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MR-voorzitter Bouchez 
onderstreept belang 
van bouwsector voor 
Belgische economie

“We moeten werken rond drie pijlers 
zodat de bouwsector zich verder 
kan ontwikkelen, concurrentieel kan 
blijven en een nuttige rol kan spe-
len voor onze maatschappij”, gaat  
Bouchez verder. “Hervormingen 
moeten plaatsvinden in de energie-
sector, waar we via de energiemix 
met hernieuwbare en kernenergie 
onze prijzen onder controle kunnen 
houden en energie-onafhankelijk 
kunnen zijn. En waar we een ant-
woord kunnen bieden op de klimaat-
problematiek, een andere uitdaging 
voor de bouwsector. Het tweede 
element is uiteraard de fiscaliteit, 
met bijvoorbeeld 6% btw op afbraak 
en heropbouw, en een reeks mecha-
nismen om duurzaam bouwen en re-
noveren te stimuleren. Maar ook om 
mensen te begeleiden en te helpen 
bij aankoop van een eigen woning, 
vooral jonge mensen.” 

Voor de derde pijler kijkt Bouchez 
naar de tewerkstelling: “Er zijn op 
dit moment 140 000 knelpuntberoe-
pen in België. De bouw is een van 
de sectoren die daarbij de kroon 
spannen, en dat terwijl er meer dan  
200 000 werkzoekenden zijn in Wal-
lonië. Als we onze huidige tewerk-
stellingsgraad, 65% in Walllonië en 
slechts 62% in Brussel, willen ver-
beteren, dan moet de bouwsector 
kunnen beschikken over opgeleid 
en gemotiveerd personeel. Het ver-
hogen van de tewerkstellingsgraad 
naar 80% op nationaal niveau is 
een cruciale maatschappelijke uit-
daging. De inkomsten van de staat 
zouden zo stijgen met 26 miljard 
euro. Geld dat kan gaan naar een 
belastingverlaging en betere open-
bare diensten.” 

Op woensdag 30 maart 2022 orga-
niseerde de Federatie van Algemene 
Bouwaannemers (Faba) haar Federaal 
Comité. Gastspreker van dienst was 
MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, 
die het belang van de bouwsector voor 
de economie van ons land onder-
streepte. “We hebben tienduizenden 
extra woningen nodig in België in het 
algemeen en in Wallonië en Brussel in 
het bijzonder”, klonk het overtuigend.
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