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Faalkosten in de bouw naar hoogtepunt
TRENDS & CIJFERS

Uitstekend eerste 
kwartaal voor bouw

De faalkosten in de bouw – als per-
centage van de omzet – zijn anno 
2008 opgelopen tot 11,4 procent. 
In 2001 en 2005 werden de faal-
kosten nog ingeschat op respectie-
velijk 7,7 en 10,3 procent. Dit blijkt 
uit onderzoek van USP Marketing 
Consultancy, dat directeuren van 
aannemers b&u, aannemers gww, 
architecten, klussenbedrijven, in-
stallateurs en afbouwers naar hun 
mening hierover vroeg. Mogelijke 
oorzaken van faalkosten liggen on-
der andere in de voorbereiding, het 
nakomen van afspraken of de evalu-
atie van projecten. Het Economisch 
Instituut voor de Bouwnijverheid 
(EIB) schat het bouwvolume (b&u en 
gww) in euro voor 2007 in op bijna 
55 miljard euro. Dit zou betekenen 
dat ongeveer 6,2 miljard euro door 

faalkosten wordt verspild.
Er zijn vier stellingen voorgelegd 
over mogelijke oorzaken van faal-
kosten. Hieruit blijkt dat er ten op-
zichte van 2005 weinig is verbeterd. 
Zo zegt een ruime meerderheid (62 
procent) van de respondenten dat 
werken nog steeds onvolledig en 
slecht worden voorbereid, waardoor 
veel technische aanpassingen en 
veranderingen nodig zijn tijdens 
de uitvoering. Verder vindt 60 pro-
cent van de directeuren dat er meer 
met vaste partners moet worden 
gewerkt, zodat afstemmingsfouten 
kunnen worden beperkt. De helft 
zegt dat er te weinig projectevalua-
ties plaatsvinden (54 procent) en dat 
partijen in de bouw hun afspraken 
slecht nakomen (52 procent). Uit an-
der onderzoek van USP uit oktober 

Terwijl b&u-bedrijven stagnatie in de voortgang van het werk ondervinden 
door problemen in de personeelsvoorziening, speelt dit probleem bij gww-
bedrijven veel minder. Daarbij is verschil tussen de deelsectoren waar te 
nemen. In de grond- en waterbouw is het aandeel bedrijven dat eind april 
een tekort aan personeel meldt, gestegen van 2 procent een jaar geleden tot 
5 procent nu. De bedrijven in de wegenbouw ondervinden weinig of geen 
stagnatie; geen enkel bedrijf in deze sector meldt nu een tekort aan perso-
neel. Dit meldt het EIB in de maandelijkse conjunctuurmeting van mei.
Ook op het punt van de verwachte prijsontwikkeling is er in de gww een 
verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht 12 procent een 
prijsstijging. In de grond- en waterbouw komt het percentage uit op 36 pro-
cent.
De werkvoorraad wordt door 69 procent van de bedrijven als normaal voor 
de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onder-
handen werk als groot beoordeelt (23 procent) is wel beduidend groter dan 
het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8 
procent). 
De omvang van de orderportefeuille in de gww bedroeg eind april 6,9 maan-
den; in een jaar tijd is de orderportefeuille met 0,4 maanden afgenomen.
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Geen tekort personeel

De bouwnijverheid is 2008 goed begonnen. In het eerste kwartaal 
steeg de omzet van de totale bouw met bijna 12 procent. De gww kon 
het hoge groeitempo in de bouw niet bijbenen, maar zag de totale 
omzetgroei in het eerste kwartaal van 2008 toch nog op 8 procent uit-
komen.
De maanden januari en februari hebben flink bijgedragen aan de gun-
stige omzetontwikkeling in de bouw in het eerste kwartaal van 2008. 
In beide maanden was de omzetgroei erg hoog (respectievelijk +16,9 
en +18,6 procent). In maart 2008 daarentegen bleef de groei van de 
totale bouw beperkt (+3 procent). Voor een belangrijk deel was deze 
beperkte stijging toe te schrijven aan een forse afname van het aantal 
werkbare dagen in maart 2008 (–12,3 procent). 
De omzetgroei van de gww is in maart opvallend hoog in vergelijking 
met de totale bouw (+8 procent). Ondanks deze stijging bleef de om-
zetgroei van de gww in het eerste kwartaal achter op die van de totale 
bouw. 

FAALKOSTEN (ALS % VAN OMZET)

Marktpartij 2001 2005 2008

Architecten 8,8% 9,0% 11,2%

Aannemers gww – 7,0% 11,2%

Aannemers b&u 6,2% 5,4% 8,5%

Klussen-
bedrijven

– 12,0% 13,3%

Installateurs 7,7% 9,4% 11,7%

Afbouwers 8,5% 12,9% 11,3%

Gemiddeld 7,7% 10,3% 11,4%

2007 bleek ook al dat gebrekkige 
(gegevens)uitwisseling en com-
municatie, alsmede onvoldoende 
aandacht voor de uitvoerbaarheid 
tijdens de ontwerpfase, de belang-
rijkste oorzaken van faalkosten zijn.
Het blijft de vraag of de hogere 

schatting van de faalkosten inge-
geven is door een feitelijke stijging 
ervan of doordat de aandacht hier-
voor de laatste jaren is toegenomen. 
Faalkosten worden steeds meer 
daadwerkelijk geregistreerd en in-
zichtelijk gemaakt.
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