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

Inhoud kerncijfers juni 2000

– Verleende bouwvergunningen
– Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid
– Consumentenvertrouwen
– Industriële productie

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

Verleende bouwvergunningen

Het CBS registreert o.a. de bouwkosten van werken waarvoor
bouwvergunning is verleend.
In nevenstaande grafiek vindt u een uitsplitsing naar woningen en
overige bouwwerken.
De door het CBS geregistreerde bouwvergunningen hebben een
ondergrens van 100 000 gld. (zie toelichting. ‘Aanpassingen tabel-
len Verleende Bouwvergunningen’).

Groei Verleende bouwvergunningen, woningen en
bedrijfsgebouwen ruim 10%

In de periode maart 1999 t/m februari 2000 is het niveau van de
verleende bouwvergunningen met ruim 10% gestegen t.o.v. de-
zelfde periode een jaar eerder. De stijging voor de woningbouw is
bijna 13% en die van de bedrijfsgebouwen bijna 8%.

Forse groei in Friesland, Flevoland en Utrecht

Het niveau van de verleende bouwvergunningen in de provincies
Friesland, Flevoland en Utrecht is in de afgelopen twaalf maanden
meer dan 35% gegroeid. Voor zowel de woningbouw als bij be-
drijfsgebouwen is er in deze provincies een forse groei te zien. In
Friesland is het bedrag waarvoor bouwvergunning is verleend bij
woningen met bijna 34% en bij bedrijfsgebouwen met bijna 38%
gestegen. In Flevoland geldt voor dezelfde sectoren, in de periode
maart 1999 t/m februari 2000 t.o.v. dezelfde periode een jaar eer-
der, een groei van respectievelijk bijna 60 en 29%. In Utrecht is de
stijging voor deze twee sectoren ruim 40%. De ontwikkelingen bij
de andere provincies zijn wisselend. De provincie Overijssel laat
zowel een daling van de waarde bij de verleende bouwvergun-
ningen van woningen (–3%) als bij bedrijfsgebouwen (–13%) zien.
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2. Verleende bouwvergunningen per provincie

bouwkosten in mln gld

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2. Verleende bouwvergunningen per provincie
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Indexcijfers van de omze t 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 gang-
bare hoofdindeling: Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), Grond-,
water- en wegenbouw (GWW) en Bouwinstallatiebedrijven (BI).

Omzetstijging zet door

De omzet voor de totale bouwnijverheid is in maart 2000 11%
hoger dan de omzet in dezelfde maand in 1999. Zowel de B&U-
als de BI-bedrijven laten een stijging van respectievelijk 12 en
13% zien t.o.v. maart 1999. De GWW bedrijven laten een veel
kleinere stijging zien, echter altijd nog zo’n 5%. Voor de B&U,
GWW en BI bedrijven komt het indexcijfer van de omzet in maart
2000 t.o.v. de gemiddelde maandomzet van het basisjaar 1998 uit
op respectievelijk 131, 102 en 128%.

Consumentenvertrouwen

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

Optimisme consument blijft groot

Het vertrouwen van de consument in de economie is in mei vrijwel
even groot als in april. De indicator van het consumentenvertrou-
wen komt uit op 25. Het oordeel over het economisch klimaat is
licht gedaald. De koopbereidheid blijft nagenoeg onveranderd op
een hoog niveau.

Oordeel economisch klimaat licht gedaald

De consument is in mei iets negatiever over het economisch klimaat
dan in april. Ondanks deze lichte daling is de consument in 2000
nog steeds duidelijk positiever over de economie dan in 1999.

Koopbereidheid nog steeds op hoog niveau

De koopbereidheid van de consument is in mei vrijwel gelijk aan
die in april. Al een jaar lang schommelt de indicator voor de koop-
bereidheid tussen de 20 en 24 punten.

Industriële productie

Lichte groei industriële productie

Na een eerdere toename in februari is de industriële productie ook
in maart van dit jaar licht gegroeid. Het volume van de industriële
productie ligt 0,8% hoger dan in februari. Uit voorlopige cijfers van
het CBS blijkt verder dat de industriële productie in maart, in ver-
gelijking met maart 1999, ruim 3% hoger uitkomt.

Productie in maart omhoog

In maart is 0,8% meer geproduceerd dan in februari van dit jaar.
Niet in alle bedrijfstakken is de productie toegenomen. Naast stij-
gingen in onder andere de voedings- en genotmiddelenindustrie
(+3,5%) en de chemische industrie (+3,1%) zijn ook productie-
dalingen waargenomen in de industrie. In o.a. de metaalindustrie
heeft zich een productiedaling voorgedaan (–0,8%).

Ten opzichte van maart 1999 hebben bijna alle bedrijfstakken
meer geproduceerd. De totale industriële productie ligt in maart
2000 in vergelijking met maart vorig jaar 3,2% hoger. De grootste
productiestijging heeft zich voorgedaan in de chemische industrie
(+8,5%). Ook in de hout- en bouwmaterialenindustrie is de pro-
ductie sterk gegroeid. De productie in de hout- en bouwmateria-
lenindustrie nam met 4,3% toe in vergelijking met maart vorig jaar.

Uit eerder gepubliceerde uitkomsten van de conjunctuurtest blijkt,
dat de ondernemers in de industrie voor het tweede kwartaal 2000
een verdere toename van de productie verwachten

Tabel 1
Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de industrie (1995=100),
seizoengecorrigeerd

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Januari 96,9 97,2 100,8 111,2 110,8 107,8
Februari 100,1 97,3 105,3 110,8 107,1 112,3
Maart 98,4 101,6 108,4 109,7 109,5 113,2

April 97,9 99,0 104,0 111,4 109,0
Mei 99,3 99,7 105,7 108,2 110,6
Juni 99,8 102,2 104,9 108,5 108,7

Juli 98,6 99,2 105,5 111,2 112,5
Augustus 100,4 102,6 107,0 106,9 108,5
September 102,2 103,3 107,2 107,9 110,7

Oktober 100,9 102,0 107,3 108,6 112,5
November 102,1 103,2 111,2 107,9 112,4
December 103,4 101,1 107,6 103,4 110,9

Jaar 100,0 100,7 106,2 108,8 110,3

B&U 2000* GWW 2000* BI 2000*

B&U 1999* GWW 1999* BI 1999*

4. Omzet in de bouwnijverheid (1998=100)
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3. Consumentenvertrouwen
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