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Prijsconcurrentie belangrijk knelpunt
Knelpunt nummer één in de bedrijfsvoering van 

veel bouw bedrijven is nog steeds de prijsdruk, zo-

w el in de b&u als in de gw w . O ndanks de opleving 

in de bouw  zegt een overgrote meerderheid van 

de ondernemers scherpe prijsconcurrentie nog 

altijd als een belangrijk probleem te zien. D it blijkt 

uit een onderzoek dat het Economisch Instituut 

voor de Bouw nijverheid (EIB) onlangs heeft uit-

gevoerd onder hoofdaannemers in de bouw  en 

gepubliceerd in het rapport ‘Bouw bedrijven 2007; 

ontw ikkelingen en vooruitzichten’.

D e top vijf van de lijst van veelgenoemde knel-

punten bestaat uit regelgeving, vergunningenbe-

leid, administratieve lastendruk, hoge loonkosten 

en het aanbestedingsbeleid van opdrachtgevers. 

D it laatste blijkt vooral een probleem in de gw w ; 

het vergunningenbeleid speelt vooral b&u-be-

drijven parten. Regelgeving is van invloed op 

de omvang van de administratieve lasten. Veel 

bedrijven ervaren de druk van deze lasten als een 

belangrijk probleem in de bedrijfsvoering.

Eind maart 2007 is de vacaturegraad (aantal vacatures per 1.000 

manjaren) in de gw w  vergeleken met oktober 2006 sterk geste-

gen van 44 naar 112. H et aantal vacatures voor bouw plaatsper-

soneel steeg in het afgelopen halfjaar van 200 tot 2.000. D it blijkt 

uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de 

Bouw nijverheid (EIB) over maart 2007. Eind maart 2007 meldt 

één op de acht bouw bedrijven een tekort aan personeel. Ver-

geleken met een maand eerder steeg het percentage gw w -be-

drijven met een personeelstekort van 2 tot 7 procent. In de gw w  

groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maand tot 

7,0 maanden. Zow el de orderportefeuille in de w egenbouw  als in 

de grond- en w aterbouw  nam in omvang toe (met respectievelijk 

0,2 en 0,5 maand).

Aantal gww-vacatures 
neem t explosief toe

OMVANG ORDERPORTEFEUILLE GWW

DE  R U B R IE K  TR E N DS  &  CIJ F E R S  is samengesteld onder redac-

tie van het Economisch Instituut voor de Bouw nijverheid (EIB) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

                     2006   2007

januari april juli oktober januari

A anleg riolering 118 119 120 120 121

A anleg w egen open verharding 114 114 114 114 115

A anleg w egen gesloten verharding 113 120 123 120 117

G rondverzet 123 124 125 125 127

W aterbouw kundige w erken 120 122 125 126 127

Kunstw erken 111 112 114 115 117

Spoorw egen 122 124 129 130 131

Totaal gw w 117 120 125 125 124

Forse om zetstijging gww
N a het bereiken van een recordomzet over 2006 heeft ook in de eerste tw ee 

maanden van 2007 de omzetgroei in de bouw  (midden- en grootbedrijf: 

bedrijven met minstens 10 w erkzame personen, die ruim 70 procent van de 

totale omzet in de bouw nijverheid vertegenw oordigen) doorgezet. D it blijkt 

uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gw w  steeg 

de omzet in januari met maar liefst 29 procent en in februari met 21 procent 

vergeleken met dezelfde maanden in 2006. D e extra sterke stijging in januari 

van dit jaar komt mede doordat de omzet in deze branche in januari vorig 

jaar nog sterk daalde, namelijk met -9,6 procent.

Van de w aargenomen w erksoorten 

in de gw w  komt de grootste prijsstij-

ging van januari 2007 ten opzichte 

een jaar eerder voor rekening van 

het aanleggen van spoorw egen. 

D oor hogere staal- en koperprijzen 

zijn de kosten hiervan het afgelopen 

jaar met 7,5 procent toegenomen. 

Vorig jaar w as deze toename slechts 

1,0 procent, zo blijkt uit cijfers van 

het CBS. W aren het vorig jaar nog de 

w egen met gesloten verharding die 

met 13,9 procent de grootste kos-

tenstijging lieten zien, door minder 

gestegen asfaltprijzen en dalende 

dieselbrandstofprijzen beperkte de 

kostenstijging zich dit jaar tot ‘slechts’ 

3,7 procent. 

D e kosten van aanleg van w egen 

met open verharding had afgelopen 

jaar de geringste verandering. M et 

een kostenontw ikkeling van +1,1 

procent bleef deze w erksoort ver 

achter bij de overige. H et prijsindex-

cijfer van de totale gw w  is in januari 

2007 met 6,7 procent gestegen ten 

opzichte van januari 2006. In die peri-

ode steeg het cijfer van 117 naar 124. 

In januari 2006 w as de stijging met 

5,6 procent iets minder.

Spoorwegen duurder door staal 
en koper
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