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Belgische Bouwmaterialenproducenten

De federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) verenigt als overkoepelende organisatie de meeste betrokken sectorfederaties. Ze vertegenwoordigt
een 600-tal producenten in de drie Gewesten, waarvan bijna 2/3 kmo’s. Samen stellen
die meer dan 30.000 mensen tewerk en realiseren ze een omzet van bijna 11 miljard
euro. Bovendien zijn ze sterk exportgericht. Ze dragen bij aan het positieve saldo
van de Belgische handelsbalans met bijna 60% van hun geconsolideerde omzet.
De Bouw als economische motor
De Belgische economie begint opnieuw aan te trekken. Die trend moet verder geconsolideerd en versterkt worden. De bouwactiviteit staat bekend als een belangrijke
economische stimulator. De overheid zou de Bouw dan ook meer als hefboom moeten
gebruiken om de economische groei en de tewerkstelling verder aan te zwengelen.
Ze kan dit doen door een beleid uit te stippelen dat de bouwactiviteit verder steunt.
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In dit memorandum definieert BMP prioritaire acties om de bouw en de economische groei te steunen:
-	het voeren van een beleid met het oog op een energiezuinig en kwalitatief
gebouwenpark, dat bijdraagt om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan;
-	het uitbouwen van een performante infrastructuur;
- het invoeren van een zinvol duurzaamheidsbeleid;
-	het ondersteunen van de lokale energie-intensieve productie met competitieve
energieprijzen.

Een energiezuinig en kwalitatief gebouwen
park dat bijdraagt om de maatschappelijke
uitdagingen aan te gaan

Een energiezuinig
gebouwenpark dat de
overheid ten goede komt
Klimaatverandering, demografische
vooruitzichten, sociale evoluties,
job-creatie, economische activiteit…
We moeten vandaag het hoofd bieden aan tal van maatschappelijke
uitdagingen. De bouw kan hierbij
als één van de sleutelsectoren een
positieve rol spelen.

Maar wat is nu de beste energetische
renovatiestrategie? Blijft de toepassing
van de Trias Energetica regel nog steeds
de meest geschikte of kunnen actieve
systemen (ventilatie, verwarming, koeling en klimaatregeling) bestaande
gebouwen op een efficiëntere manier
energiezuinig maken?
De vuistregel van Trias Energetica:
Stap 1: het energieverbruik tot een minimum beperken
Stap 2: voor de nog benodigde hoeveelheid energie maximaal gebruik maken
van energie uit hernieuwbare bronnen
Stap 3: de fossiele energiebronnen zo
efficiënt mogelijk gebruiken.
lidstaten: een drastische vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen, een
aanzienlijk groter aandeel van hernieuwbare energie en een sterke verhoging
van de energie-efficiëntie. Deze zijn
wel degelijk bindend voor de lidstaten
(in België: de Gewesten). Indien ze hun
doelstellingen niet halen, lopen ze het
risico op peperdure boetes. Tijdens de
discussie rond de biomassacentrale van
Langerlo werd de jaarlijkse boete voor
Vlaanderen in de media bijvoorbeeld op
72 miljoen euro geraamd.

EU-doelstellingen
De EU legt zichzelf bindende klimaat- en
energiedoelstellingen op om, samen met
de internationale gemeenschap, het hoofd
te bieden aan de klimaatverandering.
Met deze doelstellingen maakt de EU
zich minder afhankelijk van ingevoerde
fossiele brandstoffen en stelt ze haar
energievoorziening veilig.
De EU-doelstellingen vertalen zich in
doelstellingen voor de individuele

Een verouderd en weinig energiezuinig gebouwenpark
Het gebouwenpark vertegenwoordigt
vandaag tot 40% van het totale Europese
primaire energieverbruik. In ons land is het
gebouwenpark voor een groot deel verouderd en weinig energiezuinig. Bovendien
gebeurt de vernieuwing vrij langzaam.
De klimaatdoelstellingen kunnen enkel
gehaald worden indien we het bestaande
gebouwenpark energiezuinig maken.

Concreet vertaalt Trias Energetica zich
eerst en vooral in een energiezuinige
gebouwschil (inclusief de isolatie van de
leidingen van de technische installaties).
De gebouwschil is namelijk verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het
potentiële energieverlies van een gebouw.
Alternatieve energiezuinige
systemen
Het plaatsen (of vervangen) van actieve
systemen wordt soms als alternatief
voorgesteld om het energieverbruik onder
controle te houden. Zo kan er met een
balansventilatie met warmtewisselaar
tot 90% van de warmte uit de afgevoerde
lucht teruggewonnen worden. Warmtepompen halen warmte-energie uit lucht,
grond of water, voor de verwarming of de
productie van warm water. Een warmte
pomp kan met 1 kW elektriciteit 3 tot
5 kW aan warmte opwekken.

Daarom beschouwt men haar als een
hernieuwbare energiebron.
Maar ook al maakt men gebruik van
dergelijke actieve systemen, bij een
bestaand en weinig energie-efficiënt
gebouw ontsnapt er (te) veel warmte uit
het gebouw, waardoor een grotere en
duurdere verwarmingsinstallatie vereist
is. Bovendien hangt de energiezuinigheid van het gebouw af van de correcte
werking en afstelling van de technische
installaties en hun onderhoud en vervanging. Efika Engineering kwam in
een studie rond de renovatie van nietresidentiële gebouwen (in opdracht van
VEA) tot de vaststelling dat de technische
installaties steeds complexer worden,
waardoor ze sterk afhankelijk zijn van de
juiste instellingen. Door een groter risico
op slechte afregeling en fouten ligt het
werkelijke verbruik hoger dan het
berekende verbruik. Verder stelt de
studie dat de hogere comforteisen leiden
tot een stijgend energieverbruik van de
actieve systemen.

gebruiks- en onderhoudskosten, volstaat.
Ook belangrijk: het leefcomfort wordt
beïnvloed door de temperatuur van de
lucht en van de wanden van een verblijfplaats. Mensen ervaren een gevoel
van kilte in weinig geïsoleerde ruimtes
en stellen de thermostaat dan vaak in
op een hogere temperatuur. De meest
efficiënte energetische renovatie van het
appartementsgebouw wordt gerealiseerd
met de doorgedreven isolatie van de schil
in combinatie met de vervanging van de
ketel door een warmtepomp.
Deze laatste vaststelling kan op grotere
schaal doorgetrokken worden. Met de
doorgedreven isolatie van het bestaande
gebouwenpark zal het totale energieverbruik drastisch dalen. Het aandeel
hernieuwbare energie verhoogt dan automatisch zonder bijkomende inspanningen, waardoor de Gewesten de bindende
EU-doelstellingen gemakkelijker kunnen
halen. Het gebruik van warmtepompen
verhoogt nog het aandeel hernieuwbare
energie, dat verder kan aangevuld worden
met andere bronnen (zoals PV-panelen).

Isolatie van de gebouwschil
Het internationaal Transsolar Klima
Engineering bureau onderzocht in
opdracht van Eurima (European Insulation Manufacturers Association) verschillende renovatiescenario’s voor een
appartementsgebouw. Het bureau kwam
tot de vaststelling dat een diepgaande
isolatie van de gebouwschil het
energieverbruik met 66% doet verminderen, terwijl de vervanging van de
gasketel en klimaatsturing respectievelijk
tot een vermindering van slechts 30%
en 25% leidt.
De studie toont aan dat de renovatie van
de gebouwschil op middellange en
lange termijn de meest economische
is. Door eerst de schil van een gebouw te
renoveren vermindert de warmtevraag,
waardoor een kleinere verwarmingsinstallatie met beperkte investering,

-	Ons gebouwenpark is verouderd en
weinig energiezuinig.
-	Actieve systemen zijn zinvol, maar
alleen bij energie-efficiënte gebouwen.
-	Doorgedreven isolatie van de
gebouwschil is de meest economische renovatie.
De Gewesten moeten voldoen aan
de bindende EU-doelstellingen. Zo
niet kunnen ze hoge boetes opgelegd
krijgen. Tegen die achtergrond is een
efficiënt EPB-beleid vereist dat het
energieverbruik drastisch doet dalen.

Een adequaat en
energiezuinig woningpark
Wonen moet toegankelijk blijven
De laatste demografische vooruitzichten
van het Federaal Planbureau wijzen in de
richting van een woningschaarste. Ze
geven een gemiddelde bevolkingsgroei
aan van bijna 40.000 inwoners per jaar
voor de periode 2020-2060. Als gevolg
hiervan zal België in 2060 13 miljoen
inwoners tellen.
Daar bovenop wijzen de verwachtingen
van het Planbureau in de richting van een
gezinsverdunning en een toename
van het aantal gezinnen, met name
een sterke groei van alleenstaanden
als gevolg van de vergrijzing. Tot 2040
komen er jaarlijks gemiddeld 16.200
gezinnen bij in het Vlaams Gewest, 9.700
in het Waals Gewest en 2.700 in het Brussels Gewest. In 2060 is de verhouding van
alleenwonenden bijna 1 op de 2 gezinnen
terwijl ze in 2016 1 op 3 is.
De trend van kleinere gezinnen met
een toenemende vraag naar kleinere
woningen tot gevolg, is nu al merkbaar.
Volgens de Notarisbarometer kenden de
gemiddelde appartementsprijzen in 2016
een grotere stijging dan de gemiddelde
woonhuisprijzen, met de grootste stijging
voor de eenkamerappartementen.

-	De toenemende bevolking en het
grotere aantal gezinnen leidt tot
woningschaarste.
-	Door de gezinsverdunning stijgt de
vraag naar kleinere wooneenheden,
en dus ook de prijs ervan.
-	Het woningpark moet uitgebreid
worden met kwalitatieve woningen.

De uitbreiding van een kwalitatief
woningenpark in de drie Gewesten
blijft dan ook noodzakelijk en moet verder
aangemoedigd worden. De uitbreiding
van het verlaagde btw-tarief voor sociale
huisvesting naar de privésector vanaf
begin 2017 is een stap in de goede richting. Maar tenzij het de bedoeling is om
de hele woonbehoefte op te vangen met
sociale huisvesting, moet dat gunstige
btw-tarief aangevuld worden met andere
bijkomende steunmaatregelen om de
bouw van kwalitatieve woningen verder
te stimuleren.

Er is nood aan een steunbeleid om
het kwalitatieve woningpark te laten
meegroeien met het aantal gezinnen
(nieuwbouw, renovatie, inbreiding en
vernieuwbouw). Een schaarste aan
(geschikte) woningen leidt immers
tot prijsstijgingen op de secundaire
markt, waardoor wonen moeilijker
toegankelijk wordt.

Degelijk wonen mag geen
luxe worden
De kadastrale statistieken van de FOD
Financiën laten zien dat meer dan de
helft van de woningen ouder is dan
50 jaar en meer dan de helft van de appartementen ouder dan 40 jaar. Het behoorlijk
verouderde Belgische woningpark
is niet meteen energiezuinig. Bovendien
geven het Grote Woononderzoek 2013 en
een gelijkaardig onderzoek in het Waals
Gewest (Enquête sur la Qualité de l’Habitat
en Wallonie, EQH 2012-2013) aan dat een
aanzienlijk deel van de woningen kampt
met vochtproblemen. Men veronderstelt
dat de toestand in het Brussels Gewest
niet veel verschilt.

Het Grote Woononderzoek 2013 leert ons
dat het de laatste jaren de goede weg
opgaat met de isolatie van de woningen
in Vlaanderen, hoewel er nog veel ruimte
voor verbetering bestaat. Een recente
analyse door UHasselt van de EPCdatabank van de Vlaamse woningen
geeft onder meer aan dat één op de vier
woningen nog enkele beglazing heeft.
De resultaten van het Waalse onderzoek
(EQH 2012-2013) zijn gelijkaardig. We
veronderstellen dat deze vaststelling ook
geldt voor het Brussels Gewest.
Gezondheid, welzijn en
leefcomfort
De Europese doelstellingen en het
Klimaatakkoord van Parijs vereisen verdere inspanningen. Een groot aandeel
van de 5 miljoen woningen zal tegen 2050
energiezuinig gemaakt moeten worden.
Bovendien moet er - naast energiezuinigheid en thermisch comfort - eveneens
gedacht worden aan gezondheid, welzijn
en leefcomfort. Dat kan onder meer door
de nodige aandacht te besteden aan
de vochtproblemen en door voldoende
daglicht te voorzien. Dit betekent dat er
jaarlijks ongeveer 3% of 150 000
woningen diepgaand gerenoveerd
moeten worden.
Verlaagd btw-tarief voor
vernieuwbouw
Bij oude energieverslindende woningen
in niet al te beste staat, heeft renoveren
nog weinig zin. Om energetische, bouwtechnische- en/of gezondheidsredenen
is het vaak interessanter om ze te slopen
en herop te bouwen. Een verlaagd btwtarief van 6% stimuleert de optie
afbraak en wederopbouw. Hoewel
de vraag in de drie Gewesten groot
is om het toepassingsgebied van die
maatregel uit te breiden over het hele
grondgebied, is ze voorlopig alleen
toepasbaar in enkele steden.

Volgens de media becijferde het Rekenhof
de kostprijs van de veralgemening van het
verlaagde tarief voor vernieuwbouw op
zowat 113,9 miljoen euro. Het berekende
ook dat er bovenop het huidige 4.000-tal
nog bijna 9.000 afbraak-heropbouwprojecten moeten gerealiseerd worden om
de maatregel budgetneutraal te maken.
Voor deze laatste berekening beperkte
het Rekenhof zich tot de btw-inkomsten,
hoewel de impact groter is. Eén van de Big
Four berekende dat op zijn minst 1/3 van
het bedrag dat in een bouwproject
geïnvesteerd wordt naar de overheid
terugvloeit. En dan houden we nog
geen rekening met de tewerkstelling, de
mindere uitgaven (sociale uitkeringen)
en de inkomsten (belastingen) die eruit
voortvloeien.
Energiearmoede
Jaar na jaar tonen de statistieken van de
Beroepsvereniging van het Krediet een
belangrijke kloof tussen de gemiddelde
prijs van de woningen en het gemiddelde
bedrag van het hypothecaire krediet
voor de aankoop van een woning. Door
de striktere regels die aan de banken
opgelegd werden, zijn de leencapaciteiten van de gezinnen beperkter.
De kopers moeten het verschil tussen
het bedrag dat ze kunnen lenen en de
aankoopprijs met de bijkomende kosten,
met eigen middelen dichten. Zo blijft er
minder ruimte voor het financieren van
(energetische) renovatiewerken, die dan
over een langere periode worden gespreid
of zelfs voor onbepaalde tijd uitgesteld,
vaak met energiearmoede tot gevolg.
Om dit risico op energie-armoede
te beperken, moet het woningbestand
de groeiende vraag naar (degelijke en
geschikte) woningen volgen. Bij schaarste
wordt de druk op de vraag alsmaar groter en volgen verdere prijsverhogingen.
Dit leidt dan weer tot een nog grotere
kloof tussen de vastgoedprijzen en
de leencapaciteiten van de gezinnen.

De noodzakelijke diepgaande (ener
getische) renovatie van het woningpark
wordt dan steeds verder uitgesteld.
-	Het Belgische woningpark is sterk
verouderd en niet energiezuinig.
-	Ook gezondheid, welzijn en leefcomfort vormen prioriteiten bij renovatie.
-	Een veralgemening van het verlaagde
btw-tarief stimuleert de optie afbraak
en wederopbouw (vernieuwbouw).
-	De beperkte leencapaciteit van de
gezinnen staat energetische renovaties in de weg.
-	De woningschaarste jaagt de prijzen
verder de hoogte in.
Degelijk wonen mag geen luxe
worden. Daarom is er nood aan een
steunbeleid dat de bouw (renovatie,
vernieuwbouw, inbreiding en nieuwbouw) aanmoedigt en versnelt om het
woningpark tijdig van de energieverslindende en ongezonde woningen
af te helpen.
Begeleide renovatie om de
klimaatdoelstelling te halen

ook alleen gehaald worden indien het
gebouwenpark energiezuinig gemaakt
wordt. In dat opzicht hebben de Gewesten de energiezuinigheidsvereiste naar
operationele langetermijndoelstellingen
(energieprestatieniveau en maatregelenpakket) vertaald, die het gebouwenpark
ten laatste in 2050 moet halen.
Voor de meeste bestaande woningen
vereist de langetermijndoelstelling een
diepgaande energetische renovatie. Hier
en daar wat geïmproviseerd ‘oplapwerk’
volstaat niet om een woning energiezuinig te maken. Indien isolatiewerken
onvoldoende voorbereid worden en
geen deel uitmaken van een globaal
energierenovatieplan voor de betrokken woning, kunnen ze leiden tot een
‘lock-in’. De woning blijft dan steken in
een toestand van gedeeltelijke renovatie
waarbij verdere isolatiewerken technisch
en/of financieel nog moeilijk haalbaar
zijn. Professionele begeleiding is wel
aangewezen. Temeer omdat de renovatie van een woning ook vaak in de tijd
gespreid wordt.
Woningpas met stappenplan

De gebouwen vertegenwoordigen
vandaag tot 40% van het totale Europese primaire energieverbruik.
De klimaatdoelstellingen kunnen dan

Men kan gebrekkige energetische renovatie en lock-in voorkomen door de invoering van een woningpas, die gekoppeld

is aan een stappenplan. Dat stappenplan
wordt door een architect opgemaakt en
beschrijft de vereiste maatregelen en
de aangewezen chronologie van de
werken om het niveau van de langetermijndoelstelling te halen. Bovendien
biedt de woningpas met renovatieadvies
de kandidaat-koper een goed inzicht
in de staat van de woning en zijn verbintenissen indien hij tot kopen overgaat.
Zo voorkomt men dat woningen verkocht
worden aan kopers zonder de financiële
capaciteit om hun woning energetisch
te renoveren.
-	Om de klimaatdoelstellingen te
halen moet het gebouwenpark
energiezuinig gemaakt worden.
-	Hierbij is professionele begeleiding
aangewezen.
-	Een woningpas met
stappenplan omvat de vereiste
renovatiemaatregelen en hun
chronologie.
De klimaatdoelstellingen vereisen bij
de meeste bestaande woningen een
doorgedreven energetische renovatie die voor 2050 moet plaatsvinden.
Een woningpas die een stappenplan
met de vereiste maatregelen inhoudt
om de langetermijndoestellingen te
halen, is dringend nodig. Een dergelijk plan kan als eerste professionele
begeleiding dienen voor zowel de
kandidaat-koper als voor de eigenaar
die tot de werken overgaat.
Fiscale steunmaatregelen met
terugverdieneffect
Het fiscale voordeel op een woningkrediet
wordt sinds jaren gebruikt om eigendomsverwerving te stimuleren. Met de laatste
staatshervorming werd de bevoegdheid
overgedragen naar de Gewesten. Elk
gewest ontwikkelde een eigen systeem. Zo
behield en hervormde het Vlaams Gewest
de woonbonus. Het Brussels Gewest
schafte de woonbonus af in ruil voor een

vermindering van de registratierechten.
Het Waals Gewest verving de woonbonus
door een woningcheque (chèque habitat),
waarvan het bedrag o.a. van de belastbare
inkomens van de begunstigde afhangt.
De drie systemen willen via een fiscaal
voordeel de hogere woningprijzen
deels neutraliseren. Brussel doet dit
door de transactiekosten te verlagen en
de twee andere Gewesten aan de hand
van een belastingvermindering. Alleen
de woonbonus in Vlaanderen komt eveneens in aanmerking voor de renovatie van
een woning (‘behouden van de woning’).
In Wallonië kan dat enkel wanneer de
lening zowel voor de aankoop als voor
de renovatiewerken dient.
Hoger koopbudget vs prijsstijgingen
Zoals voor elk beleid, moet de doeltreffendheid ervan regelmatig worden nagegaan. De vraag is hier hoe de middelen
die aan fiscale maatregelen besteed
worden om de eigendomsverwerving te
stimuleren, het woningbezit bevorderen.
En ook, wat de positieve impact is op de
samenleving.
Met de woonbonus, de woningcheque
of de verlaging van de registratierechten,
beschikken de kandidaat-kopers over
bijkomende middelen die ze bovenop
hun eigen inbreng kunnen gebruiken om
een woning te kopen. De fiscale steunmaatregelen vertalen zich dus in een
groter koopbudget voor de kandidaatkoper. De prijsdynamiek leert ons evenwel
dat met een relatief onelastisch aanbod
op de woningmarkt, de toenemende
koopbudgetten prijsverhogingen op de
vastgoedmarkt veroorzaken. Dit is zeker
het geval in de steden en gemeenten,
en in de vastgoedsegmenten waar de
vraag groot is.
Onderzoekers van de KU Leuven kwamen tot de vaststelling dat de woonbonus
de woningprijzen met 18% deed stijgen.
Dit betekent dat het fiscale voordeel dat

de Gewesten aan de kopers toekennen,
(grotendeels) tenietgedaan wordt door
de prijsverhogingen die het veroorzaakt.
Critici beschouwen de fiscale steunmaatregelen voor de aankoop van een
woning dan ook als een subsidie aan
de verkoper.
Fiscaal voordeel voor bouwwerken
De aankoop van de gezinswoning slorpt
doorgaans de volledige financiële draagkracht van de koper op, waardoor er voor
een lange tijd geen werk gemaakt wordt
van een diepgaande energierenovatie.
Dergelijke toestanden kunnen leiden tot
energiearmoede. Bovendien kunnen de
Gewesten dan hun klimaatverbintenissen
moeilijk tijdig nakomen.
Maar wat indien het fiscale voordeel alleen
bouwwerken zou steunen? Een dergelijk
systeem zou zowel nieuwbouw als diepgaande energiezuinige renovatiewerken
én vernieuwbouw stimuleren. Dit zou dan
weer bijdragen aan het energiezuinig
maken van het woningpark en het halen
van de klimaatdoelstellingen. Verder zou
het fiscale voordeel een positieve impact
hebben op de economische activiteit
en de overheidsinkomsten die eruit volgen.
Ten slotte helpt het om het hoofd te bieden
aan de schaarste op de woningmarkt en
de bijhorende prijsverhogingen.
Werkgelegenheid en welvaart
Eén van de Big Four berekende dat de
bouwprojecten een aanzienlijke bron
van overheidsinkomsten en tewerkstelling vormen. 1/3 van het geïnvesteerde
bedrag vloeit zelfs rechtstreeks terug
naar de overheid. De tewerkstelling door
de bouwwerken vertaalt zich niet alleen
in minder overheidsuitgaven en meer
personenbelastingen, maar ook in een
grotere welvaart voor de samen
leving. Voor een gemiddeld diepgaande
renovatie mag men rekenen op bijna
0,5 VTE per woning op jaarbasis. Voor

investeringen het stappenplan van de
woningpas volgen om doeltreffend te
zijn. Het stappenplan voorkomt lock-ins
en helpt om geschikte en kwaliteitsvolle bouwmaterialen te gebruiken in
overeenstemming met de technische
voorschriften.
-	Energiepremies stimuleren de
renovatie van het woningpark
De energiepremies blijven noodzakelijk om energiebesparende
investeringen te stimuleren. Om
doeltreffend te investeren, moet er
een link zijn tussen de premies en
het stappenplan (in de woningpas),
dat de energetische renovatie in haar
geheel begeleidt. Dat plan helpt lockins te voorkomen en de geschikte en
kwaliteitsvolle bouwproducten te
gebruiken conform de technische
voorschriften.

nieuwbouw werd de berekening niet
gemaakt, maar is de tewerkstelling
meerdere keren groter. En volgens het
Federaal Planbureau kan voor de bouw
een werkgelegenheidsmultiplicator van
bijna 2,5 toegepast worden: voor iedere
werknemer in de bouw zijn er bijna
1,5 werknemers bij de toeleveranciers.
-	De woonbonus, de woningcheque en
de verlaging van de registratierechten
leiden tot hogere vastgoedprijzen.
-	Een fiscaal voordeel dat alleen bouwwerken steunt, zou zowel nieuwbouw
als diepgaande energiezuinige
renovatiewerken én vernieuwbouw
stimuleren.
-	Bouwprojecten vormen een aanzienlijke bron van overheidsinkomsten en
tewerkstelling.
Er is nood aan fiscale steunmaatregelen die niet alleen de begunstigden
ten goede komen, maar ook bijdragen

aan de energiezuinigheid van het
woningpark, de tewerkstelling en
de welvaart.

Een Renovatiepact
voor niet-residentiële
gebouwen

Energiepremies
Niet iedereen kan zijn woning in één
keer energetisch diepgaand renoveren.
De onderzoekers van het Grote Woononderzoek 2013 stelden vast dat er de
laatste jaren een verbetering merkbaar
was op het gebied van de isolatie van
de woningen en vermoeden dat de
energiesubsidies hierbij een positieve
rol speelden. Men veronderstelt dat de
situatie in de andere Gewesten niet veel
verschillend is.

De klimaatdoelstellingen kunnen alleen
gehaald worden indien alle gebouwen tijdig aan de langetermijndoelstellingen voldoen. Ook de niet-residentiële gebouwen
vragen bijzondere aandacht. Een deel
van die gebouwen (zoals de kantoorgebouwen) wordt regelmatig gerenoveerd,
waardoor ze op tijd energiezuinig zouden
moeten worden. Langetermijndoelstellingen en specifieke maatregelen
kunnen helpen om de tijdige renovatie
van die gebouwen te verzekeren.

De energiepremies blijven een
belangrijk instrument om losse energiebesparende investeringen aan te moedigen en zo het woningpark geleidelijk
te renoveren. Belangrijk is wel dat de
in de tijd gespreide energiebesparende

Hoewel de overheid een voorbeeldfunctie heeft, wordt die wegens budgettaire krapte slechts matig ingevuld op
het gebied van de overheidsgebouwen.
Terwijl energetische renovatie juist
besparingen oplevert. Bovendien kan

het grote publiek moeilijk begrijpen dat
de overheid strenge energiezuinigheidsvereisten oplegt, zonder ze op haar eigen
gebouwenpark toe te passen.
Roadmap voor de renovatie van
overheidsgebouwen
De Vlaamse overheid startte in 2014 een
Renovatiepact op met het oog op een
sterke verhoging van de renovatiegraad
van het woningpark. Het Waals Gewest
keurde in 2017 een Renovatiestrategie
goed met een beperkt aantal maatregelen
voor de renovatie van de niet-residentiële
gebouwen. Met de bevoegdheidsversnippering is het voor de overheid niet
gemakkelijk om een globaal plan voor de
renovatie van het overheidsgebouwenpark uit te stippelen. Niettemin kan er met
de renovatie van de overheidsgebouwen
niet verder aangerommeld worden. Een
realistische roadmap, uitgewerkt in
overleg met de verschillende beleids
niveaus en stakeholders, is nodig om de
overheidsgebouwen tijdig te renoveren.
-	Ook niet-residentiële gebouwen
moeten energiezuinig worden.
-	Dat geldt zeker ook voor overheidsgebouwen.
-	Een realistische roadmap voor de
renovatie van overheidsgebouwen is
nodig.
Er is nood aan een specifiek Renovatiepact voor de niet-residentiële
gebouwen, met in het bijzonder een
roadmap voor de overheidsgebouwen, om de tijdige renovatie van
de niet-residentiële gebouwen te
verzekeren.

Bouwproducten met
betrouwbare kenmerken
voor kwaliteitsvolle
gebouwen
Door het vrije verkeer van goederen zijn
er in de handel steeds meer ingevoerde
bouwproducten te vinden. Daarnaast
wordt er met de vrije dienstverlening
ook een beroep gedaan op heel wat
buitenlandse bouwbedrijven, die vaak
bouwmaterialen vanuit hun land van
herkomst meebrengen en plaatsen. De
kwaliteit of de kenmerken van die ingevoerde materialen is niet altijd met zekerheid gekend. Toch moeten de gebouwen
aan strengere eisen en prestaties voldoen, waardoor alle bouwproducten niet
zomaar voor alle toepassingen kunnen
gebruikt worden.
De Europese Bouwproductenverordening
(ook gekend onder de Engelse afkorting
CPR) voorziet dat de technische specificaties van de meeste bouwproducten
o.a. via de CE-markering en de prestatieverklaring beschikbaar moeten zijn. Aan
de hand van die informatie moeten de
gebruikers kunnen nagaan of de bouwproducten al dan niet geschikt zijn
voor de toepassingen die ze voor ogen
hebben. Desgevallend kan er hiervoor
ook op de vrijwillige certificatie een
beroep gedaan worden.
BIM als hulpmiddel
Een BIM-proces (Bouw Informatie Model)
kan hier een belangrijk hulpmiddel zijn.
BIM is een aanpak die softwarematig
de informatiedoorstroming tussen alle
betrokken actoren en tijdens het hele
bouwproces vereenvoudigt, van het ontwerp tot de gebruiksfase van het gebouw.
BIM bevordert tevens het voorschrijven
van bouwproducten. De kenmerken van
de voorgeschreven bouwproducten worden bijgehouden en in de relevante documenten van het bouwproject opgenomen.

Het werftoezicht behoort tot de taken van
de architect. Maar die kan onmogelijk
permanent op de werf aanwezig zijn en de
conformiteit controleren van de geplaatste
bouwproducten. Het checken op de werf
van de prestatieverklaringen en/of
van de vrijwillige certificatie van de
meest relevante bouwproducten, kan
de architect in zijn controletaak helpen.
Verder is een effectief markttoezicht door
de lidstaten vereist om de oneerlijke concurrentie weg te werken. De Federale
Overheidsdienst (FOD) werkt regelmatig
controleprogramma’s uit. Voldoende
steekproeven zijn nodig om te verzekeren
dat de CE-markering en de prestatieverklaring van de bouwproducten op de
markt betrouwbaar zijn en in de gangbare
talen in het land lees- en verstaanbaar.
-	De kwaliteit van ingevoerde bouwmaterialen is niet altijd gekend.
-	BIM kan veel problemen voorkomen.
-	Prestatieverklaringen en/of vrijwillige
certificatie van de meest relevante
bouwproducten kunnen de architect
in zijn controletaak helpen.
Het optrekken van veilige, kwaliteitsvolle en energiezuinige gebouwen
vergt o.a. bouwproducten waarvan
de kenmerken gekend en betrouwbaar zijn, en die overeenstemmen
met de technische bepalingen van
de lastenboeken. Een BIM-proces
is een belangrijke tool die hierbij
kan helpen en moet aangemoedigd
worden, al kan het een werftoezicht
of een degelijk markttoezicht niet
vervangen.
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Naast een vereenvoudigde opvolging
van het bouwproces, vermindert het
BIM-proces het risico op ontwerpfouten
en het voorschrijven van niet geschikte
bouwmaterialen.

Een performante
infrastructuur
De economische crisis en de aanhoudende budgettaire beperkingen hebben
dalende overheidsinvesteringen op alle
bestuursniveaus tot gevolg, wat zich
dagelijks laat voelen bij het gebruik van
de wegen-, spoor- en waternetwerken, bij
hevige neerslag en in tal van overheidsgebouwen (scholen, …). Nochtans vormt een
adequate infrastructuur een pijler voor
een productieve economische activiteit.
De infrastructuur moet overeenstemmen met de economische ambities
van het land en van de Gewesten. Samen
met de centrale geografische ligging,
versterkt een moderne infrastructuur de
aantrekkingskracht voor investeerders.
Maar het omgekeerde geldt eveneens.
Er bestaat vrijwel unanimiteit over de
noodzaak om dringend te investeren
in de infrastructuur, ook in budgettair
moeilijke tijden. Dankzij de kilometerheffing,
die in april 2016 werd ingevoerd, kunnen de Gewesten nieuwe inkomsten in
het vervoersnetwerk inzetten. Ze hebben
ook snel plannen en meerdere werven
aangekondigd en opgestart. De bouwmaterialenproducenten waarderen de financiële
inspanningen van de overheden. Niettemin

nodigen ze hen uit om zonder uitstel een
performante, veilige, duurzame en kwalitatieve infrastructuur verder uit te bouwen.
Die moet tegemoetkomen aan de verwachte
evolutie van de economische activiteit en
de behoeften van de samenleving.
Geen uitgaven, maar investeringen
Een efficiënte infrastructuur bevordert
de competitiviteit en de economische
activiteit met als terugverdieneffect
tewerkstelling en welvaart, maar ook
belangrijke inkomsten en minder uitgaven
voor de overheid. De evaluatie van de
socio-economische impact van het Waals
Infrastructuurplan 2016-2019 verwijst
o.a. naar een onderzoek van de VUB.
Daaruit blijkt dat een investering van
1 miljoen euro in de burgerlijke bouwkunde resulteert in een totale bijkomende
productie van 3,83 miljoen euro, een
totale toegevoegde waarde van 0,977
miljoen euro en 13 nieuwe banen. Ook
een simulatie van het Federaal Planbureau geeft aan dat overheidsinvesteringen
de economische groei op lange termijn
aanzwengelen en dat de kostprijs van
de maatregel dankzij die groei beperkt
blijft. Verder voorkomt de bescherming
tegen wateroverlast schade en leed bij de
bevolking, en de financiële gevolgen van
natuurrampen voor de overheid.

Ook indien de Europese budgettaire normen geen of onvoldoende speelruimte
laten voor investeringen in een performante infrastructuur, zijn verschuivingen
binnen de overheidsbegrotingen volgens
ons het overwegen waard.
-	Een adequate infrastructuur vormt
een pijler voor een productieve
economische activiteit.
-	De infrastructuur moet tegemoet
komen aan de economische ambities
van de gewesten.
-	Overheidsinvesteringen stimuleren de
economische groei op lange termijn.
Een adequaat wegennetwerk en
een geoptimaliseerd multimodaal
goederenvervoer
Dagelijks zitten de weggebruikers vast in
alsmaar langere files. Die vertegenwoordigen een aanzienlijk verlies van tijd
en geld, om nog te zwijgen over het toenemende risico op verkeersongevallen.
Het huidige wegennetwerk is op steeds
meer plaatsen ontoereikend voor het
verkeer, dat aanzwelt met de groeiende
economie. Het Belgische verkeersinfarct
zet een rem op de verdere economische
ontwikkeling van ons land.

Niet overal zijn grote investeringen (zoals
het sluiten van de Antwerpse Ring) vereist
om een antwoord te bieden. Beperkte
projecten om bijvoorbeeld het doorgaand
verkeer af te leiden, kunnen op sommige plaatsen al een oplossing bieden.
Ook kunnen kleine lokale aanpassingen
de inzet van supertrucks of Langere en
Zware Vrachtwagens (LZV) op bepaalde
routes mogelijk maken, waardoor het
aantal vrachtwagens en de bijhorende
CO2-emissies verminderd worden.
Onderhoud wegeninfrastructuur en
modale shift openen perspectieven
Een regelmatig onderhoud van het
wegennetwerk draagt bij om het dagelijkse verkeersleed te verlichten. Het helpt
veiligheidsproblemen, ongevallen en
files te voorkomen. Tegelijk beperkt een
frequent onderhoud de nood aan
zwaardere werken of zelfs aan een
volledige reconstructie, met de kosten en
de verkeershinder die hiermee gepaard
gaan.
Het wegvervoer deels ontlasten door een
modale shift naar de binnenvaart
behoort eveneens tot de mogelijkheden
om het fileprobleem en de bijhorende CO2emissies aan te pakken. De kilometerhef-

fing is al een stimulans om meer via de
binnenvaart te transporteren. Steeds meer
lokale overheden eisen om goederen
over het water te vervoeren. Zo verloopt
het transport van bouwmaterialen meer
en meer via binnenschepen. Een efficiënt waterwegennetnet met voldoende
performante overslaglocaties moet
hieraan bijdragen. Ook moet men het
waternetwerk tijdig aan een groeiend
binnenvaartverkeer aanpassen.
-	Ons wegennetwerk is op steeds
meer plaatsen ontoereikend.
-	Ook kleine ingrepen kunnen een
oplossing bieden.
-	Een regelmatig onderhoud van de
wegeninfrastructuur dringt zich op.
-	Een aangepast waternetwerk draagt
bij aan de modale shift ten voordele
van de binnenvaart.
De groeiende economische activiteit
vereist een performante infrastructuur afgestemd op een geoptimaliseerd multimodaal goederenvervoer.
Een infrastructuur om een
antwoord te bieden op felle regen
Felle buien en neerslag met wateroverlast
en overstromingsschade komen steeds
vaker in het nieuws. De slachtoffers lijden
schade en de rampenfondsen van de
Gewesten moeten tussenkomen. Volgens
de experten zal de klimaatverandering
frequenter extreme neerslag met zich
meebrengen.
De bestaande infrastructuur (zoals de
collectoren en rioolstelsels, maar ook
de dijken van de waterwegen) werd op
vele plaatsen ontworpen zonder rekening
te houden met die grote hoeveelheden
regenwater. Om de overstromingsrisico’s
in te dijken is een aangepaste infrastructuur vereist. Bij de aanleg van nieuwe
wegen kan men daar gemakkelijk rekening mee houden. Het onderhoud van
het bestaande water- en wegennet vormt

eveneens een aangewezen moment om
stelselmatig de nodige maatregelen te
nemen om de overstromingsrisico’s te
beperken.
-	De klimaatverandering gaat gepaard
met extreme neerslag.
-	De bestaande infrastructuur is hier
niet op berekend.
-	Bij onderhoudswerken van wegen
en waterwegen kan men stelselmatig
de nodige maatregelen nemen.
Om wateroverlast en overstromingsschade bij extreme regenval te
voorkomen is een aangepaste infrastructuur vereist. Uitstel betekent een
toenemende risico aan wateroverlast
met de bijhorende schade. Zowel
bij de aanleg als bij het onderhoud
van het water- en wegennet is een
systematische aanpassing van de
infrastructuur vereist om mogelijke
wateroverlast te voorkomen.
Een veilige infrastructuur die geen
stortplaats wordt
De bouwproducten voor de aanleg van
de infrastructuur worden onderworpen
aan technische vereisten, die meestal zijn
vastgelegd onder de vorm van productnormen. De CPR of Europese Bouwproductenverordening werd ingevoerd om
het vrije verkeer van de bouwproducten op de Europese markt mogelijk te

maken. Geharmoniseerde technische
specificaties en een transparante
communicatie via de prestatieverklaring (DoP) moeten opdrachtgever en
aannemer in staat stellen de geschikte
bouwproducten te gebruiken in functie
van de verwachte prestatie en levensduur.
Ook vrijwillige certificatie kan hierbij
helpen.
Op de werven worden de bouwproducten
meer en meer vervangen door residuen
van productieactiviteiten in andere
sectoren. Op zich stelt deze vorm van
vrije concurrentie geen probleem, op
voorwaarde dat deze stoffen voldoen
aan de technische vereisten en hiervan
het bewijs leveren. Het risico bestaat dat
residuen blijkbaar voor bepaalde toepassingen gebruikt kunnen worden, zonder
dat ze aan alle technische en chemische
vereisten voldoen. Zo vereisten bepaalde
werven herstel- en/of vervangingswerken,
met nadelige financiële gevolgen en bijkomende hinder voor de gebruikers en
omwonenden.
-	Bouwmaterialen moeten ingezet
worden in functie van de verwachte
prestatie en levensduur.
-	Residuen uit alle sectoren moeten ook
voldoen aan de technische vereisten.
Bij de aanleg van infrastructuur
mogen de technische vereisten in
de lastenboeken niet verwaarloosd

worden. Nalatigheid kan zware
gevolgen hebben en moet voor
komen worden door o.a. de werf
leiders regelmatig te sensibiliseren
voor de mogelijke risico’s. Daarnaast
moeten alle middelen ingezet worden om fraude met niet-conforme
producten tegen te gaan.
De voordeligste aanleg van
infrastructuur op lange termijn
Openbare aanbestedingen worden doorgaans enkel op basis van de kostprijs voor
de aanleg toegewezen, zonder rekening
te houden met de onderhoudskosten en
de levensduur van de gebruikte bouwmaterialen. Nochtans kan de kost over
de hele levensduur aanzienlijk verschillen in functie van deze parameters. De
overheid kan zo bedrogen uitkomen, om
nog te zwijgen over de hinder en soms
ook ongezonde uitstoot bij de frequente
herstelwerken.
-	De kostprijs van infrastructuur kan
sterk verschillen in functie van de
onderhoudskosten en de levensduur.
De totale kost en de totale hinder
over de hele levensduur van een
infrastructuur zijn belangrijke criteria die onvoldoende in rekening
genomen worden bij de toekenning
van openbare investeringen.

Een zinvol
duurzaamheidsbeleid
Een duurzaamheidsbeleid op
gebouwniveau dat innovatie
stimuleert
De Federale overheid en de Gewesten
bereiden actief een product- en duurzaamheidsbeleid voor, dat de milieu-impact
van gebouwen moet minderen. Zoals met
de energieprestatie, zal ook het milieuof duurzaamheidsprofiel van een
gebouw berekend worden met behulp van
een specifieke tool. Deze maakt gebruik
van de milieuproductverklaringen (in het
Engels, Environmental Product Declaration
of EPD) van de bouwmaterialen.
De EPD’s kwantificeren de impact van de
bouwmaterialen op het milieu op basis
van een set van milieu-indicatoren. De
bouwmaterialen in een gebouw interageren onderling, waardoor een beleid op
productniveau weinig zinvol lijkt. Alleen
het resultaat van die interactie over de
hele levenscyclus is van belang en
wordt in het materiaal- of duurzaamheidsprofiel van een gebouw weergegeven. Het
spreekt voor zich dat de producenten er
alle baat bij hebben dat hun producten en
materialen bijdragen aan een zo gunstig
mogelijk duurzaamheidsprofiel van de
gebouwen, waar mogelijk ook door hergebruik en/of recyclage van producten
en grondstoffen. Het duurzaamheidsbeleid wordt zo een stimulans voor de
producenten om continue proces- en
productinnovaties door te voeren. Dit
bevordert waar mogelijk en aangewezen
meteen ook de circulaire economie.
Belangrijke impact van het transport
Bij de berekening van het milieuprofiel van
een gebouw wordt eveneens rekening
gehouden met de impact van het vervoer
van de bouwproducten naar de werf. VITO
bestudeerde kort de impact van het trans-

port van enkele bouwmaterialen en kwam
tot de conclusie dat dit een belangrijke
invloed kan hebben op het milieuprofiel
van bepaalde materialen - en dus ook
van de gebouwen. Dit is een belangrijke
troef voor de lokale productie die vaak
moet opboksen tegen producenten die
niet aan dezelfde sociale en milieu-eisen
onderworpen zijn.
Daarenboven ijveren de Gewesten om
het goederentransport over het water
te bevorderen. Ze willen de emissies
door het verkeer verminderen en het
wegverkeer ontlasten. Het binnenvaarttransport stuit meestal op een rentabiliteitsprobleem. Door de impact van het
transport op het milieu mee te rekenen,
kan het duurzaamheidsbeleid ook de
binnenvaart helpen bevorderen.
-	Het beleid beoogt een vermindering
van de milieu-impact van gebouwen.
-	Het duurzaamheidsbeleid stimuleert
om te innoveren.
-	Ook de milieu-impact van het transport wordt meegerekend.
De bouwmaterialenproducenten
steunen een duurzaamheidsbeleid
op gebouwniveau en over de hele
levenscyclus van het gebouw. Dat
gaat uit van de meest representatieve
en recente EPD’s en neemt de milieuimpact van het transport in rekening.
Een duurzaamheidsbeleid dat
de Europese aanpak beïnvloedt
en volgt
De duurzaamheidsbeoordeling van
bouwwerken is een recent beleids- en
onderzoekonderwerp dat nog volop evolueert. Naast de aanpak die de Gewesten
ontwikkelden om de milieu-impact van
gebouwen te evalueren (MMG-methode of
Milieugerelateerde Materiaalprestatie van
Gebouw(elementen), bestaan er nog twee
referentiemethoden op Europees
niveau (de CEN TC 350 aanpak en de

PEF of Product Environmental Footprint).
De resultaten kunnen verschillen in functie van de toegepaste varianten.
Bovendien kan de overheid bepaalde
accenten leggen in functie van haar
beleid. Dit alles kan een grote weerslag
hebben op de producenten en hun R&D.
Het is belangrijk dat de Gewesten de
Europese trend volgen, met het oog op
de Europese interne markt.
Om de bouw betaalbaar te houden mag
de marktvraag niet versnipperd raken.
Het spreiden van de onderzoeksinspanningen en -kosten over een zo groot
mogelijke afzetmarkt dringt zich op, net
als een actieve deelname aan het Europese overleg na een lokale voorbereiding.
Een nauw overleg en samenwerking
tussen de overheid en de producenten
kan helpen om voldoende inzichten te
verwerven in de betekenis van de verschillende methoden en hun gevolgen
voor de producenten en bij de evaluatie
van de milieuprestatie van gebouwen.
De bevindingen moeten Europees teruggekoppeld worden.
-	Er bestaan op Europees niveau twee
methoden om de milieu-impact van
gebouwen te evalueren.

-	Actief deelnemen aan het Europese
overleg is aangewezen.
De duurzaamheidsbeoordeling van
bouwwerken blijft evolueren op
Europees niveau. Een nauw lokaal
overleg en samenwerking tussen
de overheid en de producenten is
vereist om de evolutie op Europees
niveau op te volgen, te beïnvloeden en er de lokale productie op af
te stemmen.
Integratie van de berekening van
de energie- en materiaalprestaties
van de gebouwen
De gebouwen moeten steeds energiezuiniger gemaakt worden en binnenkort zal
men alleen nog energieneutraal mogen
bouwen. De berekening van de energieprestatie gebeurt doorgaans via de
EPB-software, waarin alle gegevens van
een gebouw moeten worden ingebracht.
Voor de berekening van het duurzaamheidsprofiel of de materiaalprestatie van
een gebouw, zal er eveneens software ter
beschikking gesteld worden.
Met andere woorden, naast de gewone
teken- en ontwerpsoftware zullen de
ontwerpers parallel met twee verschil-

lende softwareprogramma’s moeten
goochelen om zowel de energie- als
materiaalprestatie te optimaliseren. Dit
zal hun motivatie om de beste oplossing
te zoeken niet ten goede komen. Vooral
indien de inbreng van de gegevens
onvoldoende geautomatiseerd is.
In tijden waar informatica zowat alles
automatiseert en waar de bouwsector
de BIM-aanpak (Bouw Informatie Model)
omarmt, kan de integratie van het ontwerpen van een gebouw en de berekening
van de energie- en materiaalprestatie niet
langer op zich laten wachten.
-	Voor de berekening van de energieprestatie en van het duurzaamheidsprofiel of de materiaalprestatie
bestaan verschillende tools.
-	Het geïntegreerd ontwerpen en
berekenen van de prestaties dringt
zich op.
De optimalisatie van de energie- en
materiaalprestaties van gebouwen
vereist een geïntegreerde berekening
van die prestaties bij de ontwerpfase.
Het succes van het duurzaamheidsbeleid hangt er mee van af.

Competitieve energieprijzen
Meerdere bouwmaterialen zijn energieintensief. Sommige grondstoffen moeten
gesmolten worden, andere gedroogd of
gebakken. Voor die productieprocessen
is de totale energieprijs (kostprijs van
elektriciteit of gas + meerkosten die door
de Federale en Regionale overheden
aangerekend worden) bepalend voor de
concurrentiekracht van de producenten.
Al meerdere jaren doet Febeliec (federatie van de industriële afnemers van
elektriciteit en aardgas) een beroep op
consultant Deloitte om de energiekosten
te berekenen en te vergelijken met de
buurlanden. Hoewel men vooruitgang
boekt, moeten Deloitte en Febeliec jaar na
jaar vaststellen dat de lokale producenten door de elektriciteitsprijzen met een
significante kostenhandicap kampen.
Volgens de analyse betalen bedrijven
5 tot 11 €/MWh meer in Vlaanderen en
6 tot 18 €/MWh meer in Wallonië dan in de
omringende landen. Die kostenhandicap
werd bevestigd door een vergelijkbare
studie van consultant PwC in opdracht
van de federale energieregulator CREG.
Oproep tot energienorm
Men gaat er te gemakkelijk van uit dat
de lokale productie eeuwig plaatsgebonden en moeilijk te verplaatsen is. In een
wereldeconomie waar bouwproducten
invoeren gemakkelijk en goedkoop is,
worden investeringen en het behoud
van productievestigingen regelmatig
(opnieuw) overwogen. Het spreekt
voor zich dat hoge meerkosten op de
energiekosten niet in het voordeel
spelen van nieuwe investeringen
en de tewerkstelling in energie-intensieve
producties. Integendeel, ze zetten aan tot
herstructureringen en sluitingen.
Om de competitiviteit van de lokale
industrie te vrijwaren roept Febeliec
de overheden op om dringend werk te

maken van een energienorm, een oproep
die de bouwmaterialenproducenten vanzelfsprekend steunen.
-	De totale energieprijs bepaalt de
concurrentiekracht van producenten.
-	Lokale producenten lijden onder een
significante energiekostenhandicap.
-	Een energienorm kan herstructureringen en sluitingen voorkomen.
Producties zijn niet eeuwig lokaal
‘gebonden’. Een energienorm is
vereist om de competitiviteit van
energie-intensieve producties te
vrijwaren, investeringen en tewerkstelling te bevorderen.
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Afgevaardigde:
Rini Quirijns, Voorzitter,
Managing Director Gyproc
		

BBF-FBB

B. Nelissen

K. Aerts

M. Vanden Bosch

P. Ven

S. Kint

B. Willain

Belgische Baksteenfederatie
Afgevaardigden:
Burt Nelissen, Voorzitter, Bestuurder Steenfabrieken Nelissen
Kristin Aerts, Directeur
		

Beroepsvereniging van Belgische Vezelcement Producenten
Afgevaardigde:
Marc Vanden Bosch, Voorzitter, Director Corporate Environment, Health & Safety
Department Etex		

Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences
Afgevaardigden:
Petri Ven, Secretaris-generaal Federplast
Stéphanie Kint, Bouw en Normalisatie

Verbond van de Keramische Nijverheid van België
Afgevaardigde:
Bernard Willain, Voorzitter, Directeur Business Unit Wienerberger

* BMP heeft 2 categorieën van leden: naast de sectoren zijn eveneens producenten rechtstreeks lid van BMP

Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten
Afgevaardigde:
Michel Calozet, Afgevaardigd Bestuurder
M. Calozet

A. Jasienski

S. Maas

Infobeton
Afgevaardigden:
André Jasienski, Afgevaardigd Bestuurder infobeton.be, Directeur Febelcem
Stef Maas, Directeur FEBE

MWA, Mineral Wool Association
Afgevaardigde:
Pieter Van Laere, Sustainable Development Manager Isover
P. Van Laere

Verbond van de Glasindustrie
Afgevaardigden:
Guy de Clippele, Directeur Generaal
Luc Dumont, Business & Market Strategy Advisor
G. de Clippele

L. Dumont

* BMP heeft 2 categorieën van leden: naast de sectoren zijn eveneens producenten rechtstreeks lid van BMP

Toetredende leden*

Afgevaardigde:
Quentin de Hults, European Construction Competence Center
Q. de Hults

Afgevaardigde:
Georgy Eggermont, Director Marketing and Applied Technology
G. Eggermont

Afgevaardigde:
Tom De Baenst, Country Manager Roofing Benelux
T. De Baenst

Afgevaardigde:
Frank Vanhove, Managing Director Benelux
F. Vanhove

Afgevaardigde:
Rini Quirijns, Managing Director
R. Quirijns

Afgevaardigde:
Patrick Renard, Algemeen Directeur Knauf België
P. Renard

* BMP heeft 2 categorieën van leden: naast de sectoren zijn eveneens producenten rechtstreeks lid van BMP

Afgevaardigde:
Frederik Verhelst, Business Development Director
F. Verhelst

Saint-Gobain Building Glass Belgium
Afgevaardigde:
Annie Coppens, Regional Managing Director Saint-Gobain Building Glass
Benelux
A.Coppens

Afgevaardigde:
Johan Van Der Biest, Afgevaardigd Bestuurder
J. Van Der Biest

J. Cox

Afgevaardigde:
Jos Cox, CEO NW-Europe

