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Algemeen beeld

De bouwproductie is in 2012 met 7% gekrompen. De grootste terugval lag 
opnieuw bij de investeringen. Het sterkst zichtbaar was dit bij de woningbouw, 
waar de nieuwbouwproductie met 10% terugliep. De nieuwbouwinvesteringen 
in de utiliteitsbouw en de grond, water- en wegenbouw werden echter even-
eens fors getroffen. Duidelijk is inmiddels ook dat de teruggang zich niet zal 
beperken tot 2012. Dit jaar zal de productie opnieuw krimpen. Het productievo-
lume in de totale bouwnijverheid daalt naar verwachting verder met 5%. Het 
zwaartepunt van de productiedaling ligt dit jaar bij de woningbouw, waar de 
investeringen nog eens met ruim 8% dalen. Geconstateerd moet ook worden 
dat de productiedaling bij de woningbouw dit jaar al min of meer vastligt. De 
schade is hier al aangericht in het afgelopen jaar, waarbij de vergunningen voor 
nieuwe woningen fors zijn teruggelopen, terwijl ook de woningverkopen en 
orderportefeuilles naar nieuwe dieptepunten zijn weggezakt.     

Zelfs bij een aantrekkende woningvraag in 2013, zal de woningbouwproductie 
ook in 2014 nog geen herstel van betekenis te zien geven. Het jaar 2014 wordt 
in die situatie een overgangsjaar op weg naar herstel in de periode 2015-2018. 
Als vraagherstel ook dit jaar nog niet van de grond komt, dan zal de woning-
bouwproductie ook in 2014 nog krimp laten zien en wordt het herstel dus nog 
verder uitgesteld. 

De vraag rijst waarom de problemen op de woningmarkt zo omvangrijk zijn en 
waarom de crisis zolang aanhoudt en zich telkens zelfs nog lijkt te verscher-
pen. In deze ‘Verwachtingen’ wordt wat dieper ingegaan op deze vraag en 
worden de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt tijdens de crisis 
vergeleken met de ontwikkelingen elders in Europa en in de VS. Hierbij valt op 
hoe ongunstig het verloop op de Nederlandse woningmarkt tijdens de crisis is 
geweest. In veruit de meeste landen is de crisis kort en hevig geweest, waarna 
herstel is opgetreden. In Nederland is sprake van een continue teruggang, met 
alleen voor de bouwproductie een kortstondig herstel in de eerste helft van 
2011. De prijzen dalen inmiddels al jaren achtereen en de prijsdaling was in het 
afgelopen jaar zelfs de grootste sinds het ontstaan van de eerste crisis in het 
najaar van 2008. Ook hier is het beeld opvallend in vergelijking met andere 
Europese landen, waar de prijzen al veel eerder weer de weg omhoog hebben 
gevonden. Tijdens de eurocrisis is de situatie op de meeste woningmarkten in 
Europa wat verzwakt, maar van een volwaardige nieuwe woningmarktcrisis 
met een verlies van woningbouwinvesteringen van 15 tot 20% in twee jaar - zo-
als in Nederland -  is elders in Noordwest- Europa geen sprake. 

Terugkijkend over de hele crisis is de teruggang op de woningmarkt in Neder-
land alleen overtroffen door landen als Ierland, Spanje en Portugal.  Daarbij 
geldt dat deze landen, in ieder geval Spanje en Ierland, een zeer omvangrijk 
overaanbod aan woningen hadden opgebouwd voorafgaand aan de crisis. In 
Nederland was echter geen sprake van een overaanbod van woningen tijdens 
de uitbraak van de crisis. Het aanbod van nieuwe woningen is de afgelopen 
drie jaar vervolgens fors teruggelopen, maar zelfs dit heeft in ons land geen 
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prijsstabilisatie teweeg kunnen brengen. Nog opmerkelijker wellicht zijn de 
verschillen met de VS, het land waar de bankencrisis en de woningmarktcrisis 
is ontstaan. De bouwproductie is daar weer zodanig aan het herstellen, dat de 
teruggang sinds het uitbreken van de crisis inmiddels minder groot is dan die 
in Nederland. 

De oorzaak van de zeer ongunstige prestaties op de Nederlandse woningmarkt 
in de afgelopen vijf jaar moeten primair worden gezocht bij het (verschil in) 
overheidsbeleid. De discussie is lange tijd vertroebeld door de stelling dat het 
allemaal gaat om ‘vertrouwen’, waarna vervolgens iedere maatregel wordt 
gelegitimeerd door te stellen dat (juist) deze duidelijkheid geeft. Maatregelen 
die middden in een vraagcrisis de woonkosten en de relatieve prijs van het 
wonen doen stijgen (beperking hypotheekrenteaftrek), maatregelen die starters 
die willen toetreden tot de koopmarkt rantsoeneren (steeds strengere krediet-
regels en rigide interpretatie van deze regels door de toezichthouder), maatre-
gelen die de investeringscapaciteit van de corporaties verlagen (verhuurder-
heffing) en als klap op de vuurpijl de wet HOF die investeringen vanuit 
gemeentelijke reserves moeilijker maken (en overigens ook richting water-
schappen ongunstig uitwerken). Daar komt dan nog de zeer ongunstige ont-
wikkeling van de hypotheekrente in ons land bij als belangrijk verschil met 
andere Europese landen en trouwens ook met de VS. De banken hebben zich in 
hun verweer beroepen op de zogenaamde ‘funding gap’. Er is echter geen reden 
waarom de omvang van de spaartegoeden gelijk zou moeten zijn aan de 
omvang van de hypothecaire kredietverlening. Iedere euro spaargeld biedt 
ruimte voot vele euro’s krediet en de omvang van de spaargelden is de laatste 
paar jaar met enkele tientallen miljarden euro’s toegenomen. De hypotheek-
rente is uiteraard niet rechtstreeks door het overheidsbeleid te bepalen, maar 
opvallend is wel hoe weinig aaandacht er is geweest vanuit de mededingings-
autoriteit en vanuit de politiek voor het feit dat Nederlandse huishoudens veel 
meer rente moeten betalen voor hun hypotheeklening dan Duitse, Franse, 
Belgische of zelfs Amerikaanse burgers. 

Nu is het uiteraard niet de bedoeling van het beleid geweest om tijdens een 
woningmarktcrisis langs meerdere kanalen olie op het vuur te gooien. Toch is 
dit wel het resultaat geweest en voorlopig blijft het beleid ook nog negatief 
doorwerken. De achtergrond lijkt te liggen bij de cocktail van bezuinigen, 
hervormen en risicominimalisatie. De bezuinigingen zijn pijnlijk en treffen een 
conjunctuurgevoelige bedrijfstak als de bouw meer dan gemiddeld, maar de 
bouw is zeker niet de enige sector die nadeel ondervindt van bezuinigingen. De 
gerichte maatregelen die hierboven zijn genoemd hebben - met uitzondering 
van de verhuurderheffing - echter slechts een gering belang voor de overheids-
financiën en zijn in die zin zeker niet noodzakelijk geweest. Waardeoordelen 
hebben het publieke woningmarktdebat overheerst en daarbij is nauwelijks 
aandacht besteed aan de gevolgen van het beleid voor de investeringen in 
Nederland. Dat terwijl de terugang van de bouwinvesteringen tijdens de crisis 
alleen al goed zijn voor een gecumuleerd productieverlies van 2% bbp. 

Uiteindelijk zullen marktkrachten het tij op de woningmarkt keren. Dat ge-
schiedt ten eerste door de verkrapping van de markt als gevolg van de scherpe 
daling van het aanbod. De toevoegingen aan de woningvoorraad blijven inmid-
dels al drie jaar fors achter bij de structurele huishoudensgroei. Het staat vast 
dat bij de huidige aantallen vergunningen, het aanbod ook de komende twee 
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jaar eenzelfde beeld zal laten zien. Zolang de vraag niet telkens verder blijft 
dalen, komt er een moment waarop het aanbod zal zijn gezakt tot (onder) het 
niveau van de vraag. 

Aan de vraagzijde spelen prijzen een belangrijke rol. Tot nu toe heeft de prijs-
daling waarschijnlijk eerder een negatieve invloed op de vraag gehad. Dit loopt 
langs de lijn van de prijsverwachtingen. Zolang prijzen in een gestaag dalende 
lijn lijken te zitten, zullen velen het beeld hebben dat de bodem nog niet is 
bereikt. Er moet ook worden geconstateerd dat diegenen die alleen al het 
afgelopen jaar hun aankoopbeslissing met een jaar hebben opgeschoven, 
daarvoor goed zijn beloond. Dit is geen kwestie van vertrouwen, maar gedrag 
van calculerende burgers. Zeer belangrijk voor het omslagpunt is het moment 
waarop aan de prijsdalingen een eind komt. Vanaf dat moment zijn de lage 
prijsniveaus uiteraard juist gunstig voor de woningvraag en met de aantrek-
kende vraag stijgen de prijzen, wat weer verwachtingen van verdere prijsstij-
ging in de hand kan werken. 

Belangrijk is in ieder geval om vast te stellen dat de Nederlandse woningprijzen 
niet overgewaardeerd zijn. Het aanbod van nieuwe woningbouwprojecten ligt 
niet stil omdat de prijzen te hoog zijn, maar omdat deze te laag zijn. Project-
ontwikkelaars wijzen vaak op het feit dat nieuwbouw niet meer goed kan 
concurreren met de bestaande bouw. Dit is uiteraard een andere manier om te 
zeggen dat de prijzen te ver zijn weggezakt. Er zal dan eerst prijsherstel moeten 
komen om het aanbod ook weer achter de vraag aan te laten lopen. Op termijn 
worden deze krachten steeds sterker en hier ligt ook de verklaring voor het 
verwachte herstel op de woningmarkt in de periode 2015-2018. Er is onzeker-
heid over het omslagpunt op de markt, maar op middellange termijn zal 
herstel optreden. Als het herstel komt, zal het bovendien krachtig zijn. De 
nieuwbouw van woningen zou in deze periode wel eens groeicijfers kunnen 
vertonen van bijna 10% per jaar. 

Voor de utiliteitsbouw geldt dat deze ook hard is getroffen tijdens de crisis. Hier 
speelde de zwakke uitgangssituatie een belangrijke rol. Met name het over-
aanbod van kantoren maakte dat de vraaguitval bijzonder hard doorwerkte 
naar de productie. De investeringen in de maatschappelijke gebouwenvoorraad 
boden aanvankelijk enig tegenwicht, maar door steeds grotere bezuinigingen is 
het beeld hier gaandeweg verslechterd. Op termijn zorgen marktkrachten ook 
hier voor herstel, maar het pad is langer en veel minder dynamisch dan bij de 
woningmarkt. 

De grond, water- en wegenbouw wist zich lange tijd redelijk aan de crisis te 
onttrekken, maar de klappen bij de locatieontwikkeling en de forse bezuini-
gingen bij de overheden hebben de productie flink geraakt. Op middellange 
termijn zal de vraag vanuit opdrachtgevers in de markt weer kunnen aantrek-
ken, terwijl ook het werk rond locatieontwikkeling weer kan toenemen. De 
groei wordt de komende jaren wel gedrukt door bezuinigingen op budgetten 
van rijk en lagere overheden, zodat er per saldo sprake is van gematigd herstel.

Meest zorgwekkend in het afgelopen jaar was de situatie op de bouwarbeids-
markt. Inmiddels zijn 50.000 arbeidsjaren verloren gegaan, waarvan 40.000 van 
werknemers. In de komende twee jaar gaan nog eens ruim 25.000 arbeidsjaren 
verloren. De werkgelegenheid in de bouw is dan zes jaar onafgebroken gedaald 
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met een verlies van bijna 80.000 arbeidsjaren als resultaat. Meest opvallend in 
2012 was de scherpe stijging van de werklooosheid. De werkloosheid in de 
bouw is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld van 6% naar 11%. 

Een bijzonder zorgelijke ontwikkeling is de forse stijging van de werkloosheid 
onder oudere bouwvakkers. Deze groep is doorgaans relatief goed beschermd 
op de arbeidsmarkt, maar door de kaalslag van inkrimpingen en een record-
aantal faillissementen, is de baanzekerheid ook voor deze groep sterk terug-
gelopen. Aangezien oudere werknemers duidelijke lagere werkhervattings-
kansen hebben dan jongere werknemers, is de werkloosheid onder 55-plussers 
enorm gestegen. Momenteel is het werkloosheidspercentage onder 55-plussers 
gestegen tot maar liefst 17%. Dit percentage zal de komende jaren verder 
oplopen en gevreesd moet worden dat het herstel van de bouwproductie op 
middellange termijn voor deze groep te laat komt. Daarmee wordt overigens 
door de betrokkenen niet alleen een hoge sociale prijs betaald, maar ontstaat 
ook een hoge economische prijs. Werknemers die vanaf hun 55ste nooit meer 
aan de slag komen, betekenen een fors verlies aan arbeidsaanbod en aan 
arbeidscapaciteit.

Deze kwestie staat uiteraard niet los van beslissingen rond een eventuele 
investeringsimpuls, het wel of niet volledig verplicht aflossen van de hypo-
theek, strenge of iets minder strenge leenregels en de uitwerking van de 
verhuurderheffing. De politieke keuzes die hier nog worden gemaakt zijn 
belangrijk voor de kans op een snellere stabilisatie op de arbeidsmarkt. 
Ouderen die hun baan behouden hebben op middellange termijn een goed 
perspectief, diegenen die na hun vijfstige buiten de boot vallen en jaren langs 
de kant staan zullen lage werkhervattingskansen hebben, ook als de vraag weer 
duidelijk aantrekt. 
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Samenvatting

De bouwproductie in het afgelopen jaar

Na de crisis in 2009 en 2010 en een kortstondige opleving in het begin van 2011 
is de bouwproductie in 2012 opnieuw fors teruggelopen. Als gevolg van de euro-
crisis raakte de Nederlandse economie voor de tweede maal in korte tijd in een 
recessie. De bouwproductie werd zwaar getroffen en kromp het afgelopen jaar 
met 7%, waarbij de investeringen over een breed front wegzakten. Alleen het 
onderhoud van gebouwen handhaafde zich op het niveau van 2011. De bouw-
productie heeft sinds het aanbreken van de crisis in 2012 een nieuw dieptepunt 
bereikt (€ 52,4 miljard in prijzen 2011).

De terugval in investeringen liep weinig uiteen tussen de woningbouw, utili-
teitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw. In de woningbouw daalde het 
nieuwbouwvolume met 10%. De productiedaling bij de herstel en verbouw van 
woningen was met 9% nauwelijks minder omvangrijk. Het wegvallen van de 
impuls van de tijdelijke btw-verlaging speelde een rol bij deze sterke productie-
daling. In de utiliteitsbouw daalden de nieuwbouw en de herstel en verbouw 
met respectievelijk 9 en 7%. Bij het onderhoud van zowel woningen als van 
utiliteitsgebouwen stabiliseerde het productievolume. De gww-productie nam 

Bron: EIB

Figuur 1 Volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde in de bouw  
 en het overige bedrijfsleven in 2010-2012 (jaar-op-jaarmutaties  
 in procenten)

Bron: EIB
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met 7% af, waarbij vooral de nieuwbouw met een daling van 9½% sterk werd 
getroffen. De terugval in het gww-onderhoud bleef beperkt tot 3½%.

De bouw in 2013

In de tweede helft van 2012 verslechterde de economische situatie in de 
eurolanden opnieuw. In het derde kwartaal werd Nederland met een daling van 
het bbp van 1½% ten opzichte van het voorgaande kwartaal relatief sterk 
getroffen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie in 
2013 opnieuw zal krimpen, waarbij pas in de tweede helft van 2013 enig 
economisch herstel optreedt. De verslechterde economische situatie in 2012 en 
2013 heeft belangrijke gevolgen voor de bouwproductie in 2013.
De totale bouwproductie daalt in 2013 naar verwachting met 5%, waarbij alle 
onderdelen krimpen. Na de forse productieverliezen in 2009 en 2010 is in 2012 
en 2013 zo sprake van een tweede fase van teruggang. De totale bouwproductie 

Tabel 1 Bouwproductie1 per sector, 2011-2018

Bron: EIB

 Miljoen € Jaarlijkse veranderingen3 (%)

 20112 20123 2012 2013 2014 20184

Woningbouw
- nieuwbouw 11.487 10.350 -10 -8½ 3 9
- herstel en verbouw 6.492 5.900 -9 -8 -1½ 6

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 7.817 7.125 -9 -5 2 3½
- herstel en verbouw 4.353 4.050 -7 -2 3½ 4

Onderhoud gebouwen 9.158 9.150 0 -1½ -1 1½

GWW
- nieuwbouw 8.874 8.025 -9½ -3½ -1 2
- onderhoud 5.724 5.525 -3½ -2½ 0 1½

Externe onderaanneming 2.449 2.275 -7 -5 ½ 4

Totaal bouw 56.354 52.400 -7 -5 ½ 4

1 Exclusief projectontwikkelaars, interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo   
 uitvoer diensten en handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2011,   
 exclusief btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
4 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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daalt in 2013 tot het voorlopige dieptepunt van € 49,9 miljard (prijzen 2011) en 
ligt hiermee ruim 20% onder het niveau van voor het uitbreken van de crisis.
De belangrijkste uitkomsten van de ramingen worden in tabel 1 samengevat. 

De totale woningbouwproductie neemt in 2013 met 8½% af. De daling van de 
nieuwbouw en de herstel en verbouw van woningen loopt nauwelijks uiteen. 
Naast de verslechterde economische situatie spelen hierbij ook beleidsmaatre-
gelen een rol. De in het Lente- en Regeerakkoord opgenomen beperkingen van 
de hypotheekrenteaftrek verlagen de vraag naar woonkwaliteit. Hiermee 
worden de investeringen in woningen gedurende een langere periode gedrukt. 
De voorgenomen verhuurderheffing heeft negatieve gevolgen voor de kasstro-
men van corporaties, waardoor ook de investeringen en het onderhoud worden 
beperkt. De vergunningverlening is in 2012 al sterk teruggelopen bij de corpora-
ties. De corporaties werden vorig jaar ook al geconfronteerd met scherpere 
liquiditeitseisen vanuit het toezicht en de noodzaak om de problemen rond 
Vestia te gaan oplossen.
Ondanks de sterke afname van het aantal vergunningen in 2012 (41.000 wonin-
gen) blijft de daling van het aantal voltooide woningen door eerder afgegeven 
vergunningen in 2013 nog beperkt tot 51.500. Hiermee is een situatie bereikt 
waarbij de woningbouwproductie fors achterblijft bij de uitbreiding van het 
aantal huishoudens. Dit betekent dat de bezettingsgraad van woningen verder 
stijgt. Onder invloed van de koopkrachtdaling bij consumenten en de teruglo-
pende kasstromen bij corporaties neemt het onderhoud van woningen met 
1½% af.
Bij de utiliteitsbouw zet de productiedaling in 2013 ook door, al is deze beperk-
ter dan bij de woningbouw. Door lagere bezettingsgraden en verslechterde 
winstperspectieven neemt de nieuwbouw in opdracht van de marktsectoren 
verder af en door bezuinigingen neemt ook de nieuwbouw van de budgetsecto-
ren af. De daling van de totale nieuwbouw bedraagt 5% in 2013. De herstel en 
verbouw van utiliteitsgebouwen reageert wat minder sterk op de conjunctuur-
schommelingen en daalt met 2%. 
Het onderhoud van utiliteitsgebouwen wordt vaker uitgesteld of soberder 
uitgevoerd. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen daalt hierdoor met 2%. 
De terugval in nieuwbouwprojecten en de bezuinigingen van lagere overheden 
zorgen voor een daling van de gww-productie met 3%. Daarbij zal de nieuw-
bouw naar verwachting iets sterker teruglopen dan het onderhoud.

De bouw in 2014

Bij een gematigd herstel van de Nederlandse economie in 2014 kan de bouw 
zich in dat jaar stabiliseren. Enig herstel kan optreden bij de nieuwbouw van 
woningen en utiliteitsgebouwen. Het vergt vanwege de benodigde doorlooptijd 
van projecten enige tijd voordat het herstel van de vraag in de bouwproductie 
doorwerkt. In 2014 neemt de nieuwbouwproductie van woningen met 3% toe. 
Het aantal voltooide woningen neemt in deze situatie toe tot 53.000. Het herstel 
wordt hierbij gematigd door beleidsmaatregelen. Deze zorgen ervoor dat de 
herstel- en verbouwproductie met 1½% nog licht verder krimpt. De utiliteits-
nieuwbouw herstelt door de aantrekkende economische groei met 2%, terwijl 
de herstel en verbouw hier met een groei van 3½% iets sneller reageert op het 
economisch herstel. Bij het onderhoud van woningen en utiliteitsgebouwen is 
sprake van enige krimp in 2014. In 2014 wordt ook nagenoeg een stabilisatie 
van de gww-productie voorzien. Bij de gemeenten dalen de investeringen door 
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bezuinigingen en de opleving van nieuwbouwprojecten biedt hiertegen nog 
onvoldoende compensatie. Ook bij het Rijk en bedrijven dalen de investeringen 
door bezuinigingen. Het gww-onderhoud blijft op het niveau van 2013.

Vooruitzichten voor de periode 2015-2018

Vanaf 2015 kan de bouwproductie weer duidelijk herstel vertonen. In de jaren 
2015-2018 neemt de totale bouwproductie met gemiddeld 4% per jaar toe. Het 
sterkste herstel vindt plaats bij de nieuwbouw van woningen. De groei van de 
woningvoorraad loopt in deze periode geleidelijk weer op richting de groei van 
het aantal huishoudens. Wel wordt het bouwvolume gedrukt door kabinets-
maatregelen ten aanzien van de koopwoningen. De negatieve effecten van de 
beperking van de hypotheekrenteaftrek zijn groter dan de positieve effecten 
van de verlaging van de overdrachtsbelasting. Ook de investerings- en onder-

Orderportefeuilles in de bouw

De maandelijkse conjunctuurenquête die het EIB onder bouwbedrijven 
uitvoert, laat sinds de beperkte opleving in het begin van 2011 een dalen-
de ontwikkeling van de orderportefeuilles zien. Na een ongekende scher-
pe daling in de zomer van 2008 toonden de orderportefeuilles van de 
woning- en de utiliteitsbouw in de eerste helft van 2011 een opleving. 
Deze opleving was van beperkte duur. Vanaf de zomer van 2011 dalen de 
orderportefeuilles van de woningbouw en de gww in gestaag tempo 
verder tot 5,1 maanden, hetgeen ver onder de al lage niveaus van 2010 ligt. 
De orderportefeuilles in de utiliteitsbouw daalden eerst, maar liepen in de 
tweede helft van 2011 vervolgens weer op. Ook dit herstel was tijdelijk. De 
orderportefeuilles in de utiliteitsbouw liggen in november van 2012 
inmiddels onder het laagste niveau van 2010. De ontwikkeling van de 
orderportefeuilles in de bouw wijzen duidelijk in de richting van verdere 
krimp van de bouwproductie in 2013.

Orderportefeuilles in de bouw (maanden werk)

Bron: EIB
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houdsactiviteiten van corporaties staan onder druk door de verhuurderheffing. 
Zonder het pakket aan maatregelen in het Lente- en Regeerakkoord zou de 
bouwproductie op middellange termijn bijna 15% hoger kunnen uitvallen dan 
nu het geval zal zijn. Het aantal voltooide woningen loopt op tot 
73.000 in 2018. De nieuwbouwproductie neemt hierbij met gemiddeld 9% per 
jaar toe, waarbij onder invloed van het beleid wel minder dure woningen 
worden gebouwd. Ook de herstel en verbouw van woningen groeit ondanks 
dezelfde beleidsinvloeden op middellange termijn met gemiddeld 6% per jaar 
nog relatief sterk.
De overige onderdelen van de bouwproductie laten in deze periode een meer 
gematigde groei zien. De opleving van de utiliteitsbouw wordt beperkt door het 
gematigde productieherstel bij bedrijven, de aanhoudende leegstand van 
kantoren en de bezuinigingen bij de overheden. De utiliteitsbouw kan een 
beperkte groei realiseren van gemiddeld 3½% per jaar. De groei van de herstel 
en verbouw ligt met gemiddeld 4% per jaar daarbij iets boven die van de 
nieuwbouw.
De groei van de onderhoudsmarkt bedraagt op middellange termijn gemiddeld 
1½% per jaar. Door het uitblijven van koopkrachtverbetering en een bescheiden 
economische groei is er slechts beperkte ruimte voor meer onderhoudsuitgaven. 
Als gebruikelijk groeit het onderhoud van de utiliteitsgebouwen sterker dan dat 

Tabel 2 Bouwproductie1 per sector, 2012-2018, mln euro

Bron: EIB

 2012 2013 2014 2018

Woningbouw
- nieuwbouw 10.350 9.475 9.750 13.775
- herstel en verbouw 5.900 5.425 5.350 6.750

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 7.125 6.750 6.875 7.900
- herstel en verbouw 4.050 3.975 4.125 4.825

Onderhoud gebouwen 9.150 9.000 8.900 9.400

GWW
- nieuwbouw en herstel 8.025 7.750 7.675 8.300
- onderhoud 5.525 5.375 5.375 5.700

Externe onderaanneming 2.275 2.150 2.150 2.525

Totaal bouw 52.400 49.900 50.200 59.175

1 Exclusief projectontwikkelaars, interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo   
 uitvoer diensten en handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2011,   
 exclusief btw
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van woningen.
Bij de gww biedt het budget van het Rijk weinig ruimte voor extra uitgaven. De 
groei komt vooral van de bedrijven en bij de lagere overheden is ook sprake van 
enig herstel in samenhang met de aantrekkende nieuwbouwprojecten. De 
gww-productie neemt in de periode 2015-2018 met gemiddeld 2% per jaar toe. 
De rijksinvesteringen zullen met gemiddeld een ½% per jaar groeien, terwijl die 
van de lagere overheden en bedrijven met gemiddeld 2% toenemen. Het 
gww-onderhoud groeit met gemiddeld 1½% per jaar.

De totale bouwproductie zal in de periode 2015-2018 naar verwachting met 
gemiddeld 4% per jaar toenemen. In 2018 wordt hiermee een productieniveau 
bereikt van € 59,2 miljard. Dit is € 9½ miljard meer dan op het dieptepunt in 
2013, maar ligt nog altijd € 5 miljard onder het niveau van 2008. De productie-
cijfers voor de verschillende jaren en de verschillende onderdelen van de bouw 
zijn in niveaus (constante prijzen) weergegeven in tabel 2.

Vooruitzichten voor de woningbouw

Na een kortstondige opleving in 2011 is de woningbouwproductie in 2012 
opnieuw sterk teruggelopen. Deels kwam dit door de verslechterde economi-
sche situatie als gevolg van de eurocrisis en de strengere handhaving van de 
gedragscode door de AFM bij het verstrekken van hypotheken, maar voor een 
belangrijk deel ook door de aanhoudend hoge hypotheekrente en de in het 
Lente- en Regeerakkoord aangekondigde beleidsmaatregelen. Zo drukt de 
beperking van de hypotheekrenteaftrek de vraag naar woondiensten van 
huiseigenaren en leidt de verhuurderheffing tot een aanzienlijke vermindering 
van de kasstromen van corporaties, waarvan de investeringen al onder druk 
stonden door het lage aantal transacties en de gedaalde woningprijzen. De 
effecten van deze maatregelen drukten voor een deel al de productie in 2012. 
Terwijl in andere Europese landen de woningbouwproductie in 2012 vrijwel 
gelijk bleef, liet in Nederland de woningbouwproductie een scherpe daling van 
naar verwachting 9½% zien. Het nieuwbouwvolume nam in 2012 met 10% af. 
Het aantal voltooide woningen daalde in 2012 tot 52.000. Het aantal vergunnin-
gen daalde tot een nieuw dieptepunt van 41.000 woningen, hetgeen meer dan 
een halvering is van het aantal in 2008. Ook andere voorlopende indicatoren als 
de verkopen van nieuwe woningen, de opdrachten van architecten en de order-
portefeuilles bereikten in 2012 een dieptepunt sinds het uitbreken van de crisis.

De daling van de woningbouwproductie zet dan ook in 2013 verder door. De 
totale woningbouwproductie daalt onder invloed van het teruggelopen aantal 
verleende vergunningen en de eerder genoemde beleidsmaatregelen met 8½% 
opnieuw fors. Het aantal voltooide woningen bereikt in dat jaar het voorlopige 
dieptepunt van 51.500. 

In de verwachtingen voor de woningbouw is uitgegaan van het weer aantrek-
ken van de vergunningverlening in de marktsector in de loop van 2013. In die 
situatie stabiliseert het aantal opgeleverde woningen in 2013 en 2014 rond ruim  
50.000. Als het aantal verleende vergunningen van nieuwbouwwoningen volgend 
jaar echter nog geen herstel vertoont, zal de bouwproductie in 2014 nog verder 
wegzakken. In dat geval daalt het aantal opgeleverde woningen richting 47.000 
en zal de nieuwbouwproductie in 2013 en 2014 in totaal 10% extra dalen.
Op middellange termijn (2015-2018) wijzen zowel aan de aanbodzijde als de 



17

vraagzijde onderliggende krachten duidelijk in de richting van herstel van de 
nieuwbouwproductie van woningen. 

Aan de aanbodzijde geldt dat de woningbouwproductie inmiddels zo ver is 
teruggezakt dat deze aansluiting gaat vinden bij de sterk gedaalde vraag. Het 
woningaanbod zal dan geleidelijk weer oplopen in de richting van de groei van 
het aantal huishoudens. Het aantal voltooide woningen loopt geleidelijk op tot 
73.000 in 2018 en komt hiermee in lijn met de structurele huishoudenstoena-
me. Daarmee heeft de structurele groei van het aantal huishoudens in de jaren 
2010-2016 de groei van de woningvoorraad met 130.000 overtroffen. Afgezet 
tegen de groep (mobiele) eerste huizenkopers tot 45 jaar zou dit neerkomen op 
een verhoging van de toetredingsleeftijd tot de koopsector met anderhalf jaar. 
Impliciet is in de raming verondersteld dat deze hogere toetredingsleeftijd 
structureel wordt.
Aan de vraagzijde gaan de inmiddels stevig gedaalde koopprijzen de vraag 
stimuleren. Het dilemma hier is dat, terwijl de lagere prijsniveaus aantrekkelijk 
zijn voor koopstarters, de prijsontwikkeling juist stimuleert om de koopbeslis-
sing nog uit te stellen. De bodem in de prijzen wordt door het verkrappen van 
het aanbod gelegd, waardoor de woningbouwproductie in ons land ook in 
internationaal perspectief ver en langdurig is weggezakt. Op het moment dat 
de bodem in de prijsvorming wordt bereikt, kan het herstel krachtig zijn. 
Tijdens de kortstondige opleving in de loop van 2010 hebben we ook kunnen 
vaststellen dat de verkopen weer stevig aantrokken na de zeer zware daling in 
de woningverkopen in de daaraan voorafgaande periode. In 2012 was dit ook 

Bron: EIB

Figuur 2 Woningbouwproductie, 2000-20181 (mld euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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het geval in de Verenigde Staten. 
Voor de sociale huurwoningen is niet de vraag, maar het aanbod bepalend. Het 
aanbod van sociale huurwoningen wordt op middellange termijn beperkt door 
de beperkte investeringsmogelijkheden van corporaties
De nieuwbouwproductie groeit met gemiddeld 9% per jaar. Door de beperkte 
koopkrachtontwikkeling en de beleidsmaatregelen uit het Lente- en Regeerak-
koord is er weinig ruimte voor meer kwaliteitsvraag per woning. De nieuw-
bouwproductie komt in 2018 uit op € 13,8 miljard (prijzen 2011). Dit niveau ligt 
5% lager dan het niveau van voor de crisis in 2008.

Bij herstel en verbouw van woningen spelen deels dezelfde ontwikkelingen een 
rol als bij de nieuwbouwproductie. Wel is de invloed van de conjunctuur op de 
herstel- en verbouwproductie beperkter. Door het wegvallen van de impuls 
door de tijdelijke btw-verlaging voor de arbeidskosten bij bestaande woningen 
blijft het verschil met de nieuwbouw beperkt en daalt de herstel en verbouw in 
2012 met 9%. Pas in 2014 wordt na een daling van 8% in 2013 en 1½% in 2014 
het dieptepunt bereikt. Vanaf 2015 vindt ook in de herstel en verbouw een 
dynamisch herstel plaats van gemiddeld 6% per jaar in de periode 2015-2018, 
waarbij het productieniveau oploopt tot € 6,8 miljard (prijzen 2011) in 2018.

Vooruitzichten voor de utiliteitsbouw

De kortstondige opleving van de utiliteitsbouw in 2011 beperkte zich met name 
tot de niet-vergunningsplichtige bouwwerken (minder dan € 50.000). Het 
bouwvolume van de grotere projecten nam in 2011 wel af. In 2012 en 2013 zet 
de daling van de totale utiliteitsbouwproductie verder door en bereikt in 2013 
een nieuw dieptepunt. 
In 2012 daalde de nieuwbouw van vrijwel alle gebouwtypen met uitzondering 
van die van winkels. De investeringen van de marktsectoren daalden onder 
invloed van de verslechterde economische ontwikkeling, maar ook de investe-
ringen in zorggebouwen, scholen en overige gebouwen namen in dat jaar af. De 
nieuwbouw daalde in totaal met 9% en de herstel en verbouw van utiliteitsge-
bouwen bleef hier met een daling van 7% weinig bij achter.
In 2013 zet de daling van de utiliteitsbouwproductie in beperktere mate door. 
Op basis van de afgegeven vergunningen, welke in 2012 een nieuw dieptepunt 
bereikten, zal de utiliteitsnieuwbouw in 2013 met 5% dalen. De nieuwbouw van 
winkels neemt in 2013 toe en die van schoolgebouwen stabiliseert. De nieuw-
bouw van overige gebouwtypen daalt, waarbij de nieuwbouw van kantoren het 
sterkst wordt getroffen. De productie van herstel en verbouw krimpt in 2013 
met 2%. Hiermee wordt in 2013 het (voorlopige) dieptepunt van de utiliteits-
bouw bereikt met een productievolume van € 10,7 miljard (constante prijzen). 
Dit is bijna 30% onder het niveau van 2008.
Pas in 2014 is sprake van een beperkt herstel van de utiliteitsbouw, nadat in de 
voorgaande jaren de productie sterk is weggezakt. In de nieuwbouw zijn het 
met name de bedrijfsruimten en de niet-vergunningsplichtige projecten die 
snel op de aantrekkende economie reageren. Ook de nieuwbouw van zorgge-
bouwen trekt dat jaar weer aan. In de jaren 2015-2018 breidt het herstel zich uit 
tot de andere gebouwtypen, met uitzondering van kantoren waar dan nog 
steeds sprake is van hoge leegstand. De groei wordt in de jaren 2015-2018 wel 
getemperd door de beperkte economische groei en de druk op overheden om te 
bezuinigen. De nieuwbouw groeit in deze jaren met gemiddeld 3½% per jaar en 
die van de herstel en verbouw met 4% per jaar. De totale utiliteitsbouw komt 
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Bron: EIB

Figuur 3 Nieuwbouwproductie utiliteitsgebouwen naar gebouwtype, 
 2011-2018 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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Figuur 4 Utiliteitsbouwproductie, 2000-20181 (mld euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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hiermee in 2018 op een productieniveau van € 12,7 miljard (prijzen 2011), 
hetgeen nog beduidend lager (15%) is dan het niveau in 2008.

Vooruitzichten voor het onderhoud van gebouwen

De verslechterde economische situatie zorgt voor extra druk op de budgetten 
van consumenten, corporaties en andere vastgoedeigenaren. Dit leidt tot een 
prikkel om onderhoud doelmatiger uit te voeren of uit te stellen. Na een 
stabilisatie van de onderhoudsproductie van gebouwen in 2012 neemt het 
onderhoud in 2013 met 1½% af. Het onderhoud van woningen wordt bovendien 
getroffen door de gevolgen van de verhuurderheffing voor corporaties. De 
onderhoudsproductie van woningen daalt in 2013 en 2014 met respectievelijk 
1½ en 1%. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen reageert met enige vertraging 
op de economische ontwikkeling en daalt in 2013 en 2104 met respectievelijk 2 
en 1½%.
Vanaf 2015 neemt het onderhoud van gebouwen met gemiddeld 1½% per jaar 
weer toe, maar de groei is in historisch perspectief wel beperkt doordat de 
koopkracht van consumenten nauwelijks toeneemt en de opleving bij bedrijven 
ook zeer gematigd is. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen groeit in deze 
periode met gemiddeld 2% per jaar. De groei van het onderhoud van woningen 
is beperkter en groeit met gemiddeld 1% per jaar. In 2018 komt het totale 
productievolume van het onderhoud van gebouwen uit op € 9,4 miljard (con-
stante prijzen) en bereikt hiermee hetzelfde niveau als in 2008.

Bron: EIB

Figuur 5 Onderhoudsproductie van gebouwen, 2000-20181 
 (mld euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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Vooruitzichten voor de gww

Pas vanaf 2012 wordt de gww sterk door de gevolgen van de crisis getroffen. In 
2012 nam de totale gww-productie met 7% af. De daling van de investeringen 
van het Rijk bleef beperkt tot 1½%. Vooral de gww-productie in opdracht van 
gemeenten en bedrijven liep sterk terug. De teruglopende nieuwbouw van 
woningen en andere gebouwen zorgde voor minder gww-productie rond het 
bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties en de gemeenten vermin-
derden onder druk van de bezuinigingen de gww-uitgaven. Zowel de investe-
ringen als het onderhoud werden hierdoor getroffen. De nieuwbouw en herstel 
nam met 9½% af en het onderhoud met 3½%.
In 2013 en 2014 wordt opnieuw een daling van de gww-productie verwacht. 
Aanvankelijk blijven in 2013 de investeringen van het Rijk nog op peil, maar 
onder andere door de structurele verlaging van het investeringsfonds nemen 
deze in 2014 met 3½% af. Bij de lagere overheden wordt een krimp verwacht 
van respectievelijk 3½% in 2013 en een ½% in 2014, als gevolg van de bezuini-
gingen en een verdere afname van de b&u-gerelateerde werkzaamheden 
(bouw- en woonrijp maken). Het onderhoud daalt in 2013 met 2½% en blijft in 
2014 op dit niveau steken. 
In de jaren 2015-2018 neemt de totale gww-productie toe met gemiddeld 2% 
per jaar. De gww-productie in opdracht van de lagere overheden neemt met 
gemiddeld 2½% per jaar toe, vooral door het aantrekken van de b&u gerelateer-
de werkzaamheden. De rijksinvesteringen zullen naar verwachting door de in 
het Lente- en Regeerakkoord opgenomen bezuinigingen gemiddeld met slechts 

Bron: EIB

Figuur 6 Gww-productie, 2000-20181 (mld euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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een ½% per jaar groeien. Door het economisch herstel neemt de gww-productie 
in opdracht van bedrijven met gemiddeld 2% per jaar toe. Het gww-onderhoud 
groeit met gemiddeld 1½%, waarbij deels sprake is van het inhalen van eerder 
uitgesteld onderhoud. In 2018 bereikt de totale gww-productie het niveau van 
€ 14,0 miljard (constante prijzen), hetgeen 4% onder het niveau van 2011 ligt.

De bouw regionaal

De regionale ontwikkeling van de bouwproductie wijkt af van de eerder be-
schreven nationale ontwikkeling door verschillen in specifieke kenmerken als 
de bevolkingsomvang en -opbouw, de samenstelling van de werkgelegenheid 
en de samenstelling van de gebouwenvoorraad. Bovendien kan het door de 
overheid gevoerde beleid verschillend uitwerken per provincie.
Tabel 3 geeft een samenvatting van de regionale verdeling van de totale bouw-

Bron: EIB

Tabel 3 Regionale verdeling van de totale bouwproductie, 2011-2013 
 (mln euro, prijzen 2011)

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

  20111 20122 20132 20122 20132

Noord
Groningen  1.704 1.660 1.605 -2½ -3½
Friesland  1.761 1.815 1.825 3 ½
Drenthe  1.290 1.285 1.220 -½ -5

Oost
Overijssel  3.877 3.590 3.310 -7½ -8
Flevoland  1.245 1.200 1.165 -3½ -3
Gelderland  7.296 6.905 6.515 -5½ -5½

West
Utrecht  4.500 3.845 3.530 -14½ -8
Noord-Holland  7.754 7.520 7.335 -3 -2½
Zuid-Holland  13.255 11.710 11.140 -11½ -5

Zuid
Zeeland  1.613 1.740 1.410 8 -19
Noord-Brabant  8.601 7.995 7.715 -7 -3½
Limburg  3.457 3.135 3.130 -9½ 0

Nederland  56.354 52.400 49.900 -7 -5

1 Voorlopige cijfers 
2 Raming
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productie voor de periode 2011-2013. De regionale verdeling van de totale 
bouwproductie is gebaseerd op informatie uit voortgangsstatistieken en 
vergunningverleningen. Voor de regionale verdeling van respectievelijk de 
woningbouw, de utiliteitsbouw, onderhoud gebouwen en de gww-productie 
wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken. 

De bouwproductie in de meeste provincies ontwikkelt zich binnen een redelijke 
bandbreedte rondom de landelijke groei. Het beeld wordt in grote lijnen 
bepaald door de fasering van de effecten van de afzonderlijke bouwsectoren 
(zie de regionale verdeling in de afzonderlijke hoofdstukken). De verschillen in 
ontwikkeling tussen de provincies worden vooral veroorzaakt door de woning- 
en utiliteitsbouw. De verschillen bij het onderhoud en de gww lopen minder 
sterk uiteen. 
In 2012 lieten de Randstedelijke provincies Zuid-Holland en Utrecht een veel 
sterkere daling van de bouwproductie zien. Dit gold zowel voor de woning- als 
de utiliteitsbouw. Ook de woningbouw in Limburg daalde relatief veel sterker 
dan gemiddeld. Friesland zag als enige provincie de totale bouwproductie nog 
groeien, vooral door een sterke toename van de utiliteitsbouw. In 2013 valt de 
woningbouw in Zeeland sterk terug, waardoor de totale bouwproductie met 
bijna 20% daalt. Dit is het gevolg van het gereedkomen van een groot aantal 
projecten met kwalitatief hoogwaardige woningen, waardoor het vergunnin-
genvolume in 2011 met 50% toenam. Alleen de provincies Friesland en Limburg 
weten de totale bouwproductie in 2013 te stabiliseren.

De arbeidsmarkt in de bouw

De bouwwerkgelegenheid is afgelopen jaar door de tweede fase van neergang 
sterk getroffen. In de periode 2009-2012 is in navolging van de daling van de 
bouwproductie de totale werkgelegenheid  in de bouwnijverheid met ruim 
40.000 arbeidsjaren afgenomen. De daling trof vooral de werknemers. Met de 
daling van de inzet van gedetacheerden en uitzendkrachten bedraagt het totale 
verlies aan werkgelegenheid inmiddels al ruim 50.000 arbeidsjaren. In 2014 
stabiliseert de bouwproductie, maar de werkgelegenheid zal volgend jaar 
niettemin verder dalen. In 2013 en 2014 neemt de werkgelegenheid in de bouw 
nog verder af. Wel neemt de inhuur van gedetacheerden en uitzendkrachten in 
2014 weer toe. In deze jaren daalt de werkgelegenheid van werknemers en 
zelfstandigen in de bouw verder met 24.000 arbeidsjaren tot 407.000 arbeidsja-
ren in 2014. Het verlies van werkgelegenheid is volledig geconcentreerd bij 
werknemers. Hiermee is sprake van een periode van zes jaar van onafgebroken 
krimp van de werkgelegenheid in de bouw. De totale werkgelegenheid in de 
bouwnijverheid is in de periode 2008-2014 dan gedaald met 68.000 arbeidsja-
ren. Als de inzet van uitzendkrachten en gedetacheerden in de bouw wordt 
meegenomen, dan bedraagt de krimp zelfs 77.000 arbeidsjaren. In feite wordt 
de omvang van het werkgelegenheidsverlies in de bouwnijverheid nog onder-
schat door meetproblemen rond het arbeidsvolume van zelfstandigen. Het 
aantal werkzame zelfstandigen is tijdens de crisis volgens het CBS niet ge-
daald, maar informatie over de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren van 
zelfstandigen geeft aan dat ondanks de groei van het aantal zelfstandigen het 
totale arbeidsvolume moet zijn gekrompen. Pas vanaf 2015 zal de totale 
werkgelegenheid in de bouw weer gaan toenemen. De extra personeelsbehoef-
te wordt eerst opgevangen door inhuur van uitzendkrachten, gedetacheerden 
en zelfstandigen, maar bedrijven nemen ook weer meer eigen personeel aan. 
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De werkgelegenheid van werknemers stijgt in de periode 2015-2018 gemiddeld 
met 3½%. Het volume van de zelfstandigen blijft hier met een groei van een ½% 
bij achter, omdat de extra vraag naar zelfstandigen eerst het (gemeten) produc-
tiviteitsverlies zal moeten compenseren. In 2018 bedraagt de totale bouwwerk-
gelegenheid naar verwachting 472.000 arbeidsjaren, hetgeen 23.000 arbeidsja-
ren onder het niveau van 2008 ligt. Het aandeel van zelfstandigen in de 
werkgelegenheid in de bouw neemt hierbij toe tot 22% in 2018. Ondanks het 
herstel van de werkgelegenheid van werknemers neemt het aantal werkne-
mers binnen de CAO’s van de uitvoerende bouw op middellange termijn naar 
verwachting nog verder af. De werkloosheid is in een jaar tijd verdubbeld en 
heeft in december 2012 het hoogste niveau sinds de aanvang van de crisis 
bereikt. De terugval in werkgelegenheid treft vooral de oudere werknemers. 
Het werkloosheidspercentage onder 55-plussers is nu 17% terwijl dit percen-
tage voor werknemers in de leeftijd 35-45 jaar tegen de 10% ligt. Bovendien 
maken deze ouderen beduidend minder kans om het werk te hervatten.

Tabel 4 Werkgelegenheid in de bouw, 2008-20181 (dzd arbeidsjaren)

Bron: EIB

  2008 2011 2012 2013 2014 2018

Werknemers 378 350 336 317 309 352
Zelfstandigen 97 98 98 98 98 100
Totaal bouwnijverheid 475 448 434 415 407 452
Uitzendkrachten/ 
gedetacheerden 20 10 10 10 11 20

Totaal bouwgerelateerd 495 458 444 425 418 472

1 De jaren 2012 t/m 2018 zijn ramingen

Onzekerheden

Hiervoor is al kort stilgestaan bij enkele onzekerheden rond de ramingen. Zo 
speelt bij de woningbouw de timing van het herstel een belangrijke rol. Daar-
naast zal bij verschillende beleidsmaatregelen nog een nadere invulling 
plaatsvinden. Deze hebben onder meer betrekking op de verhuurderheffing, de 
kredietregels en de conditie bij de kapitaalverstrekking van hypotheken. Verder 
bestaat onzekerheid in welke mate de investeringen in gebouwen en infra-
structuur worden getroffen door de bezuinigingen en de invloed hierbij van de 
Wet Houdbaarheid Overheid Financiën (HOF). Naast deze onzekerheden zijn 
uiteraard ook de onzekerheden rond de algemeen economische ontwikkeling 
van toepassing.
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013’ biedt bouwbedrij-
ven en andere partijen in de bouwkolom inzicht in de ontwikkeling van de 
productie en werkgelegenheid van de bouwsector in de periode 2013-2018. 
Algemene en gespecialiseerde bouwbedrijven, projectontwikkelaars, toeleve-
ranciers, financiers en overheden kunnen hiermee hun bedrijfsvoering en 
strategische beslissingen aan de sterk veranderende ontwikkelingen aanpassen.

In dit rapport wordt voor de verschillende deelmarkten binnen de bouw 
gedetailleerd ingegaan op de vooruitzichten op de korte en de middellange 
termijn. Het gaat daarbij om combinaties van soorten werk en types bouwpro-
duct. De volgende hoofdcategorieën worden onderscheiden:

• nieuwbouw van woningen;
• herstel en verbouw van woningen;
• onderhoud van woningen;
• nieuwbouw van utiliteitsgebouwen;
• herstel en verbouw van utiliteitsgebouwen;
• onderhoud van utiliteitsgebouwen;
• investeringen in infrastructuur;
• onderhoud van infrastructuur;
• externe onderaanneming.

Het begrip bouwproductie
In dit rapport wordt de ontwikkeling van de binnenlandse bouwproductie 
beschreven. Met bouwproductie wordt de productie van bedrijven uit de 
bedrijfstak bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven bedoeld. Vanaf dit jaar 
wordt de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI’08) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gehanteerd. In deze nieuwe bedrijfsindeling valt de bouwproduc-
tie onder de bedrijfstakken 41, 42 en 43 (voorheen 45). Deze bedrijfstakken 
beslaan nu de volgende onderdelen:

• algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) en projectontwikkeling
 - projectontwikkeling 
 - algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
• grond-, water- en wegenbouw (gww) (geen grondverzet) 
 - bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
 - leggen van kabels en buizen
 - bouw van overige civieltechnische werken 
• gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
 - slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
 - bouwinstallatie
 - afwerking van gebouwen 
 - dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
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In deze publicatie wordt de productie van projectontwikkelaars buiten be-
schouwing gelaten. Bij de cijfers voor de werkgelegenheid is geen onderscheid 
te maken en is de werkgelegenheid voor projectontwikkelaars wel meegeno-
men. 

Het productiebegrip is gedefinieerd als de bruto toegevoegde waarde van de 
bedrijven (lonen, winsten, afschrijvingen) plus het verbruik van materialen en
materieel. Het gaat hier om het bedrijfstakconcept. In deze definitie blijven 
zwartwerk, doe-het-zelfwerk en bouwkundige werkzaamheden van niet-bouw-
bedrijven (zoals onderhoudsdiensten van woningcorporaties) buiten beschou-
wing. Dit is in tegenstelling tot het brancheconcept, waarin dergelijke werk-
zaamheden wel zijn opgenomen. Cijfers die zijn gebaseerd op het laatstgenoemde 
concept, komen aanzienlijk hoger uit. Het EIB gebruikt branchecijfers bijvoor-
beeld voor de vergelijking met de bouwproductie in andere landen1.

Alle productiebedragen zijn genoteerd in vaste prijzen van 2011, het meest 
recente realisatiejaar van de Nationale rekeningen van het CBS. Prijzen zijn 
exclusief btw. De ontwikkelingen en de prognoses hebben betrekking op het 
volume van de productie. Als bijvoorbeeld een groei van 3% wordt geraamd, is 
daar niet de bouwkostenstijging bij inbegrepen. Als deze 2% bedraagt, komt de 
omzetgroei dus globaal uit op 5%.

1 Zie Euroconstruct, ‘The Construction Market in Europe’, Munich, December 2012.

Bron: EIB

Figuur 1.1 De bouwproductie naar sector, procentuele verdeling, 2011

Bron: CBS
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Verhoudingen
In figuur 1.1 is aangegeven hoe de totale bouwproductie over de verschillende 
onderdelen van de bouwproductie in 2011 was verdeeld. Hierbij zijn voor de 
investeringen in woningen, utiliteitsgebouwen gww-werken de nieuwbouwac-
tiviteiten en herstel- en verbouwactiviteiten samengenomen. De investeringen 
zijn goed voor 70% van de bouwproductie. Het onderhoud neemt 26% voor zijn 
rekening. De restpost ‘externe onderaanneming’ bestaat uit werkzaamheden 
van bouw- en bouwinstallatiebedrijven die in onderaanneming zijn uitgevoerd 
voor partijen buiten de bouw. Het gaat daarbij vooral om werk voor projectont-
wikkelaars die zelf als hoofdaannemer van werken optreden.
Binnen deze hoofdcategorieën worden weer deelmarkten onderscheiden die 
afzonderlijk voor de ramingen worden onderscheiden. Het gaat hierbij om 
deelmarkten naar het soort bouwproduct (bijvoorbeeld koop- of huurwoningen, 
agrarische gebouwen, kantoren) of naar het soort opdrachtgever (bijvoorbeeld 
Rijk of gemeenten, privaat of publiek).

1.2 Achtergronden

Conjunctuur
De ontwikkeling van de bouw kent een duidelijke samenhang met de conjunc-
tuur. Als indicator voor de conjunctuur geldt de ontwikkeling van het bruto 
binnenlands product (bbp). Het zijn vooral de nieuwbouw en, in mindere mate, 
de herstel- en verbouwactiviteiten in de b&u die zeer conjunctuurgevoelig zijn. 
De gww-productie en het onderhoud van gebouwen zijn minder conjunctuur- 
gevoelig. 

Het jaar 2012 werd gekenmerkt door een verdere verslechtering van de econo-
mische situatie in de eurolanden. Sinds november 2012 zit de economie van de 
17 eurolanden officieel in een recessie. Met name in de zuidelijke landen is de 
situatie zorgelijk. Ook Nederland heeft relatief sterk te lijden onder deze crisis. 
Er is sprake van toegenomen baan- en inkomensonzekerheid en het consu-
mentenvertrouwen is laag. Voor 2012 gaat het CPB uit van een bbp-krimp van 
1%, waarbij na een stabilisatie in de eerste helft van het jaar de krimp zich 
geheel concentreerde in de tweede helft van het jaar. Dalende werkgelegenheid 
en reële lonen, lagere huizenprijzen en een slechtere situatie van pensioen-
fondsen leidden tot afnemende particuliere consumptie. Lage bezettingsgraden 
resulteerden in afnemende bedrijfsinvesteringen en de overheid bezuinigde. 
Alleen de export wist een groei te realiseren, hoewel ook deze onder invloed 
van de Europese krimp en de matig groeiende wereldhandel sinds het derde 
kwartaal lijkt ingezakt. 

Het CPB verwacht dat pas in de tweede helft van 2013 enig economisch herstel 
optreedt. De totale groei over 2013 wordt geraamd op - ½%2.
Hierbij wordt aangenomen dat Europese leiders nèt genoeg doen om een 
verdere escalatie van de schuldencrisis te voorkomen en daarbij orthodoxe 
maatregelen niet schuwen. Net als in 2012 wordt verwacht dat alleen de uitvoer 
positieve groeicijfers laat zien. De huishoudensconsumptie en overheidsbeste-
dingen zullen voor het derde achtereenvolgende jaar dalen en ook de binnen-
landse investeringen zullen verder afnemen. 

2 Zie CPB, Decemberraming 2012, CPB Policybrief 2012/07, Den Haag.
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Op middellange termijn wordt uitgegaan van een bbp-groei van 1¾%3. Deze 
groei wordt gerealiseerd door aantrekkende bedrijfsinvesteringen en groeiende 
wereldhandel. De huishoudensconsumptie zal nauwelijks groeien en de 
overheidsinvesteringen zullen met ¼% dalen. Het overheidstekort zal tussen 
2012 en 2017 afnemen van 3,7% tot 1,4% van het bbp. Het kabinet-Rutte-
Asscher zal dit realiseren door een combinatie van hogere collectieve lasten en 
lagere collectieve uitgaven. 

De werkloosheid loopt op sinds mei 2011 en zal in 2012 uitkomen op 5¼% van 
de beroepsbevolking. De economische krimp van 2012 zal een vertraagd effect 
hebben op de arbeidsmarkt. Het aantal faillissementen en niet-verlengde 
contracten neemt toe. Tussen 2011 en 2014 zal het aantal werklozen stijgen van 
387 duizend naar 535 duizend. Hierna zal de werkgelegenheid weer aantrekken. 
Deze werkloosheid is vergelijkbaar met de hoge werkloosheid van de jaren ’90, 
maar het is laag in Europees perspectief waar de gemiddelde werkloosheid 11% 
bedraagt. 

3 Het CPB hanteerde in november 2012 in de publicatie ‘Actualisatie Nederlandse economie tot 
 en met 2017 (verwerking Regeerakkoord)’ voor de middellange termijn een gemiddelde   
 jaarlijkse bbp-groei van 1½%. Verondersteld is dat het verslechterde economische beeld voor  
 de jaren 2012 en 2013 leidt tot een extra groei op middellange termijn.

Bron: EIB

Figuur 1.2 Ontwikkeling van de economie, bedrijfsinvesteringen en 
 bouwproductie, 2004-2012 (jaar-op-jaarmutaties in procenten) 

Bron: CBS, CPB, EIB
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Onzekerheden rond de ramingen 

Uitgangspunt voor de ramingen is het meest recente economisch beeld 
voor Nederland van het CPB, waarin voor 2012 wordt uitgegaan van een 
krimp van een ½%. De economische situatie in 2013 en de daaropvolgende 
jaren is echter met onzekerheid omgeven. De onzekerheid treft zowel het 
moment van herstel als de kracht van herstel. Vanwege deze onzekerheid 
kan het economisch beeld voor Nederland veranderen en daarmee ook 
het beeld voor de bouwnijverheid. 
Naast onzekerheden ten aanzien van de algemene economische uitgangs-
punten spelen voor de bouw ook specifieke onzekerheden een rol bij de 
ramingen. In het Lente- en Regeerakkoord zijn maatregelen afgesproken 
die in de komende jaren een stevig negatief effect op de bouwproductie 
zullen hebben. 

Op korte termijn ligt het beeld voor de bouw vanwege de gebruikelijke 
doorlooptijden van bouwprojecten voor een groot deel al vast. Ook kan 
voor belangrijke categorieën van de bouwproductie veel van voorlopige 
indicatoren gebruik worden gemaakt. Orderportefeuilles, vergunningen en 
vastgestelde overheidsbudgetten bieden belangrijke informatie voor de 
toekomst. De onzekerheid rond de economische ontwikkeling zal vooral 
de ontwikkelingen voor de bouw op middellange termijn beïnvloeden. 
Deze onzekerheid werkt via andere economische perspectieven door in de 
vraag naar gebouwen en infrastructurele werken. Ook kan de onzekerheid 
direct op de vraag ingrijpen. In de eerste plaats gaat het hierbij om de 
mate waarin en de wijze waarop de noodzakelijke bezuinigingen van het 
Rijk en andere overheden worden ingevuld. Hier is een aantal beleidskeu-
zes te maken die verschillend uitwerken voor de bouwgerelateerde investe-
ringen van overheden. Zo is het onzeker in hoeverre de wet Houdbaarheid 
Openbare Financiën (HOF) ook de investeringen van waterschappen zal 
raken.

Verder geldt dat rondom de op de woningmarkt gerichte ingrepen in het 
Lente- en Regeerakkoord extra onzekerheid bestaat over de impact ervan 
op de woningbouwproductie. Het gaat hierbij zowel om de beperking van 
de hypotheekrenteaftrek, waarbij het vooral de vraag is in welke mate al 
sprake was van anticipatiegedrag in de afgelopen jaren, als om de gevol-
gen van de verhuurderheffing op het investeringsgedrag van corporaties. 

De bouw in Europa
De bouw is een vooral op de binnenlandse vraag georiënteerde bedrijfstak met 
beperkte grensoverschrijdende activiteiten. Dit betekent niet dat de ontwikke-
lingen in de ons omringende landen zonder betekenis zijn voor de Nederlandse 
bouw. Toeleveranciers van een aantal bouwmaterialen opereren wel op Euro-
pese schaal, waardoor afzetontwikkelingen in andere Europese landen ook 
gevolgen kunnen hebben voor die in Nederland. Ook zijn de grote bouwcon-
cerns in ons land internationaal georiënteerd; grofweg een derde van hun 
concernomzet wordt behaald in het buitenland4. Dit levert vooral werk op voor 

4 Zie CPB, Decemberraming 2012, CPB Policybrief 2012/07, Den Haag.
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lokale buitenlandse onderaannemers en/of werkmaatschappijen. Een deel van 
de buitenlandse omzet heeft betrekking op werk in Duitsland of België binnen 
een betrekkelijk korte afstand van de eigen vestiging. Voor bedrijven uit de 
grensstreken biedt het bouwen over de grens een serieus alternatief. 

In figuur 1.3 zijn de recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de verschil-
lende onderdelen van de bouwmarkt in de andere landen van het Eurocon-
structgebied5 samengevat. De ontwikkelingen in Spanje en Ierland zijn niet 
meegenomen om de cijfers niet de laten vertekenen door de uitzonderlijk hoge 
terugval van de bouwproductie in deze landen. Per type bouwwerk (woningen, 
utiliteitsgebouwen en gww-werken) is de ontwikkeling van de totale bouw 
(nieuwbouw, herstel en verbouw, onderhoud) weergegeven. De cijfers zijn 
ontleend aan Euroconstruct6, een samenwerkingsverband van negentien 
Europese instituten die zich bezighouden met onderzoek naar de bouwmarkt 
en de bouwarbeidsmarkt.

Ook in het Euroconstructgebied zijn de gevolgen van de Europese crisis zicht-
baar in de bouwproductiecijfers. Voor 2012 wordt voor alle onderdelen van de 
bouw - woningbouw, utiliteitsbouw en gww - een forse daling van de productie 
verwacht. De totale productiedaling bedraagt ruim 2%. Nederland doet het, met 

5 Het Euroconstructgebied omvat: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk,  
 Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije,   
 Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.  
6 Euroconstruct, Summary Report, Munich, December 2012.

Bron: EIB

Figuur 1.3 Ontwikkeling van de bouwproductie naar sector in andere   
 Europese landen (exclusief Spanje en Ierland), procentuele   
 verandering, 2008-2014

Bron: Euroconstruct 
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een totale productiedaling van 7%, op alle drie de onderdelen van de productie 
slechter dan de andere 16 landen gemiddeld. Voor 2013 lijkt het tij voor de 
woningbouw en gww in Europa te keren en wordt er een lichte groei verwacht. 
De utiliteitsbouw blijft achter en vertoont ook in 2013 nog een krimp. De totale 
bouwproductie zal met 0,2% toenemen. Voor 2014 is voor de burgerlijke- en 
utiliteitsbouw weer een groei voorzien; bij de woningbouw is het herstel het 
meest krachtig. Gww vertoont nog een minieme krimp. Het totale herstel zal 
gestaag verlopen; pas na 2020 zal de productie weer op het niveau van 2008 zijn. 

Vergeleken met andere Europese landen is in Nederland de te verwachten 
krimp in bouwproductie in 2012 fors, alleen Spanje, Portugal en Ierland doen 
het slechter. Grote vraag na het crisisjaar 2012 is wanneer het herstel komt en 
hoe krachtig dit herstel zal zijn. Het herstel in Nederland lijkt relatief laat te 
komen. Terwijl veel landen in 2013 weer een groei van de bouwproductie laten 
zien, wordt voor Nederland nog een bovengemiddelde krimp verwacht. Het 
herstel in Nederland komt later, maar is ook krachtiger. In 2015 wordt alleen 
voor Ierland en Slowakije een hogere groei van de totale bouwproductie 
verwacht. 

Uit historische cijfers komt naar voren dat Nederland vergeleken met andere 
Euroconstructlanden ook sterk geleden heeft onder de recessie van 2009. De 
bouwproductie kromp harder dan die van andere Europese landen. Een verkla-
ring werd gelegd in het verschil in samenstelling van de bouwproductie. De 
Nederlandse bouwproductie bestaat meer dan in andere landen uit conjunc-
tuurgevoelige nieuwbouw en minder uit herstel en verbouw en onderhoud. 

Bron: EIB

Figuur 1.4 Ontwikkeling van de nieuwbouwproductie van woningen in  
 Nederland en in andere Europese landen (exclusief Spanje en  
 Ierland), procentuele verandering, 2008-2014

Bron: Euroconstruct 
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Figuur 1.4 toont de ontwikkeling van de productie van nieuwbouwwoningen in 
Nederland en in andere Europese landen.
Uit deze vergelijking komt naar voren dat de daling in de andere landen voor 
de nieuwbouw van woningen in omvang iets minder is dan die van Nederland, 
maar dat het verschil vooral een faseverschil betreft. In de andere Europese 
landen reageerde de woningbouwproductie sneller en minder heftig op de 
recessie van 2009. Dit heeft onder andere te maken met de relatief lange 
doorlooptijden van Nederlandse bouwprojecten. Het jaar 2010 was voor Neder-
land een jaar waarin de woningbouw nog fors afnam, zeker in vergelijking met 
andere Europese landen. In 2012 en 2013 is de krimp forser dan in de rest van 
Europa. Naar verwachting zal de woningbouwproductie in Nederland op 
middellange termijn veel sterker terugveren dan in de andere Europese landen. 

1.3 Indeling van het rapport 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 komen de sectorale bouwmarktramingen 
aan de orde. Deze hoofdstukken richten zich achtereenvolgens op de woning-
bouw, de utiliteitsbouw, het onderhoud van gebouwen (woningen en utiliteits-
gebouwen) en de grond-, water- en wegenbouw. Per sector worden de recente 
ontwikkelingen op de verschillende deelmarkten geanalyseerd en wordt 
onderzocht of en in welke mate in de toekomst veranderingen optreden in de 
omstandigheden waaronder de bedrijven in deze specifieke sectoren moeten 
opereren. Ook wordt stil gestaan bij de effecten van de maatregelen uit het 
Regeerakkoord op de specifieke onderdelen van de bouwproductie. Naast de 
centrale variant zal er een variant worden gepresenteerd waarin het Europees 
herstel driekwart jaar later plaatsvindt.

Voor deze rapportage zijn landelijke bouwmarktramingen opgesteld voor de 
korte (2013 en 2014) en de middellange termijn (2015-2018). In de bouw is het 
kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd. Veel van deze bedrijven zijn in hoofdzaak 
gericht op de lokale of de regionale markt. Per onderdeel worden de landelijke 
ramingen daarom ook gesplitst naar provincie. In aansluiting daarop komen in 
hoofdstuk 6 de gevolgen van de geraamde bouwproductie voor de vraag op de 
arbeidsmarkt aan de orde. De analyse vindt plaats op het niveau van werkne-
mers, zelfstandigen (waaronder zelfstandigen zonder personeel) en bij de bouw 
gedetacheerd personeel. Dit hoofdstuk is dit jaar uitgebreid met ramingen van 
de werkgelegenheid van werknemers naar beroepsgroep in de uitvoerende 
bouw7.

7 Dit is de werkgelegenheid van werknemers die de CAO’s Van de bouwnijverheid,   
 natuursteen of bitumineus dakdekken vallen.
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2 Woningbouw 

Na een korte opleving begin 2011 is in 2012 en 2013 opnieuw sprake van een forse 
daling van de woningbouwproductie van totaal 17%. De productie komt hiermee 33% 
lager te liggen dan voor de crisis, terwijl in andere Europese landen weer sprake is van 
groei. De oorzaak moet, naast de verslechterde economische groei en de aanhoudend 
hoge hypotheekrente, tevens gezocht worden in de aangekondigde beleidsmaatregelen. 
Op middellange termijn zullen marktkrachten zorgen voor herstel van de woningvraag. 
De woningbouwproductie kan in de periode 2015-2018 met ongeveer 8% per jaar 
toenemen.

2.1 Algemeen beeld

Na jaren van crisis en een kortstondige opleving in het begin van 2011 is de 
woningbouwproductie in 2012 opnieuw fors teruggelopen. Het dieptepunt van 
de crisis wordt naar verwachting in 2013 bereikt. Ten opzichte van het produc-
tievolume in 2008 ligt het niveau van de woningbouwproductie dan 33% lager. 
Hiermee wijkt Nederland opvallend af van de rest van Europa. De verklaring 
moet, naast de aanhoudend hoge hypotheekrente en de verslechterde econo-
mische situatie, ook worden gezocht in de in 2012 aangekondigde beleidsmaat-
regelen die de woningmarkt hard raken.
Op middellange termijn herstelt de woningbouwproductie tot het niveau dat 
nodig is om de gebruikelijke uitbreidings- en vervangingsvraag op te vangen. 
Ook als er geen sprake is van inhaalvraag zal het herstel krachtig zijn. De groei 
van de woningvoorraad blijft hiermee in de periode 2015-2018 echter nog 
steeds achter bij de groei van het aantal huishoudens (figuur 2.1). Dit verschil 
zal in 2016 zijn opgelopen tot ruim 130.000 woningen. Dit impliceert dat 

Tabel 2.1 Woningbouwproductie, 2011-2018 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen euro Jaarlijkse verandering1 (%)

 2011 2012 2012 2013 2014 20182

Nieuwbouw 11.487 10.350 -10,0 -8,5 3,0 9,0
Herstel en verbouw 6.492 5.900 -9,0 -8,0 -1,5 6,0

Totaal 17.979 16.250 -9,5 -8,5 1,5 8,0

1 Raming
2 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Tabel 2.2 Bouwvergunningen, naar woningtype en opdrachtgever, 
 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 2011 20121 20131 20141 20181

Woningtype
Huur 22.466 15.000 17.000 20.500 21.000
Koop 35.237 26.000 36.500 46.000 47.000

Opdrachtgever
Woningcorporaties en 
overheid 16.027 12.500 9.500 11.000 16.500
Bouwers voor de markt 33.779 23.500 38.000 48.000 43.500
Overige particulieren 6.732 5.000 6.000 7.500 8.000

Totaal2 56.538 41.000 53.500 66.500 68.000

1 Raming
2 Verschillen in optelling komen door afrondingsverschillen

Bron: EIB

Figuur 2.1 Uitbreiding woningvoorraad en aantal huishoudens (beide 
 linker as, huishoudens 5-jaars voortschrijdend gemiddelde) en 
 gecumuleerd verschil (rechter as), 2010-2016

Bron: CBS, EIB
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starters op de koopwoningmarkt hun woningbehoefte structureel pas ander-
half jaar later kunnen effectueren. Ook als hierin geen verandering optreedt, 
zal de woningbouwproductie op middellange termijn jaarlijks met 8% groeien.
De huishoudensgroei vertoont onder invloed van de demografische ontwikke-
ling een dalende trend en het beleid heeft ook op middellange termijn een 
drukkend effect op de bouwproductie. Hierdoor blijft het niveau van de woning-
bouwproductie op middellange termijn onder het niveau van voor de crisis.

2.2 Recente ontwikkelingen op de woningmarkt

De eerste helft van 2012 kenmerkte zich door een sterke verslechtering van een 
breed aantal indicatoren die doorgaans vooruitlopen op de woningbouwpro-
ductie. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in 2012 opnieuw sterk 
gedaald (figuur 2.2). De prijsdaling sinds het begin van de crisis bedroeg 16% 
nominaal (2012, derde kwartaal). In januari 2012 was dit nog 9%. De prijsdaling 
over de eerste drie kwartalen van 2012 is dus verantwoordelijk voor 44% van de 
totale prijsdaling sinds de crisis. Met name in juni daalden de woningprijzen 
sterk. De prijsdaling vindt over de hele linie plaats, maar eengezinswoningen 
zijn iets harder in prijs gedaald dan appartementen. 

De transacties van koopwoningen vertonen veel fluctuaties van kwartaal op 
kwartaal. Ook hier is de trend echter neerwaarts. In het derde kwartaal van 
2012 is het aantal transacties gehalveerd ten opzichte van het niveau van voor 
de crisis, waarbij geldt dat ook in 2007 en 2008 zich reeds een daling voordeed 
in het aantal transacties. In het vierde kwartaal van 2012 werd door de NVM 
overigens een stijging van het aantal transacties gerapporteerd, mogelijk onder 
invloed van het ingaan van de kabinetsmaatregelen per januari 2013 (zie 

Bron: EIB

Figuur 2.2 Prijsindex bestaande koopwoningen, 2008-2012
 (index 2008III=100)

Bron: CBS/Kadaster, bewerking EIB

80

85

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012



36

paragraaf 2.4). Het gaat hier echter niet om extra vraag, maar om een verschui-
ving van de vraag. Deze transacties zullen dus ten koste gaan van transacties 
die anders begin 2013 geregistreerd zouden zijn.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde in de eerste helft van 2012 
met 40% en kwam daarmee onder het niveau van de eerste helft van 2009 
(figuur 2.3). Voor de crisis werden nog 36.000 nieuwbouwwoningen per jaar 
verkocht (in 2007). Nadat dit aantal in 2011 tot 19.000 was gedaald, zal dit dus 
naar verwachting in 2012 nog veel lager liggen.
De orderportefeuille voor de woningbouw liet in 2012, na een aanvankelijke 
opleving in 2011, opnieuw een daling zien. Hiermee ligt het aantal maanden 
werk dat woningbouwbedrijven aan orders hebben bijna op de helft van het 
hoogtepunt in 2008 (figuur 2.4).
Het aantal afgegeven bouwvergunningen is eveneens sinds de crisis fors 
gedaald. De grootste daling is voor rekening gekomen van de bouwers voor de 
markt. De afgifte van vergunningen aan corporaties bleef aanvankelijk stabiel, 
maar ook daar zet vanaf 2010 een daling in, die verder doorzet in 2011.
In de eerste tien maanden van 2012 heeft zich de grootste daling van het aantal 
verleende bouwvergunningen voorgedaan sinds de crisis uitbrak. Het aantal 
vergunningen lag ruim de helft lager dan in dezelfde periode van 2008. Met 
name de bouwers voor de markt hebben minder vergunningen aangevraagd: 
van januari tot oktober 2012 is aan deze partijen 38% minder vergunningen 
verstrekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij de woningcorporaties 
bedroeg de daling 26%.

Bron: EIB

Figuur 2.3 Verkopen nieuwe woningen en opdrachten nieuwe architecten,
 2008-2012 (index 2008I=100)

Bron: MNW, CBS, bewerking EIB
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De negatieve woningmarktontwikkelingen vonden plaats tegen de achtergrond 
van een verdere verslechtering van de economische situatie. De Nederlandse 
economie werd in het derde kwartaal van 2012 weer getroffen door een aan-
zienlijke krimp van 1½%. De koopkracht daalde in 2012 met 2%,
de bereidheid tot grote aankopen is in het vierde kwartaal van 2012 opnieuw 
fors gedaald (figuur 2.5). Naast de economische context zijn de getroffen 
beleidsmaatregelen van groot belang. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 2.4.

2.3 Nederland in internationaal perspectief

In Nederland is de ontwikkeling van de woningmarkt en de woningbouwpro-
ductie opvallend negatief vergeleken met andere landen, zowel in Europa als de 
Verenigde Staten. De verklaring ligt niet bij de structuur van de woningmarkt 
zelf. In deze paragraaf staan we eerst stil bij de ontwikkelingen in de rest van 
Europa en de Verenigde Staten, om vervolgens in paragraaf 2.4 de invloed van 
het beleid te bespreken. 

2.3.1  Nederland in Europa

In Nederland is de woningbouwproductie de afgelopen jaren opvallend hard 
getroffen. Van alle West-Europese landen is alleen in Spanje, Ierland en Portu-
gal de productie harder gedaald sinds de crisis in 2008 begon (figuur 2.6). 
Bovendien zorgt de eurocrisis in de rest van Europa weliswaar voor uitstel van 
het herstel, maar niet voor een nieuwe zware terugval in de woningbouwproductie.

Bron: EIB

Figuur 2.4 Ontwikkeling orderportefeuille woningbouw 2001-2012 
 (maanden werk)

Bron: EIB
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De cijfers van de Europese landen die samen Euroconstruct vormen, worden 
vertekend door enkele uitschieters. Zo zien Spanje en Ierland in de jaren 
2008-2013 cumulatief 75% van de woningbouwproductie verdwijnen. Spanje 
nam vóór de crisis 16% van de Europese bouwproductie voor zijn rekening, dus 
een grote productiedaling in dat land is direct zichtbaar in de productiecijfers 
voor heel Europa. Zowel in Ierland als Spanje liet het aantal voltooide wonin-
gen voor de crisis een opvallend hoge groei zien, ook vergeleken met de huis-
houdensgroei. In deze landen bedroeg voorafgaand aan de crisis de woningpro-
ductie 5% respectievelijk 3% van de bestaande voorraad (tabel 2.3), waar deze in 
de overige Europese landen rond 1% lag.  De grote productiedaling in deze 
landen kan dan ook niet los gezien worden van de enorme productiestijging in 
de jaren daarvoor, die een speculatief karakter had. De huishoudenstoename 
lag tussen 2002 en 2007 in deze landen namelijk maar liefst 1½% lager dan de 
jaarlijkse woningproductie als percentage van de voorraad. In Nederland was 
dit niet het geval. In Nederland lag de jaarlijkse toevoeging aan de woningvoor-
raad door de nieuwbouw slechts 0,3% boven de toename van het aantal 
huishoudens.
Waarom verdiept de crisis zich dan in 2012 en 2013 in Nederland, terwijl dit in 
andere Europese landen niet het geval is? Allereerst is opvallend dat de hypo-
theekrente in Nederland duidelijk hoger ligt dan in andere Europese landen 
(figuur 2.7). Ook vergeleken met de risicovrije rentevoet is de hypotheekrente in 
Nederland opvallend hoog (figuur 2.8). Het renteverschil met de risicovrije rente 
(10-jaars staatsobligaties) is in Nederland gestegen van gemiddeld ruim 60 
basispunten (0,6%-punt) over de jaren 2006/2007 tot bijna 300 basispunten in 

Bron: EIB

Figuur 2.5 Consumentenvertrouwen en bereidheid tot grote aankopen, 
 saldo positieve en negatieve antwoorden, 2007-2012

Bron: CBS
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Tabel 2.3 Groei huishoudens en woningvoorraad in drie Europese 
 landen, gemiddelde groei in procenten per jaar, 2002-2011

Bron: EIB

 2002-2007 2008-2011

Woningvoorraad
Spanje 3,0 1,5
Ierland 5,0 0,6
Nederland 1,0 0,6

Huishoudensgroei 
Spanje  1,5 1,2
Ierland  3,3 1,6
Nederland  0,7 0,9

Verschil 
Spanje 1,5 0,3
Ierland 1,6 -1,0
Nederland 0,3 -0,3

Bron: EIB

Figuur 2.6 Woningbouwproductie Nederland en Europa, 
 (index 2008=100)

Bron: EIB
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Bron: EIB

Figuur 2.7 Hypotheekrente in vier Europese landen, 2004-2012 

Bron: EIB
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Figuur 2.8 Staatsrente 10 jaar in vier Europese landen, 2004-2012

Bron: EIB

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nederland Duitsland Frankrijk België



41

2012. Ook het verschil met de 3-maands Euribor rentevoet is fors gestegen, van 
100 basispunten voor de crisis naar 450 basispunten op dit moment. In beide 
gevallen gaat het om ongeveer een vervijfvoudiging van het rente-écart. Een 
dergelijke stijging valt moeilijk te rijmen met de toename van de woningmarkt-
risico’s in Nederland. Weliswaar zijn de gedwongen verkopen gestegen van 
1.961 woningen in 2008 tot 2.811 in 2011, maar met minder dan 0,1% van de 
voorraad koopwoningen liggen deze nog steeds op een zeer laag niveau. 
Bovendien was in 2012 weer sprake van een daling van de gedwongen verko-
pen met 5%. Van alle gedwongen verkopen in 2011 en 2012 betreft ongeveer 
10% een hypotheek verstrekt onder Nationale hypotheekgarantie (NHG). 
Hiermee is dit percentage, na een aanvankelijke daling in 2008/2009, weer op 
het niveau van voor de crisis. Er lijkt hier eerder sprake van gebrekkige concu-
rentie en arbitrage op de secondaire markt voor hypotheekverstrekking. Zie ook 
de EIB-publicatie “Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt” (2012).

2.3.2  Verenigde Staten

Het huidige niveau van het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwo-
ningen ligt in Nederland ten opzichte van de situatie voor de crisis relatief lager 
dan in de Verenigde Staten (figuur 2.9), terwijl in de VS inmiddels sprake is van 
een opleving. In de VS zijn daarnaast de koopprijzen in de loop van 2011 en 
2012 gestabiliseerd. Deze prijsstabilisatie heeft vervolgens geleid tot een 
opleving van het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen. Uit de cijfers 
van de VS blijkt tevens dat, als het herstel zich aandient, het hard kan gaan. Zo 
ligt het aantal afgegeven bouwvergunningen voor koopwoningen in de Verenig-

Bron: EIB

Figuur 2.9 Afgegeven bouwvergunningen voor koopwoningen, VS en 
 Nederland, index per kwartaal, 2007III-2012III 
 (index 2007III=100)

Bron: EIB
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de Staten over de eerste drie kwartalen van 2012 28% hoger dan in dezelfde 
periode een jaar eerder (figuur 2.9).

Naast de aanhoudend hoge hypotheekrente en de ongunstige economische 
ontwikkeling, moet de grote teruggang van de woningbouwproductie in 
Nederland vergeleken met de andere Europese landen dan ook vooral in de 
context worden geplaatst van de getroffen (beleids)maatregelen. In de volgende 
paragraaf wordt hierop ingegaan.

2.4 Invloed van het beleid

Tijdens de crisis is de hypotheekverstrekking aangescherpt: de normen voor 
een maximale hypotheek in de gedragscode van banken zijn aangescherpt en 
de AFM is hier strenger op gaan handhaven. Zo zijn de condities voor starters 
met gunstige inkomensperspectieven inmiddels sterk ingeperkt. Recent komen 
daar de kabinetsmaatregelen bovenop: beperking van de hypotheekrenteaftrek 
en een verdere beperking van het maximaal te lenen bedrag. 

De verschillende maatregelen die in het Lente- en Regeerakkoord zijn genomen, 
komen op lange termijn neer op een lastenverzwaring richting de woningmarkt 
van € 7 miljard per jaar. De belangrijkste ingreep betreft de hypotheekrenteaf-
trek, deze wordt met € 7 miljard teruggebracht. Afgezet tegen de huidige 
renteaftrek van € 12 miljard is dit een reductie van de renteaftrek met bijna 
60%.Voor de koopsector staat hier een verlaging van de overdrachtsbelasting 
met € 2 miljard tegenover. Een modelberekening wijst uit dat de beperkende 
maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek per saldo een prijsdrukkend effect 
hebben van 5%. Een deel hiervan is vermoedelijk al ingeprijsd.
Ten slotte moet de verhuurderheffing in 2017 een bedrag van € 2 miljard per 
jaar opleveren, waarvan ongeveer 90% door de corporaties moet worden 
opgebracht. Door de huurliberalisering zien woningcorporaties hun huurin-
komsten stijgen, maar deze stijging is onvoldoende om de verhuurderheffing te 
betalen. Hiervan verdienen de corporaties slechts € 0,6 miljard terug in de vorm 
van hogere huurruimte. Het negatieve effect op de kasstroom van woningcor-
poraties bedraagt hiermee € 1 miljard. Dit bedrag komt overeen met de helft 
van de huidige positieve kasstroom. De huurliberalisatie leidt daarnaast wel tot 
extra kwaliteitsvraag, omdat een deel van de onderconsumptie door het 
huurpuntenstelsel wordt opgeheven.
Voor de doorrekening op de bouwproductie is ervan uitgegaan dat de helft van 
het effect op de cash flow van woningcorporaties wordt gevonden door verla-
ging van de operationele kosten en onderhoud en dat de andere helft via lagere 
investeringen moet worden gerealiseerd. Bij deze uitgangspunten nemen de 
investeringen van de corporaties met 20% af. Afgezet tegen een investeringsvo-
lume van € 5 miljard per jaar, gaat het hier dan om een reductie met € 1 miljard 
per jaar. Daarnaast nemen de onderhoudsuitgaven met ongeveer 10% af, een 
bedrag van € 200 miljoen per jaar. De sterke daling in de vergunningverlening 
(voor een klein deel ook al tot uiting komend in de feitelijke bouwproductie) 
kan niet los worden gezien van de aanhoudende discussies over ingrepen in de 
koop- en huurmarkt en de feitelijke maatregelen in het Lente- en Regeerak-
koord. Zo daalden de huizenprijzen volgens opgave van het CBS/Kadaster juist 
in juni zeer sterk (figuur 2.2). 
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De daling van de vergunningverlening zet zich door in een daling van de 
productie in 2013, waarna het beleid in de periode 2014-2024 maximaal door-
werkt op de productie, die € 3,7 miljard lager uitvalt dan zonder de ingrepen uit 
het Lente- en Regeerakkoord het geval zou zijn. Aangezien autonome markt-
ontwikkelingen tot een toename van de vraag leiden, is het effect van het 
kabinetsbeleid dat dit herstel hierdoor (in belangrijke mate) wordt beperkt. Het 
effect van de verhuurderheffing wordt meer uitgebreid besproken in de EIB-
publicatie “Woningcorporaties en verhuurderheffing” (2012).

Tabel 2.4 Effect van beleid Lente- en Regeerakkoord op 
 woningbouwproductie

Bron: EIB

Maatregel Bouwproductie Totaal
 (mln euro per jaar) (mrd €)

 1e jaar 2e tot 10e Lange
  jaar termijn

Annuïtaire aflossing -1.750 -3.500 -250 -48
Aftrektarief van 52% naar 38% -700 -1.400 -100 -19
OVB-tarief van 6% naar 2%
 1.050 2.100 150 28
Totaal effect koopsector1

 -1.500 -3.000 -200 -39
Verhuurderheffing -600 -1.200 -200 -22
Kwaliteitsvraag huurliberalisatie
 250 500 50 18
Totaal effect huurliberalisatie -370 -700 -150 -4

Totaal effect2  -1.850 -3.700 -350 -43

1 Inclusief samenstellingseffecten
2 Verschillen optelling komen door afronding

2.5 Nieuwbouw van woningen

Korte termijn
In 2012 komt de woningbouwproductie, na een korte opleving in 2011, opnieuw 
in een dal terecht, als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen. In 
2012 en 2013 krimpt de nieuwbouwproductie naar verwachting met bijna 20%.
Als in 2013 de woningmarkt weer aantrekt, zal naar verwachting vooral het 
vergunningenniveau voor de bouwers van de markt weer toenemen, zodat 
vanaf 2014 de woningbouwproductie stabiliseert. Alleen in dat geval zal het 
aantal opgeleverde woningen in 2013 en 2014 stabiliseren rond ruim 50.000 
woningen (figuur 2.11). Een jaar later herstel zorgt ervoor dat de nieuwbouw-
productie in beide jaren nog verder daalt (-10%).
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Het aantal afgegeven bouwvergunningen in opdracht van woningcorporaties 
zal onder invloed van de kabinetsmaatregelen in 2013 naar verwachting met 
25% verder dalen (tabel 2.2). Het aantrekken van de bouwvergunningen komt in 
2013 dus geheel voor rekening van de bouwers voor de markt en de particulie-
ren die in eigen opdracht woningen laten bouwen.
De te verwachten ontwikkelingen naar huur en koop volgen uit de vergunning-
uitgifte naar opdrachtgever. Hierbij is er vanuit gegaan dat, net als in 2010 en 
2011, bijna 70% van de vergunningen die door woningcorporaties aangevraagd 
worden een huurwoning betreft. Bij de bouwers voor de markt is dit ruim een 
kwart van de vergunningaanvragen. De bouwers voor de markt gaan daarbij 
relatief wat meer huurwoningen bouwen.

Middellange termijn
Op middellange termijn kan het herstel snel gaan. Vanuit de marktontwikkelin-
gen is een aantal factoren er voor verantwoordelijk dat weer sprake is van 
krachtige groei van de woningvraag. 
Aan de aanbodzijde geldt dat de woningbouwproductie inmiddels zo ver is 
teruggezakt dat deze aansluiting gaat vinden bij de sterk gedaalde vraag.
Daarmee is in 2010-2016 dan sprake van een periode waarbij de structurele 
groei van het aantal huishoudens de groei van de woningvoorraad met 130.000 
heeft overtroffen (figuur 2.1). Afgezet tegen de groep (mobiele) eerste huizenko-
pers tot 45 jaar zou dit neerkomen op een verhoging van de toetredingsleeftijd 
tot de koopsector met anderhalf jaar. Dat betekent dat de gemiddelde starter 
zijn woningvraag anderhalf jaar heeft uitgesteld. In de raming wordt veronder-

Bron: EIB

Figuur 2.10 Ontwikkeling woningbouwproductie naar nieuwbouw en 
 herstel en verbouw, 2008-2013 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB
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steld dat deze hogere toetredingsleeftijd wel structureel wordt, maar niet in 
nog sterkere mate toeneemt. Aan de vraagzijde gaan de inmiddels stevig 
gedaalde koopprijzen de vraag stimuleren. Het dilemma hier is dat, terwijl de 
lagere prijsniveaus aantrekkelijk zijn voor koopstarters, de actuele prijsontwik-
keling juist stimuleert om de koopbeslissing nog uit te stellen. De bodem in de 
prijzen wordt door het verkrappen van het aanbod gelegd, waardoor de wo-
ningbouwproductie ver en langdurig is weggezakt. Op het moment dat de 
bodem in de prijsvorming wordt bereikt, kan het herstel krachtig zijn. Tijdens 
de kortstondige opleving in de loop van 2010 was dit het geval, evenals in 2012 
in de Verenigde Staten (figuur 2.9).

Voor de productie van sociale huurwoningen is niet de vraag, maar het aanbod 
bepalend. Er is bij de vigerende condities in het algemeen veel vraag naar 
sociale huurwoningen met vaak lange wachtlijsten voor woningzoekenden. De 
nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt daarmee primair bepaald door 
het gedrag van woningcorporaties. Dit gedrag hangt af van de voorkeuren van 
de corporaties en de (financiële) mogelijkheden die zij hebben om hun doelen 
te realiseren. In dit verband is het overheidsbeleid van groot belang en de 
actuele discussie naar aanleiding van de voornemens met betrekking tot 
huurliberalisatie en de verhuurderheffing uit het Regeerakkoord onderstreept 
dit punt (zie paragraag 2.4).

Het krachtige herstel dat optreedt vanwege de hiervoor beschreven mechanis-
men komt tot uitdrukking in meer verstrekte vergunningen aan bouwers voor 
de markt. In de jaren 2015-2017 worden aan deze categorie opdrachtgevers naar 
verwachting rond 55.000 vergunningen verstrekt. In 2018 is het niveau naar 
verwachting lager dan 45.000 vergunningen. Dit is lager dan voor de crisis, 
omdat door de afnemende demografische ontwikkeling de structurele nieuw-
bouwbehoefte afneemt.
Het herstel gaat grotendeels aan de corporatiesector voorbij. Bij ongewijzigd 
kabinetsbeleid zal hun investeringscapaciteit ook op middellange termijn niet 
toenemen. Het te verwachten herstel van de verkopen van sociale huurwo-
ningen, onder invloed van het herstel van de woningmarkt, maakt wel nieuwe 
investeringen mogelijk. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woning-
corporaties zal hierdoor naar verwachting aan het eind van de periode 33% 
lager liggen dan het niveau voor de crisis.
Het aantal gereedmeldingen volgt deze ontwikkeling, vanwege de lange 
doorlooptijd van bouwprojecten, met enige vertraging. De demografische 
ontwikkelingen zijn op termijn van doorslaggevend belang voor de structurele 
vraag naar nieuwbouwwoningen. Naast vervanging (sloop) zal ook de woning-
vraag als gevolg van de uitbreiding van het aantal huishoudens moeten worden 
opgevangen. Dit gebeurt voor een klein deel door omzettingen van bestaande 
gebouwen met een andere functie naar woonfuncties (‘toevoegingen anders-
zins’), maar het grootste deel zal door nieuwbouw moeten worden gerealiseerd.
De uitbreidingsbehoefte is het saldo van een aantal belangrijke ontwikkelingen 
met deels op elkaar inwerkende effecten. De vergrijzing zorgt voor een afname 
van de bevolkingsgroei. Daarnaast zijn er steeds minder personen per huishou-
den. Ook het migratiesaldo is van belang. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat 
over de periode 2012-2017 gemiddeld sprake is van een uitbreidingsbehoefte 
van ruim 50.000 woningen per jaar. Hierna zakt de uitbreidingsbehoefte tot 
onder 50.000 woningen per jaar (CBS, Statline). De totale - kwantitatieve - be-
hoefte aan nieuwe woningen bedraagt het saldo van uitbreidingsbehoefte, 
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vervangingsvraag en toevoegingen anderszins. Voor de komende jaren ligt dit 
bij ongewijzigd beleid rond 70.000 woningen per jaar. De toename van de 
huishoudens verschilt uiteraard sterk per regio. In sommige gebieden, zoals 
Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en delen van Limburg is nu reeds sprake 
van krimp van de bevolking. In andere gebieden, zoals Amsterdam en Utrecht, 
is de druk op de woningmarkt structureel hoog. In deze evenwichtssituatie 
wordt naar verwachting minder dan 70% van de bouwvergunningen in op-
dracht van bouwers voor de markt afgegeven. Het aandeel van woningcorpora-
ties is dan structureel geslonken naar ruim 20%, terwijl ruim 10% van de 
bouwvergunningen wordt verstrekt aan overige particuliere opdrachtgevers. 

2.6 Herstel en verbouw

Bij de verwachtingen van de herstel en verbouwproductie (groot onderhoud,
verbetering en vervanging) spelen dezelfde ontwikkelingen en mechanismen 
een rol als bij de nieuwbouwproductie, maar de herstel en verbouw is wat 
minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Ook hier leidde de crisis 
tot vraaguitval. In 2013 zal een nieuw dieptepunt worden bereikt. Na een korte 
opleving in 2011 daalde in 2012 de productie met 9%, mede opgestuwd door de 
tijdelijke verlaging van het btw-tarief. De productie neemt in 2013 met 8% af. In 
2014 ijlt de daling van de herstel en verbouw nog na.
Op middellange termijn groeit de herstel en verbouw minder hard dan de 
nieuwbouwproductie. Als eerste komt dit omdat de krimp van de herstel en 
verbouwproductie tijdens de crisis ook gematigder was dan die van de nieuw-
bouwproductie. Ten tweede omdat de beleidsmaatregelen van het kabinet naar 

Bron: EIB

Figuur 2.11 Vergunningen en gereedmeldingen, realisaties (2008-2011) en 
 prognose (2012-2018)

Bron: CBS, EIB
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verwachting een structureel negatief effect hebben op de financiën van wo-
ningcorporaties, waardoor corporaties minder investeren in renovaties van 
woningen. 

2.7 Regionaal

In tabel 2.6 is de realisatie en verwachting van de woningbouwproductie per 
provincie weergegeven. Hieruit blijkt dat een aantal provincies een afwijkend 
patroon vertoont met betrekking tot de ontwikkeling van de woningbouwpro-
ductie ten opzichte van het landelijk beeld.
In 2012 daalde de bouwproductie in Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en 
Limburg naar verwachting harder dan gemiddeld. In Overijssel en Utrecht moet 
deze sterke daling bezien worden in de context van een bovengemiddelde 
stijging van de woningbouwproductie een jaar eerder. Voor Zuid-Holland geldt 
dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in zowel 2010 als 2011 bovenge-
middeld hard is gedaald. Voor Limburg geldt dat in 2011 het aantal afgegeven 
bouwvergunningen is gedaald, terwijl in veel andere provincies in 2011 sprake 
was van een groei.
In 2013 daalt de woningbouwproductie naar verwachting met name in de 
provincies Overijssel en Utrecht opnieuw fors. Dit komt doordat het aantal 
bouwvergunningen in deze provincies niet alleen in 2012 is gedaald, maar ook 
in 2011 reeds de grootste daling liet zien vergeleken met andere provincies. 
Voor Zeeland geldt een uitzonderlijke situatie: in 2011 is incidenteel voor een 
groot aantal kwalitatief hoogwaardige woningen een vergunning aangevraagd. 
De waarde van de afgegeven bouwvergunningen steeg in dat jaar namelijk 
ruim 50%, terwijl het aantal niet bovengemiddeld steeg. In 2013 zijn deze 
projecten afgerond, zodat in dat jaar de productie sterk daalt.

Tabel 2.5 Vergunningen, aantal, waarde per vergunning (dzd euro) en  
 totale volume vergunningen (mln euro), 2011-2018

Bron: EIB

 2011 2012 2013 2014 2018

Aantal 56.538  41.000  53.500 66.500 68.000
Waarde per vergunning (dzd €) 134 134 127 127 129
Volume totaal (mln €) 7.551 5.500 6.750 8.500 8.750 
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Tabel 2.6 Totale woningbouwproductie naar provincie, 2011-2013 
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

 20111 20122 20132 20122 20132

Noord
Groningen 518 510 490 -1,6 -4,1
Friesland 615 630 630 2½ 0
Drenthe 385 355 310 -8 -12½

Oost
Overijssel 1.183 1.005 855 -15 -15
Flevoland 406 385 345 -5 -10½
Gelderland 2.446 2.245 2.135 -8 -5

West
Utrecht 1.611 1.385 1.170 -14 -15½
Noord-Holland 2.603 2.530 2.470 -3 -2½
Zuid-Holland 3.628 2.965 2.670 -18½ -10

Zuid
Zeeland 517 610 345 18 -43½
Noord-Brabant 2.964 2.710 2.560 -8½ -5½
Limburg 1.103 930 930 -15½ 0

Nederland 17.979 16.250 14.900 -9,5 -8,5

1 Voorlopige cijfers 
2 Raming. Verschillen in optelling door afronding



49

3 Utiliteitsbouw

Na het kortstondige herstel in 2011 is de utiliteitsbouwproductie in 2012 met 8% 
afgenomen. Daarmee is een tweede fase van teruggang ingezet. De terugval die in de 
tweede helft van 2011 al inzette, is doorgezet in 2012 als gevolg van het verslechterde 
economische klimaat. De utiliteitsbouw krimpt in 2013 met 4% en bereikt daarmee een 
nieuw dieptepunt. De bouw van gebouwen voor budgetsectoren (onderwijs, zorg en 
deel overige gebouwen) daalt minder dan de bouw voor marktsectoren. In de periode 
2015-2018 is sprake van een gematigd herstel met 3½% per jaar. Op middellange 
termijn zorgt geleidelijk herstel van de Nederlandse economie voor een aantrekkende 
utiliteitsbouwproductie. Het herstel is zeer gematigd in het licht van de forse productie-
dalingen in eerdere jaren. Bezuinigingen bij overheden, matige koopkracht- 
ontwikkelingen en een voorlopig hoge leegstand in de kantorensector drukken de 
kracht van het herstel in de periode 2015-2018.

3.1 Algemeen beeld

Korte termijn: 2012-2013
In 2012 nam de utiliteitsbouw met ongeveer 8% af. Nieuwbouw, en herstel en 
verbouw namen af met respectievelijk 9 en 7%. Het aanvankelijke herstel in 
2011 kwam snel onder druk te staan door de eurocrisis. Door verslechterde 
afzetmogelijkheden zijn de investeringen van bedrijven opnieuw afgenomen, 
in het bijzonder die in gebouwen. In de publieke sector wordt bezuinigd en 
hervormd wat druk zet op investeringen in vastgoed. Kleinschaliger projecten 
reageren op korte termijn sterker op de conjunctuur en werden het eerst 

Tabel 3.1 Utiliteitsbouwproductie, 2011-20182 (basis Nationale 
 rekeningen, mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB

 Miljoen € Jaarlijkse verandering2 (%)

 20111 20122 20122 20132 20142 20183

Nieuwbouw 7.817 7.125 -9 -5 2 3½
Herstel en verbouw 4.353 4.050 -7 -2 3½ 4   

Totaal 12.170 11.175 -8 -4 2½ 3½

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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getroffen. De vergunningverlening kwam in de eerste tien maanden van 2012 
ongeveer 6½% lager uit dan over dezelfde periode in 2011.

Figuur 3.1 zet de vergunningverlening in euro’s af tegen de ontwikkeling van de 
orderportefeuille in de utiliteitsbouw. Duidelijk wordt dat de vergunningverle-
ning en orderportefeuille met elkaar samenhangen. Bovendien lopen deze 
statistieken voor op de bouwproductie. Deze voorlopende indicatoren wijzen 
duidelijk in de richting van krimp in 2013. In 2013 daalt de nieuwbouw naar 
verwachting met 5% en de herstel en verbouw met 2%.

Middellange termijn: 2014-2018
Door het gematigd herstel van de economie is er in 2014 slechts een beschei-
den groei van de utiliteitsbouw met 2½%. Investeringen door de marktsector 
zullen bij algemeen economisch herstel weer aantrekken. Het herstel is in 
vergelijking met andere periodes van herstel bescheiden. Bezuinigingen en 
hervormingen drukken de economische groei. Veel bedrijven hebben voorlopig 
nog lage bezettingsgraden en daarom duurt het langer voordat er de noodzaak 
is om bedrijfshuisvesting uit te breiden.

Door het grote overaanbod aan kantoren is de verwachting dat op de middel-
lange termijn de investeringen in nieuwe kantoren laag zullen blijven. Evenmin 
worden er weinig nieuwe overige gebouwen, zoals op sociaal-cultureel terrein, 
gebouwd door budgettaire druk bij overheden. Naar verwachting kan het 
bouwen voor de zorg op termijn krachtig groeien, maar voorlopig lijken, door 

Bron: EIB

Figuur 3.1 Orderportefeuille utiliteitsbouw (maanden) en verleende 
 vergunningen bedrijfsgebouwen, januari 2004 tot en met 
 najaar 2012 (driemaands gemiddelde, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB
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erstel en verbouw

2010 2011 2012 20132013 2008 2009

Bron: EIB

Figuur 3.2 Ontwikkeling utiliteitsbouw tijdens de crisis, 2008-2013
 (mld euro, basis Nationale rekeningen, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB
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Figuur 3.3 Utiliteitsbouwproductie, 2002-2018 (mld euro, basis Nationale 
 rekeningen, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB
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opeenvolgende stelselwijzigingen en onzekerheden, investeringen nog niet los 
te komen. Het herstel van de utiliteitsbouw blijft per saldo gematigd.

In de periode 2015-2018 groeit de utiliteitsbouw  met gemiddeld 3½% per jaar. 
De nieuwbouw komt uit op gemiddeld 3½% per jaar en de herstel en verbouw 
op 4% per jaar. Het herstel vlakt op middellange termijn af. De totale utiliteits-
bouwproductie komt in 2018 uit op € 12,7 miljard (prijzen 2011), 15% onder het 
niveau in 2008.

Wanneer de economie sterker herstelt, bijvoorbeeld doordat bezettingsgraden 
sterk oplopen en de productiviteit weer toeneemt in lijn met het verleden, 
heeft dit gevolgen voor de utiliteitsbouwproductie. Vooral de bouw van bedrijfs-
ruimten zal hier van profiteren. Wanneer tussen 2014-2018 de economische 
groei ¾% hoger ligt zal de utiliteitsbouw in 2014 4% groeien in plaats van 2½%. 
Bij een voorspoediger herstel komt de utiliteitsbouwproductie in 2018 nog maar 
8% lager uit ten opzichte van 2008.

3.2 Utiliteitsbouw in Europa

Figuur 3.4 toont de ontwikkeling van de utiliteitsnieuwbouwproductie in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en geheel West-Europa (exclusief Spanje, 
Ierland en Nederland). 
De utiliteitsbouw in Nederland kent een sterkere terugval dan het Europees 
gemiddelde. De grote leegstand op de kantorenmarkt draagt hier belangrijk aan 

Bron: EIB

Figuur 3.4 Ontwikkeling van de utiliteitsnieuwbouwproductie in 
 West-Europese landen (exclusief Spanje en Ierland), 
 2008-2015 (indexcijfers, 2008=100)

Bron: Euroconstruct
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bij. Aanvankelijk liet Frankrijk een sterkere daling zien, maar dit land ligt sinds 
2012 weer op het Europese pad. De verzwakking in Nederland gedurende 2012 
is ontstaan door de verdere economische terugval tegen de achtergrond van 
een nog altijd zwakke structurele situatie op de kantorenmarkt.

Voor de nieuwbouw van zorggebouwen wordt een sterke groei voorzien in 
Nederland overeenkomstig de ontwikkeling in landen als België, Finland en 
Zwitserland. In andere landen is deze groei gematigder.

3.3 Gebouwtypen

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de nieuw-
bouwproductie van de verschillende soorten utiliteitsgebouwen8. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van cijfers uit de Voortgangscontrole van het CBS9. 
Tabel 3.2 geeft een totaaloverzicht van de raming per gebouwtype.

3.3.1  Bedrijfsruimten

De bouw van bedrijfsruimten is in 2012 verder afgenomen met 11½%. De 
nieuwbouw is daarmee gehalveerd ten opzichte van voor de crisis. Volgens de 
NVM werd in de eerste helft van 2012 meer bedrijfsruimte opgenomen dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Omdat bedrijfsruimten vaak bedrijfsspecifiek zijn 
wordt herstel van de bouw van bedrijfsruimten minder geremd door de huidige 
relatief hoge leegstand dan de bouw van kantoren.

Voor 2013 wordt uitgegaan van stabilisatie van de bouwproductie op het lage 
niveau van 2012. Over de volgende jaren zullen bij economisch herstel ook de 
bedrijfsinvesteringen, en daarmee de nieuwbouw van bedrijfsruimten, aantrek-
ken. Na jaren van forse daling volgt dus een krachtig herstel.

Naar verwachting is tot 2014 sprake van lage bezettingsgraden bij bedrijven 
omdat dan pas het bbp-niveau van 2008 opnieuw bereikt wordt. In de jaren 
daarna is de groei van de economie volgens het CPB zeer gematigd. Daarmee is 
de noodzaak van uitbreidingsinvesteringen beperkt.

Bij een vrij lage economische groei keert de nieuwbouw van bedrijfsruimten 
naar verwachting niet terug op het niveau van voor de crisis. In 2009 piekte de 
nieuwbouw van bedrijfsruimten nog op € 2.470 miljoen. Over de periode 
2015-2018 komt de groei van de nieuwbouw uit op gemiddeld 12½% per jaar, 
met een eindniveau van € 1.800 miljoen in 2018.

3.3.2  Kantoren

In 2012 nam de nieuwbouw van kantoren met 21% af. Dit jaar wordt een 
verdere afname met -30½% voorzien. De kantorenmarkt wordt getekend door 

8 Door wijziging in de informatievoorziening door het CBS zijn dit jaar logistieke gebouwen   
 niet apart onderscheiden. Deze gebouwen zijn zowel onder bedrijfsruimten en overige   
 gebouwen te vinden.  
9 De statistiek Voortgangscontrole is gebaseerd op de bouwsom welke vermeld staat op de   
 verleende vergunning en betreft alleen vergunningen met een bouwsom groter dan € 50.000.  
 De Nationale rekeningen van het CBS bieden geen informatie op het niveau van gebouw-  
 typen. 
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Tabel 3.2 Bouwproductie- en bouwvergunningenvolume nieuwbouw, 
 2010-2014 en 2018 (basis Voortgangsstatistiek, prijzen 2011)

Bron: EIB

  2010 20111 20122 20132 20142 20183

Productie in mln euro
Bedrijfsruimten 1.786 1.245 1.100 1.025 1.125 1.800
Kantoren 811 728 575 400 325 300
Winkels 87 59 60 70 60 70
Agrarische gebouwen 638 660 625 575 575 600
Onderwijsgebouwen 490 440 425 425 425 450
Zorggebouwen 1.120 1.102 975 900 950 1.450
Overige gebouwen 1.055 1.389 1.125 1.050 950 975

Productie in Δ%
Bedrijfsruimten -27,7 -30,3 -11½ -7 10 12½
Kantoren -18,0 -10,3 -21 -30½ -19 -2
Winkels -15,8 -32,8 2 16½ -14½ 4
Agrarische gebouwen -14,2 3,6 -5½ -8 0 1
Onderwijsgebouwen -11,3 -10,1 -3½ 0 0 1½
Zorggebouwen -0,4 -1,6 -11½ -7½ 5½ 11
Overige gebouwen -2,9 31,7 -19 -6½ -9½ ½

Vergunningen in mln euro
Bedrijfsruimten 1.049 1.069 950
Kantoren 658 480 350
Winkels 28 92 50
Agrarische gebouwen 630 631 550
Onderwijsgebouwen 325 408 400
Zorggebouwen 1.149 791 625
Overige gebouwen 1.067 1.072 775

Vergunningen in Δ%
Bedrijfsruimten -33,4 1,9 -11
Kantoren -26,0 -27,1 -27
Winkels -64,7 227,4 -45½
Agrarische gebouwen -1,2 0,1 -13
Onderwijsgebouwen -28,4 25,5 -2
Zorggebouwen 17,1 -31,2 -21
Overige gebouwen -11,9 0,4 -27½

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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een hoge leegstand van 7 miljoen m2, 14% van de kantorenvoorraad. Dit veroor-
zaakt prijsdruk en daarmee dalende nieuwbouw van kantoren. Gaandeweg 
komen lagere huurniveaus tot stand, wat de leegstand van bestaande gebou-
wen zal beperken. Enerzijds door meer opname tegen een lagere prijs, ander-
zijds door transformatie van kantoren.

De transformatie van kantoren komt inderdaad op gang. Verschillende kanto-
ren zijn inmiddels omgebouwd tot bijvoorbeeld hotel. Meest aansprekend 
voorbeeld is ‘The Dam’ in het Amsterdam Teleport gebied, waar 28.000 m2 
kantoorruimte wordt getransformeerd naar een hotel- en conferentiecomplex. 
Evenwel zal, net als de kantorenmarkt, ook de hotelmarkt op zeker moment 
verzadigd kunnen raken. Niettemin dragen dergelijke initiatieven er toe bij dat 
de markt sneller in evenwicht wordt gebracht, waarmee de ruimte voor renda-
bele nieuwbouw wordt vergroot.

Voorlopig is voor nieuwbouw op deze ontspannen markt met lage rendemen-
ten nog weinig ruimte. Beleidsmakers lijken in grote delen van Nederland 
terughoudend met ingrijpen en zich vooral te richten op ruimtelijke kwaliteit. 
Doordat steeds meer bestaande plannen gerealiseerd worden en weinig nieuwe 
plannen worden gemaakt zal de nieuwbouw in de volgende jaren verder blijven 
dalen tot een niveau van € 300 miljoen.
De nieuwbouw van kantoren heeft sinds begin deze eeuw een scherpe val laten 
zien, zie figuur 3.5. De huren zijn volgens NFC Index10 tussen 2009 en 2011 met 

10 Netherlands Facility Costs Index (www.nfcindex.nl).

Bron: EIB

Figuur 3.5 Nieuwbouwproductie van kantoren, 2002-2018
 (basis Voortgangsstatistiek, mln euro, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB
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10% gedaald. Volgens Investment Property Databank is het totaalrendement op 
kantoren over de afgelopen vier jaar nihil en was het op jaarbasis het afgelopen 
jaar zelfs -2%, wat er ook op wijst dat huren onder druk staan. Deze prijsdruk 
biedt weinig ruimte voor rendabele nieuwbouw.

Herstel van de kantorenmarkt

De ontwikkelingen op de kantorenmarkt worden op korte en middellange 
termijn gedomineerd door de hoge structurele leegstand, waardoor de 
nieuwbouwproductie van kantoren tot 2020 naar verwachting op een 
historisch zeer laag niveau blijft. 

Op langere termijn is wel een hoger niveau van de nieuwbouw van 
kantoren te verwachten. Uit het EIB-onderzoek ‘Kantorenmonitor Neder-
land’ zijn de regionale ontwikkelingen in specifieke segmenten van de 
kantorenmarkt geanalyseerd en vertaald naar de toekomstige vraag naar 
kantoren tot 2040. Uit deze studie blijkt dat in veel regio’s in de komende 
jaren een toename van het aantal kantoorbanen wordt verwacht (zie 
onderstaande figuur). Uit de analyse komt verder naar voren dat ‘Het 
Nieuwe Werken’ geen effect laat zien op het ruimtegebruik per werkne-
mer in het verleden en er ook geen reden is dat het ruimtegebruik in de 
toekomst sterk zal veranderen. 

Door de groei van de kantoorwerkgelegenheid in combinatie met her-
structurering en transformatie van leegstaande kantoren neemt de 
leegstand op termijn af en kunnen de huurniveaus gaan toenemen. Dit 
creëert weer ruimte voor investeringen in nieuwe kantoren. De nieuw-
bouw zal dan op een hoger peil liggen dan de huidige niveaus, maar wel 
beduidend lager dan voor de crisis.

Aantal kantoorbanen Nederland, 1996-2010 en steekjaren 2020 en 2040

Bron: LISA, CBS, CPB, EIB
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3.3.3  Winkels

Na een scherpe daling van de nieuwbouw van winkels in 2011 steeg deze in 
2012 weer licht met 2%. Volgens Locatus11 is de winkelleegstand de eerste helft 
van 2012 niet verder toegenomen. Toenemende leegstand zou juist net als bij 
kantoren tot een afnemende behoefte aan nieuwbouw kunnen leiden. 

Door toenemende internetverkopen verliest de fysieke winkel marktaandeel en 
dat remt de groei van het winkeloppervlak. Dit effect lijkt zich grotendeels te 
beperken tot selecte sectoren zoals boeken en muziek. Nieuwbouw van winkels 
is daarnaast relatief klein ten opzichte van renovatie van winkels. Door de 
afnemende bevolkingsgroei neemt de vraag naar nieuwe winkels op uitlegloca-
ties ook af. Wel ambiëren internationale winkelformules, zoals Media Markt en 
Primark, grotere winkels en dit biedt weer kansen voor de bouw.

Naar verwachting stabiliseert de nieuwbouw van winkels rond € 60 miljoen per 
jaar. Door grote incidentele projecten kan dit niveau van jaar tot jaar enigszins 
verschillen. De nieuwbouwproductie komt in 2018 naar verwachting uit op een 
niveau van € 70 miljoen en blijft daarmee onder het niveau van voor de reces-
sie.

3.3.4  Agrarische gebouwen

In 2012 nam de nieuwbouw van agrarische gebouwen af met -5½%. Doordat 
agrarische gebouwen een relatief korte doorlooptijd hebben, werkt de conjunc-
tuur snel door in de bouwproductieontwikkeling. De effecten zijn ten opzichte 
van andere gebouwtypen relatief beperkt omdat de agrarische sector minder 
sterk door de conjunctuur wordt geraakt dan de gemiddelde Nederlandse 
sector.

Omdat de recessie minder effect heeft gehad op de agrarische sector wordt 
voor de toekomst stabilisatie van de nieuwbouwproductie voorzien. Bovendien 
is er onzekerheid over het landbouwbudget op Europese schaal en de impasse 
in het verlagen van handelsbarrières (de Doha-ronde) blijft voortduren. Naar 
verwachting zal de nieuwbouw van agrarische gebouwen op termijn op circa € 
600 miljoen stabiliseren.

3.3.5  Onderwijsgebouwen

De nieuwbouw van onderwijsgebouwen12 nam in 2012 af met 3½%. Lagere over-
heden lijken naar aanleiding van de crisis een pas op de plaats te maken. In 
een groot deel van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal kinderen dat 
naar de basisschool gaat en daarmee de behoefte aan basisscholen in die 
gemeenten. Op termijn zal dit doorwerken naar het middelbaar onderwijs. 
Doordat deze demografie niet uniform over het land verdeeld is, blijft in 
sommige gemeenten behoefte aan uitbreiding.

11 Locatus, een aanbieder van winkelinformatie in de Benelux (www.locatus.com).  
12 Dit betreft gebouwen voor het onderwijs inclusief noodscholen. Hieronder vallen zowel   
 basisscholen, middelbare scholen als hogescholen en universiteitsgebouwen in de   
 meeste gevallen.
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Bouwen voor de zorg: perspectief voor de Nederlandse bouw

De raming van de nieuwbouwproductie van zorggebouwen is mede 
gemaakt tegen de achtergrond van een meer gedetailleerde EIB studie 
naar de toekomst van het bouwen voor de zorg, in opdracht van Bouwend 
Nederland. Onderstaand figuur geeft de historische en toekomstige 
ontwikkeling van de Nederlandse bevolking naar leeftijdsklasse. De 
oudste leeftijdsklassen, de belangrijkste zorgvragers, groeien duidelijk het 
sterkst de komende decennia.

Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd, 1990-2030 (indexcijfers, 1990=100)

Bron: CBS, EIB

De belangrijkste determinanten van de toekomstige vraag naar zorgvast-
goed zijn de demografische groei, inkomensontwikkeling en innovatie. 
Vooral de toename van het aantal ouderen en oudere ouderen zal bepa-
lend zijn voor de uitbreiding van het zorgvastgoed. Beleidsingrepen en 
trends als scheiden van wonen en zorg, en extramuralisering remmen de 
uitbreiding.

Met een ramingsmodel wordt geschat dat het zorgvastgoed zal toenemen 
van 52,0 miljoen m² in 2010 tot 58,6 miljoen m² in 2016 en 78,5 miljoen m² 
in 2030. De uitbreidingsvraag wordt hiermee geraamd op ruim 1,3 miljoen 
m² per jaar. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van het historische 
gemiddelde van 0,8 miljoen m² per jaar.

Verder wordt verwacht dat vanwege de huidige leeftijdssamenstelling van 
het zorgvastgoed de vervangingsvraag sterk zal toenemen van 0,4 miljoen 
m² per jaar in de periode 2010-2016 tot 1,3 miljoen m² in 2030.
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Op middellange termijn zal door de stagnatie van het aantal leerlingen de 
bouw voor het onderwijs slechts beperkt kunnen groeien. Begrotingen blijven 
bovendien onder druk staan, bijvoorbeeld via het gemeentefonds en door de 
Wet Houdbare Overheidsfinanciën. In het regeerakkoord wordt daarentegen 
€ 256 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de scholen ten behoeve 
van hun huisvesting. Concurrentie met andere beleidsdoelen van gemeenten 
wordt daarmee uitgeschakeld. De bouwproductie van scholen komt daarmee in 
2018 uit op € 450 miljoen in 2018.

3.3.6  Zorggebouwen

In 2012 nam de nieuwbouw van zorggebouwen naar verwachting af met 11½%. 
In 2011 en 2012 zijn relatief weinig vergunningen aangevraagd. De oorzaak 
hiervan lijkt te liggen bij stelselwijzigingen waardoor zorginstellingen proble-
men hebben met het financieren van investeringen in vastgoed. In toenemende 
mate wordt zorgvastgoed namelijk vanuit integrale tarieven voor behandelin-
gen bekostigd. Doordat zorggebouwen een relatief lange doorlooptijd hebben, 
heeft het lage volume vergunningen nog niet onmiddellijk invloed op de 
productie.

Op middellange termijn is de verwachting dat zorginstellingen meer inspelen 
op de nieuwe bekostigingssystematiek. Zorginstellingen worden op termijn ook 
vaardiger in het opstellen van business cases voor de nieuwe situatie. Hierdoor 
zal de nieuwbouw weer oplopen naar niveaus die in lijn zijn met de verwachte 
groei van de vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing (zie kader). Het herstel 
zal wel traag op gang komen door een langere planfase en doorlooptijd van 
zorggebouwen. Richting het eind van de ramingsperiode zullen naar verwach-
ting de vervangingsinvesteringen ook toenemen. Daarmee wordt uiteindelijk in 
2018 een historisch hoog productieniveau van € 1.450 miljoen behaald.

De exacte invloed van het Regeerakkoord op de bouw van zorggebouwen is 
lastig in te schatten. Vooral het extramuraliseren van de laagste vier zorgzwaar-
tepakketen in de verpleging en verzorging komt op papier neer op een forse 
reductie van het aantal ouderen in verzorging- en verpleeghuizen. Voor een 
onbekend deel betreft dit woningbouw in de statistiek, wat dus niet van invloed 
is op de utiliteitsbouw. Ook is nog niet te zeggen in hoeverre ouderen, nu 
collectieve financiering uitvalt, alsnog in een verzorging- of verpleeghuis willen 
wonen. Bovendien past deze stap in een langjarige trend van extramuralisering 
in de Nederlandse zorg, het soort trend waarmee al rekening wordt gehouden 
in de ramingssystematiek.

3.3.7  Overige gebouwen

In 2012 nam de nieuwbouw van overige gebouwen af met 19%. In 2013 treedt 
vervolgens stabilisatie op. In een korte tijd is het aantal bouwplannen van 
hotels sterk toegenomen. Een deel van deze plannen wordt in leegstaande 
kantoren gerealiseerd en draagt dus niet bij aan de nieuwbouw. Dit geeft 
mogelijk wel kortstondig een impuls aan de bouw van overige gebouwen.

In 2013 lopen enkele grote projecten naar verwachting af, zoals de energiecen-
trale in de Eemshaven en de ‘Rotterdam’, het multifunctionele gebouw op de 
Kop van Zuid. In de raming wordt er van uit gegaan dat er voor grootschalige 
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projecten als de ‘Rotterdam’ voorlopig weinig ruimte is.

Er zal voorts geen sprake zijn van herstel doordat een belangrijk deel van de 
vraag naar overige gebouwen budgetgedreven is. Budgetten voor bijvoorbeeld 
theaters, sporthallen en andere overige gebouwen staan door bezuinigingen 
onder druk en dus wordt minder geïnvesteerd in nieuwbouw. Het Spuiforum in 
Den Haag, ter vervanging van de bestaande theaters aan het Spui, is een groot 
project in dit kader dat nog wel doorgang zal vinden. In 2018 komt de nieuw-
bouwproductie van overige gebouwen uit op € 975 miljoen.

Tabel 3.3 Totale utiliteitsbouwproductie naar provincie, 2011-2013 
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

  20111 20122 20132 20122 20132

Noord
Groningen 431 440 430 2 -2½
Friesland 360 415 445 15 7
Drenthe 261 305 305 17 0

Oost
Overijssel 829 810 735 -2½ -9½
Flevoland 321 325 345 1 6
Gelderland 1.575 1.525 1.345 -3 -12

West
Utrecht 1.192 835 765 -30 -8½
Noord-Holland 1.514 1.450 1.385 -4 -4½
Zuid-Holland 2.444 2.020 1.990 -17½ -1½

Zuid
Zeeland 315 380 350 20½ -8
Noord-Brabant 2.081 1.910 1.865 -8 -2½
Limburg 845 760 790 -10 4

Nederland 12.170 11.175 10.725 -8 -4

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
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3.4 Regionale verdeling

De ontwikkeling van de utiliteitsbouw pakt per regio verschillend uit. Verschil-
len in sectorsamenstelling en in de voorraad nog te realiseren vergunningen 
zorgen voor uiteenlopende ontwikkelingen in de afzonderlijke provincies.
Naar aanleiding van de crisis hebben de noordelijke provincies het meest 
bouwproductie verloren en de hoge groeicijfers in 2012 worden dus gereali-
seerd vanuit een relatief lage uitgangssituatie. Aflopende grote projecten 
tekenen het beeld in Utrecht, zo is het commandocentrum der landstrijdkrach-
ten (Kromhout Kazerne) afgerond en nadert ook het Meander Medisch Centrum 
voltooiing. Zuid-Holland verliest onder andere de bouw van politiegebouw de 
Yp in Den Haag en in de loop van dit jaar is de multifunctionele toren De 
Rotterdam in Rotterdam ook afgerond.

Enkele andere grote lopende projecten zijn het Reinier de Graafziekenhuis in 
Delft, het multifunctionele Maankwartier in Heerlen met nieuw station wat 
sterk bijdraagt aan de bouwproductie in Limburg en het Groninger Forum, een 
nieuwe ontmoetingsplaats voor de stad Groningen. Dit soort grote projecten 
kunnen in de bouwproductie naar provincie grote schommelingen veroorzaken.
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4 Onderhoud van gebouwen

Mede door de toegenomen woningvoorraad in voorgaande jaren en de tijdelijke 
verlaging van de btw op bouwwerkzaamheden aan bestaande woningen heeft het 
onderhoud zich in 2011 weten te herstellen na de ongewoon scherpe daling van 2010. 
In 2012 heeft de onderhoudsproductie zich gestabiliseerd. Onder invloed van de 
verslechterde economische situatie zal het onderhoud van gebouwen in 2013 en 2014 
opnieuw dalen met respectievelijk 1½ en 1%. Het onderhoud van woningen wordt 
extra beperkt door de voorgenomen verhuurderheffing. Door de verslechterde kasstro-
men worden corporaties gedwongen te snoeien in hun uitgaven, waaronder het 
onderhoud. Ook op middellange termijn staat de onderhoudsproductie onder druk door 
het ontbreken van koopkrachtstijging voor huishoudens en een beperkte economische 
groei. Vanaf 2015 neemt het onderhoud van woningen en overige gebouwen weer toe 
met respectievelijk 1 en 2% gemiddeld per jaar.

4.1 Algemeen beeld

Onderhoud van gebouwen bestaat uit een aantal uiteenlopende werkzaamhe-
den, die allen gericht zijn op het in stand houden van bestaande gebouwen. 
Onder onderhoud vallen werkzaamheden zoals schilderwerk, onderhoud aan 

Bron: EIB

Figuur 4.1 Ontwikkeling onderhoudsproductie van woningen en 
 utiliteitsgebouwen, 2008-2013 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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CV of warmwaterinstallatie en reparatie van dak, goten of houtwerk. Bij het 
onderhoud van gebouwen worden twee gebouwtypen onderscheiden: wonin-
gen en utiliteitsgebouwen. Woningonderhoud bepaalt ongeveer 60% van de 
productie. 
Ingrepen die tot doel hebben de levensduur van een bouwwerk te verlengen, de 
capaciteit te vergroten of het prestatieniveau substantieel te verhogen behoren 
niet tot het onderhoud, maar vallen in de categorie herstel en verbouw. Onder-
houd is een consumptieve besteding, terwijl herstel en verbouw samen met 
nieuwbouw gezien worden als een investering.

Het onderhoud geldt als het minst volatiele onderdeel van de bouwproductie: 
het volume reageert doorgaans veel minder heftig op conjuncturele ontwikke-
lingen dan de nieuwbouw en herstel en verbouw. Figuur 4.1 geeft een beeld van 
het onderhoud sinds 2008. Het onderhoud reageerde niet onmiddellijk op de 
crisis; de productie bleef op peil. Pas in 2010 daalde het onderhoud van wonin-
gen met 1%. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen daalde in historisch 
perspectief scherp. De productie lag in 2010 5% lager dan het jaar ervoor. 
Eind 2010 werd de btw op arbeidskosten voor onderhoud van bestaande 
woningen tijdelijk verlaagd. Voor schilder- en stukadoorswerk bij bestaande 
woningen gold al langer het lage btw-tarief. Door de tijdelijke btw-verlaging, 
die op 1 oktober 2011 afliep, werd het aantrekkelijker om werk door een bouw-
bedrijf te laten uitvoeren en ook het onderhoud te vervroegen. Mede hierdoor 
groeide in 2011 het woningonderhoud met 3%. Ook het onderhoud van utili-
teitsgebouwen veerde weer voor een deel terug met een groei van bijna 4%. 
In 2012 is naar verwachting het onderhoud, in tegenstelling tot alle andere 
onderdelen van de bouwproductie, grotendeels op peil gebleven. De beperkte 
bestedingsmogelijkheden van consumenten boden tegengas aan de structurele 
trend vanuit de groei van de woningvoorraad. De in de loop van 2011 opgetre-
den krimp van de economie bood bedrijven geen ruimte om het onderhoud 
meer in de richting van het niveau van voor de crisis op te schroeven. 
In 2013 komt het onderhoud door dalende koopkracht en economische krimp 
opnieuw onder druk te staan. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen reageert 
als gebruikelijk met enige vertraging en krimpt in 2013 met 2% en in 2014 met 
1½%. 

Naast de verdere beperking van de koopkracht van huiseigenaren wordt het 
onderhoud van woningen beperkt door lagere onderhoudsuitgaven door 
woningcorporaties, de grootste groep opdrachtgevers voor woningonderhoud. 
Corporaties nemen met een productie van ruim € 3 miljard meer dan de helft 
van de onderhoudsproductie van woningen voor hun rekening. Door de door 
het kabinet voorgenomen in te voeren verhuurderheffing zijn zij genoodzaakt 
te bezuinigen op de onderhoudsuitgaven (zie kader). Deze maatregel leidt tot 
een extra reductie in de jaarlijkse onderhoudsuitgaven van € 200 miljoen. In 
2013 wordt deze reductie slechts ten dele gerealiseerd. Per saldo zal de totale 
woningonderhoudsproductie in 2013 met 1½% dalen. 
Ook in 2014 zal de verhuurderheffing bijdragen aan een verdere krimp van het 
woningonderhoud. Doordat er ook in dit jaar geen consumptiegroei verwacht 
wordt, wordt een verdere daling van 1% verwacht. 

Op middellange termijn zal met de verbetering van de economische situatie 
ruimte ontstaan voor groei van de totale onderhoudsproductie van gebouwen. 
Voor de periode 2015-2018 wordt uitgegaan van een productiegroei van het 
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woningonderhoud met 1% per jaar. Voor de utiliteitsbouw wordt op de middel-
lange termijn een groei van 2% per jaar verwacht. Doordat op middellange 
termijn de koopkracht nauwelijks toeneemt, is er slechts beperkte ruimte voor 

Tabel 4.1 Onderhoud van gebouwen, 2011-2018, naar sector (mln euro, 
 prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen € Jaarlijkse verandering1 (%)

 2011 20121 2012 2013 2014 20182

Woningen 5.361 5.350 0 -1½ -1 1
Utiliteitsgebouwen 3.797 3.800 0 -2 -1½ 2

Totaal 9.158 9.150 0 -1½ -1 1½

1 Raming
2 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

Bron: EIB

Figuur 4.2 Onderhoudsproductie woningen en utiliteitsgebouwen 
 2000-2018 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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meer onderhoudsuitgaven. Er is vooral sprake van het doorschuiven van 
onderhoud en veel minder van het inlopen van achterstanden. Het is vooral de 
groei van de woningvoorraad in de afgelopen jaren die er voor zorgt dat het 
onderhoud met gemiddeld 1% per jaar groeit. Ook de groei van het onderhoud 
van utiliteitsgebouwen ligt op middellange termijn lager dan de historische 
trend. Figuur 4.2 laat de ontwikkeling van de onderhoudsproductie vanaf 2000 
zien. Hierbij valt op dat de groei van het onderhoud op korte termijn lager ligt 
dan in de periode 2000-2011. 

Effecten regeerakkoord op onderhoud 

Het EIB heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het Regeerakkoord. 
Hierbij is specifiek gekeken naar de effecten van de verhuurderheffing op 
de kasstromen van woningcorporaties. Door de kabinetsmaatregelen zien 
corporaties hun kasstromen verslechteren. Omdat de huuropbrengsten 
wettelijk zijn gemaximeerd kunnen zij niet anders dan op hun uitgaven te 
snijden. Naast de investeringen en beheerskosten zullen ook de onder-
houdsuitgaven worden beperkt. In 2011 gaven corporaties € 3,1 miljard uit 
aan onderhoud. Uit het onderzoek blijkt dat de verhuurderheffing kan 
resulteren in € 200 miljoen minder onderhoudsproductie per jaar. 

4.2 Conjuncturele en structurele invloeden

Conjuncturele invloeden 
Het onderhoud van woningen en utiliteitsgebouwen is afhankelijk van con-
juncturele en structurele invloeden. In perioden van laagconjunctuur wordt het 
onderhoudswerk uitgesteld of minder aan bouwbedrijven uitbesteed (meer 
doe-het-zelfwerk, eigen onderhoudsdiensten, klussenbedrijven, zwart werk). In 
economisch betere tijden is er meer ruimte om het onderhoud aan bouwbedrij-
ven uit te besteden en om eventueel achterstallig onderhoud van voorgaande 
jaren uit te laten voeren.
Het onderhoud reageert vertraagd op conjuncturele ontwikkelingen. Uit 
historische analyse blijkt dat het onderhoud van utiliteitsgebouwen sterk 
reageert op het bbp van het vorige jaar. In het algemeen reageert de productie 
van bedrijven sterker op economische ontwikkelingen dan de consumptie van 
huishoudens. 
De groei van het woningonderhoud toont een positief verband met particuliere 
consumptie. Deze relatie is echter niet één-op-één en verschilt per periode. 
Afgelopen jaren groeide het onderhoud van woningen bijna net zo hard als de 
consumptie. Dit is te verklaren door afnemende consumptiegroei terwijl de 
onderhoudsuitgaven van woningcorporaties op peil bleven. Het is te verwach-
ten dat deze onderhoudsuitgaven de komende jaren zullen afnemen door 
beleidsmaatregelen en krappere budgetten bij de corporaties.

Onderhoud van utiliteitsgebouwen lijkt conjunctuurgevoeliger dan dat van 
woningen. Figuur 4.3 toont het historisch verband tussen economie, consump-
tie en onderhoud. 

Structurele invloeden
Naast conjuncturele effecten zijn er meer structurele effecten die de omvang 
van de onderhoudsproductie bepalen. De eerste factor is de groei van de 
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gebouwenvoorraad. Omdat nieuwe gebouwen de eerste jaren weinig onder-
houd nodig hebben, is voor het onderhoud de aanwas van de gebouwenvoor-
raad in de voorafgaande jaren van belang. Bij de onderhoudsproductie van 
utiliteitsgebouwen hebben voorraadmutaties een weinig leidende rol, terwijl dit 
bij woningonderhoud meer van belang lijkt. 

Andere effecten kunnen zowel een positief als negatief effect op de omvang 
van de onderhoudsvraag hebben. De tweede factor betreft de geleidelijke 
veroudering van de bestaande voorraad: naarmate gebouwen ouder worden, 
neemt de onderhoudsbehoefte gemiddeld genomen toe. De derde factor betreft 
het hogere uitrustingsniveau van gebouwen. Gebouwen hebben steeds meer 
installaties die om extra onderhoud vragen. Naast deze factoren speelt ook 
outsourcing een rol. De trend onder bedrijfsmatige gebouweigenaren is om 
steeds meer onderhoudsactiviteiten niet in eigen beheer uit te voeren, maar 
deze uit te besteden aan bedrijven uit de bouw. Hetzelfde geldt voor huiseige-
naren. Dit komt de productie van bouwbedrijven ten goede. 
Als tegenwerkende kracht geldt het steeds vaker toepassen van onderhouds-
arme materialen. Door bij nieuwbouw of renovatie te investeren in minder 
onderhoudsgevoelige materialen wordt de onderhoudsbehoefte op termijn 
verlaagd. 

Bron: EIB

Figuur 4.3 Ontwikkeling van de economie, huishoudensconsumptie en
 onderhoudsproductie, 2000-2012 (jaar-opjaarmutaties in 
 procenten)

Bron: EIB
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4.3 Onderhoud naar opdrachtgever 

Bij het onderhoud van woningen zijn er twee type opdrachtgevers. Verreweg 
het grootste deel van de onderhoudsproductie door bouwbedrijven wordt in 
opdracht van verhuurders van woningen gedaan (vooral corporaties). De 
huishoudens met een koopwoning hebben een relatief klein aandeel in het 
onderhoud. Deze huishoudens verrichten ook zelf veel onderhoud aan het huis 
of laten het werk door niet-bouwbedrijven uitvoeren. 

Het onderhoud wordt voor bijna 60% door b&u-bedrijven, voor een kwart door 
afbouwbedrijven (schilders, stukadoors) en voor 15% door installatiebedrijven 
verricht. Het installatieaandeel (loodgieters, cv-installateurs) is bij utiliteitsge-
bouwen hoger, terwijl het aandeel van afbouwbedrijven bij woningen juist 
groter is (zie figuur 4.4).

4.4 Regionale onderhoudsproductie 

De omvang van de onderhoudsmarkt verschilt sterk per provincie. De belang-
rijkste oorzaak daarvan is de onderling sterk afwijkende gebouwenvoorraad. 
Niet alleen het aantal gebouwen, maar ook de leeftijdsopbouw en de samen-
stelling van de voorraad lopen aanmerkelijk uiteen. 

Tabel 4.2 geeft een raming van de onderhoudsmarkt per provincie. De cijfers 
zijn uit de nationale totalen herleid met behulp van gegevens over de samen-

Bron: EIB

Figuur 4.4 Aandeel van de drie bouwsectoren in het onderhoud van 
 woningen en utiliteitsgebouwen, 2010 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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stelling van de provinciale gebouwenvoorraad. Ze berusten dus niet op directe 
statistische waarneming.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat iets minder dan de helft van het onder-
houd in de westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) wordt 
gerealiseerd. Van de overige landsdelen is de productie in Noord (Groningen, 
Friesland en Drenthe) het kleinst. 

Doordat de gebouwenvoorraad in Flevoland de afgelopen jaren sterk is toege-
nomen, is dit de enige provincie waar de productie in 2013 hoger zal liggen dan 
in 2011. In Zeeland, Limburg en Zuid-Holland krimpt de productie relatief 
gezien het sterkst. 

Tabel 4.2 Onderhoudsproductie van gebouwen per provincie, 2011-2013 
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

 20111 20122 20132 20122 20132

Noord
Groningen 321 320 315 -½  -1½
Friesland 360 360 355 0 -1½
Drenthe 248 250 245 1 -2

Oost
Overijssel 607 605 595 -½ -1½
Flevoland 234 235 235 ½ 0
Gelderland 1.068 1.070 1.050 0 -2

West
Utrecht 651 650 645 0 -1
Noord-Holland 1.460 1.460 1.435 0 -1½
Zuid-Holland 1.919 1.915 1.875 0 -2

Zuid
Zeeland 226 225 220 -½ -2
Noord-Brabant 1.397 1.395 1.375 0 -1½
Limburg 669 665 655 -½ -1½

Nederland 9.158 9.150 9.000 0 -1½

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
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5 Grond-, water- en wegenbouw

De gww-productie is in 2012 met 7% afgenomen. Voor 2013 wordt een verdere daling 
voorzien van circa 3%, vooral door lagere uitgaven aan infrastructuur bij de lagere 
overheden en afronding van enkele grote projecten. Het onderhoud zal in 2013 met 
2½% krimpen, sinds 2009 betekent dit een afname met in totaal 15%. In 2014 zal de 
totale gww-markt nog enigszins krimpen, vooral de extra bezuiniging op het Infra-
structuurfonds speelt hierbij een rol. Bij de lagere overheden blijft er in de komende 
jaren onzekerheid over de financiële mogelijkheden, al zijn door recente afspraken met 
het Rijk de bezuinigingsopgaven enigszins verlicht. Op de middellange termijn herstelt 
de gww-markt weer, met gemiddeld 2% groei in de periode 2015-2018. Herstel komt 
vooral door de groei in b&u-gerelateerd werk bij gemeenten en bedrijven en door investe-
ringen in de marktsector. De rijksinvesteringen groeien op middellange termijn marginaal.

5.1 Algemeen beeld

Ontwikkelingen 2010-2014
De gww-productie heeft zich gedurende de eerste crisis in 2009 en 2010 redelijk 
staande gehouden, onder meer door stimuleringsmaatregelen van het Rijk. De 
tijdelijke conjuncturele opleving in 2011 heeft tot een toename van de gww-
activiteit geleid, evenals grote gww-investeringen door bedrijven in de Tweede 
Maasvlakte en grote stations. In de tweede helft van 2011 is echter de situatie 
in de gww sterk verslechterd. Het aantal openbare aanbestedingen nam na de 
zomer sterk af. Ook de orderportefeuilles vertoonden een neergaande lijn 
(figuur 5.1). Dit betekent dat de stimuleringsmaatregelen slechts kortstondig 
positieve effecten op de gww hebben gehad.

De dalende trend op de gww-markt heeft zich in 2012 doorgezet waardoor dat 
jaar een zwaar jaar voor de gww-sector is geworden. Vooral de gemeenten zijn 
door verliezen op de bouwgrondexploitatie, teruglopende algemene uitkerin-
gen en decentralisatie van taken scherpere prioriteiten gaan stellen. Onder 
invloed van de krimp in de b&u is de gemeentelijke activiteit rond bouwloca-
ties (bouwrijp maken, riolering e.d.) verder afgenomen. Zowel investeringen als 
onderhoud aan de infrastructuur bij de gemeenten zijn daardoor afgenomen. 
De rijksuitgaven aan infrastructuur zijn in 2012 nog iets verder teruggelopen. 
Na de forse stijging van de bedrijfsinvesteringen in 2011 is in 2012 weer een 
daling opgetreden, zij het minder sterk. Daarnaast is het conjunctureel per-
spectief voor de industrie in 2012 verslechterd. De totale nieuwbouw- en 
herstelproductie in de gww is in 2012 naar verwachting met een kleine 10% 
afgenomen. Het onderhoud kromp in 2012 met 3½%. Voor de totale gww 
betekent dit een daling met 7%.

De ongunstige marktontwikkelingen in de gww zullen zich in 2013 doorzetten 
(zie figuur 5.2). De gemeenten zullen minder investeren onder invloed van de 
ongunstige financiële positie en door verdere terugloop in de woningbouw. Ook 
bij provincies en waterschappen staan de investeringen onder druk, onder 
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invloed van de economische crisis en de gevolgen voor de budgetten13. De 
mogelijkheden tot investeren worden hierdoor beperkt. De lagere overheden 
zullen de gww-productie in 2013 voor het derde achtereenvolgende jaar zien 
afnemen. Bij het Rijk zal de gww-productie in 2013 stabiliseren. Tegenover 
dalende uitgaven aan waterprojecten staat een toename bij wegenprojecten. Bij 
de bedrijven zal de gww-productie in 2013 krimpen, deels als reactie op de 
sterke stijging in 2011. De afname bij de bedrijven komt onder meer voor 
rekening van de spoorprojecten, terwijl ook de b&u-gerelateerde werkzaamhe-
den van de nutsbedrijven verder in belang afnemen. De gww-onderhoudsmarkt 
krimpt in 2013 naar verwachting met ongeveer 2½%. Het onderhoud is daarmee 
sinds 2009 met in totaal 15% gekrompen. De totale gww-productie zal in 2013 
met 3% afnemen tot een niveau van € 13,1 miljard. De afname is bij nieuwbouw 
en herstel iets sterker dan bij het onderhoud.

In 2014 zal de gww-productie nog iets verder krimpen, met ongeveer ½%. Dat 
jaar zullen de marktgerelateerde gww-investeringen (energie- en waterbedrij-
ven, industrie) door economische groei en het snel aantrekken van de woning-
nieuwbouw weer toenemen. Hier staat tegenover dat de bezuinigingen van het 
Rijk, met name de structurele verlaging van het Infrastructuurfonds met € 250 
miljoen vanaf 2014, tot dalende uitgaven zullen leiden. In de raming is ervan 
uitgegaan dat de bezuiniging zowel op wegen, water als spoor betrekking zal 

13 Lagere overheden staan nog steeds voor de taak om hun financiën op orde te houden, maar  
 de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) zal niet volgens de oorspronkelijke voorstel- 
 len worden ingediend.

Bron: EIB

Figuur 5.1 Conjuncturele ontwikkeling in de gww, 2008-2012 (maanden 
 werk in portefeuille)

Bron: EIB
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Tabel 5.1 Grond-, water- en wegenbouwproductie1, 2011-2018
 (basis Nationale rekeningen, prijzen 2011)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen euro Jaarlijkse veranderingen3 (%)

 20112 20123 20123 20133 20143 20184

Rijk 1.068 1.050 -1½ 0 -3½ ½
Lagere overheden 3.543 3.350 -5½ -3½ -½ 2½
Bedrijven 4.263 3.625 -15 -5 -1 2

Nieuwbouw en herstel 8.874 8.025 -9½ -3½ -1 2

Onderhoud 5.724 5.525 -3½ -2½ 0 1½

Totaal 14.598 13.550 -7 -3 -½ 2

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en   
 handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2011, exclusief btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
4 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

Bron: EIB

Figuur 5.2 Ontwikkeling gww-productie tijdens de crisis, 2008-2013 
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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hebben. Bij de lagere overheden zal de gww-productie met circa ½% dalen.
Het gww-onderhoud stabiliseert naar verwachting in 2014.

Vooruitzichten 2015-2018
Voor de middellange termijn wordt een toename van de gww-productie 
verwacht met gemiddeld 2% in de periode 2015-2018. De verwachting is dat de 
nieuwbouw- en herstelproductie zich enigszins gunstiger zal ontwikkelen dan 
het onderhoud. De groei komt vooral van de lagere overheden en de bedrijven. 
Bij de gemeenten leidt de stevige groei in de woningbouw tot een grote toe-
name in de ontwikkeling van bouwlocaties. Ook het financieel perspectief zal, 
na een groot aantal jaren van krimpende budgetten, op de middellange termijn 
weer verbeteren en een bijdrage geven aan groeiende gemeentelijke investerin-
gen. Voor de lagere overheden leidt dit op de middellange termijn tot een groei 
van gemiddeld 2½% per jaar. Bij de bedrijven gaat het onder meer om groei bij 
de private bedrijven (havens en industrie). Op de middellange termijn blijft de 
gww-productie van het Rijk relatief sterk achter bij de andere groepen op-
drachtgevers. Voor de periode 2015-2018 wordt een groei van gemiddeld ½% per 
jaar verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door de invulling van de verschil-

Internationale vergelijking

De ontwikkeling van de gww-productie in de periode 2008-2015 kent een 
ongunstiger verloop dan het Europees gemiddelde. In internationaal 
perspectief is op basis van cijfers van Euroconstruct te zien dat Nederland 
met name in de jaren 2010 tot en met 2013 achterop raakt bij Europa. 
België en het Verenigd Koninkrijk doen het beter dan Nederland. In 
vergelijking met Duitsland doet Nederland het aanvankelijk iets beter, 
vanaf 2011 zijn de posities echter omgedraaid.

Totale gww-productie in Nederland en Europa, 2008-2015 (index 
2008=100)

Bron: Euroconstruct München 2012. Analyse EIB
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lende (structurele) bezuinigingsrondes. Het onderhoud zal op middellange 
termijn groeien met gemiddeld circa 1½% per jaar. Daarmee maakt het onder-
houd het verlies van de afgelopen jaren nog niet goed.

5.2 Rijk

In 2012 bedroeg de gww-productie in opdracht van het Rijk (vooral Rijkswater-
staat) op het gebied van nieuwbouw en herstel ruim € 1 miljard (tabel 5.1). 
Daarmee was het Rijk verantwoordelijk voor circa 13% van de gww-productie. 
De gww-productie van het Rijk is in 2012 naar verwachting met ongeveer 1½% 
gedaald, na een sterke daling in 2011. De krimp houdt onder meer nog verband 
met het aflopen van de stimuleringsmaatregelen die het kabinet in het kader 
van de kredietcrisis heeft genomen. Daarnaast leverden de projecten onder de 
Spoedwet Wegverbreding extra productie op. De toegenomen en naar voren 
gehaalde uitgaven aan infrastructuur kwamen deels ten laste van latere jaren. 
In 2013 zullen de gww-investeringen door het Rijk stabiliseren. Vooral door de 
recent aangekondigde structurele bezuiniging van € 250 miljoen op het Infra-
structuurfonds zullen de rijksinvesteringen in 2014 met 3½% dalen. Hierbij is er 
vanuit gegaan dat deze bezuiniging op investeringen voor 70% doorwerkt in de 
productie14. Op middellange termijn bedraagt de groei van de rijksinvesteringen 
naar verwachting ongeveer ½% per jaar. 

Financiering
In de begroting van het Infrastructuurfonds 2013 worden de financiële midde-
len verantwoord die het Rijk voor de periode tot en met 2017 beschikbaar heeft 
voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Tabel 5.2 geeft een over-
zicht van de financiële middelen voor de aanleg van infrastructuur voor de 
periode 2011-201715. De belangrijkste typen rijksinfrastructuur zijn rijkswegen, 
vaarwegen en watersystemen (waterbeheer en waterkeringen). De watersyste-
men maken per 2013 onderdeel uit van het Deltafonds. In de Waterwet is 
opgenomen dat er een Deltafonds wordt ingesteld met als doel de bekostiging 
van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveilig-
heid en zoetwatervoorziening. In het Bestuursakkoord Water van mei 2011 is 
afgesproken dat het Rijk en de waterschappen vanaf 2014 het Tweede Hoogwa-
terbeschermingsprogramma (HWBP-2) gaan cofinancieren en voor de periode 
2011-2013 leveren de waterschappen een bijdrage. Hierdoor wordt het HWBP-2 
gescheiden in rijksprojecten (onderdeel van het Deltafonds) en waterschaps-
projecten.

Invulling bezuinigingen
De beschikbare middelen voor de infrastructuur staan onder sterke druk van 
bezuinigingen door het Rijk. In het Lente-akkoord zijn bezuinigingen op de 
infrastructuur ingeboekt voor de periode tot 2028, ook is een taakstelling voor 
de huidige kabinetsperiode afgesproken. De bezuinigingen uit het Lente-ak-
koord zijn verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2013 en 
het Deltafonds voor 2013. Tabel 5.3 geeft een overzicht van de invulling van de 

14 De verdeling van de bezuinigingen over weg-, water- en spoorinfrastructuur wordt in het   
 voorjaar van 2013 vastgesteld. In de ramingen is uitgegaan van een verdeling van 50% op   
 wegen en water en 50% op spoor. De bezuinigingen op spoorinfrastructuur leiden tot minder  
 gww-productie in opdracht van bedrijven (zie paragraaf 5.4).  
15 Voor een meer uitgebreide analyse van de beschikbare middelen in het Infrastructuurfonds,  
 zie het EIB-rapport ‘Infrastructuurmonitor; MIRT 2013’ (november 2012).
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Tabel 5.2 Uitgaven van het Rijk aan aanleg van infrastructuur,   
 2011-2017 (mln euro, constante prijzen)

Bron: Begroting Infrastructuurfonds 2013 (exclusief aanvullende bezuiniging)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rijkswegen 2.255 2.202 2.316 2.579 1.808 2.509 1.992
Vaarwegen 486 577 545 586 527 455 477
Watersystemen 687 507 0 0 0 0 0
Deltafonds 0 0 627 740 775 764 785
HWBP-2 rijksprojecten 0 124     
HWBP-2 waterschaps-
projecten   172 285 291 416 178

Totaal 3.428 3.410 3.673 4.205 3.409 4.178 3.506

bezuinigingen over de periode 2013-2017 op het Infrastructuurfonds en het 
Deltafonds. In het Lente-akkoord is het Infrastructuurfonds structureel ver-
laagd met € 200 miljoen. Ook is in het akkoord een kasschuif opgenomen 
waardoor geld dat aanvankelijk voor 2013 op de begroting stond, wordt ver-
schoven naar 2014 en 2015 (in totaal € 250 miljoen). Daarnaast dragen het 
Infrastructuurfonds en het Deltafonds samen voor bijna € 100 miljoen bij aan 
de generieke bezuinigingen uit het Lente-akkoord. Daar bovenop komt nog de 
door het kabinet Rutte II aangekondigde extra structurele bezuiniging van € 250 
miljoen vanaf 2014. De invulling van deze bezuiniging gebeurt in de komende 
maanden. Voor 2013 betekenen de bezuinigingen een verlaging van de uitgaven 
met in totaal € 529 miljoen. Dit betekent dat een aanvankelijke groei van de 
gww-markt in 2013 teniet wordt gedaan.

De bezuinigingen uit het Lente-akkoord zijn verwerkt in de begroting van het 
Infrastructuurfonds en het Deltafonds voor 2013. Dit maakt het mogelijk om 
een vergelijking te maken van de beschikbare middelen per type infrastructuur  
in het MIRT 2012 en het MIRT 2013. Deze vergelijking maken we voor de jaren 
2013-2016 waarover in de begroting van dit jaar en van vorig jaar gegevens 
beschikbaar zijn. Figuur 5.3 geeft hiervan over de periode 2013-2016 een 
vergelijking per type infrastructuur. Hieruit blijkt dat voor alle typen infrastruc-
tuur de meerjarenbudgetten zijn verlaagd in vergelijking met vorig jaar. De 
verlaging van de budgetten in vergelijking met het vorig MIRT betreft in 
belangrijke mate 2013, maar ook in de jaren daarna is sprake van grote vermin-
dering van de financiële mogelijkheden in vergelijking tot het vorige MIRT. In 
2013 gaat het vooral om spoorwegen en het Deltafonds, op middellange termijn 
neemt het wegenbudget af in vergelijking met het vorige MIRT. Naast bezuini-
gingen hebben ook andere factoren invloed op de dynamiek in de meerjaren-
budgetten, zoals verschuiving van prioriteiten tussen bijvoorbeeld wegenpro-
jecten en spoorprojecten, verandering in de voortgang van individuele 
projecten en veranderingen in de scope van projecten. Het effect van deze 
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factoren op de dynamiek in de meerjarencijfers is echter veel minder dan het 
effect van de bezuinigingen.

Tabel 5.3 Invulling rijksbezuinigingen, 2013-2017 (mln euro, constante 
 prijzen)

Bron: Begroting Infrastructuur en Milieu 2013, Regeerakkoord 2012

 2013 2014 2015 2016 2017

Generieke taakstelling -99 -99 -99 -99 -99
Taakstelling bijdrage Infrastructuurfonds -200 -200 -200 -200 -200
Kasschuif bijdrage Infrastructuurfonds -230 130 100  
Bezuiniging aanpassing Regeerakkoord  -250 -250 -250 -250

Totaal -529 -419 -449 -549 -549

Bron: EIB

Figuur 5.3 Beschikbare financiële middelen per type infrastructuur 
 volgens MIRT 2012 en MIRT 2013, meerjarentotaal 2013-2016 
 (mln euro)

Bron: MIRT 2012, MIRT 2013 en Deltafonds 2013. Analyse EIB
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Rijksuitgaven per type infrastructuur
De hoofdwegen hebben (vaak) het grootste aandeel in de beschikbare budget-
ten van het Infrastructuurfonds. In 2012 was circa € 2,6 miljard beschikbaar voor de 
rijkswegen, waarvan € 2,2 miljard voor aanleg bestemd was (zie tabel 5.2). In 2013 
ligt het totale budget voor hoofdwegen iets hoger op circa € 2,7 miljard. Daar-
van gaat circa € 350 miljoen naar beheer en onderhoud. Vanaf 2012 zal het 
totale wegenbudget jaarlijks stijgen tot circa € 3,1 miljard in 2014. In de jaren 
daarna schommelt het budget sterk (circa € 2,2 miljard in 2015 en € 2,9 miljard 
in 2016), om uit te komen op circa € 2,5 miljard in 2017. Het budget voor geïnte-
greerde contractvormen stijgt in 2014 naar € 566 miljoen, vanaf € 306 miljoen in 
2012. Daarnaast wordt voorzien dat in 2013/2014 vijf DBFM-projecten in aanbe-
steding gaan. De uitgaven aan het hoofdwegennet komen voornamelijk ten 
goede aan de verbreding van bestaande wegen in plaats van de aanleg van 
geheel nieuwe wegen.

Het totale budget voor de hoofdvaarwegen kwam in 2012 uit op € 944 miljoen 
en lag daarmee op een hoger niveau dan in 2011, toen het budget bijna € 829 
miljoen bedroeg. In 2013 ligt het budget voor uitgaven aan vaarwegen op € 844 
miljoen. Vanaf 2014 daalt het budget van € 871 miljoen naar € 667 miljoen in 
2017. In vergelijking met het hoofdwegennet is bij de vaarwegen het aandeel 
van nieuwe projecten (aanleg) veel kleiner. De budgetten voor de vaarwegen 
hebben in eerste instantie vooral betrekking op het wegwerken van achterstallig 
onderhoud, daarnaast wordt selectief de capaciteit van de vaarwegen vergroot.

De derde belangrijke categorie voor rijksinvesteringen, de watersystemen 
(waterkeringen en waterbeheer), wordt per 2013 onderdeel van het Deltafonds. 
Het budget voor de watersystemen heeft in 2012 een omvang van ongeveer 
€ 650 miljoen. In 2013 ligt het totale budget voor het Deltafonds op € 771 
miljoen. Het totale budget van het Deltafonds is echter niet een-op-een te 
vergelijken met het huidige budget voor watersystemen, omdat ook projecten 
van artikel 16 (megaprojecten niet-verkeer en vervoer) van het Infrastructuur-
fonds naar het Deltafonds zijn overgeheveld16. Het beheer en onderhoud budget 
van het Deltafonds is wel te vergelijken met het beheer en onderhoud (plus het 
watermanagement) budget van de watersystemen. Dat ligt op circa 
€ 156 miljoen in 2012 en daalt naar € 144 miljoen in 2013. Daarna stijgt het 
budget tot € 177 miljoen in 2016. In 2017 daalt het echter weer naar € 147 
miljoen. Naast de uitgaven aan beheer en versterking van de waterkeringen 
zijn er drie grotere projecten in uitvoering, namelijk Ruimte voor de Rivier, de 
Maaswerken en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit laatste 
programma bestaat uit 89 versterkingsprojecten, inclusief de zwakke schakels 
langs de kust. Deze maatregelen moeten voor het overgrote deel uiterlijk 2017 
zijn uitgevoerd en brengen dus veel werk in de waterbouw met zich mee.

Voortgang
Recent EIB-onderzoek naar de voortgang bij de realisatie van infrastructuurpro-
jecten geeft aan dat in vergelijking met het vorige MIRT 23 projecten zijn 

16 Voor een overzicht en uitsplitsing van de beschikbare financiële middelen van het   
 Deltafonds voor de periode 2013-2017, zie het EIB-rapport ‘Infrastructuurmonitor; MIRT   
 2013’ (november 2012).
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vertraagd, dat is 18% van de in totaal 130 projecten17. Tabel 5.4 geeft een over-
zicht van het gemiddelde percentage vertraagde projecten in de planstudiefase 
en de realisatiefase van de meerjarenprogramma’s van 2010 tot 2013. De 
afgelopen jaren liep het percentage vertraagde projecten terug van circa 20% in 
2010 naar 16% in 2012, onder meer door een verbeterde projectplanning. In 
2013 stijgt het percentage echter weer naar 18%. De vertragingen hebben 
traditioneel vooral betrekking op planstudieprojecten. De voortgang van 
infrastructuurprojecten wordt door een breed scala aan determinanten beïn-
vloed. De belemmeringen voor de voortgang hebben veelal een structureel 
karakter. Besluitvorming bij overheden en bestemmingsplanprocedures spelen 
hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn een moeilijk haalbare projectplan-
ning en discussie over uitvoeringsvarianten belangrijke factoren voor vertra-
ging. Financiële beperkingen spelen daarnaast eveneens een belangrijke rol.

Tabel 5.4 Percentage vertraagde infrastructuurprojecten, MIRT 2010-2013

Bron: MIRT 2010 tot en met 2013, Deltafonds 2013. Analyse EIB

 2010 2011 2012 2013

Totaal 20 19 16 18

5.3 Lagere overheden

De lagere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) hebben van de 
drie categorieën gww-opdrachtgevers met een gww-productieniveau van bijna 
€ 3,4 miljard in 2012 een belangrijk aandeel in de totale gww-productie (42%). 
Gww-werken in opdracht van de lagere overheden bestaan onder meer uit het 
bouw- en woonrijp maken van bouwlocaties en onderhoud aan gemeentelijke 
en provinciale wegen en waterbeheer. De gemeenten hebben verreweg het 
grootste aandeel in de gww-productie voor de lagere overheden. In 2012 is de 
nieuwbouw- en herstelproductie in opdracht van de lagere overheden met 5½% 
gedaald. Vooral de b&u-gerelateerde uitgaven aan de ontwikkeling van bouwlo-
caties vielen in 2011 sterk terug, maar daarnaast was ook sprake van bezuini-
gingen op de gemeentelijke uitgaven. In 2013 daalt de gww-productie van de 
lagere overheden nog verder, naar verwachting met 3½%. Een grote onzeker-
heid voor de investeringen van de lagere overheden leek lange tijd de invoering 
van de wet HOF. Recent zijn tussen Rijk en lagere overheden nieuwe afspraken 
gemaakt over de bezuinigingsopgaven en het terugdringen van tekorten. 
Vooralsnog leidt dit in de komende paar jaar niet tot sterke daling van de inves-
teringsruimte zoals aanvankelijk gevreesd. Pas vanaf 2015 zullen de gww-uitga-
ven van de lagere overheden weer stijgen, onder meer in het spoor van de 

17 Voor een meer uitgebreide analyse van de voortgang van projecten per type infrastructuur,  
 zie het EIB-rapport ‘Infrastructuurmonitor; MIRT 2013’ (november 2012).
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sterke opleving van de woningbouw. Tussen 2015 en 2018 zal de gww-productie 
in opdracht van de lagere overheden naar verwachting met gemiddeld 2½% per 
jaar groeien.

Gemeenten
Bij de gemeenten maken we onderscheid tussen b&u-gerelateerd werk en 
niet-b&u-gerelateerd werk. Dit onderscheid is relevant omdat de determinan-
ten en de financiering van deze verschillende activiteiten sterk uiteenlopen. 
B&u-gerelateerd werk betreft bijvoorbeeld grondwerkzaamheden voor bouwlo-
caties, aanleg van bouwstraten, riolering, definitieve inrichting en groenvoor-
ziening. Een deel van deze werkzaamheden vindt voorafgaand aan het bouwen 
van woningen en utiliteitsgebouwen plaats en een ander deel aansluitend. De 
raming van dit deel van de gww-productie is gekoppeld aan de nieuwbouwin-
vesteringen in de b&u. Figuur 5.4 vermeldt de ontwikkeling van deze reeks. In 
2012 is de b&u-nieuwbouw sterk gekrompen, in 2013 valt deze verder terug. Op 
de middellange termijn wordt een robuust herstel van de b&u-nieuwbouw 
verwacht, die vooral is geconcentreerd in de woningbouw. Dit heeft met ingang 
van 2014, maar vooral in de jaren daarna, ook gunstige gevolgen voor de 
gemeentelijke investeringen.

Meer algemene activiteiten van gemeenten betreffen onder meer aanleg, 
reconstructie en onderhoud van verbindings- en rondwegen, beheer en onder-

Bron: EIB

1 Gemiddeld per jaar

Figuur 5.4 Ontwikkeling nieuwbouw in de b&u, 2012-2018 (% mutaties)
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houd van de openbare ruimte, rioolrenovatie en werkzaamheden aan havens 
en kades. Investerings- en onderhoudsuitgaven aan deze werken worden vooral 
bepaald door de algemene financieringsmogelijkheden, zoals het Gemeente-
fonds, specifieke uitkeringen en eigen inkomsten als rioolrechten. Daarnaast 
wordt een deel van deze opgave gefinancierd uit extra middelen uit de bouw-
grondexploitatie. De druk op de financiële middelen in de huidige situatie 
betekent dat gemeenten voor nieuwe opgaven komen te staan op het gebied 
van ambities en prioriteiten. 

Nu de trap-op-trap-af normeringssystematiek weer is ingevoerd, zullen de 
rijksbezuinigingen gevolgen hebben voor het Gemeentefonds. De gevolgen van 
het Lente-akkoord zijn al inzichtelijk te maken door de Gemeentefondsbegro-
tingen van 2012 en 2013 met elkaar te vergelijken. Tabel 5.5 geeft een overzicht 
van de totale ontvangsten (Algemene, Integratie- en Decentralisatieuitkerin-
gen) van gemeenten uit het Gemeentefonds voor de periode 2013-2016 uit de 
begrotingen van 2012 en 2013. Vanaf 2013 dalen de totale ontvangsten van het 
gemeenten uit het Gemeentefonds. Over de periode 2013-2016 loopt de daling 
op tot in totaal circa € 1,4 miljard. Dit is nog exclusief de gevolgen voor het 
Gemeentefonds van de bezuinigingen die in het kader van het Regeerakkoord 
zijn afgesproken.

Tabel 5.5 Totale ontvangsten van gemeenten uit het Gemeentefonds,   
 2013-2016 (mln euro, constante prijzen)

Bron: Begroting Gemeentefonds 2012 en 2013. Analyse EIB

 2013 2014 2015 2016 Totaal 
     2013-2016

Begroting 2012 18.298 18.193 17.800 17.906 72.197
Begroting 2013 17.963 17.840 17.433 17.526 70.762

Procentueel verschil -1,8 -1,9 -2,1 -2,1 -2,0

Naast beperking van de algemene uitkeringen speelt voor de lagere overheden 
ook de invoering van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) een rol. De 
wet HOF vertaalt de Europese normen ter beperking van het EMU-tekort, die 
uitdrukkelijk ook zijn gericht op de decentrale overheden, in nationale wetge-
ving. In de huidige situatie bij de lagere overheden wordt op basis van lasten en 
baten gerekend, waardoor de lasten van investeringen over de levensduur van 
de investeringsobjecten worden verdeeld. Bij de wet HOF komen investeringen 
direct en volledig ten laste van het EMU-tekort. In een situatie van toenemende 
investeringsopgaven en achterblijvende afschrijvingslasten leidt dit tot beper-
kingen in vergelijking met de oude situatie. Recent zijn tussen Rijk en lagere 
overheden nieuwe afspraken gemaakt over de invoering van de wet HOF. 
Vooralsnog lijken de effecten van de wet op de korte termijn gering. Vanaf 2015 
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zal opnieuw naar de bezuinigingsnoodzaak in Europees perspectief worden 
gekeken.18.

Een eerste inventarisatie van gemeentelijke begrotingen geeft aan dat de 
gemeenten bezorgd zijn over hun financiële toekomst19. In de afgelopen jaren 
hebben de gemeenten naast het achterblijven van de algemene uitkering ook 
te maken gehad met de negatieve gevolgen van de economische crisis op de 
grondexploitatie. Achterblijvende locatieontwikkeling heeft tot grote verliezen 
voor de gemeenten op dit punt geleid en deze zullen ook de komende paar jaar 
nog doorwerken in de gemeentelijke financiën. Gemeenten zetten verschil-
lende maatregelen in om de financiële problemen het hoofd te bieden, waaron-
der bezuinigingen op de uitgaven. Door aanblijvende onzekerheid over de 
(financiële) toekomst zijn bij een flink aantal gemeenten extra bezuinigingsron-
den nodig, bovenop de al staande bezuinigingen. Sommige gemeenten bezuini-
gen zelfs meer dan nu nodig lijkt om extra marges te creëren en/of om geld vrij 
te maken voor nieuw beleid. Ook wordt in een aantal gemeenten de dekkings-
graad van de rioolheffing verhoogd, waardoor meer inkomsten gegenereerd 
kunnen worden. Deze middelen zijn specifiek ten behoeve van riolering en er 
wordt naar gestreefd om de rioolrechten zoveel mogelijk kostendekkend te 
houden. Daarmee is dit een stabiele bron voor de noodzakelijke uitgaven aan 
het riool. In het afgelopen decennium zijn de gemeentelijke lasten van het 
rioleringsbeheer trendmatig toegenomen, al is de laatste jaren sprake van een 
afvlakkende groei.

Andere gemeenten zien zich genoodzaakt om de onroerendezaakbelasting 
(ozb) te verhogen of in te teren op de reserves. Over het algemeen kijken de 
gemeenten bij bezuinigingen ook naar de eigen organisatie en streven ze naar 
meer efficiency en onderlinge samenwerking van gemeentelijke diensten. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van de gemeentelijke infrastruc-
tuur (zie paragraaf 5.5). Gemeenten zien zich genoodzaakt te bezuinigen op 
personeelskosten en de ambtelijke organisatie, waardoor er in de nabije 
toekomst banen zullen verdwijnen bij de gemeenten.

Provincies en waterschappen
De provincies en waterschappen vertegenwoordigen naar schatting 10% van de 
totale gww-productie. Infrastructurele werken in opdracht van provincies 
betreffen vooral onderhoud en aanleg van (vaar)wegen. Aan de inkomstenkant 
staan provincies aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. 
Vanwege de slechte economische omstandigheden is de normeringssystema-
tiek ook voor het Provinciefonds enige tijd buiten werking gesteld. In 2012 is de 
trap-op-trap-af methode net als bij gemeenten weer hersteld. Voor 2012 en 
verder heeft het Rijk ook een nieuwe verdeling gemaakt voor het Provincie-
fonds. Het herinvoeren van de trap-op-trap-af methodiek in combinatie met 
bezuinigingen bij het Rijk zorgt ook bij provincies voor onzekerheid over de 
(financiële) toekomst. Het nieuwe verdeelmodel maakt onderscheid tussen geld 
voor beheer en onderhoud en geld dat bedoeld is voor ontwikkeling, zoals de 
aanleg van wegen. Ook wordt rekening gehouden met verschil in vermogen van 

18 Naast de invoering van de wet HOF krijgen overheden te maken met verplicht schatkist-  
 bankieren.  
19 Op basis van een vijftiental gemeenten uit verschillende regio’s en grootteklassen.
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provincies. Provincies die veel inkomsten uit vermogen hebben (zoals deelne-
mingen) moeten een groter deel van de taken zelf betalen. Daarnaast ontvan-
gen de provincies bijdragen uit de Brede Doeluitkering (BDU) en hebben 
sommige provincies door de verkoop van de aandelen in de energieproductie-
bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal tot hun beschikking gekregen. 
Provincies hebben aangegeven een deel van dit geld te willen wegzetten en een 
deel te willen investeren. Sommige provincies hebben aangegeven dat het 
aantal grote projecten zal afnemen. Op het punt van beheer en onderhoud 
staan de provincies, evenals de gemeenten, voor de taak om soberder met de 
financiële middelen om te gaan. Voor 2012 is circa 5% krimp in de provinciale 
gww-productie opgetreden. Het effect van de ongunstige financiële positie is 
wat minder dan bij de gemeenten. Voor 2013 gaan we uit van een afnemend 
uitgavenniveau. Op de middellange termijn is weer enige groei mogelijk.

De belangrijkste taken van de waterschappen zijn het waterbeheer en het 
bewaken en verbeteren van de waterkwaliteit. Waterschappen bekostigen deze 
taken met heffingen en subsidies. Vergeleken met provincies en gemeenten is 
de relatie tussen inkomsten en gww-investeringen bij waterschappen het 
meest direct. De inkomsten uit de waterschapsheffingen zijn de afgelopen 
jaren trendmatig toegenomen. De komende jaren wordt door de waterschap-
pen geïnvesteerd in de versterking van waterkeringen, de bestrijding van 
wateroverlast, het tegengaan van droogte en de verbetering van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater. De toegenomen overstromingsrisico’s staan hoog op 
de politieke agenda. Om deze risico’s tegen te gaan, is momenteel een aantal 
projecten in uitvoering, zoals Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken en het 
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. De maatregelen uit dit laatste 
programma moeten ervoor zorgen dat alle waterkeringen voldoen aan de wet- 
telijke normen uit de Wet op de waterkering. Voor de toekomst is van belang in 
hoeverre kan worden gezorgd voor voldoende financiële middelen voor het 
realiseren van de waterbouwopgaven, ook in het kader van het beleidspro-
gramma ‘Samen werken, samen leven’ van de Deltacommissie. Hiervoor 
hebben we gezien dat bij de recente bezuinigingen ook de financiële middelen 
voor het Deltafonds in de komende jaren zijn verlaagd. Daarnaast is de wet 
HOF van belang voor de investeringen van de waterschappen maar de effecten 
hiervan zullen in de eerstkomende jaren beperkt zijn.

5.4 Bedrijven

Bedrijven die investeren in de gww zijn vooral vervoerbedrijven (inclusief 
ProRail), energie-, water- en telecombedrijven, de zee- en luchthavens en de 
industrie. In 2012 bedroeg de gww-productie in opdracht van bedrijven circa 
€ 3,6 miljard, dat is 45% van de totale nieuwbouw- en herstelproductie in de 
gww. In 2012 is deze productie met 15% gekrompen, na een zeer sterke eenma-
lige impuls in 2011 van ruim 30%. Dit had vooral te maken met de aanleg van 
de Tweede Maasvlakte en daarnaast met de realisatie van een aantal grote 
treinstations. De daling in 2012 heeft ook te maken met dalende private 
investeringen in bedrijventerreinen in de industrie en de havengebieden en de 
krimp in de b&u-nieuwbouw. Hierdoor vonden minder investeringen plaats in 
de aanleg van nuts- en telecomvoorzieningen. Voor 2013 verwachten we een 
verdere daling van de gww-investeringen door bedrijven met 5%, onder meer 
door krimpende b&u-activiteit en door afronding van grote havenwerken. Vanaf 
2015 zullen de gww-investeringen door bedrijven weer stijgen, met gemiddeld 



84

ruim 2% per jaar. Dit is onder meer afhankelijk van het economisch herstel op 
de middellange termijn.

Vervoer
Bij vervoer gaat het vooral om investeringen in spoorweginfrastructuur en 
regionale en lokale investeringen in metro- en tramverbindingen. Opdrachtge-
vers zijn vooral ProRail en daarnaast de beheerders van stadsgewestelijk 
openbaar vervoer. In totaal wordt in de komende jaren gemiddeld circa € 2,4 
miljard beschikbaar gesteld voor uitgaven aan spoorweginfrastructuur. Aanleg 
van nieuwe spoorwegverbindingen heeft hierin in 2013 een aandeel van 
ongeveer 30%. Zoals in figuur 5.4 is aangegeven, zijn onder invloed van de 
bezuinigingen ook de meerjarenbudgetten voor spoorwegen verlaagd. Daar-
naast wordt ervan uitgegaan dat de extra bezuiniging op het Infrastructuur-
fonds deels ook zal neerslaan bij de spoorwegen. Het is nog onduidelijk welke 
gevolgen deze bezuinigingen voor de verschillende spoorprojecten zullen 
hebben. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), ofwel 
spoorboekloos reizen, zijn investeringen voorzien in extra capaciteit op belang-
rijke corridors. Het kabinet heeft aangegeven dat investeringen in een betere 
benutting van de infrastructuur van groot belang zijn (onder meer via ERTMS)20. 

Energie-, water- en telecombedrijven
Bedrijven in de energie-, water- en telecomsector zijn van oudsher belangrijke 
opdrachtgevers voor de gww. Bij deze gww-investeringen gaat het zowel om 
huisaansluitingen als om wijkverbindingen en transportkabels en -leidingen. 
De investeringen hangen enerzijds samen met de ontwikkelingen in de nieuw-
bouw van woningen en andere gebouwen, maar worden anderzijds ook beïn-
vloed door het economisch klimaat en door ontwikkelingen in het gebruik van 
de verschillende soorten infrastructuur. In 2010 hebben de investeringen door 
deze bedrijven enigszins geleden onder de economische crisis, onder meer wat 
betreft sterk verminderde aantallen huisaansluitingen. In 2011 is de gww-pro-
ductie in opdracht van deze bedrijven toegenomen. Vooralsnog lijken de 
gevolgen van de economische crisis voor deze sector beperkt in vergelijking 
met de vorige recessie begin deze eeuw. In de energie- en watersector speelt de 
leeftijdsopbouw van de bestaande infrastructuur een rol, waardoor in het 
komende decennium vervanging noodzakelijk is. Op middellange termijn zal 
de productie in opdracht van de energie-, water- en telecombedrijven naar 
verwachting trendmatig groeien (circa 2% per jaar). Het tempo van economisch 
herstel en de gevolgen daarvan voor de b&u beïnvloeden de noodzaak en 
mogelijkheden om te investeren in de ondergrondse infrastructuur. Daarnaast 
zijn beleidskeuzes ten aanzien van de energievoorziening van belang. Energie-
transitie, decentralisatie en internationalisering zijn daarbij de belangrijkste 
factoren voor de toekomstige investeringsopgaven voor gas en elektriciteit. Bij 
elektriciteit staat de netwerkopbouw in het teken van de ontwikkeling van 
smart grids.

Zee- en luchthavens
De ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en de bijkomende investeringen in 
de bestaande haveninfrastructuur waren in 2012 op hun hoogtepunt. De 
landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte is nu afgerond. In de huidige 

20 European Rail Traffic Management System.
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planning komen in 2013 de terreinen beschikbaar voor de eerste terminalex-
ploitant. Er wordt ook al gewerkt aan een uitbreiding van het wegennet richting 
de Tweede Maasvlakte (A15 Maasvlakte-Vaanplein). In de toekomst zal er ook 
een goederenspooraansluiting komen, dit project is in 2012 overgegaan naar de 
planuitwerkingsfase van het MIRT. De ontwikkeling van een volgende fase in de 
Rotterdamse haven hangt sterk af van de vooruitzichten voor de wereldhandel.

Wat betreft Schiphol zijn in 2008 afspraken over mogelijke uitbreiding vastge-
legd in het Aldersakkoord, dat is gesloten tussen bewonersgroepen, luchtvaart-
sector en overheden. Het kabinet heeft aangegeven dat de capaciteit van de 
luchthaven moet meegroeien met de toename in het luchtverkeer. Het gaat 
daarbij om een selectieve ontwikkeling die er op gericht is om ruimte te 
houden voor het mainportgebonden luchtverkeer. Om Schiphol te kunnen 
laten groeien zal het overige verkeer zoveel mogelijk door regionale luchtha-
vens zoals Eindhoven en Lelystad worden afgehandeld.

5.5 Onderhoud

Het onderhoud heeft een aandeel van ongeveer 40% in de totale gww-productie 
in Nederland. Het neemt daarmee een belangrijke plaats in het gww-werk in. 
Het onderhoud kent in vergelijking tot nieuwbouw en herstel doorgaans een 
meer gematigd verloop. Tezamen met het hoge aandeel in de totale gww-pro-
ductie betekent dit een stevige basis onder de totale gww-productie. Onder-
houd komt in de praktijk op verschillende manieren op de markt, bijvoorbeeld 
via raamcontracten voor één of meerdere jaren of in de vorm van grotere 
projecten. Daarnaast maakt het onderhoud in sommige gevallen deel uit van 
aanlegprojecten waarbij ook een aantal jaren onderhoud in het contract wordt 
opgenomen, bijvoorbeeld in design, build (, finance) & maintaincontracten 
(DB(F)M).

In de huidige marktomstandigheden staat de onderhoudsproductie echter 
onder stevige druk. In drie achtereenvolgende jaren (2010-2012) is het onder-
houd afgenomen. Voor 2013 wordt een verdere krimp voorzien met ongeveer 
2½%, waardoor de onderhoudsmarkt in de crisisjaren in totaal met 15% zal zijn 
gedaald. Sleutelbegrippen bij het onderhoud zullen zijn verlagen en differentië-
ren van ambities en vergroting van de efficiency in het onderhoud. Belangrijke 
opdrachtgevers als gemeenten gaan deels over tot verlaging van ambities door 
de onderhoudsfrequentie te verlagen. Daarnaast wordt de onderhoudskwaliteit 
meer afgestemd op de gebruiksfuncties van de infrastructuur, waarbij de centra 
van steden en dorpen prioriteit krijgen boven de woonwijken en de bedrijven-
terreinen. Een belangrijke ontwikkeling bij onder meer gemeenten is verder dat 
zij het onderhoud efficiënter willen gaan organiseren. Hierbij valt te denken 
aan meer interne samenwerking tussen aanbestedende afdelingen, maar ook 
aan samenwerking met andere gemeenten (gemeenschappelijk inkopen). Ook 
gaan overheden over tot het aanbesteden van meerjarige onderhoudscontrac-
ten waarmee het aantal aanbestedingsmomenten afneemt. Deze ontwikkelin-
gen zullen leiden tot schaalvergroting op het gebied van onderhoud. Een andere 
mogelijkheid is het vaker uitvoeren van onderhoud overdag in plaats van ’s 
nachts en in het weekend. Rijkswaterstaat heeft dit in de onderhoudsstrategie 
opgenomen. Hierdoor kan op de uitvoeringskosten worden bespaard, maar 
ontstaan soms kosten elders in de vorm van meer verkeershinder. Daarnaast 
gaat ook Rijkswaterstaat over tot meerjarige contracten voor het onderhoud.
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Voor de middellange termijn, vanaf 2015, wordt herstel verwacht met gemid-
deld ongeveer 1½% per jaar. Hiermee komt de onderhoudsmarkt in 2018 op een 
niveau van circa € 5,7 miljard, dat is circa 3% onder het niveau van 2010. De 
afname van de onderhoudsmarkt in de crisisjaren is daarmee nog niet goedge-
maakt. Hoewel een deel van de krimp van de budgetten zal worden opgevan-
gen met verhoging van de efficiency, moet worden verwacht dat bij de ver-
wachte productieontwikkeling de onderhoudsbehoefte op termijn waarschijnlijk 
niet volledig zal kunnen worden gerealiseerd. De onderhoudsbehoefte van de 
weg-, rail- en waterinfrastructuur zal immers, bij verder aantrekkende mobili-
teit, nog steeds groot blijven. Dit betekent dat op termijn extra herstelactivitei-
ten aan de infrastructuur nodig kunnen zijn.

In internationaal verband scoort Nederland ongunstig wat betreft de onder-
houdsmarkt (figuur 5.5). De daling in de achterliggende jaren en de matige 
vooruitzichten zetten Nederland op achterstand in vergelijking met het Euro-
pees gemiddelde. Vooral de terugval in de gww-onderhoudsproductie in vier 
achtereenvolgende jaren in Nederland valt in internationaal perspectief sterk 
op. In 2015 ligt het onderhoud in Nederland 10% onder het Europees gemid-
delde. De verschillen met België en Duitsland zijn in meerjarig perspectief 
aanzienlijk

5.6 Deelmarkten

De productie in de gww-sector is opgebouwd uit een aantal deelmarkten. 
Bedrijven in de sector leggen zich toe op één of meer van deze deelmarkten. De 
grootste deelmarkt is de wegenbouw met een aandeel van ongeveer een kwart 
van de gww-productie (figuur 5.6). Tot deze deelmarkt rekenen we de aanleg en 
het onderhoud van wegen met gesloten verharding (asfalt, beton). De belang-
rijkste opdrachtgevers zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten. De wegen-
bouw heeft in 2011 en 2012 de sterkste daling binnen de gww meegemaakt, 
onder meer door minder investeringen van Rijk en gemeenten. Andere deel-
markten met een groot aandeel zijn civiele betonbouw, kabels en leidingen, en 
grondwerk/riolering (elk ruim 15% van de totale gww-productie).

In 2013 zullen alle deelmarkten te maken krijgen met krimp in productie. De 
kabel- en leidingmarkt zal in 2014 als eerste weer profiteren van het gunstiger 
investeringsklimaat en het aantrekken van de woningbouw. De wegenbouw 
stabiliseert naar verwachting in 2014. In de civiele betonbouw verwachten we 
voor 2014 nog een krimpend volume. Dit heeft vooral te maken met de bezuini-
gingen op het Infrastructuurfonds. De invulling van deze bezuinigingen naar 
wegen, water en spoor is vooralnog onzeker, maar de civiele betonbouw speelt 
bij al deze typen infrastructuur een rol.

Voor de middellange termijn zal de groei van de gww-productie (gemiddeld 2% 
per jaar) zich naar alle deelmarkten vertalen. De kabel- en leidingmarkt zal 
boven dit gemiddelde uitgaan. In dit segment speelt de overheid een beperkte 
rol en wordt de ontwikkeling vooral bepaald door de sterke stijging van de 
woningbouwproductie en door toenemende inspanningen bij de vervanging 
van naoorlogse energie- en waterinfrastructuur. 
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Bron: EIB

Figuur 5.5 Gww-onderhoudsproductie in Nederland en Europa, 
 2008-2015 (index 2008=100)

Bron: Euroconstruct München 2012. Analyse EIB

Bron: EIB

Figuur 5.6 Verdeling van de gww-productie naar deelmarkten, 2012

Bron: EIB

Wegenbouw
25%

Grondwerk/
riolering

17%

Civiele betonbouw
16%

Railbouw
8%

Kabels en 
leidingen

15%

Baggerwerk
5%

Kust- en 
oeverwerk

3%

Straatwerk
11%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

20

5

Nederland België Duitsland Verenigd Koninkrijk

Italië Zwitserland Europees em iddelde

2008            2009            2010            2011            2012             2013            2014            2015



88

De waterbouw profiteert over enkele jaren van de maatregelen voor bescher-
ming tegen hoogwater.

Onderzoek deelmarkten

De ontwikkelingen in de verschillende deelmarkten van de gww zijn 
onderwerp van recent en lopend EIB-onderzoek in opdracht van Bouwend 
Nederland. De markt voor civiele betonbouw wordt gedomineerd door 
Rijkswaterstaat en ProRail met een aandeel van circa 40% van de op-
drachtverlening. Daarnaast zijn provincies en waterschappen belangrijke 
opdrachtgevers. Recent onderzoek naar de wegenbouwmarkt geeft aan 
dat deze markt heeft kunnen profiteren van de stimuleringsmaatregelen 
van het Rijk. Daar staat tegenover dat de ongunstige financiële positie van 
het Rijk en lagere overheden in 2012 en 2013 negatief uitwerken voor de 
wegenbouwproductie. Dit betreft onder meer het wegenonderhoud. In 
lopend onderzoek naar de waterbouw wordt ingegaan op de opgaven op 
het gebied van hoogwaterbescherming en waterkwaliteit tot 2020. Daarin 
staan ook de mogelijke effecten van de wet HOF voor de waterschapsuit-
gaven centraal.

5.7 Regionale gww-productie

De verschillende provincies kennen een eigen vraag- en productiestructuur wat 
betreft de gww-sector. Ontwikkelingen in de gww-productie op regionaal 
niveau kunnen daardoor verschillen van de landelijke trend. Voor gww-bedrij-
ven zijn regionale ontwikkelingen interessant. Vooral de kleine en middelgrote 
gww-bedrijven hebben een relatief beperkt geografisch werkgebied al zijn hier 
onder invloed van de conjunctuur wel verschuivingen gaande. In de regionale 
verdeling van de gww-productie heeft West het grootste aandeel met 50% (tabel 
5.6). Daarna volgen Oost en Zuid. De regio Noord vertegenwoordigt 7% van de 
gww-productie. Het landelijk beeld van een sterk krimpende productie in 2012 
is in alle provincies te zien. Voor de komende jaren voorzien we een verdere 
versterking van het aandeel van West. In de afgelopen jaren is een verschuiving 
opgetreden van landsdeel Zuid naar Oost. Dit heeft onder meer te maken met 
het aflopen van enkele grote infrastructurele projecten in Zuid-Nederland. 
Deze verschuiving zal zich in de komende jaren doorzetten. Verder zal Noord 
aan aandeel winnen, voornamelijk door de uitvoering van projecten in het 
kader van het Regio Specifiek Pakket (RSP).



89

Tabel 5.6 Regionale verdeling van de gww-productie, 2011-2013
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

 20111 20122 20132 20122 20132

Noord
Groningen 360 330 315 -8½ -4½
Friesland 350 330 320 -5½ -3
Drenthe 340 320 310 -6 -3

Oost
Overijssel 1090 1.015 985 -7 -3
Flevoland 230 205 195 -11 -5
Gelderland 1.890 1.765 1.705 -6½ -3½

West
Utrecht 850 810 800 -4½ -1
Noord-Holland 1.840 1.755 1.730 -4½ -1½
Zuid-Holland 4.688 4.290 4.120 -8½ -4

Zuid
Zeeland 485 450 435 -7 -3½
Noord-Brabant 1.785 1.635 1.590 -8½ -3
Limburg  690 645 620 -6½ -4

Nederland 14.598 13.550 13.125 -7 -3

1 Voorlopige cijfers
2 Raming



90



91

6 Werkgelegenheid 

De bouwwerkgelegenheid is de afgelopen vier jaar onafgebroken gedaald en nam in 
totaal af met ruim 50.000 arbeidsjaren. In 2013 en 2014 zet de daling zich voort en 
verliest de bouw nog eens ruim 25.000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid. In totaal 
daalt het arbeidsvolume in zes jaar tijd met 77.000 arbeidsjaren. Het verlies treft 
vooral de werknemers. In 2014 zal het arbeidsvolume van werknemers dan met bijna 
70.000 arbeidsjaren zijn afgenomen. De forse daling wordt overigens nog onderschat 
door meetproblemen rond het arbeidsvolume van zelfstandigen. Terwijl de inzet van 
uitzendkrachten en gedetacheerden is gehalveerd, registreert het CBS geen daling van 
het arbeidsvolume van zelfstandigen. Dit terwijl het aantal gewerkte uren sterker is 
afgenomen dan de groei van het aantal zelfstandigen. Pas vanaf 2015 trekt de werkge-
legenheid in de bouw weer aan. Het arbeidsvolume van werknemers neemt geleidelijk 
weer toe met bijna 45.000 tot 352.000 arbeidsjaren in 2018. Het arbeidsvolume van 
uitzendkrachten neemt in dezelfde periode toe met 9.000 arbeidsjaren. Het (geregis-
treerde) arbeidsvolume van zelfstandigen groeit slechts met 2.000 arbeidsjaren, omdat 
eerst het productiviteitsverlies zal moeten worden gecompenseerd. Het aantal werkne-
mers binnen de CAO’s van de uitvoerende bouw neemt op middellange termijn wel nog 
verder af. Het verlies aan werkgelegenheid heeft zich inmiddels vertaald in een hoge 
werkloosheid. De werkloosheid is in een jaar tijd verdubbeld en heeft in december van 
het afgelopen jaar het hoogste niveau sinds de aanvang van de crisis bereikt. De 
terugval in werkgelegenheid treft vooral de oudere werknemers (55+). De werkloosheid 
onder deze oudere werknemers is ondanks de extra ontslagbescherming bijna twee-
maal zo hoog als voor de gemiddelde bouwvakker. De vraag rijst of er geen structurele 
werkloosheid voor deze groep ontstaat als de werkgelegenheid weer aantrekt. 

6.1 Werkgelegenheidsontwikkeling totale bouwnijverheid 2008-2012

Tabel 6.1 belicht de werkgelegenheidsontwikkeling van diverse categorieën 
arbeidskrachten: werknemers, zelfstandigen (waaronder zzp’ers) en uitzend-
krachten21. Als referentiekader wordt in de tabel tevens de ontwikkeling van 
het bouwproductievolume weergegeven.

De totale bouwwerkgelegenheid is de afgelopen vier jaar voortdurend gedaald. 
Wel is de werkgelegenheid in het afgelopen jaar sterker gedaald dan in voor-
gaande jaren De tweede fase van neergang raakt het arbeidsvolume van 
werknemers in de bouw veel sterker dan in het begin van de crisis. In de eerste 
fase kon een deel van het productieverlies worden opgevangen door veel 
minder uitzendkrachten en gedetacheerd personeel in te huren. Nadat deze 
inzet sterk is teruggedrongen, hebben bedrijven de verdere terugval in bouw-
productie opgevangen door het eigen personeelsbestand in te krimpen. Inmid-
dels is in vier jaar tijd de totale bouwgerelateerde werkgelegenheid met 51.000 
arbeidsjaren teruggelopen; van 495.000 in 2008 tot 444.000 in 2012. De uitzend-

21 De in dit hoofdstuk vermelde arbeidsjaren zijn inclusief die van de projectontwikkelaars. In  
 de werkgelegenheidscijfers van het CBS worden de projectontwikkelaars niet apart   
 onderscheiden. De productiecijfers in deze publicatie zijn wel exclusief de projectontwik-  
 kelaars.
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Opvallende werkgelegenheidsontwikkeling van de zelfstandigen

Uit de door het CBS gepubliceerde cijfers voor zelfstandigen blijkt dat 
zowel het aantal zelfstandigen als het aantal gewerkte uren van de 
zelfstandigen is toegenomen. Ook cijfers van de Kamer van Koophandel 
laten een stijging van het aantal bedrijven met één werkzame persoon 
zien. Dit kan betekenen dat de zelfstandigen hun marktvolume hebben 
weten te behouden of dat er sprake is van een registratieprobleem. Als de 
zelfstandigen hun marktvolume hebben weten te behouden, dan betekent 
dit dat zij ieder jaar even veel hebben gewerkt en wat dat betreft geen 
gevolgen van de crisis hebben ondergaan. Uit enquêtes van het EIB onder 
zelfstandigen zonder personeel bleek de gemiddelde werkweek van 
zzp’ers eind 2010 ongeveer 5 tot 7% lager dan in 2008. Eind 2012 daalde 
het aantal uren nog verder en lag de gemiddelde werkweek 11% onder het 
niveau van 2008. Daarnaast nam de orderportefeuille af van 4,3 maanden 
in 2008 naar 2 maanden in 2012. Dit kan alleen maar betekenen dat het 
arbeidsvolume van zelfstandigen wel degelijk is afgenomen. Omdat voor 
de historische cijfers wordt aangesloten op de CBS cijfers, is er in feite 
sprake van een onderschatting van het werkgelegenheidsverlies van 
zelfstandigen.

krachten/gedetacheerden verloren 10.000 arbeidsjaren, de helft van hun 
arbeidsvolume. Daarmee hebben de uitzendkrachten bijna een vijfde van het 
werkgelegenheidsverlies opgevangen. Opvallend is dat volgens de officiële 
registratie het arbeidsvolume van de zelfstandigen in de periode 2008-2012 
zelfs met 1.000 arbeidsjaren toegenomen is (zie kader).

Toch is het werkgelegenheidsverlies beperkter dan de enorme terugval in de 
bouwproductie. Een deel is opgevangen via een daling van de arbeidsproducti-
viteit. De bouwproductie lag in 2012 17% lager dan in 2008, terwijl de bouwgere-
lateerde werkgelegenheid in diezelfde periode met 10% terugliep. Naast de 
dempende werking van de arbeidsproductiviteit heeft ook de flexibele schil een 
deel van de werkgelegenheidseffecten opgevangen. De bouwsector heeft in het 
afgelopen decennium door de opkomst van de zzp’er en de uitzendkracht/
gedetacheerde in toenemende mate gebruik gemaakt van deze flexibele 
arbeidskrachten. Als percentage van de totale werkgelegenheid nam de ‘flexi-
bele schil’ toe van 12% in 2000 tot 20% in 2008.

Naast de hiervoor beschreven categorieën arbeidskrachten toont tabel 6.1 ook 
de totale bouwwerkgelegenheid verbijzonderd naar de flexibele schil en de 
vaste kern. Tot de vaste kern worden gerekend de werknemers met een vast 
dienstverband en de zelfstandigen met personeel. De vaste kern is gedaald van 
397.000 arbeidsjaren in 2008 naar 354.000 arbeidsjaren in 2012, wat een verlies 
van bijna 11% betekent. De flexibele schil bestaat uit werknemers met een 
tijdelijk contract of een contract met flexibele uren, zzp’ers en uitzendkrachten. 
Uit de tabel blijkt dat de flexibele schil met 8% van 98.000 naar 90.000 arbeidsja-
ren is teruggelopen. 
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6.2 Vooruitzichten werkgelegenheid op korte termijn 

In navolging van de productiedaling die zich in 2013 voortzet, zal de bouwwerk-
gelegenheid verder dalen. Bij een daling van de bouwproductie met 5% in 2013 
neemt de totale bouwgerelateerde werkgelegenheid met 4% af (zie tabel 6.1). 
Het werkgelegenheidsverlies komt geheel voor rekening van de werknemers. In 
2013 neemt het arbeidsvolume van die categorie met 19.000 arbeidsjaren verder 
af (-5½%). De werkgelegenheid van zelfstandigen blijft op hetzelfde niveau als 
in 2012. Dat geldt ook voor de uitzendkrachten.

Tabel 6.1 Bouwwerkgelegenheid 2008-2018 (dzd arbeidsjaren)

Bron: EIB

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20181

Productie
Productievolume 
(mld €, prijzen 2011) 64,1 60,3 54,2 56,4 52,4 49,9 50,2 59,2

Mutatie (%)  3,7 -5,9 -10,1 4,0 -7 -5 ½ 4

Vaste kern/flexibele schil
Totaal bouwgerelateerd 495 484 466 458 444 425 418 472
Vaste kern 397 389 377 368 354 335 327 367
Flexibele schil  98 95 89 90 90 90 92 105

Mutaties (%)
Totaal bouwgerelateerd 1,6 -2,2 -3,7 -1,7 -3 -4 -1½ 3
Vaste kern 2,2 -2,0 -3,2 -2,2 -4 -5½ -2½ 3
Flexibele schil  -0,4 -3,1 -5,9 0,4 0 -½ 1½ 3½

Arbeidsrelatie 
Werknemers 378 370 358 350 336 317 309 352
Zelfstandigen  97 97 98 98 98 98 98 100
Subtotaal bouwnijverheid  475 467 456 448 434 415 407 452
Uitzendkrachten/ 
gedetacheerden  20 17 10 10 10 10 11 20

Mutaties (%)
Werknemers 0,0 -2,1 -3,2 -2,2 -4 -5½ -2½ 3½
Zelfstandigen  6,6 0,0 1,0 0,0 0 0 0 ½
Subtotaal bouwnijverheid  1,3 -1,7 -2,4 -1,8 -3 -4½ -2 2½
Uitzendkrachten/ 
gedetacheerden  11,1 -15,0 -41,2 0,0 0 0 10 20

1 Mutaties betreffen het gemiddelde per jaar over 2015-2018
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De bouwproductie zal in 2014 met een ½% stijgen, maar de bouwarbeidsmarkt 
zal daarop met enige vertraging reageren. Door de crisis hebben bedrijven hun 
personeelsbestand teruggebracht tot een kleinere vaste kern en wordt de 
grotere personeelsbehoefte op korte termijn door inhuur van zelfstandigen en 
uitzendkrachten opgevangen. 
Het arbeidsvolume van de werknemers zal in 2014 met 2½% verder dalen naar 
309.000 arbeidsjaren. Het arbeidsvolume van de zelfstandigen blijft stabiel. Het 
arbeidsvolume van de uitzendkrachten neemt in 2014 met 1.000 arbeidsjaren 

Tabel 6.2 Bouw werkgelegenheid naar sector, 2008-2018 
 (dzd arbeidsjaren)

Bron: EIB

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20181

B&u
Totaal 147 142 136 132 130 123 120 132
Werknemers 114 109 102 98 96 89 86 97
Zelfstandigen 34 34 34 34 34 34 34 35

Mutaties (%)
Totaal 0,7 -3,4 -4,2 -2,9 -2 -5 -3 2½
Werknemers -0,9 -4,4 -6,4 -3,9 -2½ -6½ -4½ 3½
Zelfstandigen 6,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0 ½

Gww
Totaal 59 60 61 61 58 56 56 57
Werknemers 55 56 57 57 54 52 52 53
Zelfstandigen 4 4 4 4 4 4 4 4

Mutaties (%)
Totaal 1,7 1,7 1,7 0,0 -4 -3½ -1½ ½
Werknemers 1,9 1,8 1,8 0,0 -4½ -3½ -1½ ½
Zelfstandigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 1½

Gespecialiseerde 
bouw
Totaal 269 265 259 254 246 236 232 263
Werknemers 210 205 199 194 186 176 172 202
Zelfstandigen 59 59 60 60 60 60 60 61

Mutaties (%)
Totaal 1,5 -1,5 -2,3 -1,9 -3 -4½ -1½ 3½
Werknemers 0,5 -2,4 -2,9 -2,5 -4 -5½ -2 4½
Zelfstandigen 5,4 0,0 1,7 0 0 0 0 ½

1 Mutaties betreffende het gemiddelde per jaar over 2015-2018
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toe. De uitzendkrachten profiteren als eerste van het herstel van de bouw-
productie. 
In totaal neemt de bouwgerelateerde werkgelegenheid in 2014 met 7.000 
arbeidsjaren af naar 418.000 arbeidsjaren. De vaste kern daalt met 2½%, terwijl 
de flexibele schil in dat jaar weer met 1½% toeneemt. 
In 2014 wordt het dieptepunt op de bouwarbeidsmarkt bereikt. Dat betekent 
zes achtereenvolgende jaren van krimp van de bouwwerkgelegenheid. In 
vergelijking met 2008 zal de bouwgerelateerde werkgelegenheid van 495.000 
naar 418.000 arbeidsjaren in 2014 zijn afgenomen. De terugval met 77.000 
arbeidsjaren komt neer op een verlies van bijna 16%. Het grootste deel van het 
verlies komt voor rekening van de bouwwerknemers, waar bijna 70.000 ar-
beidsjaren verloren zijn gegaan (-18%). Het aantal zelfstandigen neemt in de 
periode 2008-2014 met 1.000 arbeidsjaren toe en de uitzendkrachten verliezen 
in totaal 9.000 arbeidsjaren. De vaste kern loopt terug van 397.000 in 2008 naar 
327.000 in 2014. Het verlies in de flexibele schil bedraagt 6.000 arbeidsjaren.

6.3 Vooruitzichten werkgelegenheid in de periode 2015-2018

Zoals in voorgaande hoofdstukken werd beschreven, zal de bouwproductie op 
middellange termijn weer groeien. De arbeidsmarkt zal in de periode 2015-2018 
dan ook weer aantrekken. Bij een productiegroei van 4% per jaar, zal de bouw-
gerelateerde werkgelegenheid met gemiddeld 3% per jaar stijgen. Voor de 
werknemers komt de groei in de periode 2015-2018 naar verwachting uit op 
gemiddeld 3½% per jaar. De werkgelegenheid van werknemers stijgt van 
309.000 arbeidsjaren in 2014 naar 352.000 arbeidsjaren in 2018. Bij de zelfstan-
digen is door de veronderstelde verborgen arbeidscapaciteit de groei met een 
½% per jaar minder sterk dan bij de werknemers. Het arbeidsvolume van de 
zelfstandigen komt in 2018 uit op 100.000 arbeidsjaren. In 2018 bestaat dan 22% 
van het arbeidsvolume in de bouwnijverheid (dat is excl. uitzendkrachten) uit 
zelfstandige arbeid. De uitzendkrachten zullen relatief gezien de grootste 
opleving meemaken. Het arbeidsvolume onder die groep neemt toe van 11.000 
in 2014 naar 20.000 in 2018. Door de crisis hebben bedrijven hun personeelsbe-
stand teruggebracht tot een kleinere vaste kern en wordt de grotere personeels-
behoefte op korte termijn door inhuur van zelfstandigen en uitzendkrachten 
opgevangen. De arbeidskrachten in de flexibele schil profiteren met een 
gemiddelde groei van 3½% iets meer dan de arbeidskrachten in de vaste kern 
(gemiddelde groei 3%). Als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen 
zal de flexibele schil in 2018 met 22% van de werkgelegenheid groter zijn dan in 
2008, toen 20% van de werkgelegenheid tot de flexibele schil behoorde.

6.4 Werkloosheid en vacatures

De spanning op de bouwarbeidsmarkt kan worden afgemeten aan het werk-
loosheidspercentage en de vacaturegraad. Figuur 6.1 toont de ontwikkeling van 
het aantal personen met een WW-uitkering in de periode 2008-2012. Het aantal 
werknemers in de uitvoerende bouw dat een WW-uitkering ontvangt, is tussen 
2008 en 2012 meer dan verviervoudigd. De tweede fase van neergang treft de 
bouw sterk. De werkloosheid heeft in december van het afgelopen jaar een 
nieuw topniveau bereikt sinds het uitbreken van de crisis en is in een jaar 
verdubbeld ten opzichte van december 2011. In december 2012 ontvingen zo’n 
15.500 personen die voorheen in de (uitvoerende) bouw werkten een WW-uit-
kering. Dat komt neer op een werkloosheidspercentage van 11%. Deze werk-
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loosheidscijfers zijn nog een onderschatting van de onderbenutting van de 
factor arbeid. Een deel van de teruggelopen werkgelegenheid wordt opgevan-
gen door de flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten, doordat zij 
minder uren kunnen maken. 

Uit gegevens van het UWV blijkt het werkloosheidspercentage sterk met de 
leeftijd toe te nemen. Ondanks voorzieningen en regelingen die oudere werk-
nemers beter tegen ontslag beschermen, is de werkloosheid bij werknemers 
van 55 jaar en ouder fors opgelopen. Bij deze groep ligt het werkeloosheids-
percentage rond 17%, terwijl dit percentage voor werknemers in de leeftijd 
35-45 jaar (gemiddelde leeftijd) in de uitvoerende bouw tegen de 10% ligt. Uit 
cijfers van het UWV blijken in 2012 oudere werknemers minder vaak vanuit de 
WW een nieuwe baan te vinden dan jongere werklozen. Ongeveer 55% van de 
WW-uitkeringen van werknemers in de leeftijd 55+ wordt wegens werkhervat-
ting beëindigd. Bij werknemers in de leeftijdscategorie 35-45 jaar ligt dat 
percentage met ongeveer 75% een stuk hoger. Zo’n 30% van de uitkeringen van 
oudere werknemers wordt om een andere reden beëindigd: (vervroegd) pensi-
oen, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Bij werknemers in de leeftijd 35-45 
jaar ligt dat percentage op ongeveer 10%. Daarnaast blijven oudere werknemers 
langer werkloos. Zo’n 35% van de WW-uitkeringen van die categorie wordt pas 
na meer dan een jaar beëindigd. Bij werknemers van 35-45 jaar ligt dat met 10% 
een stuk lager. Wel hebben oudere werknemers langere rechten kunnen 
opbouwen dan jongere werknemers. Omdat herstel van de werkgelegenheid 
voorlopig nog op zich laat wachten, zal het voor oudere werklozen moeilijk zijn 

Bron: EIB

Figuur 6.1 Aantal personen met een WW-uitkering in de uitvoerende   
 bouw, 2008-2012 (maandcijfers)

Bron: UWV

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000
ja

n
m

rt
m

ei ju
l

se
p

n
ov ja
n

m
rt

m
ei ju
l

se
p

n
ov ja
n

m
rt

m
ei ju
l

se
p

n
ov ja
n

m
rt

m
ei ju
l

se
p

n
ov ja
n

m
rt

m
ei ju
l

se
p

n
ov

2008 2009 2010 2011 2012



97

om na langdurige inactiviteit opnieuw een baan in de bouw te vinden. Naast de 
sociale problemen voor de direct betrokkenen levert dit ook de Nederlandse 
economie schade op, omdat hiermee productiecapaciteit gedurende een lange 
periode niet meer zal worden benut.

Tegelijkertijd is de vraag naar werknemers afgemeten aan de vacaturegraad 
flink afgenomen. De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 
1.000 banen. Het CBS registreert de vacaturegraad aan het einde van elk 
kwartaal. De vacaturegraad is afgenomen van 54 in het eerste kwartaal van 
2008 naar 12 in het derde kwartaal van 2012. Een hoge werkloosheid in combi-
natie met de lage vacaturegraad duidt op een afnemende spanning op de 
bouwarbeidsmarkt. 

6.5 Werkgelegenheid in sectoren van de bouw 

Tabel 6.2 toont de werkgelegenheidsontwikkeling in de drie hoofdsectoren van 
de bouw. Het betreft de werkgelegenheid exclusief uitzendkrachten. De groot-
ste klap in de periode 2008-2012 viel in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), 
waar bijna 12% van de werkgelegenheid verloren ging. Daarentegen daalde in 
de grond-, water- en wegenbouw (gww) de werkgelegenheid in diezelfde 
periode met slechts 1.000 arbeidsjaren (-4%). In de gespecialiseerde bouw, waar-
onder de branches afbouw en bouwinstallatie, verdween in de afgelopen vier 
jaar bijna 9% van de werkgelegenheid. Ook in 2013 en 2014 neemt de b&u 
relatief sterker af dan de andere sectoren. Vanaf 2015 neemt de werkgelegen-
heid in alle sectoren weer toe. In de b&u neemt de werkgelegenheid in 2015-
2018 gemiddeld met 2½% per jaar toe. Toch blijft het niveau in 2018 onder dat 
van 2008. De gww trekt met gemiddeld een ½% per jaar relatief het minst aan. 
Ook in de gww zal de werkgelegenheid in 2018 nog altijd 2.000 arbeidsjaren 
onder het niveau van 2008 uitkomen. De gespecialiseerde bouw profiteert 
relatief gezien het meest van de opleving (gemiddeld 3½%) maar komt net als 
de andere sectoren niet meer op het niveau van 2008. In alle sectoren van de 
bouw neemt het aandeel van de zelfstandigen toe.

6.6 Werkgelegenheid in de uitvoerende bouw 

In deze paragraaf staan de werknemers in de uitvoerende bouw centraal. De 
uitvoerende bouw wordt ook wel aangeduid als de bouw in engere zin en 
bestaat uit de algemene b&u, de gespecialiseerde b&u en de gww en is nauw 
verbonden met de overige bouwnijverheid, waaronder de afbouw en de bouw-
installatiebedrijven. De werkgelegenheidsontwikkeling in de uitvoerende bouw 
in deze paragraaf beperkt zich tot de CAO Bouw, de CAO voor UTA-personeel, 
de CAO voor bitumineuze dakdekkers en de CAO voor de natuursteen. 

Werkgelegenheidsontwikkeling 2008-2012
Ook in de uitvoerende bouw is het arbeidsvolume van werknemers in de 
periode 2008-2012 sterk afgenomen (tabel 6.3). In totaal daalde het arbeidsvo-
lume in die periode van ruim 174.000 arbeidsjaren naar ruim 135.000. Dat komt 
neer op een verlies van 22%. Naast de conjuncturele ontwikkeling is er de 
laatste jaren sprake van een sterkere daling van de werkgelegenheid in de 
uitvoerende bouw dan in de hele bouw (zie figuur 6.2). De daling in de uitvoe-
rende bouw was de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld drie procentpunt 
sterker dan in de totale bouw. 
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Het personeel in de uitvoerende bouw kan worden opgedeeld in bouwplaats- 
en UTA-personeel. Het bouwplaatspersoneel bestaat uit beroepen die het 
uitvoerende werk doen, zoals timmerlieden, dakdekkers of monteurs. Het 
UTA-personeel bestaat uit leidinggevenden, kader en administratief personeel. 
Figuur 6.2 toont de werkgelegenheidsontwikkeling van deze twee categorieën.

De werkgelegenheid van werknemers met een bouwplaatsberoep is met 27% 
gedaald van bijna 120.000 arbeidsjaren in 2008 tot 87.000 arbeidsjaren in 2012. 
Naar beroepsgroep bezien, is de werkgelegenheid van timmerlieden, metse-
laars en voegers/tegenzetters relatief het sterkst gedaald. De werkgelegenheid 
van die beroepsgroepen daalde tussen 2008 en 2012  met meer dan 30%. 
De daling van het bouwplaatspersoneel is niet iets van de laatste jaren. Al sinds 
2000 neemt het arbeidsvolume van werknemers met een bouwplaatsberoep in 
de uitvoerende bouw af.
Bij het UTA-personeel daalde de werkgelegenheid tussen 2008 en 2012 relatief 
minder sterk (-12%). In die categorie liep het aantal arbeidsjaren terug van bijna 
55.000 arbeidsjaren in 2008 naar 48.000 in 2012. In tegenstelling tot het bouw-
plaatspersoneel is het arbeidsvolume van het UTA-personeel tot 2009 jaarlijks 
gestegen. Daarna is ook de werkgelegenheid van die categorie afgenomen. Het 
aandeel UTA-personeel is de over de jaren heen toegenomen.

Vooruitzichten op korte termijn 
Op basis van de verwachtingen omtrent de bouwproductie en de dalende trend 
van de uitvoerende bouw en de beroepen daarbinnen, is een raming gemaakt 

Bron: EIB

Figuur 6.2 Ontwikkeling van de werkgelegenheid van werknemers in de  
 uitvoerende bouw, 2008-2012 (2008=100, dzd arbeidsjaren)

Bron: EIB
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Tabel 6.3 Ontwikkeling werkgelegenheid werknemers uitvoerende bouw
 naar beroepsgroep, 2008-2018 (dzd arbeidsjaren)

Bron: EIB

 2008 2012 2013 2014 20181

Timmerlieden 51.700 36.800 32.600 30.000 27.900
Metselaars 8.700 5.400 4.600 4.100 3.300
Voegers/tegelzetters 3.200 1.600 1.400 1.200 1.000
Dakdekkers 4.800 3.900 3.600 3.400 3.600
Wegenbouwers 2.700 2.100 1.900 1.700 1.400
Straatmakers 4.800 3.600 3.200 2.900 2.200
Machinisten/monteurs 6.300 5.900 5.700 5.500 5.100
Overig 
bouwplaatspersoneel 37.300 27.800 25.100 23.300 20.900
Totaal bouwplaats 119.500 87.100 78.000 72.200 65.400

Leidinggevenden 21.100 18.100 16.800 16.200 17.300
Kader 16.800 15.700 15.000 14.700 16.500
Administratief personeel 16.900 14.300 13.300 12.800 13.700
Totaal UTA  54.900 48.200 45.100 43.800 47.500

Totaal 174.400 135.200 123.100 116.000 112.900

Mutaties %
Timmerlieden  -10½ -11½ -8 -1 ½
Metselaars  -16½ -15 -11 -4½
Voegers/tegelzetters  -10½ -13½ -12½ -5½
Dakdekkers  -6½ -7½ -5 1½
Wegenbouwers  -15½ -10½ -7 -5
Straatmakers  -11½ -10½ -8½ -6
Machinisten/monteurs  -5 -4½ -3½ -1½
Overig 
bouwplaatspersoneel  -10 -9½ -7 -2½
Totaal bouwplaats  -10½ -10½ -7½ -2½
     
Leidinggevenden  -5½ -7 -3½ 1½
Kader  -3 -4½ -2 3
Administratief personeel  -4 -7 -3½ 1½
Totaal UTA  -4½ -6½ -3 2
     
Totaal uitvoerende bouw  -8½ -9 -6 -½
     
1 Mutaties betreffen het gemiddelde per jaar over 2015-2018
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voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar beroepsgroep. De ontwikke-
ling van de werkgelegenheid van de verschillende beroepen voor 2013-2018 
wordt in tabel 6.3 weergegeven. De werkgelegenheid in de uitvoerende bouw 
daalt in 2013 met 9% verder naar bijna 123.000 arbeidsjaren. 
Die daling slaat in alle beroepsgroepen neer maar is sterker onder het bouw-
plaatspersoneel dan het UTA-personeel.

In 2014 daalt de werkgelegenheid onder werknemers in de uitvoerende bouw 
met 6% verder. Net als in de totale bouw wordt dan het dieptepunt bereikt. Net 
als voorgaande jaren is het werkgelegenheidsverlies onder het bouwplaatsper-
soneel veel sterker dan bij het UTA-personeel. 

Vooruitzichten op middellange termijn 
Ondanks het feit dat de bouwproductie en de werkgelegenheid in de totale 
bouw op middellange termijnen weer toenemen, is die groei niet voldoende om 
de dalende trend binnen de uitvoerende bouw op te vangen. De werkgelegen-
heid in de uitvoerende bouw neemt in de periode 2015-2018 jaarlijks gemiddeld 
met een ½% af. Terwijl de werkgelegenheid van het bouwplaatspersoneel 
jaarlijks met 2½% verder afneemt, neemt de werkgelegenheid van het UTA-
personeel op middellange termijn jaarlijks met 2% toe. 
Figuur 6.3 toont de werkgelegenheidsontwikkeling van werknemers in de 
uitvoerende bouw afgezet tegen de ontwikkeling van de totale bouw. Daaruit is 
af te lezen dat de werkgelegenheid in de totale bouw na 2014 weer substantieel 
toeneemt, terwijl de werkgelegenheid in de uitvoerende bouw daarna nog blijft 

Bron: EIB

Figuur 6.3 Ontwikkeling werknemers uitvoerende bouw afgezet tegen 
 ontwikkeling werknemers totale bouwnijverheid, 2000-2018, 
 2000=100

Bron: EIB
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Tabel 6.4 Ontwikkeling van de werkgelegenheid van werknemers 
 uitvoerende bouw naar regio, 2011-2013

Bron: EIB

 Arbeidsvolume  Jaarlijkse 
  mutaties (%)

 2011 2012 2013 2012 2013

Noord 15.200 15.000 14.300 -1½ -4½
Oost 39.300 36.500 32.400 -7½ -11
Randstad Noord 29.800 27.100 24.800 -9 -8½
Randstad Zuid 25.600 21.900 20.000 -14½ -9
Zuid 37.500 34.800 31.600 -7½ -9

Totaal  147.400 135.200 123.100 -8½ -9

afnemen. Het arbeidsvolume blijft zowel in de totale bouw als in de uitvoeren-
de bouw onder het niveau van 2008.

Regio
Tabel 6.4.toont de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de uitvoerende 
bouw naar regio. De ontwikkeling van de werkgelegenheid verschilt tussen de 
regio’s. De werkgelegenheidsontwikkeling tussen de vijf regio’s verschilt door 
verschillen in regionale bouwproductieontwikkeling. In 2012 is de werkgelegen-
heidsdaling van werknemers in de uitvoerende bouw in Noord-Nederland zeer 
beperkt, terwijl die in Randstad-Zuid veel sterker is dan het landelijk gemid-
delde. In 2013 lopen de ontwikkelingen tussen de regio’s veel minder sterk 
uiteen.
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EIB-publicaties

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 
2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere 
overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale 
ontwikkelingen en beleid na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? 
(ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 
2008
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Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw 
(www.eib.nl

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector 
(www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud
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Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 2011-2012

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)

2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (ARBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016

Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie 
(www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de 
rolverdeling in het bouwproces (www.eib.nl)
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Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties 
(www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

Bouwconcerns in beeld 2010-2011

Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur (www.eib.nl)

Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek (www.eib.nl)

Vitaliteit: van feit tot beleid (www.eib.nl)
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Ziekteverzuim in de bouw 2011 (www.eib.nl)

Landelijke samenvatting kantorenmonitor (www.eib.nl)

Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2011 (ARBOUW)

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebie-
den (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Oost Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt provincie Utrecht (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zuid-Holland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zeeland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Brabant (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Limburg (www.eib.nl)

Verkiezingsprogramma’s - gevolgen voor de woningmarkt en de bouwproductie 
(www.eib.nl)

Bouwen voor de zorg (www.eib.nl)

De bouw in 2020 (www.eib.nl)

Inventarisatie projecten Noord-Holland Noord 2013 (www.eib.nl)

Bouwschoolverlaters (www.eib.nl)

Perspectief voor de funderingsbranche (www.eib.nl)

Bouw in beeld 2011-2012

Regeerakkoord en woningcorporaties (www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2013 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2009-2011 (www.eib.nl)

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2011 (www.eib.nl)
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Marktstudie AFNL 2012-2017
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De bouw verkeert nog steeds in zwaar weer. Nadat de sector in 2009 en 2010 
al met meer dan 15% kromp, is in 2012 en 2013 sprake van een tweede fase 
van teruggang. De terugval treft de werkgelegenheid in de bouw sterker dan 
in de eerste fase. 
Wat zijn de oorzaken van de zware terugval en hoe is de crisis op de 
Nederlandse bouwmarkt te plaatsen in internationaal perspectief? Hoe 
is in dit verband de situatie op de Nederlandse woningmarkt en wat zijn 
de gevolgen van de koopdrachtdaling en de overheidsmaatregelen voor 
de vooruitzichten voor de woningbouw op korte en middellange termijn? 
Wat is het beeld voor de investeringen in infrastructuur en de (publieke) 
utiliteitsbouw? Wat is hier de rol van marktkrachten en hoe grijpen 
bezuinigingen in op de vraag in deze sectoren? Hoewel het moment 
waarop het herstel op de woningmarkt zal inzetten met veel onzekerheid 
is omgeven, wijzen onderliggende krachten aan zowel de aanbod- als de 
vraagzijde in de richting van herstel op middellange termijn. Maar, wat 
betekent een later herstel van de woningmarkt?
Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw inmiddels 
met 50 duizend arbeidsjaren afgenomen. De werkloosheid is in 2012 
verdubbeld, waarbij oudere werknemers relatief zwaar werden getroffen. 
De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn somber. Wanneer en op welk niveau 
van werkgelegenheid wordt het dieptepunt bereikt? En wat betekent een 
herstel op middellange termijn voor de vraag naar werknemers en de positie 
van zelfstandigen?
Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en 
werkgelegenheid 2013’.


