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Bouwproductie in 1998 ruim 6% hoger

De productie van de bouwnijverheid was vorig jaar meer dan 6% groter
dan in 1997. Ook de opbrengsten van overige activiteiten van de
bouwnijverheid, zoals handels- en beheersopbrengsten, zijn sterk
toegenomen. Hierdoor komt de totale opbrengst in 1998 bijna 7% hoger
uit dan in 1997. Het verschil tussen opbrengsten en kosten bedraagt in
1998 ruim 6 miljard gulden. In de eerste helft van 1999 zet de groei van
de opbrengst door, zo blijkt uit  voorlopige cijfers van het CBS.

Arbeidskosten hoger

De totale arbeidskosten zijn in 1998 met 8% gestegen ten opzichte van
1997. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt doordat het aantal bedrijven
met personeel in dienst in 1998 is toegenomen. De overige kosten,
zoals die van materialen, zijn met iets meer dan 6% opgelopen.

Het verschil tussen opbrengsten en kosten bedraagt in 1998 ruim 6
miljard gulden. Dit is 10% meer dan in 1997. In de afgelopen vijf jaar
nam alleen in 1995 het bedrijfsresultaat meer toe. In 1998 is de groei
van de totale bouwnijverheid grotendeels veroorzaakt door betere
resultaten bij de bouwinstallatiebedrijven. Tegenover een forse groei
van de opbrengst staat in deze sector een beperkte groei van de
kosten.

Groei zet eerste halfjaar van 1999 door

De eerste resultaten over 1999 laten een verdere groei zien. De omzet
van de totale bouwnijverheid ligt namelijk bijna 11% boven het niveau
van dezelfde periode in 1998. Alle sectoren, behalve de afwerking van
gebouwen, dragen bij aan dit resultaat.
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Technische toelichting
De gegevens over 1998 zijn afkomstig uit de Productiestatistiek
Bouwnijverheid. Het betreft hier bedrijven met personeel werkzaam in
de Bouwnijverheid, zowel de hoofd- als onderaannemers.

De gegevens over 1999 zijn afkomstig uit de Maand Enquête
Bouwnijverheid. Op maandbasis wordt aan de bedrijven met meer dan
10 werknemers in dienst gevraagd hun gefactureerde bedragen op te
geven. Ook deze statistiek benadert zowel de hoofd- als
onderaannemer.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp en meer gedetailleerde
informatie over de verschillende sectoren in de bouw, kunt u contact
opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg,
dhr. R. Hogerbrug, tel. (070) 337 42 97. Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1: Samenvattend overzicht Bouwnijverheid 1997-1998
Jaar Totaal in aantallen

of miljoenen
guldens

Ontwikkeling
t.o.v.
voorafgaand
jaar (%)

Aantal

Aantal bedrijven 1997          31132         1,6

1998          31889         2,4

X 1 000

Werkzame personen 1997              395         1,0

1998              407         3,1

X mln gld

Opbrengst 1997          96573         4,7

1998        103269         6,9

- productie bouw 1997          92828         4,7

1998          98782         6,4

- overige activiteiten 1997            3745         5,0

1998            4487       19,8

Verbruik 1997          65877         5,1

1998          70163         6,5

Arbeidskosten 1997          25138         4,6

1998          27030         7,5

Bruto bedrijfsresultaat 1997            5521         0,7

1998            6059         9,7
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Tabel 2: Cumulatieve maandindexen van de omzet in de
Bouwnijverheid 1998-1999 (1998=100)

1998
(=100)

1999 Ontwikkeling
t.o.v. zelfde
periode 1998

Januari     65     72       9,9

Januari – februari     73     80       9,4

Januari – maart     82     91     10,6

Januari – april     88     96       9,4

Januari – mei     90     98       9,0

Januari – juni     94   104     10,7

NB Door bedrijven met 10 of meer werknemers gefactureerde en/of
gedeclareerde bedragen


