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Korte terugblik op 2018 

De jaarwisseling is de gelegenheid om even kort op het afgelopen jaar terug te blikken. In 2018 heeft 

BMP zich bijzonder ingezet op enkele belangrijke initiatieven om de belangen van de 

bouwmaterialenproducenten te behartigen, weliswaar zonder de andere thema's te verwaarlozen, 

voornamelijk Federale en Gewestelijke, en Europese wanneer nodig. 

Memoranda en politieke contacten 

In de aanloop naar de verkiezingen heeft BMP in zijn memorandum prioritaire 

acties gedefinieerd teneinde de bouw nog meer als hefboom te gebruiken om de 

economische groei verder aan te zwengelen. De steun aan de economische 

activiteit is niet de enige troef die de bouwactiviteit biedt. Zo hebben de 

voorgestelde maatregelen met betrekking tot het woningenpark eveneens nog 

een positieve sociale impact en dragen ze ook bij tot het halen van de dwingende 

klimaatdoelstellingen. De gevraagde aandacht voor de infrastructuur versterkt 

niet alleen de aantrekkingskracht voor investeerders en bevordert het 

multimodale goederentransport, ze heeft ook een gunstige impact door het verkeersleed te verlichten 

en de risico's aan wateroverlast te beperken. 

Het memorandum werd in 2018 ruim verspreid. Het heeft 

aanleiding gegeven tot tal politieke contacten en bedrijfsbezoeken 

met meerdere prominente beleidsvoerders zowel Federaal als in de 

3 Gewesten, en met de meeste politieke partijen, alsook met de 

administraties, die het document goed onthaald hebben en als 

constructief bestempeld hebben.  

BMP en de Confederatie Bouw hebben eveneens nog een gezamenlijk memorandum voorbereid waar 

kwaliteit centraal staat in zes prioritaire actieterreinen. Het document wordt begin 2019 gepubliceerd 

en verspreid, en zal opnieuw aanleiding geven tot heel wat politieke contacten en 

gedachtewisselingen. 

  

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. 



 

   
   
 
 

Kwaliteitsvolle bouwwerken 

Bouwwerken (gebouwen en infrastructuur) worden ontworpen om aan o.a. levensduur-, 

veiligheids- en prestatievereisten te voldoen. Dit veronderstelt de strikte naleving van de 

lastenboeken voor wat betreft de gebruikte materialen 

en een zorgvuldige uitvoering conform de uitvoeringsnormen en de 

technische specificaties. Waar oneerlijke concurrentie opdaagt 

worden de beoogde prestaties niet gehaald. BMP heeft de aandacht 

van de minister op het probleem gevestigd en met de Federale 

overheid een overleg opgestart. Kwaliteitscontrole is een belangrijk 

thema voor de bouwmaterialenproducenten waaraan BMP verder 

zal blijven werken. 

Marktkennis 

Zowel de overheid als de bedrijven hebben objectieve marktinformatie nodig om de marktevolutie op 

te volgen. Doordachte beslissingen en een zinvol beleid vereisen relevante gegevens en analyses. 

Statistische informatie met betrekking tot de bouw is jammer genoeg weinig 

beschikbaar, onvolledig en verspreid. Dit heeft BMP ertoe aangezet om een 

constructieve samenwerking met de overheid te starten en te bevorderen. Ze 

is gestart met een verkennende statistische analyse van de EPB-databank 

door de KU Leuven, op initiatief van BMP. Het onderzoek draagt bij tot een 

beter inzicht op de evolutie van de nieuwbouw. VEA zal voortaan jaarlijks de 

statistische gegevens van het onderzoek in haar jaarverslag updaten. Een 

overleg tussen BMP en VEA werd opgezet en zal worden verdergezet om de 

analyses en onderzoeken eveneens op de noden van de sector beter af te 

stemmen. En in 2019 komt ook de renovatieactiviteit aan de beurt. 

Duurzaam produceren en bouwen 

Met het duurzaamheidsbeleid dat geleidelijk wordt ingevoerd, beogen de verschillende bestuurs-

niveaus de impact op het milieu van de gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De Gewesten hebben 

in dat opzicht een tool (TOTEM-tool) ter beschikking gesteld om de milieuprestatie van gebouwen te 

evalueren. Binnenkort zal die tool ook gebruik maken van de specifieke milieuproduct-verklaringen 

(EPD of Environmental Product Declaration) die de producenten in de EPD-databank hebben 

opgeladen. Naast zichtbaarheid in TOTEM, is de EPD voor de producent eveneens een interessant 

gegeven om inzicht te krijgen hoe de milieu-impact van zijn productieproces en van zijn 

bouwproducten te verminderen. EPD's worden zo een belangrijk 

concurrentiegegeven voor de bouwmaterialenproducenten. 

In deze context heeft BMP in 2018 met VITO een samenwerking 

opgestart om de producenten te helpen hun EPD's aan een 

concurrentiële prijs op te stellen. Het EPD- steunprogramma is niet 

beperkt tot de BMP-leden en is open voor alle 

bouwmaterialenproducenten. Twee infosessie's hebben 

plaatsgevonden om het steunprogramma aan de producenten toe te lichten. De opmaak van de eerste 

EPD's is gestart.   



 

   
   
 
 

Verder, refererend naar de feedback van de deelnemers, kan het BMP event 2018 

opnieuw als succesvol worden beschouwd. Het event is stilaan een  

niet te missen jaarlijkse afspraak van de actieve spelers in de bouw 

geworden.  

Tijdens het event 2018 hebben de sprekers het   

over duurzaamheid en kwaliteit gehad, gevolgd   

met de economische vooruitzichten van de Nationale Bank. 

 

Tot slot, de initiatieven die in 2018 zijn opgestart, zijn nog zeker niet afgehandeld en zullen worden 

verdergezet. 2019 blijft een druk jaar om de belangen van de bouwmaterialenproducenten te 

behartigen. Te meer ook met de komende nieuwe regeringen die opnieuw zullen moeten worden 

bewustgemaakt voor zowel de troeven die de bouw biedt als de noodzaak om er de kwaliteit te 

behouden en te versterken. Tevens dient het concurrentievermogen van de lokale productie te 

worden gevrijwaard wil men nog lokaal industriële activiteiten behouden. 


