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2021 was het jaar waar het coronavirus bleef opflakkeren, de economie terug aantrok en Europa ons 

met het “Fit for 55” pakket duidelijke klimaatambities stelde voor 2030 en 2050.  

In 2021 heeft het economisch herstel na de COVID crisis zich reeds ingezet.  Vanaf het najaar 2021 werd een 

aanzienlijke stijging van de energieprijzen waargenomen, die zich begin 2022 verderzette. Volgens het 

Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België (NBB) zal de Belgische groei in 2022 enigszins vertragen 

door de hoge (energie)prijzen en nieuwe verstoringen in de mondiale aanvoerketens door de oorlog in 

Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China.  

De bouw is een belangrijke hefboom voor de economie in haar geheel. De vergunningen voor nieuwe 

woningen zijn een indicator voor de toekomst. Het aantal afgeleverde bouwvergunningen in België lag in 2021 

zowel voor renovatie als voor nieuwbouw hoger dan in 2020. Volgens STATBEL kende het aantal vergunningen 

voor nieuwbouwwoningen met 57.724 eenheden, een toename met 4% t.o.v. 2020. De vergunningen voor 

eensgezinswoningen nam met 13% toe. Het aantal vergunningen voor appartementen kende dan weer een 

daling met 3%.   

Vooral de vergunningen voor woningrenovaties zitten duidelijk in de lift. Het aantal vergunde renovaties van 

residentiële gebouwen in België nam met 17% toe naar 34.343 eenheden (STATBEL), het hoogste aantal van 

de laatste twintig jaar. Dat is goed nieuws voor de bouw en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Toch 

zorgen knelpunten zoals de hoge energie-, materiaal- en arbeidskosten, de aanslepende covidperikelen, de 

oorlog in Oekraïne en de krappe arbeidsmarkt voor onzekerheid in de bouwsector.  

De totale Belgische baksteenproductie in 2021 bedroeg 2.562.000 ton, een toename met 5%.  De uitvoer 

bedroeg met 1.046.000 ton, ongeveer 41% van de totale productie, een toename met 3%. De uitvoercijfers 

worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden en de gegevens van de Nationale Bank van 

België (NBB). Export gebeurde voornamelijk naar de buurlanden. Het Verenigd Koninkrijk blijft in 2021 het 

belangrijkste exportland voor gevelsteen. Nederland is het belangrijkste exportland voor binnenmuurstenen. 

De invoer van baksteen kende een lichte daling tegenover vorig jaar, 187.277 ton werd bereikt. Hiermee 

bedraagt de invoer ongeveer 7,3 % van de Belgische productie (NBB).   

De activiteiten van de Belgische Baksteenfederatie bleven ook in 2021 toegespitst op de activiteiten die voor 

de sector uiterst belangrijk zijn. De belangrijke thema’s zoals EU Green Deal, energie en klimaatneutraliteit, 

duurzaam en circulair produceren en bouwen, technische en bouwtechnische aspecten, productnormering, 

milieu, grondstoffenvoorziening, onroerend erfgoed, sociale aangelegenheden en arbeidsveiligheid, 

promotie, Brexit… Ze werden met de nodige aandacht opgevolgd door de BBF en de nodige acties werden 

ondernomen.  

 

2021 was een geslaagd jaar voor de baksteenindustrie in België. 2022, het jaar waar de Belgische 

Baksteenfederatie haar 75 jaar bestaan viert, zette zich beloftevol in voor de sector. Er blijven natuurlijk heel 

wat nieuwe uitdagingen op onze sector afkomen in de komende jaren.  

 

  



 
2 

Baksteen voor “gewoon metselwerk” 

Baksteen voor “gewoon metselwerk” omvat zowel volle bakstenen als geperforeerde bakstenen (snelbouw). 

Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.  

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 937.000 ton. Het betreft hier de productie van 

geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2021 niet geproduceerd.  

 

Gevelbaksteen 

De gevelsteenproductie bedroeg 1.625.000 ton, waarvan 238.000 ton strengpersgevelsteen en 1.387.000 ton 

handvormbaksteen.  

 

Evolutie van de baksteenproductie in België 

De totale Belgische baksteenproductie in 2021 bedroeg 2.562.000 ton. 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Handvormgevelsteen 1.186.000 1.328.000 1.472.000 1.396.000 1.281.000 1.387.000

Strengpersgevelsten 162.000 165.000 193.000 191.000 227.000 238.000

Geperforeerde baksteen 960.000 1.012.000 921.000 942.000 929.000 937.000

Totale productie 2.308.000 2.505.000 2.585.000 2.529.000 2.437.000 2.562.000
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Baksteenstrips 

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

productieprocessen.  

De productie van baksteenstrips kende in 2021 een verdere groei tot 684.560 m².  
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LEDEN 

 
 

 

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 

 

JOSEPH BRICKS bvba, 3630 MAASMECHELEN 

 

STEENFABRIEKEN VAN MEMBRUGGEN,  3770 RIEMST 

 

SWENDEN nv, 2840 RUMST 

 

VANDE MOORTEL nv, 9700 OUDENAARDE 

 

VANDERSANDEN Steenfabrieken nv, 3744 SPOUWEN 

VANDERSANDEN, 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 

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.vandemoortel.be/
http://www.vandersandengroup.be/group/nl-be
http://www.wienerberger.be/
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        Kartuizersstraat 19 b19 - 1000 Brussel- België 

          + 32 2 511 25 81 

          info@baksteen.be 

   www.baksteen.be 

      

 

 

 

 

  

 

 

Uitgegeven door  de Belgische Baksteenfederatie 

Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 

van de BBF. 

Dit jaarverslag bevat geen juridische analyse en de Belgische Baksteenfederatie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. 
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