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Voorstellen van de BouwMaterialenProducenten1 om de troeven van de bouw als 

belangrijke economische stimulator en werkgelegenheidsmultiplicator te benutten 

(v. 11/6/2020) 

 

De regeringen maken actief werk van een herstelplan. Ze hebben al meerdere maatregelen genomen 

om de economie opnieuw aan te zwengelen en de bedrijven met liquiditeitsproblemen te helpen, wat 

de bedrijfswereld alleen maar kan appreciëren. En toch blijkt dat de economie dit jaar zwaar zou 

krimpen2 en dat de arbeidsmarkt niet aan de gevolgen van de economische terugval zal ontsnappen3. 

In deze context wensen de BouwMaterialenProducenten graag nogmaals de troeven van de bouw 

zowel als belangrijke economische stimulator als werkgelegenheidsmultiplicator in de verf te zetten. 

Nog vorige maand herinnerde De Tijd dat ‘per 100 bouwjobs zijn er elders 135 jobs’, wat neerkomt op 

een werkgelegenheidsmultiplicator van bijna 2,5. 

De bouw blijkt dan ook een belangrijke actieve rol in het herstelbeleid te kunnen spelen als hefboom 

om de economie en de tewerkstelling, o.a. van laaggeschoolden, aan te zwengelen. Bovendien, door 

de bouwactiviteit te stimuleren kunnen er ook meerdere vliegen in één klap geslagen worden. De 

BouwMaterialenProducenten wensen dan ook de aandacht op volgende maatregelen te focussen die 

toelaten om de troeven van de bouw met een beperkt budget te benutten: 

- op Regionaal niveau kan de verschuiving van de steunmaatregelen voor eigendomswerving 

naar steun voor bouwwerken de vernieuwing of de grondige energetische renovatie van het 

verouderde woningenpark aanmoedigen, zonder zware bijkomende budgettaire 

inspanningen te vereisen. Naast een positieve weerslag op de economische activiteit en haar 

indirect terugverdieneffect op de overheidsinkomsten (via BTW, vennootschapsbelasting, 

sociale bijdragen), draagt deze maatregel eveneens bij tot het halen van de 

klimaatdoestellingen. Hierdoor kunnen ook Europese boetes voorkomen worden. Tevens 

mag de sociale impact van de maatregel op het vlak van energiearmoede, gezondheid, welzijn 

en leefcomfort, niet uit het oog verloren worden. 

 

Op Federaal niveau is de veralgemening van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en 

heropbouw een belangrijke maatregel die eveneens tot de vernieuwing van het verouderde 

gebouwenpark aanzienlijk kan bijdragen. 

 

                                                           
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. 
2 Het Federaal Planbureau voorspelt dat de Belgische economie dit jaar met 10,6 % zou krimpen en de Nationale 
Bank voorziet dat de economische bedrijvigheid in 2020 met 9 % krimpt. 
3 De Nationale Bank rekent op een toename van de werkloosheid met ongeveer 189 000 mensen. 
 



 

   
   
 
 

Aanvullend aan de eerder vermelde maatregelen steunen de 

BouwMaterialenProducenten eveneens het verzoek van de Confederatie Bouw 

van een verlaagd btw-tarief op een schijf van 60 000 € van een nieuwbouw met 

een maximumoppervlakte van 190 m² (huis) en 100 m² (appartement). 

 

- het op peil houden van de openbare investeringen met het oog op vernieuwde en 

energiezuinige overheidsgebouwen alsook op een performante infrastructuur (wegen-, 

water- en rioolnetwerken) die met de economische ambitie van het Gewest overeenstemt en 

aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. 

 


