeringsmaatschappij 

van het Waalse gewest (SRIW) die de vorm van een instap in het kapitaal aanneemt, een 

uitermate belangrijk signaal. Zo blijven activiteiten die particulieren en ondernemingen in hun 

dagelijkse leven raken, in Waalse handen. 

Sabine Colson (raadslid SRIW) voegt hieraan toe: "De SRIW kent beide bedrijven, Wanty 

en Ronveaux, goed want ze heeft hen in het verleden al gesteund bij de financiering van 

overnames. Door bij te dragen aan deze nieuwe operatie, die externe groei en transmissie 

met elkaar combineert, speelt de SRIW ten volle haar rol als investeerder. Deze participatie 

past perfect in onze strategie om bedrijven met goede groeivooruitzichten te ondersteunen. 

Deze operatie maakt het mogelijk om een Waalse groep van internationale omvang te 

creëren. Hierbij moet worden opgemerkt dat beide bedrijven erin geslaagd zijn om hun 

duurzame groei en winstgevendheid in de afgelopen cycli te handhaven. We zijn erg blij dat 

we kunnen meewerken aan dit avontuur en dat we Wanty en Ronveaux bij hun volgende 

ontwikkelingen mogen begeleiden.” 

Een investering in het teken van de continuïteit 

De overname van het personeel, de installaties en de activiteit van Ronveaux door de groep 

Wanty zal gebeuren in een geest van continuïteit. De groep Ronveaux zal voortwerken onder 

haar eigen naam, met haar eigen identiteit en haar huidige management. Ze behoudt zowel 

haar eigen logo als haar eigen devies: “Presteren is een ingesteldheid.” 

Tot slot voegt Françoise Belfroid nog toe: “Ik ben blij dat het Wanty is,  een 

familiaal Waals bedrijf, dat  het voortbestaan van de firma Ronveaux zal garanderen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


