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›

Wie is BMP?
BMP, de federatie van de Belgische bouwmaterialen
producenten, is de overkoepelende organisatie
die de meeste deelsectoren van bouwmaterialen
verenigt. Producenten van de betrokken sectoren
kunnen zich ook rechtstreeks aansluiten. BMP
vertegenwoordigt zo de meerderheid van de
producenten van bouwmaterialen in België bij de
overheden (de federale overheid en de gewesten),
in Europa (o.a. via de Belgische overheden) en bij
de andere stakeholders in de bouw.

Naast de belangenbehartiging van de sector
ondersteunt BMP eveneens de producenten
-	 om performante, materiaalefficiënte en veilige
bouwmaterialen aan te bieden, en zo bij te
dragen aan een duurzame samenleving met
geoptimaliseerde koolstof- en ecologische
voetafdrukken,
-	 door de sector beter bekend en aantrekkelijk
te maken,
-	 om actief deel te nemen aan de digitale
transformatie en
-	 om competitief te blijven in een concurrerende
economie.
BMP wil een platform zijn dat de producenten van
bouwmaterialen verenigt en hen ondersteunt in de
transformatie naar een duurzame (klimaatneutrale
en materiaalefficiënte), digitale en concurrerende
economie.

›

Wat kan BMP voor de producenten betekenen?
De stakeholders worden regelmatig door de
overheden geraadpleegd. Maar opdat het overleg
efficiënt zou verlopen, beperken de overheden
alsmaar vaker het aantal partijen dat wordt ge
raadpleegd. Het standpunt dat BMP behartigt, is
een consensus tussen de meeste deelsectoren van
bouwmaterialen, wat het consulteren van de sector
vereenvoudigt en door de overheden meestal
geapprecieerd wordt. Ook wordt hierdoor meestal
gemakkelijker met de belangen van de producenten
rekening gehouden, aangezien de overheden niet
hoeven te kiezen tussen uiteenlopende en soms
tegenstrijdige stellingen.
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Als gevolg van diverse initiatieven die BMP genomen
heeft, en gesteund door zijn significante kerncijfers
(BMP vertegenwoordigt 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), is
BMP erin geslaagd om de sector van de producen
ten van bouwmaterialen op de kaart te zetten en
meer gehoor van de beleidsmakers te krijgen tot
op het hoogste niveau. Zo heeft BMP bijvoorbeeld
in de aanloop naar de verkiezingen alsook bij de
relanceplannen in coronacontext aan diverse
beleidsmakers, regeringsleiders en partijvoorzitters
prioritaire acties en maatregelen kunnen voorleggen
om de bouw als hefboom te gebruiken teneinde de
economische groei aan te zwengelen.
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›

Waarom sluiten ook individuele producenten
zich bij BMP aan?
De producenten die de belangenbehartiging van de
sector niet van dichtbij wensen op te volgen, wor
den door hun sectorfederaties vertegenwoordigd
in de beleidsorganen van BMP (Raad van Bestuur
en Algemene Vergadering) en in werkgroepen.
Door rechtstreeks aan te sluiten kunnen de produ
centen actief deelnemen aan het Strategisch
Comité, dat de Raad van Bestuur adviseert inzake
strategische beslissingen, de te nemen standpunten
en de werkzaamheden en initiatieven van BMP.

›

Wat is BMP Isolatie?
Tot voor kort waren de producenten van isolatie
materialen verenigd in de vzw Isolatieraad (CIR).
Na ontbinding van de Isolatieraad hebben ze zich
in 2019 als aparte sectie bij BMP aangesloten.

›

Het Strategisch Comité is ook de plaats waar de
implementatie van reglementaire, technische en
digitale evoluties besproken en concreet voor
bereid worden. Zo bespreekt en onderzoekt het
Strategisch Comité bijvoorbeeld bepaalde aspecten
van de digitalisering en automatisering van ge
gevensuitwisseling binnen de sector (uitwisseling
van transactionele data, terbeschikkingstelling van
productinformatie), waarbij BMP dienst doet als
platform voor pilootprojecten.

BMP Isolatie is de gesprekspartner van de overhe
den voor de isolatiesector in zijn geheel. De leden
van BMP Isolatie kunnen eveneens deelnemen aan
andere werkgroepen, om zo transversale topics
op te volgen.

Hoe werkt BMP?
De prioritaire domeinen en de reglementeringen
die door BMP opgevolgd worden, worden door
de Raad van Bestuur vastgelegd op basis van het
advies van het Strategisch Comité. De werkgroepen
belast met specifieke topics bereiden standpunten
en initiatieven voor die ze voorleggen aan het
Strategisch Comité en vervolgens aan de Raad van
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Bestuur. Prioritaire topics van BMP zijn onder meer
duurzaam bouwen, circulariteit, de herziening van
de Europese bouwproductenverordening (CPR),
kwaliteit en materialendumping, energiezuinigheid
van het gebouwenpark, performante infrastructuur,
competitiviteit van de productie in België, ….
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›

Enkele standpunten en initiatieven van BMP
Economische activiteit
basisstandpunt: de bouw dient als hefboom
gebruikt te worden om de economische groei
aan te zwengelen

enkele initiatieven: memoranda (eigen memoran
dum en gemeenschappelijk memorandum met de
Confederatie Bouw) en contacten waarbij aan de
beleidsmakers prioritaire acties werden gesugge
reerd om de renovatie van het gebouwenpark
en nieuwbouw aan te moedigen, en om de infra
structuur performant en voor investeerders
aantrekkelijk te maken

Duurzaamheid en circulariteit
basisstandpunt: de evaluatie van de milieuprestatie
mag zich niet beperken tot de samenstelling van
bouwmaterialen (biomassa, gerecycled materiaal).
De milieubelasting moet, conform de Europese
normen, worden geëvalueerd op gebouwniveau,
wat leidt tot een level playing field tussen de
materialen

enkele initiatieven: vertegenwoordiging van de
producenten in overlegvergaderingen inzake de
circulariteitsstrategieën en beleidsprogramma’s
van de overheden

Kwaliteit
basisstandpunt: de vereiste of beoogde prestaties
zoals energiezuinigheid, brandveiligheid, …, kunnen
moeilijk gehaald worden met materialen die niet
geschikt zijn of niet correct worden toegepast; de
prestaties van de materialen (ook van hergebruikte
materialen) moeten gekend zijn, zodat geschikte
materialen gebruikt worden; een digitaal gebouw
dossier kan een nuttig instrument zijn voor het
werftoezicht
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enkele initiatieven: vertegenwoordiging van
de producenten in het Technisch Comité voor
de Bouw, overleg met de bevoegde overheden
omtrent de herziening van de CPR of Europese
bouwproductenverordening (België behoort tot
de meest actieve lidstaten inzake herziening van
de CPR)
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Energiezuinigheid van het gebouwenpark
basisstandpunt: een voldoende geïsoleerde
gebouwschil is de meest economische en
efficiënte maatregel, actieve systemen zijn enkel
zinvol bij energie-efficiënte gebouwen; er is nood
aan (fiscale) maatregelen om ingrijpende energe
tische renovaties alsook energie-efficiënt nieuw
bouwen te steunen

enkele initiatieven: vertegenwoordiging van de
producenten in de overlegvergaderingen betreffen
de de renovatiestrategieën van de gewesten, recht
streeks overleg met de bevoegde overheden en
kabinetten (het gemeenschappelijke memorandum
van BMP en de Confederatie Bouw had een bijlage
met een korte analyse en voorstellen omtrent
het verlaagd btw-tarief op sloop en heropbouw,
een maatregel die door de federale regering
ingevoerd werd)

Competitief lokale productie
basisstandpunt: de lokale productie draagt in be
langrijke mate bij aan de economische activiteit en
de tewerkstelling; eisen, maatregelen of heffingen
die een significante impact hebben op de productie
en/of de kostprijs kunnen een belangrijke kosten
handicap betekenen en leiden tot de verplaatsing
van de productie naar het buitenland

enkele initiatieven: rechtstreeks overleg met de
bevoegde overheden en kabinetten om o.a. de
kostenhandicap door de hoge elektriciteitsprijzen
aan de kaak te stellen (te noteren dat de Waalse
regering een budget heeft vrijgemaakt voor de
elektro-intensieve producenten)

Digitalisering
een werkgroep binnen het Strategisch Comité
onderzoekt de mogelijkheden tot standaardisering
binnen de sector (uitwisseling van transactionele
data, BIM en productinfo). BMP dient hierbij
eveneens als platform voor pilootprojecten

BELGISCHE BOUWMATERIALENPRODUCENTEN

5

Voorzitter, Vicevoorzitters & Secretaris-generaal
Voorzitter
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Vaste leden*
Belgisch Luxemburgs Gips Vereniging
Afgevaardigde
Dirk De Meulder
CEO Gypsum and Insulation Building Activities BNL
Saint-Gobain Construction Products Benelux

Belgische Baksteenfederatie
Afgevaardigden
Burt Nelissen

Kristin Aerts

Voorzitter
Bestuurder Steenfabrieken Nelissen

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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Vaste leden
Beroepsvereniging van Belgische Vezelcement Producenten
Afgevaardigde
Peter Van Dyck
EHS Manager Etex

Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences
Afgevaardigden
Saskia Walraedt

Geert Dhaese

Director Essenscia Polymatters

Senior Adviser Building & Construction

Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven
van onbrandbare gesteenten
Afgevaardigde
Michel Calozet
Afgevaardigd Bestuurder

Infobeton
Afgevaardigden
Hervé Camerlynck

Stef Maas

Directeur Febelcem

Directeur FEBE

Mineral Wool Association
Afgevaardigden
Pieter Van Laere

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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