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Kerncijfers Bouwnijverheid

Het hoofdstuk Kerncijfers Bouwnijverheid in de Maandstatistiek Bouwnijverheid geeft op een kernachtige manier
de eerste uitkomsten van in de afgelopen maand beschikbaar gekomen bouwstatistieken. Naast bouwindicatoren
en eerste omzetgegevens wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan bouwverwante - en
conjunctuurstatistieken.

Inhoud kerncijfers:
- Bouwobjecten in voorbereiding bij architecten e.d.
- Verleende bouwvergunningen
- Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid
- Consumentenvertrouwen
- Productie-index
- Voortgang grond-, water- en wegenbouwkundige werken

Meer gedetailleerde resultaten kunt u o.a. vinden op de CBS- internetsite (www.cbs.nl). Ook kunt u telefonisch of
per e-mail informatie bestellen bij CBS-Bouwinfo, telefoonnummer (070) 337 42 41, e-mail: infolbn@cbs.nl .



Bouwobjecten in voorbereiding bij architecten e.d.
Voor aanvang van de bouw is, veelal door een architect, een ontwerp voor het te (ver)bouwen gebouw gemaakt.
Het CBS registreert de bouwkosten  van ontvangen opdrachten bij architecten e.d.. Naast het registreren van
nieuwe opdrachten registreert het CBS ook de bouwkosten van begonnen werken en nog onderhanden
ontwerpen bij deze bureaus. Ondanks de ondergrens van 500 000 gld. geeft het niveau van deze statistiek een
duidelijke indicatie van de te verwachten bouwproductie weer.
In onderstaande grafiek vindt u een uitsplitsing van de procentuele mutaties naar netto ontvangen opdrachten
(ontvangen - geannuleerde opdrachten + bouwsommutaties), begonnen opdrachten en onderhanden ontwerpen.

Minder opdrachten en minder werken aangevangen.
De netto ontvangen opdrachten zijn in de periode okt. 1998 - sept. 1999 t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder
met 5% gedaald. In de voorafgaande periode, juli 1998 - juni 1999 t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder, was er
nog een stijging van 8%. De waarde van de opdrachten waarvan de bouw is begonnen, is in de periode okt. 1998
- sept.1999 met 2% gedaald. De voorafgaande periode gaf een daling aan van 7%. Door de daling van de netto
ontvangen opdrachten en de geringe daling van de begonnen bouwwerken is het verschil van de onderhanden
ontwerpen bij architecten in de periode sept. 1999 t.o.v. sept. 1998 iets minder groot dan in de periode juni 1999
t.o.v. juni 1998. Het niveau van de onderhanden ontwerpen is ultimo sept. 1999 echter nog altijd 10% hoger dan
ultimo sept. 1998. Ten opzichte van ultimo juni 1999 is er wel een daling te constateren, deze is minder dan 1%.
Hoewel het niveau ten opzichte van juni 1999 lager is, is het niveau van de onderhanden ontwerpen nog altijd
hoog.

Verleende bouwvergunningen
Het CBS registreert o.a. de bouwkosten van werken waarvoor bouwvergunning is verleend.
In onderstaande grafiek vindt u een uitsplitsing naar woningen en overige bouwwerken.
De door het CBS geregistreerde bouwvergunningen hebben een ondergrens van 50 000 gld..

Groei Verleende bouwvergunningen, woningen en bedrijfsgebouwen ruim 9%
In de periode november 1998 t/m oktober 1999 is het niveau van de verleende bouwvergunningen met ruim 9%
gestegen t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is voor de woningbouw en de bedrijfsgebouwen
gelijk.

Forse groei Flevoland en Zeeland
Het niveau van de verleende bouwvergunningen in de provincies Flevoland en Zeeland is in de afgelopen twaalf
maanden fors gegroeid t.o.v. de periode november 1997 t/m oktober 1998. Is de stijging bij de woningbouw in
Zeeland slechts 1 punt hoger dan het gemiddelde over heel Nederland, de bedrijfsgebouwen stijgen in Zeeland
met bijna 65%. In Flevoland is de forse stijging zowel bij de woningbouw (+70%) als bij de bedrijfsgebouwen
(+56%) te zien.
In zowel Groningen als Limburg is het niveau van de verleende bouwvergunningen voor woningen en voor
bedrijfsgebouwen licht gedaald. In de beide provincies met ongeveer 5%.

Ontwikkeling van door architecten e.d. ontvangen opdrachten en stand van uitvoering

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1e kw
1995

2e 3e 4e 1e kw
1996

2e 3e 4e 1e kw
1997

2e 3e 4e 1e kw
1998

2e 3e 4e 1e kw
1999

2e 3e

pr
oc

en
tu

el
e 

m
ut

at
ie

s 
t.o

.v
. h

et
 v

oo
rg

aa
nd

e 
ja

ar

Onderhanden ontwerpen (ultimo verslagperiode) Opdrachten waarvan de bouw is begonnen (4-kwartaalstotalen)
Netto ontvangen opdrachten (4-kwartalstotalen)



Verleende bouwvergunningen
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Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid
Het indexcijfer van de omzet in de bouwnijverheid geeft recente informatie over de ontwikkeling van de
binnenlandse omzet van Nederlandse aannemingsbedrijven. Bij de omzet gaat het in deze grafiek om, door
bouwbedrijven met 10 of meer werknemers, gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. In onderstaande
grafiek is voorzien in een voor de Nederlandse bouwwereld gangbare hoofdindeling: Burgerlijke en utiliteitsbouw
(B&U), Grond-, water- en wegenbouw (GWW) en Bouwinstallatiebedrijven (BI).

Hoge omzet in november 1999.
De omzet voor de totale bouwnijverheid is in november 1999 14%  hoger dan de omzet in dezelfde maand in
1998. Binnen de totale bouwnijverheid is de grootste stijging te zien bij B&U-bedrijven, de stijging bij die bedrijven
is 20% t.o.v. november 1998. Voor de B&U, GWW  en BI bedrijven komt het indexcijfer van de omzet in
november 1999 t.o.v. de gemiddelde maandomzet van het basisjaar 1998 uit op respectievelijk 136, 132 en
123%. Bij de GWW bedrijven is een stijging van 6% te zien, welke lager is dan bij de Bouwinstallatiebedrijven,
waar een stijging van 9% te zien is.

Consumentenvertrouwen
Het CBS meet maandelijks bij de consument het vertrouwen in het economisch klimaat en de bereidheid tot het
doen van grote aankopen. De positieve en/of negatieve antwoorden worden als saldo in procenten van het totaal
maandelijks afgezet in de grafiek Consumentenvertrouwen.
Het consumentenvertrouwen en de twee deelindicatoren zijn een onderdeel van de CBS-publicatie
“Conjunctuurbericht”.

Consumenten vertrouwen: blijft hoog
De Nederlandse consument houdt in december vertrouwen in de economie. Het saldo van de indicator van het
consumentenvertrouwen komt uit op 20. Dit is gelijk aan het novembercijfer. In december ligt het
consumentenvertrouwen meestal iets lager dan in andere maanden. Als rekening gehouden wordt met deze
seizoenseffecten, komt het saldo van de indicator uit op 26. Dit is de hoogste waarde sinds 1986. Ook de
deelindicatoren veranderen in december amper. Het economisch klimaat, dat het oordeel over de algemene
economische situatie samenvat, stijgt met één punt en komt uit op 18. De indicator voor de koopbereidheid
bereikt een waarde van 21; één punt lager dan in november. Dit komt vooral doordat de consument de tijd minder
gunstig acht voor het doen van grote aankopen.

Omzet in de bouwnijverheid (1998 = 100)
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Productie-index
De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen
worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index
gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met
prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (november 1999 ten opzichte van november 1998) vergelijkingen
genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand.

Industriële productie blijft op hoog niveau
Het volume van de industriële productie ligt in november van 1999 op nagenoeg hetzelfde niveau als in oktober.
Ten opzichte van november 1998 komt de industriële productie bijna 4% hoger uit. Uit voorlopige cijfers van het
CBS blijkt verder dat de industriële productie over de eerste elf maanden van 1999 ruim 0,7% hoger ligt dan in
dezelfde periode van 1998.

Chemie en bouwmaterialen sterk gegroeid
De industriële productie is in november 1999 in vergelijking met november 1998 met bijna 4% gestegen. Deze
stijging wordt met name veroorzaakt door de sterke groei in de chemische industrie en de hout- en
bouwmaterialenindustrie. In beide sectoren is de productie met meer dan 10% gegroeid, aldus het CBS.
In de textiel-, kleding- en lederindustrie daarentegen kwam de productie in november 1999 ongeveer 1% lager uit
dan een jaar eerder.

Ontwikkelingen van het productievolume
Mutatie eerste elf maanden t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

1998 1999

Industrie
w.o. 3,0  0,7

Voedings- en genotmiddelenindustrie 2,0  1,6
Textiel-, kleding- en lederindustrie 5,4 -1,1
Hout- en bouwmaterialenindustrie 3,2  5,5
Papier- en grafische industrie 4,8  2,9
Chemische industrie en kunstgarens 1,0  3,0
Rubber- en kunststoffenindustrie 4,1  1,8
Metaalindustrie 3,6 -0,3

Delfstoffenwinning -6,8 -6,1

Openbare nutsbedrijven 3,4 1,1

Voortgang grond-, water- en wegenbouwkundige werken
Op basis van door opdrachtgevers van de grond-, water- en wegenbouwkundige werken (gww-werken)
opgegeven kosten van uitgevoerde werken, publiceert het CBS indexcijfers over het niveau van deze gemaakte
kosten. Onder deze werken worden infrastructurele werken verstaan die nodig zijn voor het vervullen van de
functies: transport van personen, goederen, informatie en energie, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer,
waterkering, landaanwinning, landinrichting, (drink) watervoorziening en sport en recreatie voorzieningen
(Inclusief de bijbehorende voorzieningen en aangevuld met grondwerk).
In de grafiek is de ontwikkeling te zien van de kosten die door opdrachtgevers aan uitgevoerde grond-, water- en
wegenbouwkundige werken zijn uitgegeven. De basis wordt bepaald door het vierkwartaalsgemiddelden van het
jaar 1990.

Consumentenvertrouwen
Saldo van positieve en negatieve antwoorden in % van totaal
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Forse verschillen per opdrachtgever 2e kwartaal 1999
De voortgang van gww-werken is in het 2e kwartaal 1999 8 punten toegenomen t.o.v. het 2e kwartaal 1998.
Hoewel er een toeneming bij alle soorten opdrachtgevers is, zijn er onderling forse verschillen. Het rijk geeft als
opdrachtgever veruit de grootste toeneming weer en wel van 135% in het 2e kw van 1998 naar 163% in het 2e kw
van 1999. Vooral grote in uitvoering zijnde infrastructurele projecten zijn hiervan de oorzaak. De provincies en
waterschappen geven als opdrachtgevers t.o.v. het 2e kwartaal 1998 een stijging van 3 punten te zien.
Gemeenten stijgen met 9, en particuliere bedrijven met slechts 1 punt t.o.v. het 2e kwartaal 1998.

Naam auteur: Boudewijn Luijendijk
Telefoon: (070) 337 42 41
e-mail: infolbn@cbs.nl

Gemaakte kosten  grond-, water- en wegebouw naar opdrachtgever 
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