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Voorstellen van de BouwMaterialenProducenten1 die aan een snelle heropstart van de 

economie kunnen bijdragen  
(v.21/4/2020) 

 

Nu de coronacrisis in de goede richting blijkt te evolueren, wordt de exitstrategie voorbereid. Samen 

met de gezondheidsprioriteiten, is het ook uiterst belangrijk dat de economie zo snel mogelijk op volle 

snelheid terugkomt. Recent verwees de media naar economische papers volgens welke de impact van 

de coronafactuur op de lange termijn beperkt zal blijven zolang de economie maar snel genoeg op 

toerental komt. 

De bouw en de productie van bouwmaterialen vormen een belangrijke speler in onze economie die 

aanzienlijke stimulerende effecten heeft op de rest van de economie. De heropstart van de economie 

zonder deze beide sectoren is moeilijk denkbaar. 

Vertrekkende vanuit deze overweging, maken de BouwMaterialenProducenten volgende voorstellen 

om de economie aan te zwengelen ongeacht de Federale en Gewestelijke bevoegdheden: 

- Om de economische activiteit te kunnen heropstarten, dient de onrust weggewerkt en het 
vertrouwen hersteld te worden om commerciële prospectie, technische adviesverlening, 
productie, afhalingen en leveringen, dienstenverlening, …, opnieuw mogelijk te maken. 
Hiervoor kan gedacht worden aan een maatregelenpakket dat 
beschermingsmaatregelen (testen van de besmetting en van de immuniteit om te bepalen wie 
thuis moet blijven, beschermingsmiddelen zoals maskers, …), 
veiligheidsvoorschriften (voorschriften op de werkvloer, bij afhalingen en leveringen, …) en 
richtlijnen (bevordering van digitale toepassingen voor communicatie en samenwerking, …) 
omvat. 
Dat maatregelenpakket moet voldoende vertrouwen wekken om eveneens opnieuw 
grensoverschrijdende activiteiten mogelijk te maken. 

- De bouw is en blijft een belangrijke economische stimulator. De bouwactiviteit 
zou dan ook door de overheid opnieuw als hefboom moeten gebruikt worden 
om de economie en de tewerkstelling (o.a. van laaggeschoolden) aan te zwengelen. 
Bovendien, door de bouwactiviteit te stimuleren kunnen meerdere vliegen in 
één klap geslagen worden, enerzijds de economie en de tewerkstelling stimuleren 
en anderzijds: 

o het verouderde gebouwenpark vernieuwen/renoveren en energiezuinig maken om de 
klimaatdoestellingen te halen. De verschuiving van de fiscale steun voor 

                                                           
1 BMP, de federatie van de BouwMaterialenProducenten, verenigt de meeste betrokken sectorfederaties. Ze 
vertegenwoordigt een 600-tal producenten in de drie Gewesten, waarvan 2/3 kmo's. Samen stellen die meer dan 
30 000 mensen tewerk en realiseren ze een omzet van bijna 11 miljard euro, waarvan 60 % via de export. 
 



 

   
   
 
 

eigendomswerving naar een steun voor bouwwerken (grondige 
energetische renovatie en nieuwbouw met een niet te overschrijden 
maximum), garantiestelling vanuit de overheid tot een plafond voor 
de terugbetaling van hypothecaire leningen alsook de veralgemening 
van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw, kunnen 
hiertoe aanzienlijk bijdragen. 

o een performante infrastructuur ontwikkelen die ook voor de buitenlandse 
investeerders aantrekkelijk is en blijft. De onderhouds- en uitbreidingswerven van de 
wegen-, spoor-, water- en rioolnetwerken dienen dringend te worden heropgestart 
alsook nieuwe werven te worden voorbereid en gepland. 

- Naar aanleiding van de COVID-crisis gaan er steeds meer stemmen op om de industriële 
productie op zijn minst voor een deel te repatriëren. Maar in deze gedachtegang dient 
eveneens de sluiting van productieactiviteiten voorkomen te worden die de facto met een 
verplaatsing zou overeenstemmen. In een economisch moeilijke periode is de verleiding groot 
en kan het volkomen economisch verantwoord zijn om weinig competitieve 
productiecapaciteiten te sluiten. Met de hoge elektriciteitsprijzen die in België van toepassing 
zijn, geldt dit zeker ook voor producties waarbij de elektriciteitsprijzen in de kostprijs 
overwegend zijn. Die elektro-intensieve producties ondervinden een zware kostenhandicap 
t.o.v. de buitenlandse concurrentie. Het risico van de sluiting van deze producties dient met 
aangepaste elektriciteitsprijzen voorkomen te worden vooraleer definitieve beslissingen 
genomen worden n.a.v. de COVID-crisis. 

- Bedrijven en zelfstandigen die een tekort aan kasmiddelen hebben, dienen geholpen te 
worden met korte betalingstermijnen door de overheid, uitstel van voorafbetalingen, 
ondersteuning van kredietverzekeringen, … 
Tevens, dienen de mensen (terug) aan het werk aangemoedigd te worden zonder bijkomende 
voordelen die in de huidige economische context onbetaalbaar zijn. 


