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DE BELGISCHE BAKSTEENINDUSTRIE IN 2019 

 

Met een groei van 2% kon de bouwsector in België 2019 mooi afsluiten.  De bouwsector in België nam alvast begin 

2020 een veelbelovende start . Begin maart veranderde het Coronavirus echter de wereld. Niettegenstaande er 

ondertussen een voorzichtige verbetering van de situatie verwacht wordt, heerst er over het algemeen een grote 

onzekerheid naar wat de komende maanden zullen brengen. Het effect zal zich mogelijks pas op langere termijn 

duidelijker aftekenen. 

De bouw als essentiële hefboom voor de economie in haar geheel zal een belangrijk instrument in de relance van 

de economie moeten zijn.  Specifiek voor de bouwsector kunnen de invoering van een aantal bijzondere 

maatregelen voor het stimuleren van nieuwbouw, sloop- en heropbouw, renovatie of openbare werken hiertoe 

bijdragen. 

Een goede graadmeter voor de komende activiteit in de bouwsector is de aflevering van bouwvergunningen. In 

2019 werden in België minder bouwvergunningen en vergunningen voor renovaties uitgereikt dan in 2018. 

Volgens STATBEL daalde het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen naar 56.000 eenheden. Dit is een 

daling met 10 % t.o.v. 2018. Het aantal vergunde renovaties van residentiële gebouwen in België bleef op 

hetzelfde niveau met 28.000 eenheden. 

Vlaanderen vertoonde  dezelfde evolutie. In 2019 werd een vergunning tot nieuwbouw verleend voor bijna 42.900 

nieuwe woningen. In vergelijking met 2018 gaat de residentiële nieuwbouw er met 13% op achteruit maar blijft op 

een hoger niveau dan in de periode 2007-2017. De daling in Vlaanderen is perfect te verklaren door de 

verstrengde eisen inzake energieprestaties die begin 2018 ingingen en wat in 2018 resulteerde in een 

uitzonderlijke piek in vergunningen. 58% van de vergunde woningen in 2019 was een appartement, in 1996 was 

dit nog 35%. Het aantal vergunde nieuwe appartementen lag in 2019 wel opmerkelijk lager dan in 2018. In 2019 

daalde het aantal met ongeveer 20%. Het aantal vergunningen voor nieuwbouw van woonhuizen daalde met 2% 

tot ongeveer 18.000 eenheden. 

In Wallonië was er een lichte positieve evolutie in de nieuwbouwvergunningen. Het aantal verleende 

vergunningen voor huizen (6.019) nam met 3% toe. Het aantal verleende vergunningen voor appartementen bleef 

nagenoeg constant op ongeveer 5.759 eenheden. In Wallonië bleef het aandeel van de appartementsbouw vorig 

jaar stabiel op ongeveer 50%. De vergunde renovaties kenden een daling met 5 %. 

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest kende het aantal nieuwbouwvergunningen voor woningen (appartementen 

en huizen) een daling met 9% ten opzichte van 2018. Deze daling was te wijten aan de bouwvergunningen voor 

appartementen, een daling met 8%. Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe 

woningen in Brussel bedroeg in 2019 ongeveer 95%. Het aantal vergunningen voor huizen nam toe met 11% tot 71 

eenheden. In Brussel ligt de terugval voor vergunde renovaties rond de 6%. 

 

De totale Belgische baksteenproductie in 2019 bedroeg 2,529 miljoen ton.  De totale productie bleef hiermee 

praktisch op hetzelfde niveau als 2018.  

De uitvoer bedroeg 808.143 ton, wat 32% van de totale productie betekent. Het Verenigd Koninkrijk blijft het 

belangrijkste exportland.  Andere belangrijke exportlanden zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. De uitvoercijfers 

worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.   

De invoer kende een toename tegenover vorig jaar, 202.000 ton werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 8 % van 

de Belgische productie.  
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Baksteen voor “gewoon metselwerk” 

Gevelbaksteen 

De totale productie van gevelbaksteen bedroeg 1.587.000 ton.   

We maken het onderscheid tussen twee types gevelbaksteen : strengpersgevelsteen en handvormgevelsteen. In 

2019 werd 191.000 ton strengpersgevelsteen geproduceerd. De productiehoeveelheid handvormgevelsteen 

bedroeg 1.396.000 ton. 

Bakstenen voor “gewoon metselwerk” zijn volle bakstenen en geperforeerde bakstenen (snelbouw). Deze 

bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.  

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 942.000 ton. Het betreft hier enkel de productie 

van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2019 niet geproduceerd. 

Baksteenstrips 

In onze sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips ter beschikking, geproduceerd volgens verschillende 

productieprocessen. Deze baksteenstrips kennen hun toepassing in diverse concepten in nieuwbouw en in 

renovatie. De productie van baksteenstrips kende in 2019 een verdere groei tot 630.359 m², een toename met 

27% ten opzichte van 2018.  

Handvormgevelsteen Strengpersgevelsteen 



4 

 

 

 

 

Evolutie van de Belgische baksteenproductie per producttype 
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BELGISCHE BAKSTEENFEDERATIE vzw 

DESTA nv, 2322 HOOGSTRATEN 

DUMOULIN Bricks bvba, 8800  ROESELARE 

FLOREN nv, 2960 SINT-LENAARTS 

HOVE bvba, 9400 NINOVE 

NELISSEN Steenfabrieken nv, 3620 KESSELT-LANAKEN 

Briqueteries de PLOEGSTEERT sa, 7782 PLOEGSTEERT 

    PLOEGSTEERT, 7534 BARRY 

PLOEGSTEERT, 7782 PLOEGSTEERT 

SMOKED BRICKS bvba, 3630 MAASMECHELEN 

S.V.K. nv, 9100 SINT-NIKLAAS 

SWENDEN nv, 2840 RUMST 

VANDE MOORTEL nv, 9700 OUDENAARDE  
VANDERSANDEN Steenfabrieken nv, 3744 SPOUWEN 
              Steenfabriek MAASMECHELEN bvba, 3630 MAASMECHELEN 

VANDERSANDEN, 3650 LANKLAAR (Dilsen) 

   VANDERSANDEN, 3744 SPOUWEN (Bilzen) 

WIENERBERGER nv, 8500  KORTRIJK 

  WIENERBERGER NV (divisie BEERSE), 2340 BEERSE 

WIENERBERGER NV (divisie KORTEMARK), 8610 KORTEMARK 

WIENERBERGER NV (divisie LANAKEN), 3620 VELDWEZELT 

WIENERBERGER NV (divisie MAASEIK), 3680 MAASEIK 

WIENERBERGER NV (divisie NOVA), 2340 BEERSE 

WIENERBERGER NV (divisie PERUWELZ), 7600 PERUWELZ 

WIENERBERGER NV (divisie QUIRIJNEN), 2390 WESTMALLE 

WIENERBERGER NV (divisie RUMST), 2840 RUMST 

    WIENERBERGER NV (divisie ZONNEBEKE), 8980 ZONNEBEKE 

Leden 

http://www.desta.be
http://www.dumoulinbricks.com/nl/
http://www.floren.be/nl
http://www.steenbakkerijhove.be/nl/home
http://www.nelissen.be/nl
http://www.ploegsteert.com/nl
https://smokedbricks.com/
http://www.svk.be/nl-be
http://www.vandemoortel.be/
http://www.vandersandengroup.be/group/nl-be
https://www.vandersandengroup.be/bricks/nl-be/assortiment/eco-baksteenstrippen
http://www.wienerberger.be/
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Uitgegeven door  de Belgische Baksteenfederatie 
Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de BBF. 
Dit jaarverslag bevat geen juridische analyse en de Belgische Baksteenfederatie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. 
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    BBF Belgische Baksteenfederatie vzw 

 

         Kartuizersstraat 19 b19 - 1000 Brussel- België 

          + 32 2 511 25 81 

           info@baksteen.be 

             www.baksteen.be 

Ons team 
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