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Oproep Innovatieakkoord Bouw 
Zoetermeer, zomer 2014 

Er moet op zo’n kort mogelijke termijn een Innovatieakkoord worden gesloten tussen overheid en bouw om de meest cruciale 

belemmeringen voor innovatie weg te nemen en de vernieuwing te stimuleren. Deze oproep deed voorzitter van het College van 

Bestuur van de TU Delft Dirk Jan van den Berg, trekker van het Actieteam Innovatie tijdens de oplevering van de Actieagenda Bouw, 

net voor de zomer in het Bouwhuis te Zoetermeer. 

 

NVTB is één van de actieve partners van de Actieagenda Bouw. Directeur NVTB Peter Fraanje maakte deel uit van het Actieteam 

Innovatie o.l.v. Van den Berg. Het actieteam onderscheidt drie richtinggevende thema’s voor innovatie: 1) de gebruiker centraal 2) 

verduurzaming (circulair & energieneutraal) en 3) de blijvende aanpasbaarheid van gebouwen. 

 

                                                                  
 

Van traditionele bouwsector naar moderne bouwindustrie 

In het rapport van het Actieteam Innovatie worden concrete aanbevelingen en suggesties gedaan voor de inhoud van zo’n 

Innovatieakkoord Bouw. Pilotprojecten, Innovatief Aanbestedingsbeleid, een Nationaal Kenniscentrum Innovatie en een 

praktijkleerstoel Bouwinnovatie worden onder meer genoemd om de vernieuwing in de bouw te versnellen.  

 

Voor een welslagen van het Innovatieakkoord is een breed draagvlak natuurlijk van groot belang. Dit najaar zullen Cencobouwpartners 

Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Hibin, NVTB, Neprom, NLingenieurs, OnderhoudNL en Uneto-VNI en andere geïnteresseerde 

organisaties hierover vergaderen. In het eindrapport Routekaart Innovatieakkoord Bouw wordt naar Brits voorbeeld gepleit voor een 

industriële strategie om in de toekomst betere gebouwen te maken tegen een aantrekkelijke prijs. De ‘stip op de horizon’ is een 

moderne Nederlandse bouwindustrie, die woningen en andere gebouwen als product verkoopt met een garantie op prestaties. Het 

rapport Routekaart Innovatieakkoord Bouw is hier eindrapport te downloaden. 

 

Meer informatie over de Actieagenda Bouw is te vinden op www.actieagendabouw.nl. Behalve de actie Innovatie worden daar nog zestien 

acties toegelicht, waaronder ‘Ontslakking van gebiedsontwikkeling’ en ‘Professionalisering Opdrachtgeverschap’. Meer informatie? 

Mail p.fraanje@nvtb.nl of kijk op www.nvtb.nl onder de innovatiebutton. 

 

 

Verbetering Kwaliteitsborging 
Nieuwegein, 3 september 2014 

NVTB neemt samen met andere organisaties uit de bouw deel aan de Stuurgroep Kwaliteitsborging van het Ministerie van BZK. 

Minister Blok wil de positie van de bouwconsument versterken, de kwaliteitsborging verbeteren en de vraaggerichtheid van de bouw 

doen toenemen. In het Adviescollege Milieu & Kwaliteit (AMK) van het NVTB is in ruime mate gediscussieerd over de kansen en 

bedreigingen van het nieuwe stelsel dat de overheid wil invoeren. NVTB heeft een positionpaper Verbetering Kwaliteitsborging 

opgesteld; u kunt dit PP opvragen door te mailen naar p.fraanje@nvtb.nl . 
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BSX: daling afzet woningbouwmaterialen in Q2  
Zaltbommel, 31 juli 2014 

De woningnieuwbouw is de crisis nog niet te boven, zo blijkt uit de Bouw Supply IndeX over het tweede kwartaal van 2014. In het 

tweede kwartaal van dit jaar zijn er minder bouwmaterialen afgezet richting de woningbouw dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Het herstel dat het eerste kwartaal dankzij de milde winter te zien gaf, heeft zich dus niet doorgezet. De BSX (2009=100) kwam in het 

tweede kwartaal van 2014 uit op 71,7 tegenover 75,5 een jaar eerder. De aantrekkende woningmarkt heeft met andere woorden nog 

geen groei in de nieuwbouw teweeggebracht. Het aantal geproduceerde woningen wordt dit jaar op basis van de BSX geschat op 

circa 37.500 woningen. 

 

Grafiek: BSX 1e kwartaal 2009 t/m 2e kwartaal 2014 (index 2009=100) 

 

 

Kwaliteitsverklaringen dienen vóór 1 januari 2015 CPR-proof te zijn  
Nieuwegein, 3 september 2014 

Het Ministerie van BZK en de Nederlandse bouwindustrie maken zich in toenemende mate zorgen over de naderende deadline voor 

verouderde beoordelingsrichtlijnen van producten met CE-markering. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan essentiële 

kenmerken te vermelden in KOMO kwaliteitsverklaringen voor producten met CE markering. Tot op heden is er nog geen enkele 

nieuwe beoordelingsrichtlijn goedgekeurd. De essentiële kenmerken dienen te worden opgenomen in een publieke prestatieverklaring 

(Declaration of Performance) welke gelinked is aan CE. In de private KOMO kwaliteitsverklaring kunnen aanvullende eisen aan 

producten worden opgenomen. Dit najaar zullen de eerste nieuwe BRL-en goedgekeurd worden zo is de verwachting. Het NVTB 

houdt u op de hoogte. Zie ook: www.contactpuntbouwproducten.nl  www.bouwkwaliteit.nl  www.komo.nl en www.stabu.org . 

 

Nationale Milieudatabase nieuwe release 1.6 
Rijswijk, zomer 2014 

De nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) is verrijkt met meer dan 100 nieuwe productkaarten, waaronder een flink 

aantal installatieproducten. Met elke nieuwe release wordt de basis voor de milieuprestatieberekening verder verstevigd en 

uitgebouwd. Bij iedere bouwaanvraag voor de bouw van woningen of kantoren dient een milieuprestatieberekening te worden 

uitgevoerd. Ondertussen werkt Stichting Bouw Kwaliteit aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de data. Van de 737 

producten in de NMD voldoet 42% aan het SBK Toetsingsprotocol. Hiervan zijn zo’n 65 productkaarten producentspecifiek (cat.1) en 

244 productkaarten betreffen een branchegemiddelde (cat.2). De overige productkaarten (cat.3) worden belast met een opslagfactor 

van 30% om producenten en branches te stimuleren getoetste data aan te leveren. SBK spant zich momenteel in om de Nederlandse 

bepalingsmethode verder te harmoniseren met de Europese Norm 15804.  De bij MRPI aangesloten NVTB-leden denken hier actief in 

mee. Meer informatie www.mrpi.nl en www.milieudatabase.nl . Op de MRPI website kunt u ook gebruik maken van de gratis 

milieuprestatietool om de mpg te berekenen. 
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Nul-op-de-meter renovatie binnenkort ook voor particulieren  
Nieuwegein, 3 september 2014 

Op 29 september vindt de feestelijke start plaats van de groene Stroomversnelling voor particuliere huiseigenaren. Verschillende 

partijen waaronder het NVTB ondertekenen dan een afspraak om binnen 1,5 jaar te komen tot een Nul-op-de-meter 

verbouwingsaanbod voor particuliere woningeigenaren van na-oorlogse seriewoningen voor een prijs van zo’n 45.000 euro binnen 

maximaal 10 werkdagen. De gezamenlijke ambitie is om een brede markt voor energieneutraal renoveren te realiseren, te betalen uit 

de opbrengst van de vermeden energiekosten. Het gaat om in totaal 1,3 miljoen rijtjeswoningen in particulier bezit. Een derde van de 

huiseigenaren wil graag een Nul-op-de-meter aanbod ontvangen en zo’n 10% wil nog dit jaar aan de slag, zo blijkt uit onderzoek. Meer 

informatie www.stroomversnelling.net en www.energiesprong.nl . 

 

Bedrijfsverpakkers besparen op verpakkingsheffing 
Nieuwegein, 3 september 2014 

Sinds 2013 is de Verpakkingsbelasting vervangen door een heffing die het Afvalfonds oplegt. Bij de opzet van de nieuwe heffing in 

2012 is het bedrijfsleven een flinke besparing in het vooruitzicht gesteld ten opzichte van de oude verpakkingsbelasting. Bedrijven die 

jaarlijks minder dan 50 ton verpakkingen op de markt brengen betalen geen heffing. Bedrijven die boven eerdergenoemde grens van 

50 ton zitten vallen onder de regeling Bedrijfsverpakkers als het verpakte product voor minstens 82 gew.% aan andere bedrijven wordt 

verkocht. Het NVTB heeft onlangs samen met de aangesloten branches geïnventariseerd welke bedrijven er onder de 

Bedrijfsverpakkersregeling vallen. Uit de inventarisatie van VNK bleek dat er een te hoog tarief werd betaald door één van de leden. 

De besparing die is bereikt door zich aan te melden als Bedrijfsverpakker leverde meer dan een halve ton op! Het loont met andere 

woorden om na te gaan hoe het zit bij uw bedrijf. Zie ook www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/regelingen/bedrijfsverpakkers . Directe aanleiding 

voor de peiling onder onze lidbedrijven is het feit dat het Ministerie van I&M wil dat producenten van consumentenverpakkingen zoveel 

mogelijk aan preventie van afval gaan doen, hiervoor een plan maken en dit indienen bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. 

Abusievelijk werden ook BFBN en VNK aangeschreven. Hierop hebben deze branches het initiatief genomen voor een ad hoc NVTB 

werkgroep Verpakkingen, met als eerste doel ingedeeld te worden als Bedrijfsverpakkers. Dat doel is inmiddels bereikt. We houden u 

van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

Bouwpoort 9 oktober 2014                                                                                                         

Nieuwegein, 3 september 2014 

Op 9 oktober is er weer een Bouwpoort bijeenkomst in Nieuwspoort te Den Haag. Het programma is in verband met de actualiteit nog 

niet helemaal rond, maar zal hoogstwaarschijnlijk draaien om de vraag hoe we de woningmarkt verder op gang kunnen brengen. 

Bouwers, toeleveranciers en architecten zoeken elkaar in toenemende mate op om de klant pro-actief te benaderen met een 

aantrekkelijk woningaanbod. Op de Bouwpoort-bijeenkomst van april van dit jaar gooide directeur Margaret Zeeman van 

woningstichting Jutphaas hoge ogen met haar presentatie over de snelle ombouw van kantoren naar woningen in Nieuwegein. 

 

BIM 3D: werken aan de digitale legodoos van de toekomst 

Nieuwegein, 3 september 2014 

Steeds meer bouwfabrikanten bieden hun belangrijkste producten ook als virtuele 3D-objecten aan. Ben Schuttenbeld, 

marketingmanager bij Wavin, ziet het belang van BIM (Building Information Modelling) toenemen. Door bouwwerken in BIM voor te 

bereiden kan sneller en efficiënter worden gebouwd. Opdrachtgevers zoals de Rijksgebouwendienst vragen steeds vaker om virtuele 

ontwerpen opgebouwd uit 3D componenten. Sinds enige tijd biedt (NBD) Nederlandse Bouw Documentatie ook de mogelijkheid aan 

fabrikanten om het aanbod ook in 3D te presenteren. In de UK wordt BIM sterk gepromoot in het kader van Construction 2025. NVTB 

wordt benaderd door architecten en bouwers met vragen over BIM. Bent u al BIM-ready? 
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Nieuwe Topontmoeting Bouwers en Toeleveranciers 3 oktober 2014 
Nieuwegein, 3 september 2014 

Op vrijdagochtend 3 oktober staat de derde topontmoeting gepland tussen grote bouwers en toeleveranciers die deelnemen aan het 

NVTB Presidium. De bijeenkomst vindt plaats bij Heijmans en wordt mede ondersteund door Vernieuwing Bouw. Gastheer is Ton 

Hillen, lid Raad van Bestuur van Heijmans en het onderwerp van gesprek is een betere samenwerking tussen bouwers en 

toeleveranciers. In 2008 hebben de grootste bouwbedrijven de zogenaamde Leidende Principes (integriteit, transparantie, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid) gepubliceerd, waarin ze de ambitie uitspreken om beter samen te werken 

met de partners in de bouw. Zie http://www.bouwendnederland.nl/publicaties/4965/leidende-principes--opdrachtgevend-bouwbedrijf . We hopen natuurlijk 

dat deze bijeenkomst die betere samenwerking weer een stapje dichterbij brengt. Dit is in ons aller belang. Vorig jaar was Rob van 

Wingerden van BAM gastheer. Van Wingerden brak een lans voor nieuwe prestatiegerichte contractvormen met veel ruimte voor 

samenwerking en innovatie. Per 1 oktober 2014 wordt van Wingerden de nieuwe bestuursvoorzitter van BAM. 

 

NVTB bezoekt nieuwe gipsplatenfabriek Knauf 
Oosterhout, 23 juni 2014 

In juni zijn de brancheleden van het NVTB op bezoek geweest bij de nieuwe gipsplatenfabriek van Knauf te Oosterhout. Gastheer Rob 

van Groningen, algemeen directeur van Knauf en lid van het NVTB Presidium hield een presentatie over Knauf, waarna de 

hypermoderne fabriek werd bezocht. Alle aanwezigen waren onder de indruk. Knauf presenteert zich als een bedrijf dat oplossingen 

biedt voor een comfortabele leefomgeving. Onlangs werd bekend dat Knauf (samen met Knauf Insulation) met ‘KnaufZeker 100% 

prestatiegarantie’ is genomineerd voor de Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2014. Op 18 september a.s. kiest het publiek samen met de 

jury de winnaar. Zie voor meer info www.bouwkennisjaarbijeenkomst.nl en www.knaufzeker.nl . 

 

                                                                               
 

 

EPC per 1-1-2015 naar 0,4 
Nieuwegein, 3 september 2014 

Bent u er klaar voor? Vanaf 1 januari wordt de energieprestatie-eis aan woningen verder aangescherpt naar 0,4. Aanvankelijk zou op 

dezelfde datum ook de minimum Rc-eis voor de gebouwschil worden gesteld op 5 m²K/W. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen 

de minimumeisen voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5 en voor begane grondvloeren 3,5 

m²K/W. In 2020 wordt de epc op 0 gesteld.  
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Bouw mee met het NVTB 

 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) vertegenwoordigt de belangen van producenten en toeleveranciers van 

bouwmaterialen en bouwproducten. Er zijn elf brancheorganisaties aangesloten bij het NVTB. Het gaat om BFBN (betonproducten), 

Cascade (zand & grind), C&BC (cement), DBM (bouwmetalen), KNB (keramische bouwproducten), MWA (minerale wol) NBVG (gips), 

NII (isolatiematerialen), NRK Bouw (kunststof bouwproducten), VNK/NCV (kalkzandsteen, cellenbeton) en VOBN (betonmortel). 

 

Het NVTB (www.nvtb.nl) wil de positie van toeleveranciers in de bouw verbeteren en versterken. Toeleveranciers zijn innovatief en 

klantgericht en kunnen veel toegevoegde waarde leveren voor de klant en voor de samenleving. Om effectief te zijn in lobby en 

brancheontwikkeling is het van groot belang dat iedere (vereniging van) toeleverancier(s) inziet dat we samen sterker staan - eenheid 

maakt kracht. Belangrijk speerpunt van het NVTB is het op gang brengen van de woningnieuwbouw bijvoorbeeld met een premie E 

regeling voor duurzame vervangende nieuwbouw. Verder pleit het NVTB samen met de Vereniging Eigen Huis en Bouwend 

Nederland voor een lagere hypotheekrente. Het NVTB organiseert samen met NLingenieurs, het Ministerie van BZK, Netwerk 

Conceptueel Bouwen en Cobouw tweemaal per jaar Bouwpoort, in Nieuwspoort te Den Haag (www.bouwpoort.org). Toeleveranciers 

kunnen hier direct in contact treden met Kamerleden, ministers, topambtenaren en met andere ondernemers.  

 

Naast lobbywerk wordt ook veel aan branche-ontwikkeling gedaan. Er is een actief AMK, een Adviescollege Milieu & Kwaliteit, 

gedragen door deskundige medewerkers van de leden. In dit AMK anticiperen we op nieuwe bouwregelgeving, ontwikkelingen op het 

vlak van duurzaamheid, milieu, kwaliteit, brandveiligheid en BIM/ICT. Direct gelieerd aan het NVTB zijn de stichting MRPI (Milieu 

Relevante Product Informatie) (www.mrpi.nl) en het Platform Bodemkwaliteit. Het NVTB is vertegenwoordigd in het OPB 

(Overlegplatform Bouwregelgeving) en het JTC (Juridisch Technische Commissie). In deze gremia stemt de overheid beleid en 

regelgeving af met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het NVTB heeft zitting in de Raad van Toezicht van SBK (Stichting 

Bouwkwaliteit) en is direct vertegenwoordigd in het bestuur van KOMO en STABU.  

 

Het NVTB is aangesloten bij de Europese organisatie van toeleveranciers in de bouw Construction Products Europe. Het NVTB 

fungeert ook als contactpunt en platform voor buitenlandse zakenreizen, beurzen en dergelijke ter bevordering van de afzet en export 

van bouwproducten. Een aantal grote, internationaal opererende bedrijven heeft zich binnen het NVTB verenigd in een Presidium, 

een innovatieplatform van en voor toeleverende bedrijven. NVTB is lid van VNO-NCW en onder meer actief in de commissie Milieu, 

Energie & Verduurzaming. NVTB stemt lobby en beleid af met de andere bouwgerelateerde branches zoals Aedes, BNA, Bouwend 

Nederland, FOSAG, Hibin, NOA en Uneto-VNI, in Cencobouw, een periodiek overleg van genoemde organisaties. Het NVTB is 

kortom voor en van innovatieve toeleveranciers van de bouw. Meer weten of meedoen: bel of mail naar directeur dr. ing. Peter Fraanje 

030-8509700 of p.fraanje@nvtb.nl  Bouw mee aan een sterke en gezonde bouwindustrie! 

 

 

 

Over het NVTB 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw is de belangenorganisatie van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen. Het NVTB 

vertegenwoordigt elf branches en meer dan 500 bedrijven en leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten, samen goed voor een jaaromzet van 20 miljard 

euro. 

                           
 

                       


