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D

e groeiende algemene bewustwording
rond de klimaatverandering en ons milieu
hebben geleid tot een stijgende vraag naar
meer duurzaamheid, met inbegrip van meer circu
lariteit. Tegelijk heeft onze economie, als gevolg
van de coronacrisis, nood aan een dynamische
boost. Europa, de federale regering en de deel
staten werken dan ook ambitieuze herstel- en in
vesteringsplannen uit, niet enkel om de economie
een impuls te geven maar ook om die tegelijkertijd
te combineren met een vermindering van de druk
op ons milieu.
De bouw speelt hierin een cruciale rol. De klimaat
ambities van Parijs en de klimaatdoelstellingen
voor 2030 — die Europa in december 2020 nog
heeft aangescherpt —, kunnen onmogelijk gehaald
worden zonder een duurzaam gebouwenpark en
een duurzame infrastructuur. De bouwactiviteit
is daarenboven een aanzienlijke economische
stimulator en een belangrijke sector op het vlak
van werkgelegenheid.
In dit memorandum maken de BouwMaterialen
Producenten enkele bedenkingen en definiëren
ze een aantal prioritaire acties om zowel een
duurzame economische groei als de tewerk
stelling te stimuleren.

BMP, de federatie van de Belgische
BouwMaterialenProducenten, vertegen
woordigt meer dan 600 producenten
waarvan 2/3 kmo’s, die samen meer dan
30.000 mensen tewerkstellen en een
omzet van 11 miljard euro realiseren
waarvan bijna 60% via export.
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1.

Duurzame en kwalitatieve bouwwerken
Om klimaatverandering en de uitputting van de
grondstoffen tegen te gaan, heeft Europa eind 2019
de Green Deal gesloten. Daarin wordt gestreefd
naar klimaatneutraliteit tegen 2050, grondstoffen
efficiëntie en een gezond concurrentievermogen.
De middelen die Europa in het kader van de Green
Deal en Next Generation aanreikt, kunnen de inves
teringen in duurzame en kwalitatieve bouwwerken
in ons land aanzienlijk doen stijgen.
Het gebouwenpark in ons land is immers voor een
groot deel verouderd en weinig energiezuinig, wat
zich vertaalt in een hoog energieverbruik en grote
hoeveelheden broeikasgasemissies. Ook heeft de
infrastructuur al vele onderhoudsbeurten gemist en
dient deze verder duurzaam ontwikkeld te worden.

1.1. Duurzame bouwwerken
Het groeiend besef van klimaatverandering en de
belasting van ons milieu hebben de vraag doen
stijgen naar duurzame producten en systemen.
Hoewel bij bijvoorbeeld een wasmachine elk
onderdeeltje kan bijdragen om de milieu-impact
te beperken, wordt alleen de milieubelasting van de
wasmachine als eindproduct in beschouwing geno
men. De bouw vormt daarop geen uitzondering.
Enkel de milieubelasting van de eindproducten
— zijnde de gebouwen of bouwwerken — wordt
overwogen. En om ook recyclage en hergebruik
van de producten en systemen in rekening te
nemen, wordt de milieuprestatie best over de hele
levenscyclus van de gebouwen of bouwwerken
beoordeeld.

Met duurzame bouwwerken worden
gebouwen of infrastructuur bedoeld
waarvan de milieubelasting en het
grondstof-, energie- en watergebruik
over de hele levenscyclus tot een
minimum zijn beperkt.

Duurzaamheid is een permanente uitdaging voor
de hele bouwkolom. De producenten streven naar
alsmaar beter presterende bouwmaterialen over de
hele levenscyclus, de projectontwikkelaars naar de
meest adequate locaties, de voorschrijvers naar de
meest optimale projectontwerpen, de aannemers
naar performante en kwaliteitsvolle uitvoeringen,
en de sloop- en ontmantelingsbedrijven naar een
selectieve ontmanteling en sloop die hergebruik
en recyclage toelaten.
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Circulaire economie

Duurzame en circulaire materialen?

Circulaire economie is erop gericht om producten
en de hiervoor gebruikte grondstoffen zo lang
mogelijk in circulatie te houden. In de bouw is
circulaire economie tweeledig. Enerzijds worden
de bouwmaterialen en de grondstoffen zoveel
mogelijk in een kringloop gebracht via hergebruik
en recyclage. Anderzijds wordt er ‘dynamisch of
veranderingsgericht’ gebouwd, wat tot doel heeft
de functionele levensduur van de gebouwen of hun
basisstructuur te maximaliseren door veranderingen
mogelijk te maken en te vergemakkelijken. (‘Studie
veranderingsgericht bouwen’, Ovam; ‘Naar een
circulaire economie in de bouw’, WTCB).

Hoewel de duurzaamheidsprestatie alleen zinvol is
op het niveau van een eindproduct — in de bouw
dus een bouwwerk —, is de verleiding groot om
ook op materiaalniveau te vergelijken.

Bakstenen en dakpannen hebben een lange levensduur
en lenen zich perfect voor hergebruik.

Bepaalde bouwmaterialen worden bijna automa
tisch als ‘duurzaam’ bestempeld en aan ‘duurzame
bouwwerken’ gekoppeld, ongeacht hun herkomst,
productiemethode, transport, levensduur, … Denk
maar aan bouwmaterialen bestaande uit ‘natuurlijke’
of ‘biogerelateerde’ grondstoffen. Maar niet alle
houtproducten komen uit bossen die duurzaam
worden beheerd. Volgens het Europees milieu
agentschap is het niet duurzaam beheren van
bossen overigens één van de belangrijkste redenen
voor verlies aan biodiversiteit. En regelmatig worden
illegale houtkappen in het tropische regenwoud
en in de Europese oerbossen in de media aan de
kaak gesteld, te meer als die toch gecertificeerd
werden. Daarbij komt dat houtproducten vaak over
grote afstanden getransporteerd worden. En dat
voor de biogerelateerde materialen die via intensie
ve bos- en landbouw geproduceerd worden op
grote schaal gebruik gemaakt wordt van kunstmest
en bestrijdingsmiddelen, met bodemverarming
en bedreiging van de biodiversiteit als gevolg.
Tevens worden dikwijls bindmiddelen, additieven
en andere stoffen toegevoegd. Die moeten de
levensduur verlengen en de gebruikseigenschappen
van biogerelateerde materialen verbeteren, maar ze
bemoeilijken hergebruik en recyclage.

Circulaire economie wordt alsmaar vaker een prio
riteit in het beleid om grondstoffen te besparen en
afval te verminderen. Maar wanneer de inzameling
en het hergebruik en/of recyclage van selectief
sloopafval een grotere milieubelasting en extra
energiegebruik met zich meebrengen, heeft circu
laire economie weinig zin. Circulaire economie
mag geen doel op zich zijn, maar wel een middel
om zo duurzaam mogelijk te bouwen en de milieu
belasting en het energie- en materiaalgebruik
zoveel mogelijk te beperken. Ook is het hergebrui
ken en/of recycleren van materialen geen absolute
garantie op duurzaamheid. De duurzaamheids
prestatie moet blijken uit een LCA-benadering op
gebouwniveau.

Gemakkelijk te scheiden stenen met kalkmortel of
demontabel gevelsysteem.
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Materialen die gemakkelijk recycleerbaar zijn of
hergebruikt kunnen worden, worden dan weer vlug
als ‘circulaire materialen’ bestempeld. Terwijl hun
circulariteitspotentieel grotendeels afhangt van
hoe ze worden gebruikt.

Inmiddels overweegt de Europese Commissie
nieuwe beoordelingsmethodes, verschuift de
aandacht van sommigen naar circulariteit,
focussen anderen terug op CO2-emissies,
worden er nieuwe keurmerken ontwikkeld, …

De beoordeling op materiaalniveau is dus vaak
misleidend. De duurzaamheid moet worden
nagegaan op het niveau van het totale bouwwerk,
aan de hand van diverse milieu-indicatoren, en
voor de hele levenscyclus van het gebouw.

Het resultaat is een wildgroei aan beoordelings
instrumenten van milieuprestaties, die niet altijd
wetenschappelijk onderbouwd en/of genormeerd
zijn, waarvan de resultaten en boodschappen
verschillen en niet te vergelijken zijn, en waarin
enkel nog experten hun weg vinden. Dat leidt
tot verwarring en tast het vertrouwen aan.

Een gebruiksvriendelijke Europese
beoordelingsmethode
Omdat duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt
en ook om een wirwar van allerhande duurzaam
heidskeurmerken en -beoordelingsinitiatieven
te voorkomen, werd een Europese normenreeks
opgesteld waarmee de duurzaamheidsprestatie op
gebouwniveau kan worden berekend aan de hand
van 17 milieu-impactcategorieën: opwarming van
de aarde, aantasting van de ozonlaag, het vermogen
tot vorming van fotochemische ozon, uitputting van
de watervoorraden, …
Op basis hiervan hebben de federale overheid
en de Gewesten een berekeningstool gelanceerd:
TOTEM 1 gelinkt aan de EPD 2-databank, een digitale
interface waarmee de bouwsector aan de slag kan
om de milieu-impact van gebouwen te evalueren
en te verminderen.
Zowel de overheden als de BouwMaterialen
Producenten hebben heel wat tijd en middelen
geïnvesteerd om deze tool te implementeren en
te bevorderen. Tevens werden de producenten
gestimuleerd om EPD’s van hun bouwmaterialen
te laten opmaken. Een steunprogramma hiervoor
werd door de BouwMaterialenProducenten opgezet
en door de federale overheid gesubsidieerd. Kmo’s
konden voor de opmaak van hun EPD’s eveneens
subsidies ontvangen.

1

Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials (www.totem-building.be)

2

Environmental Product Declaration – Milieuproductverklaring
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Nadat de overheden zoveel middelen geïnvesteerd
hebben om TOTEM te ontwikkelen, operationeel
te maken en te promoten, en de producenten in de
opmaak van hun EPD’s, is het moeilijk te aanvaarden
dat TOTEM in bouwprojecten en nieuwe reglemen
teringen door de overheden wordt verwaarloosd
en genegeerd.
TOTEM schetst een behoorlijk beeld van de totale
milieu-impact van bouwwerken, maar geeft geen
expliciete indicatie over de circulariteitsprestatie
van bouwwerken. Het is echter veel meer aange
wezen om TOTEM met circulariteitsindicatoren
aan te vullen, dan zich te beperken tot onvolledige
beoordelingscriteria die bovendien misleidend
zouden kunnen zijn.
Er is nood aan een Europese, wetenschappelijk
onderbouwde en gebruiksvriendelijke beoor
delingsmethode van de milieuprestatie, zodat
producenten in alle vertrouwen verder kunnen
investeren in de ontwikkeling van innovatieve
en milieuperformante bouwsystemen en ze hun
onderzoeksinspanningen kunnen afschrijven over
een grotere afzetmarkt, wat uiteindelijk de duur
zaamheid en de bouwheren technisch en
financieel ten goede zal komen.
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Duurzaamheid mag zichzelf
niet tegenwerken
Sommigen menen dat door het opleggen van
hergebruik- of recyclage-eisen, of door extra
heffingen op de hulpbronnen, de producenten
ertoe gedwongen kunnen worden om grotere
hoeveelheden materialen te hergebruiken en te
recycleren. Volgens hen kunnen de producenten
zo bovendien een voortrekkersrol spelen, wat in
het buitenland mogelijk in hun voordeel kan spelen.
In de markteconomie vinden vraag en aanbod zich
normaal spontaan terug. Dat dit nog niet gebeurd
is bij hergebruikte en/of gerecycleerde materialen,
is allicht te wijten aan technische en/of financiële
problemen.
Zo kan het zijn dat hergebruikte of gerecycleerde
materialen minder goed scoren op vlak van bijvoor
beeld energiezuinigheid, wat de klimaatdoelstel
lingen niet toelaten. Er moet dan tevens worden
nagegaan of de hoeveelheid hulpbronnen en
bouwafval die bespaard wordt wel opweegt tegen
het hogere energieverbruik gedurende de hele
levensduur van het gebouw als gevolg van minder
performante materialen.
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Ook kunnen hergebruik en recyclage van materia
len te kampen krijgen met een tekort aan bruikbare
secundaire grondstoffen. De evolutie van de techno
logie en/of de reglementering maakt immers dat
niet alle gebruikte materialen hergebruikt of
gerecycleerd kunnen worden.

gerecycleerde materialen die lokaal geproduceerd
worden, is het risico groot dat de productie zich zal
verplaatsen. De milieueffecten zullen hierdoor niet
verlagen, vermoedelijk integendeel, door de milieu-
impact van het transport en eventueel minder
strenge milieuvoorschriften in het buitenland.

Hergebruik en recyclage kunnen daarenboven
dermate hoge investeringen en extra logistieke
en productiekosten vereisen, dat ze de prijs van
materialen doen stijgen. Dat kan ertoe leiden dat
energetische renovaties of de afbraak en wederop
bouw van verouderde woningen worden uitgesteld.
Er moet dan worden nagegaan of de bespaarde
hoeveelheden hulpbronnen en bouwafval al dan
niet opwegen tegen de schaarste aan adequate
woningen en het in stand houden van verouderde,
energieverslindende woningen, samen met de
gevolgen op sociaal vlak die hieruit voortvloeien.
Primaire grondstoffen bijkomend belasten om
de producenten aan te zetten tot hergebruik en
recyclage leidt onvermijdelijk tot prijsverhogingen
die de concurrentiekracht van de lokale productie
aantasten. Indien de meeste bouwheren geen
meerprijs willen betalen voor hergebruikte of

•

Duurzame bouwwerken willen de totale milieu-impact reduceren tot een minimum.
Circulariteit kan hiertoe bijdragen, maar is geen doel op zich.

•

Hergebruikte en gerecycleerde materialen zijn geen garantie op duurzaamheid.

•

De milieuprestatie moet worden beoordeeld op gebouwniveau.
Een beoordeling op materiaalniveau kan misleidend zijn.

•

Het verplichten van hergebruik en recyclage van materialen kan de markt verstoren
en de productie verplaatsen naar het buitenland, waardoor de milieu-impact niet vermindert.

Een doeltreffend duurzaamheidsbeleid vereist één, algemeen aanvaarde, Europese,
wetenschappelijk onderbouwde en gebruiksvriendelijke beoordelingsmethode van
de milieuprestatie. In afwachting is het aangewezen om TOTEM aan te vullen met
circulariteitsindicatoren.
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1.2.	Kwaliteitsvolle bouwwerken
Bouwwerken moeten aan steeds meer en strengere
vereisten voldoen. Deze moeten instaan voor de
veiligheid en de gezondheid van de gebruikers en
de bewoners, en tevens het energieverbruik en de
negatieve impact op ons milieu verminderen.

Beschikbare en vergelijkbare relevante technische
productinformatie alsook digitalisering helpen de
voorschrijvers en gebruikers om geschikte materia
len te gebruiken waarmee aan de vereisten kan
worden voldaan.

De beoogde prestaties kunnen moeilijk gehaald
worden met materialen die niet geschikt zijn of
niet correct worden toegepast.

Verder kan digitalisering de werftoezichthouders
in hun taak helpen, wat ook helpt om oneerlijke
concurrentie te voorkomen.

Sommige problemen, zijn snel en gemakkelijk vast
te stellen door bijvoorbeeld barsten en scheuren of
door grote vervormingen van wegen. Andere, zoals
ontoereikende brandveiligheid, gebrekkige energie
prestatie of mogelijke vochtproblemen, vallen niet
zo onmiddellijk op. Er zijn testen, berekeningen en
andere technieken nodig om ze te kunnen vaststel
len. Hoewel ze geen zichtbare schade veroorzaken,
kunnen ze wel aanzienlijke gevolgen hebben in
geval van brand of op het energieverbruik en
het comfort.
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Een herziening van de bouwproducten
verordening in twee stappen
De bouwproductenverordening of CPR (Construc
tion Products Regulation) wil het vrij handelsverkeer
van de bouwproducten bevorderen door o.a. het
opmaken van geharmoniseerde technische specifi
caties (productnormen en Europese technische
beoordelingsdocumenten) om de prestaties van
de essentiële kenmerken van de bouwproducten
kenbaar te maken. De CPR hanteert met andere
woorden een gemeenschappelijke technische taal
die toelaat de effectieve prestaties van de bouwpro
ducten te kennen, en op basis hiervan te oordelen
of een product voor de beoogde toepassing al dan
niet geschikt is. De verklaarde prestaties moeten
de voorschrijvers en aannemers in staat stellen
om de geschikte materialen te gebruiken teneinde
bouwwerken te ontwerpen en uit te voeren die
aan de technische voorschriften (veiligheid, brand
veiligheid, luchtkwaliteit, energiezuinigheid, duur
zaamheid, …) voldoen.
CPR heeft de laatste jaren enkele (juridische) pro
blemen gekend. Als gevolg hiervan werden er sinds
eind 2018 geen nieuwe geharmoniseerde normen
in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd.
Een snelle oplossing dringt zich op.
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De bestaande geharmoniseerde normen moeten
dringend worden geüpdatet en er moeten nieuwe
geharmoniseerde normen worden opgesteld, in
functie van de technische evoluties en de nieuwe
technische vereisten. Te meer omdat Europese
normen soms ook buiten Europa als technische
referentie gelden, wat de export van in de EU
geproduceerde materialen ten goede komt.
Verouderde Europese normen maken de weg
vrij voor normen uit een andere gebieden, wat
bijkomende lasten en kosten betekenen voor de
Europese producenten en de export door kleinere
bedrijven bemoeilijkt.
Naast het oplossen van de juridische problemen
moeten ook nog twee fundamentele eisen van de
CPR (fundamentele eis 3 – Hygiëne, gezondheid en
milieu (BWR 3) en fundamentele eis 7 – Duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7))
geïmplementeerd worden, conform de European
Green Deal.
De Europese Commissie bereidt momenteel een
herziening van de CPR voor. De BouwMaterialen
Producenten steunen het eindverslag van het
Duitse voorzitterschap met o.a. het voorstel om
de herziening van de CPR tweeledig te maken:
in een eerste stap wordt gezocht naar een snelle
oplossing voor de standstill rond de geharmoni
seerde normen, in een tweede stap volgt een
meer ingrijpende herziening.
Het is voor de producenten immers uiterst belangrijk
dat de achterstand in de publicatie van de normen
spoedig wordt weggewerkt. Ook is het belangrijk
dat het uitwerken van de normalisatie de bevoegd
heid van CEN/CENELEC blijft. Alle stakeholders
zijn in deze comités fair vertegenwoordigd. Verder,
moet een herziene CPR ook het wettelijk kader
worden van de geharmoniseerde testspecificaties
van de bouwmaterialen, inclusief de duurzaamheids
aspecten. De duurzaamheidsprestaties worden best
via de EPD’s verklaard terwijl de beoordeling op
gebouwniveau dient te blijven gebeuren.
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Performante digitalisering vereist
medewerking en steun van de overheden
De wettelijke vereisten, de voorschriften voor
duurzaam bouwen, alsook de verwachtingen en
beperkingen van de bouwheer worden alsmaar
complexer en vergen gebruiksvriendelijke hulpmid
delen. De BIM-methodiek (Bouw Informatie Model)
samen met de bijhorende digitale tools komen voor
de afstemming en optimalisatie van de verschillen
de en soms tegenstrijdige parameters zeker in aan
merking. Maar zonder een efficiënt databeheer
van de meest recente en relevante technische
productinformatie alsook de integratie van de
verschillende softwaretools, is optimalisatie
bijna onbegonnen werk.
De CPR is het wettelijk kader dat de technische
productinformatie van de producenten ter beschik
king stelt door middel van de prestatieverklaring
(DoP of Declaration of Performance). Om een per
formante optimalisatie gebruiksvriendelijk te maken
ontbreekt nog de integratie in één tool van BIM
met de berekeningstools (EPB-software, TOTEM, …)
die door de overheden werden ontwikkeld.
Hoewel aan digitalisering in de bouw niet meer te
ontkomen valt, zijn niet alle bedrijven, producenten,
ontwerpers, aannemers, … daar even goed op
voorbereid, en zijn ook niet alle partijen even
enthousiast. Sensibilisering, training en steun
van de overheden om digitalisering in de bouw
te bevorderen blijven daarom vereist, om te
voorkomen dat de weg wordt vrijgemaakt
voor de buitenlandse concurrentie.
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Een digitaal dossier ten dienste van de
kwaliteit van de bouwwerken en van de
circulaire economie
Nadat een bouwwerk met de meest geschikte
materialen ontworpen is, stelt zich een tweede eis:
de voorgeschreven materialen en systemen moeten
effectief en correct worden toegepast.
Het werftoezicht behoort tot de taken en verant
woordelijkheden van de architect. Maar er kan van
die persoon niet worden verwacht dat zij of hij per
manent op de werf aanwezig is om de conformiteit
van de geleverde materialen en systemen alsook
het uitgevoerde werk te controleren.
De architect kan in zijn taak worden bijgestaan door
eenvoudig te implementeren controle-instrumenten.
Denk bijvoorbeeld aan een digitaal dossier dat
(door middel van foto’s, leveringsbonnen, DoP’s, …)
kan aantonen dat de constructie aan het lasten
boek en de wettelijke voorschriften voldoet, en
dat werd gebouwd volgens de regels van goed
vakmanschap. Dit dossier zou het gebouw van
het ontwerp tot de afbraak kunnen volgen en alle
nuttige informatie bundelen, inclusief de informatie
die in afzonderlijke documenten te vinden is
(as-built-dossier, postinterventiedossier, …).
Het dossier zou tevens gebruikt kunnen worden om
de circulaire economie te bevorderen (materialen
paspoort en nuttige info in het kader van ‘verande
ringsgericht bouwen’).
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•

De CPR biedt de mogelijkheid om aan de hand van de verklaarde prestaties te beoordelen
of bepaalde bouwproducten voor bepaalde toepassingen al dan niet geschikt zijn.

•

Normalisatie moet de bevoegdheid blijven van CEN en CENELEC.
Alle stakeholders zijn in deze instellingen fair vertegenwoordigd.

•

Een performante digitalisering vereist de integratie van de berekeningstools
die door de overheden ontwikkeld werden.

•

De lokale actoren mogen de trein van de digitalisering niet missen.

Er moet dringend een oplossing gevonden worden voor de standstill inzake
de geharmoniseerde normen.
Een digitaal gebouwdossier kan zowel het werftoezicht vergemakkelijken
als de circulaire economie stimuleren.
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2.

Een energiezuinig gebouwenpark

Nog voor de klimaatdoelstellingen eind 2020
aangescherpt werden, bestond er al een algemene
consensus dat ze niet gehaald konden worden
zonder het gebouwenpark energiezuinig te maken.
De gebouwen vertegenwoordigen immers 40% van
het totale primaire energieverbruik en leveren de
op een na grootste bijdrage aan de broeikasgas
emissies. Door de klimaatlat nog hoger te leggen
(de uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030
met minstens 55 procent worden teruggedrongen
in plaats van met 40 procent), worden energetische
renovatie en energie-efficiënt nieuw bouwen nog
belangrijker.
De energetische renovatie van het gebouwenpark
is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellin
gen te halen. De bouw is een belangrijke economi
sche stimulator en werkgelegenheidsmultiplicator,
waardoor de energetische renovatie in de relance
plannen van de overheden eveneens als hefboom
gebruikt wordt om de economie en de tewerkstel
ling, o.a. van laaggeschoolden, aan te zwengelen.
Goed geïsoleerde gebouwen hebben ook gunstige
gevolgen op sociaal vlak, zoals energiearmoede.
Renovaties verhogen het comfort en welzijn in de
gebouwen, zowel thermisch, akoestisch als op vlak
van luchtkwaliteit. Dat heeft een positieve impact
op onze gezondheid en productiviteit.
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Omdat met energetische renovatie diverse doel
stellingen gelijktijdig behaald kunnen worden,
juichen de BouwMaterialenProducenten de ver
schillende initiatieven toe die de overheden al ge
nomen hebben om de energetische renovatie van
het gebouwenpark te stimuleren: verhoging van
de energiepremies, renovatieplannen van sociale
woningen, van schoolgebouwen, ... Wel willen ze
de nadruk leggen op enkele aandachtspunten en
stellen ze bijsturingen voor om de maatregelen
doeltreffender te maken. De producenten moedi
gen de overheden aan om de energetische reno
vatie van het gebouwenpark op de voet te volgen,
zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd.
Tevens benadrukken de producenten het belang
van een voorbeeldrol voor de overheidsgebouwen
en vragen ze om de doelstellingen uit te drukken
in energie-efficiëntie en niet in het aantal gereno
veerde vierkante meter.

De isolatie van de gebouwschil blijft
essentieel, maar ook daglicht is van belang
Renovatiewerken veroorzaken vaak hinder en
ongemak voor de bewoners en de gebruikers, waar
door de verleiding groot is om gebouwen energie
zuinig te willen maken door middel van technische
installaties zoals ventilatie met warmtewisselaar,
warmtepomp, zonnepanelen, … Maar de efficiëntie
van deze installaties die steeds complexer worden,
staat of valt met de correcte werking en afstelling
en het tijdig onderhoud en vervanging. Bovendien
blijft er dan nog te veel warmte ontsnappen door
heen de daken, wanden en vloeren. Hierdoor zijn
grotere installaties vereist waardoor de investering
en de kosten voor het gebruik ook belangrijker zijn.
En mensen ervaren een gevoel van kilte in weinig
geïsoleerde ruimtes waardoor ze vaak de thermo
staat op een hogere temperatuur instellen. In het
vorige BMP-memorandum werd verwezen naar
diverse studies waaruit blijkt dat de renovatie van de
gebouwschil op middellange en lange termijn de
meest economische en efficiënte maatregel is om
gebouwen energiezuiniger te maken.
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Wel mag de gebouwschil niet met om het even
welke materialen en op eender welke manier
worden geïsoleerd. Om de klimaatdoelstellingen
te kunnen halen hebben de gewesten in de lange
termijndoelstellingen vereisten vastgelegd die
slechts met performante materialen en systemen
alsook voldoende luchtdichtheid kunnen gehaald
worden. Materialen die minder goed presteren
en/of niet volgens de code van goede praktijk
geplaatst worden, veroorzaken over de hele
levensduur van een gebouw een stijging van
het energieverbruik.
Een correcte, doorgedreven isolatie van het
bestaande gebouwenpark zal het totale primaire
energieverbruik drastisch doen dalen. Wanneer
alle andere factoren constant blijven en in het bij
zonder de totale hoeveelheid opgewekte hernieuw
bare energie, zal een vermindering van het totale
primaire energieverbruik het aandeel hernieuwbare
energie spontaan verhogen, zonder bijkomende
inspanningen, waardoor de gewesten en België
de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare
energie gemakkelijker kunnen halen. Een ruwe
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raming toont aan dat door de grondige renovatie
van 1.250 woningen jaarlijks de gemiddelde hoe
veelheid opgewekte energie van één windmolen
of 25.000 zonnepanelen kan worden bespaard.
De positieve impact hiervan mag niet geminimali
seerd worden gezien eind 2020 niet alle overheden
de dwingende Europese doelstellingen rond het
aandeel van hernieuwbare energie blijken gehaald
te hebben. Wanneer een land het vereiste aandeel
hernieuwbare energie niet haalt, dreigen zware
Europese boetes die volgens de media kunnen op
lopen tot 31 miljoen euro, een bedrag dat efficiënter
in het energiezuinig maken van het gebouwenpark
geïnvesteerd kan worden.
Behalve isolatie spelen ook natuurlijk licht en
natuurlijke ventilatie een cruciale rol op het
welzijnsgevoel, de aandacht en de productiviteit.
Beglazing en opengaande ramen moeten worden
geoptimaliseerd om daglicht, zonnewinsten, nacht
koeling en verse lucht maximaal te kunnen benut
ten waarbij energiezuinigheid en thermisch comfort
gehaald worden zonder gezondheid, welzijn en
leefcomfort te verwaarlozen.
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Er wacht nog een lange weg, en daar
is efficiënte steun voor nodig
Bijna alle gebouwen in ons land moeten alsnog
energetisch gerenoveerd worden, en dat moet snel
gebeuren. Om de klimaatdoelstellingen tijdig te
halen, dient de renovatiegraad in de drie gewesten
dringend opgetrokken te worden: per jaar moet
gemiddeld meer dan 3% van het woningenpark
ingrijpend gerenoveerd worden, wat overeenstemt
met meerdere malen de geraamde renovatiegraad
van vandaag.
Elk van de gewesten heeft in zijn langetermijn
renovatiestrategie maatregelen uitgewerkt om de
renovatiegraad op te trekken, onder andere door
sleutelmomenten (wissel van eigenaar of huurder)
maximaal te benutten en/of een EPC-certificaat
inclusief een stappenplan (energetische renovatie
aanbevelingen). Tevens geven ze financiële steun in
de vorm van energiepremies, fiscale maatregelen
(o.a. verlaging van de registratierechten) en rente
loze leningen.
Kopers genieten van een verlaging van de registratie
rechten, waarbij het volledige bedrag van de be
lastingvermindering al bij de transactie vrijkomt
(in tegenstelling tot de vorige woonbonus), en in
sommige gevallen krijgen ze een extra korting voor

een ingrijpende renovatie. De vraag is of de steun
voor eigendomsverwerving de koper werkelijk
extra budget geeft die hij aan renovatie kan beste
den. Studies kwamen tot de vaststelling dat het fis
cale voordeel dat met de woonbonus aan de kopers
toegekend werd (grotendeels) tenietgedaan werd
door de prijsverhogingen die er het gevolg van
waren. De kans is groot, dat deze vaststelling op de
korting van de registratierechten kan doorgetrokken
worden: het fiscale voordeel van de verminderde
registratierechten wordt zo goed als volledig in de
woningprijs verwerkt. Dit verklaart waarom critici
de fiscale steunmaatregelen voor de aankoop van
een woning beschouwen als een subsidie aan de
verkoper. Om de renovatie te stimuleren, pleiten
de BouwMaterialenProducenten voor een verschui
ving van de steun voor eigendomsverwerving
naar een bijkomende of grotere steun voor in
grijpende energetische renovaties binnen een
vooropgestelde termijn na de verwerving van
het eigendom.
Uit een studie van de UGent blijkt o.a. dat de helft
van de eigenaars over onvoldoende financiële
middelen beschikt om zijn woning stapsgewijs
doorgedreven te renoveren. De gewesten willen
hieraan tegemoet komen door renteloze leningen
toe te kennen, maar dat veronderstelt dat de gezin
nen nog over voldoende leencapaciteit beschikken.
Bovendien is het de vraag of renteloze leningen in
tijden van lage rente voldoende stimulerend zijn
om renovatiewerken niet verder uit te stellen.
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De afschaffing van de woonbonus vertaalt zich in
financiële middelen die vrijkomen voor de gewes
ten. Deze middelen groeien nog door de continue
vermindering van het aantal overblijvende fiscale
kortingen. De Vlaamse Regering schatte het be
drag dat tegen 2024 voor haar rekening vrijkomt op
meer dan 300 miljoen euro. Deze middelen zouden
door de gewesten kunnen worden geïnvesteerd in
de energetische renovatie van het woningenpark.
Niet voor alle renovaties blijkt een premie te worden
aangevraagd. Een van de mogelijke verklaringen
hiervoor is de vrees voor een verhoging van het
kadastraal inkomen. Indien bevestigd wordt dat
de gebouwbelasting de investeringsbereidheid
in renovatie tegenwerkt, moet deze belemmering
worden weggewerkt. In het Vlaams Gewest kan
een ingrijpende energetische renovatie onder
bepaalde voorwaarden (o.a. bouwaanvraag) tot
een tijdelijke vermindering (5 jaar) van de jaarlijkse
gebouwbelasting leiden. Het is te overwegen om
de voorwaarden te versoepelen en een verlenging
van de duur van het fiscale voordeel te verlengen.
Men mag het gevoel niet geven dat renovatie met
een belastingverhoging ‘beloond’ wordt. Ook kan
worden gedacht aan een bonus-malus-systeem
op de gebouwbelasting in functie van de energie
zuinigheid, zodat de gezinnen en eigenaars aange
moedigd worden om te opteren voor een grondige
energetische renovatie.
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Verlaagd btw-tarief als meevaller
voor de bouwshift
Bij oude, energieverslindende woningen in niet al te
beste staat, heeft renoveren weinig zin. Om energe
tische, bouwtechnische en gezondheidsredenen is
het vaak interessanter om ze te slopen en herop te
bouwen, een optie die haalbaarder wordt dankzij
de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6%
en de andere maatregelen die de afbraak en herop
bouw van woningen steunen. De BouwMaterialen
Producenten kunnen deze maatregelen alleen
maar toejuichen.
De bouwshift, voordien ongelukkiglijk ‘bouwstop’
of ‘betonstop’ genoemd, wil de bijkomende inname
van open ruimte terugdringen en de kernen ver
sterken. Uit een onderzoek van Steunpunt Wonen
over de impact van het verlaagd btw-tarief op
sloop en heropbouw blijkt, dat voor ieder afgebro
ken gebouw gemiddeld twee nieuwe residentiële
eenheden gebouwd werden. De maatregel draagt
dus wel degelijk bij aan de verdichting van de ste
den en gemeenten, en stimuleert de vernieuwing
van het verouderde woningenpark. Ook biedt de
maatregel een antwoord op de stijgende vraag
naar woningen en de prijsstijgingen die hieruit
voortvloeien. De uitbreiding van het verlaagd
btw-tarief voor afbraak en heropbouw loopt maar
tot eind 2022. De BouwMaterialenProducenten
vragen de federale overheid om de impact van de
maatregel nauw op te volgen zodat, indien aange
wezen, tijdig beslist kan worden om de maatregel
te verlengen.
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•

Doorgedreven isolatie van de gebouwschil is de meest economische renovatie.
Actieve systemen zijn zinvol, maar alleen bij energie-efficiënte gebouwen.

•

Een betere energieprestatie van het gebouwenpark verhoogt automatisch
het aandeel hernieuwbare energie.

•

Ook gezondheid, welzijn en leefcomfort spelen bij renovatie een cruciale rol.

•

Bij heel wat eigenaars staan de beperkte financiële middelen een doorgedreven
renovatie in de weg. Ook de gebouwbelasting blijkt de investeringsbereidheid
in renovatie tegen te werken.

•

De uitbreiding van het verlaagd btw-tarief op sloop en heropbouw draagt bij aan
de verdichting van de steden en gemeenten alsook aan het beantwoorden van de
stijgende vraag naar woningen en de prijsstijgingen die hieruit voortvloeien.

Er is nood aan fiscale maatregelen die ingrijpende energetische renovatie
en energie-efficiënt nieuw bouwen daadwerkelijk steunen.

© Maker/Tetra architecten – Wonen Regio Kortrijk
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3.

Een performante en duurzame infrastructuur
Dat een efficiënte infrastructuur de competitiviteit
en de economische activiteit ondersteunt, met
een hogere tewerkstelling en welvaart als terug
verdieneffect, dat wordt zo goed als door niemand
betwist. Overheidsinvesteringen in de relanceplan
nen die economische groei en klimaat verzoenen,
worden door de BouwMaterialenProducenten dan
ook toegejuicht. De producenten pleiten voor een
infrastructuurbeleid dat over de jaren heen vol
gehouden wordt en niet afwisselt met periodes
van onderinvestering.

te snoeien, wat zich dagelijks laat voelen bij het
gebruik van de wegen-, spoor- en waternetwerken,
bij hevige neerslag, en in tal van overheids
gebouwen.
Een performante infrastructuur vormt nochtans een
pijler voor een productieve economische activiteit
en versterkt de aantrekkingskracht voor investeer
ders. De Nationale Bank (NBB) benadrukt dat zon
der een efficiënte infrastructuur het moeilijk is om
nieuwe investeringen aan te trekken. De Bouw
MaterialenProducenten pleiten er dan ook voor om
de infrastructuur te laten overeenstemmen met
de economische ambities van de gewesten en
de federale overheid. Hiervoor is een investerings
norm aangewezen of op zijn minst meer continuï
teit in het beheer van de infrastructuur. Regelmatig
onderhoud van wegen en installaties kan voortijdige
veroudering voorkomen, met zwaardere herstel
lingswerken of soms volledige reconstructies tot
gevolg, evenals meer hinder voor de gebruikers
en omwonenden, en hogere kosten.

Een duurzame mobiliteitsinfrastructuur

Infrastructuur verdient beter
De positieve effecten van de overheidsinvesteringen
blijken uit diverse studies van diverse onderzoeks
instellingen. Zo becijferde de VUB dat een investe
ring van 1 miljoen euro in 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. Een
simulatie van het Federaal Planbureau toont aan dat
de overheidsinvesteringen de economische groei
op lange termijn aanzwengelen, waardoor de
uiteindelijke kost ervan beperkt blijft. Ook volgens
Belfius is er een duidelijke positieve relatie tussen
overheidsinvesteringen en economische productivi
teit. En toch blijft de verleiding groot om in econo
misch moeilijke tijden in de overheidsinvesteringen
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De steeds langere files betekenen niet alleen een
aanzienlijk verlies van tijd en geld, ze zijn ook een
belangrijke bron van broeikasgassen en luchtver
ontreiniging. Het Belgische verkeersinfarct is een
rem op zowel de verdere economische ontwikke
ling van het land als op de strijd tegen de klimaat
verandering en de luchtvervuiling.
In de coronacontext werd het potentieel van de
digitalisering uitgetest om verplaatsingen te vermij
den, maar toch is hiermee het verkeer niet verdwe
nen. Werknemers moeten zich nog steeds naar
hun werkplaats of naar werven begeven, gezinnen
en bedrijven moeten zich kunnen bevoorraden,
er moet worden geleverd op werven, bij bedrijven
en in winkels. Ook ontspannings-, recreatieve en
toeristische verplaatsingen blijven noodzakelijk
voor het algemene welzijn en de economie.
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Een efficiënte en duurzame infrastructuur moet
de economische groei ondersteunen en deze
verzoenen met het klimaat en het milieu.
De BouwMaterialenProducenten moedigen de
federale overheid en de gewesten aan in hun stre
ven naar een efficiënt openbaar vervoer, een snel
en veilig fietsroutenetwerk of fietsostrades, een
adequaat en goed onderhouden wegennetwerk
dat een vlotte doorstroming mogelijk maakt, en
een geoptimaliseerd multimodaal goederenvervoer
met terminals en opslag- en overslagvoorzieningen
waarbij het spoorwegvervoer en binnenvaart ten
volle benut worden.
Hiervoor zijn niet altijd nieuwe en grote uitbreidings
projecten vereist. Samen met een optimaal onder
houdsbeleid kunnen ook beperkte projecten al
bijdragen aan een duurzame infrastructuur. Zo kan
het verkeer vlotter gemaakt worden door het door
gaand verkeer uit residentiële zones af te leiden en
ontbrekende schakels of bottlenecks aan te pak
ken, de economische knooppunten vlot bereikbaar
te maken, en het potentieel van het multimodaal
transportnetwerk ten volle te benutten. Ook kunnen
kleine lokale aanpassingen de inzet van supertrucks
of Lange en Zware vrachtwagens (LZV) op bepaalde
routes mogelijk maken, waardoor het aantal
vrachtwagens en de bijhorende CO2-emissies
verminderd worden.

Een adequate infrastructuur om de effecten
van de klimaatverandering op te vangen
De klimaatverandering uit zich alsmaar vaker in
extreme wateroverlast en waterschaarste. De infra
structuur moet hierop afgestemd worden, om
zoveel mogelijk schade en leed te voorkomen.
Om het grondwater op peil te houden, kunnen
verharde oppervlaktes worden onthard door middel
van waterdoorlatende of daarvoor ontwikkelde
lichte prefabelementen. Ook kan water via onder
grondse infiltratievoorzieningen worden opgesla
gen onder grote, niet waterdoorlatende oppervlak
tes zoals parkeerplaatsen en uitgebreide gebouwen.
Door water ter plekke op te vangen, raken riolering
en minder overbelast en kan regenwater beter
en gespreid in de bodem doordringen. In dichtbe
bouwde kernen met veel verharding zijn adequate
collectoren en rioolstelsels vereist om wateroverlast
te voorkomen. De BouwMaterialenProducenten
moedigen de gewesten aan om bij onderhouds
werken van wegen en waterwegen stelselmatig de
nodige maatregelen te nemen om overstromings
schade bij extreme neerslag te voorkomen.

Waterpasserende klinkers.
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Een veilige infrastructuur die geen
concurrentievervalsende stortplaats wordt
De aanleg van infrastructuur is onderworpen aan
normen en technische specificaties, onder andere
om de veiligheid te waarborgen en vervormingen
en schade te voorkomen. De CPR laat toe de eigen
schappen en prestaties van de bouwmaterialen te
kennen, waardoor de meest geschikte materialen
voorgeschreven kunnen worden. Ook vrijwillige
certificatie kan desgevallend hierbij helpen.
In haar diagnose van de publieke investeringen in
België stelt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
dat de geldende kwaliteitseisen voor publieke
bouwwerken onvoldoende worden opgevolgd
en gecontroleerd. Bewust of onbewust worden bij
publieke bouwwerken te vaak niet-conforme en
minderwaardige materialen gebruikt. Op de werven
is het niet uitzonderlijk dat voorgeschreven materi
alen vervangen worden door andere materialen die
gelijkaardige eigenschappen blijken te hebben.

Dat leidt achteraf vaak tot herstel- of vervangings
werken, wat niet enkel financiële gevolgen heeft
maar ook een bijkomende milieubelasting betekent
en onnodige hinder voor de gebruikers en omwo
nenden. Met het oog op een kostefficiënte, veilige
en duurzame infrastructuur, dringen de Bouw
MaterialenProducenten bij de overheden aan om
samen met het nodige werftoezicht ook de con
currentievervalsing met niet-conforme materialen
tegen te gaan.

De voordeligste aanleg van infrastructuur
op lange termijn
Vaak speelt in de toewijzing van openbare aanbe
stedingen de kostprijs een doorslaggevende rol en
wordt onvoldoende rekening gehouden met de
onderhoudskosten en de levensduur van de mate
rialen. De overheid kan zo bedrogen uitkomen, om
nog te zwijgen over de hinder voor de gebruikers
en omwonenden bij de frequente herstelwerken.
De BouwMaterialenProducenten moedigen de
overheden aan om zich te baseren op de levens
cycluskosten (LCC), waarbij niet alleen de inves
teringskost telt maar ook wordt gekeken naar de
levensduur, de onderhouds- en end-of-life kosten.
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•

Al een regelmatig onderhoud en kleine ingrepen kunnen bijdragen aan
een duurzame infrastructuur.

•

De bestaande infrastructuur is niet aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering.

•

De infrastructuurwerven en in het bijzonder de gebruikte materialen dienen nauwer
opgevolgd te worden, om oneerlijke concurrentie met niet-conforme materialen
tegen te gaan.

•

De kostprijs van infrastructuur hangt eveneens af van de onderhoudskosten en
de levensduur van de gebruikte materialen, en die kunnen sterk verschillen.

Het infrastructuurbeleid moet over de jaren heen volgehouden worden, moet
de economische groei verzoenen met het klimaat en het milieu, en moet mee
evolueren met de nieuwe behoeften van de samenleving. Een investeringsnorm
kan hierbij helpen.
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4.

Een aantrekkelijke en competitieve
lokale productie
Lokale productie is als gevolg van de leverings
problemen tijdens de coronacrisis en de impact
op de arbeidsmarkt opnieuw belangrijk geworden.
Het terugbrengen of herlokalisatie van bedrijven en
de ontwikkeling van een plaatselijke economische
activiteit krijgen volop aandacht.
De bouwkolom is een belangrijke speler in de eco
nomie en heeft een aanzienlijk stimulerend effect
op de rest van de economie. De productie van
bouwmaterialen draagt daar aanzienlijk aan bij.
De producenten in België vertegenwoordigen niet
alleen 30.000 banen, ze investeren in R&D en ont
wikkelen innovatieve en alsmaar meer performante
bouwmaterialen en -systemen. Daarnaast werken
ze samen met de beroepsopleiding om (kandidaat-)
bouwvakkers, inclusief laaggeschoolden, in de
bouwtechnieken op te leiden en bij te scholen.
Soms krijgt de productie van bouwmaterialen het
verwijt milieubelastend te zijn. Voor sommige
bouwmaterialen is het productieproces energie-in
tensief en moeten grondstoffen worden gesmolten,
gedroogd of gebakken. Voor andere worden de
grondstoffen intensief geteeld of gekapt en/of over
grote afstanden ingevoerd. De productie naar het
buitenland verplaatsen is geen oplossing, zeker niet
als het gaat om landen met minder strenge milieu
vereisten. Integendeel. Door de productie lokaal
te houden en de onderzoeksactiviteiten verder te
stimuleren en te ondersteunen, kunnen de plaat
selijke producenten verder bijdragen aan innova
tie en duurzaam bouwen.

De plaatselijke productieactiviteiten moeten com
petitief blijven om de buitenlandse concurrentie
te kunnen aangaan en om te blijven voortbestaan.
Eisen, maatregelen of heffingen die een belang
rijke impact hebben op de productie en/of op de
kostprijs, kunnen een significante (kosten)han
dicap zijn. Dat kan ertoe leiden dat de productie
geheel of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst
wordt, waarna bij een volgende crisis mogelijk
wordt nagegaan om de productieactiviteiten terug
te brengen. De BouwMaterialenProducenten staan
dan ook ten volle achter de beslissing van de Waal
se Regering om de elektro-intensieve producenten
te steunen. Ze dringen bij de overheden aan om de
lokale productie verder te steunen zonder afbreuk
te doen aan de Europese mededingingsregels.
Tevens nodigen de BouwMaterialenProducenten de
overheden uit om de productieactiviteiten samen
met de producenten bij het grote publiek, de werk
zoekenden, afgestudeerden en omwonenden in
een beter daglicht te plaatsen.

De lokale productie draagt bij aan de economische activiteit en de tewerkstelling.
Overheidsmaatregelen mogen de competitiviteit niet in het gedrang brengen.
Er wordt aan de overheid gevraagd om samen met de producenten de lokale
productie in een beter daglicht te plaatsen.
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Voorzitter, Vicevoorzitters & Secretaris-generaal
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Directeur

*

BBF - FBB

BMP heeft 2 categorieën van leden: naast de deelsectoren (vaste leden) zijn ook producenten (toetredende leden)
rechtstreeks aangesloten.
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Koen Peeters

Public Affairs Manager
Saint-Gobain Construction Products
(Gyproc en Isover)

Manager Public Affairs BeLux
Rockwool Belgium

INDUFED
Afgevaardigden
Laura Bonnave

Jean-Denis Fontaine

Glass & Paper Senior Advisor INDUFED

Glass Expert INDUFED
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Toetredende leden
Saint-Gobain Construction Products Benelux
Afgevaardigde
Dirk De Meulder
CEO Gypsum and Insulation Building Activities BNL

Wienerberger
Afgevaardigden
Johan Van Der Biest

Caroline Van de Velde

COO Western Europe Wienerberger AG

CEO Wienerberger Belgium

Etex
Afgevaardigde
Tom De Baenst
Country Manager Benelux Etex Exteriors

Foamglas
Afgevaardigde
Frank Vanhove
Managing Director Benelux Foamglas Owens Corning

Knauf
Afgevaardigde
Patrick Renard
CEO Knauf Belux

Lhoist
Afgevaardigde
Frederik Verhelst
Business Development Director

Soprema
Afgevaardigde
Marc Geerts
Directeur Soprema Belux
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