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Algemeen beeld

De bouwproductie is in 2013 met bijna 5% gekrompen. Hiermee zijn de som-
bere voorspellingen over het afgelopen jaar werkelijkheid geworden. Ook 
bezien naar de productieonderdelen van de bouw is het beeld sterk overeen-
komstig de eerdere verwachtingen. De woningbouw heeft de zwaarste klappen 
moeten incasseren. De nieuwbouwproductie liep met meer dan 10% terug, 
nadat in 2012 ook al 10% productievolume verloren was gegaan. Tegen deze 
achtergrond was de teruggang bij de investeringen in de bestaande woning-
voorraad nog gematigd: hier liep de productie met 5% terug. De btw-maatregel 
uit het Woonakkoord heeft de daling gedempt en in ieder geval wat lager doen 
uitvallen dan eerder nog werd verwacht. Niettemin heeft de averij bij de 
Nederlandse woningbouw inmiddels grote proporties aangenomen. Bij de 
nieuwbouw van woningen ligt de productie nu 40% lager dan in 2008 en dit jaar 
zal de productie van nieuwe woningen opnieuw dalen.

Uit een vergelijking met andere Europese landen die in deze publicatie wordt 
gemaakt blijkt Nederland vooral af te wijken met het gevoerde woningmarkt-
beleid. Terwijl elders in Noordwest-Europa het beleid gericht is geweest op 
verruimen van de condities voor consumenten en investeerders op de woning-
markt, is in ons land een beleid gevoerd van kredietbeperking en speci!ek op 
de woningmarkt gerichte lastenverzwaring. Ook de ontwikkeling van de 
hypotheekrente heeft lange tijd in ongunstige zin afgeweken van die in andere 
landen in Noordwest-Europa. Recent is de hypotheekrente in Nederland aan 
het dalen, maar nieuwe aanscherpingen rond de kredietverlening dempen de 
gunstige effecten hiervan op de korte termijn.

Het aantal opgeleverde woningen zakte het afgelopen jaar tot onder de 50.000 
en de vergunningverlening voor nieuwe woningen is vorig jaar weggezakt tot 
een aantal van minder dan 35.000. Hierdoor zal de nieuwbouw van woningen 
in 2014 naar verwachting met nog eens een krimp van 7% te maken krijgen. 
Het aantal op te leveren woningen daalt daarbij in 2014 richting een dieptepunt 
van 45.000. De berichten over de ontwikkeling van de woningverkopen kunnen 
worden gezien als een signaal dat de bodem bij de verkopen is bereikt, maar 
voor de woningbouwproductie is dit dus duidelijk nog niet het geval. Hier zal 
stabilisatie pas in de loop van het jaar kunnen gaan optreden, zodat de woning-
bouwproductie over het hele jaar 2014 gemiddeld toch nog duidelijk lager 
uitvalt dan in 2013.

De malaise was in het afgelopen jaar het meest zichtbaar bij de woningbouw, 
maar krimp viel waar te nemen bij bijna alle investeringen in de bouw. Bij de 
utiliteitsbouw ging 4% productievolume verloren, terwijl bij de grond-, water- 
en wegenbouw een krimp van 3% viel te noteren. De krimp zet hier naar 
verwachting dit jaar niet verder door. Bij de utiliteitsbouw wordt rekening 
gehouden met een bescheiden groei, terwijl de gww-productie zich in 2014 
naar verwachting zal stabiliseren. 
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Alleen bij het onderhoud in de gebouwensector was in het afgelopen jaar 
sprake van een lichte groei van de productie, mede dankzij de btw-maatregel 
van het kabinet. De onderhoudsproductie kan zich dit jaar stabiliseren op het 
niveau van 2013. 

De productiedalingen in 2012 en 2013 hebben een sterke doorwerking gehad 
richting de bouwarbeidsmarkt. Bij de vorige raming werd al rekening gehouden 
met een relatief sterke terugval van de werkgelegenheid in de bouw, maar de 
uiteindelijke realisaties voor met name de banen van werknemers vielen 
niettemin toch nog tegen. Maar liefst 27.000 full-time banen zijn verloren 
gegaan onder werknemers in de bouwnijverheid. Daarmee is 2013 het meest 
ongunstige jaar geweest voor de werkgelegenheid in de bouw sinds het uitbre-
ken van de crisis. In een enkel jaar ging 8% van de werkgelegenheid van 
werknemers verloren. Ook dit jaar dreunen de productieverliezen nog na en zal 
hier opnieuw 3% van de werkgelegenheid verdwijnen. Het verlies aan werkge-
legenheid van werknemers in de bouw loopt daarmee sinds het uitbreken van 
de crisis op tot 80.000 voltijdse arbeidsplaatsen. 

De gevolgen van de massale uitstoot van arbeid uit de bouw worden steeds 
zichtbaarder. Het eerste wat opvalt is de dramatische terugval van de instroom 
van jonge mensen in de bouw. In vergelijking met de situatie direct voor de 
crisis is de instroom bijna gehalveerd. Aangezien dit proces nu al vele jaren 
speelt, zal er straks een gat vallen in het personeelsbestand bij de leeftijdsgroep 
van 23-30 jaar. Jonge mensen die buiten de bouw zijn gaan werken en daar 
meerdere jaren relevante werkervaring hebben opgedaan zullen ook niet 
eenvoudig later naar de bouw overstappen als de vraag daar is aangetrokken.  
Een tweede opvallend verschijnsel is de hoge werkloosheid die om zich heen 
slaat. In het bijzonder de werkloosheid onder ouderen is hoog en zal - ook door 
de inmiddels lange duur van de werkloosheid voor velen - naar verwachting 
voor een niet gering deel structureel blijken te zijn. Deze groep zal dan slechts 
in beperkte mate voor extra arbeidsaanbod zorgen bij een weer aantrekkende 
arbeidsmarkt.

Ondertussen zet de �exibilisering door. Het aantal zelfstandigen zonder 
personeel is tijdens de crisis niet gedaald. De hoeveelheid werk is echter ook 
voor deze groep teruggelopen. Het gevolg is dat de spoeling steeds dunner 
wordt in termen van de hoeveelheid werk die kan worden verricht, waar voor 
het inkomen van de zelfstandigen bij komt dat de tarieven duidelijk onder druk 
staan. Met name aan de onderkant van de markt hebben zelfstandigen het 
zwaar en neemt ook de concurrentie van buitenlandse zelfstandigen en 
gedetacheerden nog verder toe. 

Op middellange termijn komt de bouwsector weer in het teken te staan van 
groei. Het gaat daarbij om krachtige groei, zowel in historisch perspectief als in 
vergelijking tot andere bedrijfstakken. De bouw zal in de periode 2015-2019 een 
groei kunnen realiseren van gemiddeld 4% per jaar, waarmee de groei duidelijk 
uitgaat boven de groei van de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. 
De motor van de groei ligt bij de woningbouw. Bij de nieuwbouw is in de 
periode 2015-2019 zelfs sprake van een volumegroei van 10% op jaarbasis.  
Marktkrachten vormen de basis van dit herstel. Nadat de productie van nieuwe 
woningen nu al vele jaren is achtergebleven bij de structurele groei van het 
aantal huishoudens gaat de woningmarkt verkrappen. Terwijl het aanbod ver is 
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weggezakt, komt de vraag na verloop van tijd juist weer op gang. Hierbij is er 
wel van uitgegaan dat er geen nieuwe restricties of obstakels worden opgewor-
pen vanuit het woningmarktbeleid. De reeds bekende maatregelen lopen door, 
maar andere, nieuwe aanscherpingen van beleid blijven uit. Daarmee zal het 
overheidsbeleid - anders dan in de achterliggende jaren - geen belangrijke 
negatieve effecten meer hebben op de woningvraag. Dit alleen al zorgt voor een 
duidelijke toename van de vraag en in het verlengde daarvan ook van de 
woningbouwproductie. Ook zonder inhaalvraag zal het aantal op te leveren 
woningen dan geleidelijk weer aansluiten bij de trendmatige groei van het 
aantal huishoudens. Bezien vanuit het huidige zeer lage productieniveau levert 
dit een �inke impuls voor de groei van de woningbouwproductie. 

De betaalbaarheid zal naar verwachting geen rem vormen voor de vraag naar 
en de productie van woningen in de periode 2015-2019. Daarbij speelt een rol 
dat de belangrijkste maatregelen die de koopkracht drukken dan al achter ons 
liggen. Bovendien zijn de woningprijzen de laatste jaren sterk gedaald. Deze 
daling is duidelijk omvangrijker dan de daling van de koopkracht in de afgelo-
pen jaren. Gunstig voor de betaalbaarheid is ook dat de hypotheekrente in de 
loop van 2013 is gedaald tot inmiddels net boven de 4% voor de meest gangbare 
contracten. De beperking van de renteaftrek doet dit positieve effect weliswaar 
meer dan teniet, maar dit effect lijkt in belangrijke mate al in de huidige vraag 
te zijn verdisconteerd.   

Tegen deze achtergronden stijgt het aantal opgeleverde woningen van net 
boven de 45.000 in 2014 tot ongeveer 75.000 woningen in 2019, waarbij de 
kwaliteitsvraag ook nog heel licht kan toenemen. De herstel en verbouwpro-
ductie wordt in 2015 nog getemperd door het a�open van de btw-maatregel. In 
de periode 2016-2019 kan de herstel- en verbouwproductie echter ook een 
robuuste groei vertonen van 5% op jaarbasis. 

Bij de utiliteitsbouw is de groei duidelijk meer gematigd dan bij de woning-
bouw. Lage bezettingsgraden bij de industrie, leegstand in de kantorensector en 
in mindere mate ook bij de detailhandel zorgen ervoor dat het groeiherstel van 
de Nederlandse economie in eerste aanleg nog voor een betekenisvol deel 
binnen de bestaande gebouwenvoorraad wordt opgevangen. Na verloop van tijd 
zorgt groeiherstel ook voor groei van de utiliteitsbouw, maar de groei is met 2% 
per jaar wel duidelijk minder dynamisch dan bij de woningbouw het geval is. 
Het onderhoud van gebouwen is in de crisis veel minder getroffen dan de 
investeringen. De groei na de crisis is ook  gematigd. Na een kleine correctie 
van de productie vanwege het a�open van de btw-maatregel in 2015 stijgt de 
onderhoudsproductie met 1½% per jaar in de periode 2016-2019. 

Ook in de gww-sector kan op middellange termijn weer omhoog worden 
gekeken. De groei komt met name voort uit sterk toenemende locatieontwikke-
ling in de woningbouw en de hiermee verbonden productie. Daarnaast biedt de 
waterbouw groeikansen en zorgt het energieakkoord naar verwachting voor 
meer werk in de gww-sector. Het onderhoud vertoont na de bezuinigingen in 
de afgelopen periode ook weer groei. Het budget voor nieuwbouw vanuit het 
Rijk staat echter onder druk en dit beperkt de groei van de gww-sector in de 
komende jaren per saldo tot 2% op jaarbasis. 
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Bij een groei van de totale bouwproductie van 4% per jaar neemt het productie-
niveau weer toe van € 50 miljard dit jaar tot ruim € 60 miljard in 2019. De 
hogere productie slaat aanvankelijk neer in meer productiviteit en meer inzet 
van �exibele arbeid, waaronder ook meer buitenlandse gedetacheerden. De 
forse groei van de productie zoals die in meerjarig perspectief wordt voorzien, 
zal vervolgens gepaard gaan met een forse uitbreiding  van de arbeidsvraag. De 
totale arbeidscapaciteit van de sector zal met bijna 60.000 arbeidsjaren kunnen 
toenemen. De �exibilisering zal naar verwachting nog verder toenemen, maar 
in aantallen zal de groei toch geconcentreerd zijn bij de werknemers. Dit stelt 
de sector weer voor nieuwe uitdagingen. Na jaren van werkgelegenheidsverlies, 
faillissementen en oplopende werkloosheid zal de knop weer omgezet moeten 
worden richting het organiseren van voldoende goed gekwali�ceerd personeel. 
Na de enorme terugval van de instroom vanuit de opleidingen, is het zaak om 
nu de scenario’s te doordenken en te ontwikkelen om krachtige  groei straks 
weer goed te kunnen opvangen. Ook het verhogen van werkhervattingskansen 
van oudere werknemers is een belangrijke uitdaging die om bijzondere inspan-
ningen en oplossingen vraagt.

De structurele vooruitzichten voor de bouwproductie zijn alles overziende 
gunstig. Wel moet worden bedacht dat er onzekerheden zijn met betrekking tot 
de timing en de intensiteit van het herstel. Om deze reden is een behoedzaam 
scenario verkend met een meer gematigde demogra�sche en economische 
ontwikkeling op middellange termijn. Onder deze omstandigheden zal de 
woningbouw nog altijd een betekenisvolle groei vertonen, maar bij de utiliteits-
bouw zal van groei dan nauwelijks meer sprake zijn. Overigens zijn er ook 
opwaartse risico’s, zoals een daling van de rente of het optreden van inhaal-
vraag op de woningmarkt. Onder dergelijke omstandigheden zal het herstel 
juist meer dynamiek kunnen verkrijgen. Tenslotte zijn veranderingen in het 
overheidsbeleid belangrijk. Nieuwe maatregelen kunnen zowel positieve als 
negatieve effecten hebben op de bouwproductie in de komende jaren.
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Samenvatting

De bouwproductie in het afgelopen jaar

De bouwproductie is in 2013 met 4½% gekrompen. De toegevoegde waarde in 
de bouw is vanaf de tijdelijke omslag in 2011 onafgebroken gedaald. Dit gold 
ook voor het overige bedrijfsleven, maar de terugval in de bouw was wel veel 
sterker (zie "guur 1).

De bouwproductiedaling in 2013 was vrijwel in lijn met de verwachtingen van 
een jaar geleden. Over de gehele linie daalde de productie, met uitzondering 
van het onderhoud dat met 1½% toenam. De nieuwbouwproductie van wonin-
gen daalde met meer dan 10%, terwijl de productie bij de herstel en verbouw 
van woningen met 5% afnam. De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen daalde 
met 5%. De minder conjunctuurgevoelige herstel en verbouw van utiliteitsge-
bouwen nam met 2% af. Door terugval in nieuwbouwprojecten en bezuinigin-
gen van lagere overheden daalde de gww-productie met 3%, waarbij de investe-
ringen in infrastructuur iets sterker daalden dan het onderhoud. De tijdelijke 
btw-verlaging per 1 maart 2013 zorgde voor een minder ongunstige ontwikke-
ling van de herstel en verbouw en het onderhoud van woningen.

Bron: EIB

Figuur 1 Volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde in de bouw 
 en het overige bedrijfsleven in 2011-2013 (jaar-op-jaarmutaties
 in procenten)

Bron: CBS
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Het productieniveau ligt nu ruim 20% onder het niveau van voor de crisis. 
Nederland heeft hiermee een langere en een sterkere productieterugval dan in 
vergelijkbare Europese landen. Terwijl elders in Noordwest-Europa het beleid 
gericht is geweest op verruimen van de condities voor consumenten en inves-
teerders op de woningmarkt, is in ons land daarentegen een beleid gevoerd van 
kredietbeperking en speci�ek op de woningmarkt gerichte lastenverzwaring. 
Ook de ontwikkeling van de hypotheekrente heeft lange tijd in ongunstige zin 
afgeweken van die in andere landen in Noordwest-Europa.

Tabel 1 Bouwproductie1 per sector, 2012-2019

Bron: EIB

 Miljoen € Jaarlijkse veranderingen3 (%)

 20122 20133 2013 2014 2015 20194

Woningbouw
- nieuwbouw 9.696 8.575 -11½ -7 17 10½
- herstel en verbouw 5.882 5.600 -5 2½ -1½ 5

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 7.121 6.775 -5 1 2½ 2
- herstel en verbouw 4.326 4.225 -2 2½ 3½ 2½

Onderhoud gebouwen 9.129 9.250 1½ 0 0 1½

GWW
- nieuwbouw en herstel 8.541 8.250 -3½ -½ 2½ 2
- onderhoud 5.735 5.600 -2½ ½ 1½ 2½

Externe onderaanneming 2.160 2.075 -4½ -½ 4 4

Totaal bouw 52.590 50.350 -4½ -½ 4 4

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en   
 handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2012, exclusief btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
4 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019

De bouw in 2014

Bij een gematigde groei van de Nederlandse economie in 2014 kan de bouw-
productie zich dit jaar ongeveer stabiliseren. Dit geldt echter niet voor de 
woningbouw, waar de productie ook dit jaar nog verder daalt. De nieuwbouw 
van woningen zal dit jaar door de teruglopende vergunningenafgifte in de 
afgelopen jaren met 7% krimpen. Wel zal met het aantrekken van de woning-
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markt het aantal vergunningen vrij snel kunnen oplopen tot 56.500, maar het 
vergt doorlooptijd voordat dit zich in een groei van de bouwproductie vertaalt. 
Het aantal voltooide woningen neemt dan ook nog verder af tot 45.500. De 
productie bij de herstel en verbouw van woningen laat met 2½% groei in 2014 
naar verwachting wel een begin van herstel zien. 
De utiliteitsbouw zal naar verwachting in 2014 herstellen. De investeringen in 
utiliteitsgebouwen lieten vorig jaar na de zomer al een kwartaal op kwartaal 
groei zien. De utiliteitsnieuwbouw stijgt met 1%, waarbij de groei vooral bij de 
kleinere projecten is geconcentreerd. Het bouwvolume van grotere projecten 
met een langere doorlooptijd laat nog wel een verdere krimp zien. De herstel 
en verbouw reageert op het economische herstel met een groei van 2½% sneller 
dan de nieuwbouw.
Het onderhoud van gebouwen stabiliseert in 2014. Het onderhoud van woningen 
neemt met 1½% toe, terwijl het onderhoud van overige gebouwen naar ver-
wachting met 2% verder krimpt.
De totale gww-productie zal naar verwachting in 2014 stabiliseren. Hierbij 
neemt de nieuwbouw en herstel met ½% af door verder teruglopende investe-
ringen door gemeenten en bedrijven. Het onderhoud groeit na vier jaren van 
krimp met ½%.

De bouw in 2015

In 2015 zal de bouwproductie over vrijwel de gehele linie herstellen. De totale 
bouwproductie zal naar verwachting dat jaar voor het eerst weer met een 
stevige 4% toenemen. 
Vooral de nieuwbouw van woningen zal in 2015 met 17% een zeer dynamisch 
herstel laten zien. In historisch perspectief is een voorziene groei van 17% 
ongekend, maar het niveau is vanaf 2008 dan ook enorm teruggezakt. De 
toename van het aantal in productie genomen nieuwbouwwoningen leidt daar-
door tot hoge groeicijfers. Het aantal voltooide woningen blijft hier nog bij 
achter en neemt met 1.500 toe tot 47.000. De herstel en verbouw van woningen 
zal in 2015 als enige onderdeel door het a!open van de tijdelijke btw-verlaging 
met 1½% krimpen. Ook de utiliteitsbouw laat in 2015 een duidelijk herstel zien. 
De utiliteitsnieuwbouw herstelt door de aantrekkende economische groei met 
2½%, terwijl de herstel en verbouw hier met een groei van 3½% iets sneller op 
reageert. Het a!open van de tijdelijke btw-verlaging treft ook het onderhoud 
van woningen. Dit onderhoud daalt hierdoor met 2%. Het onderhoud van 
utiliteitsgebouwen neemt in 2015 met 2% wel weer toe. Per saldo is hierdoor 
sprake van een stabilisatie van het onderhoud van gebouwen. Ook in de gww is 
sprake van een duidelijk herstel. De nieuwbouw en herstel in de gww neemt 
toe met 2½%. Hoewel de investeringen van het Rijk onder invloed van bezuini-
gingen nog verder dalen, trekken die van gemeenten en bedrijven onder 
invloed van de sterke groei in de nieuwbouw en aantrekkende economische 
activiteiten weer sterk aan. Het gww-onderhoud trekt in 2015 duidelijk verder 
aan, maar blijft met een groei van 1½% achter bij die van de herstel en verbouw.



14

Orderportefeuilles in de bouw

Vanaf de zomer van 2008 zijn de orderportefeuilles volgens de maande-
lijkse conjunctuurenquête, die het EIB onder bouwbedrijven uitvoert, sterk 
gedaald. Vooral in het begin was de daling van de orders in de woning- en 
utiliteitsbouw heel scherp. Na een korte opleving in de eerste helft van 
2011 daalden de orderportefeuilles verder en werd eind 2012 over de 
gehele linie het dieptepunt bereikt. 

In 2013 zijn de orderportefeuilles niet verder weggezakt. Bij de orderporte-
feuilles in de woningbouw was in de eerste helft van het jaar sprake van 
stabilisatie, waarna de orderportefeuilles na de zomer licht toenamen. In 
de utiliteitsbouw schommelden de orderportefeuilles. In de zomer lagen 
hier de orderportefeuilles al een halve maand boven het dieptepunt, maar 
na de zomer liep dit weer vrij snel terug. Alleen de gww liet in 2013 een 
toename van de orderportefeuilles met 0,8 maanden zien. De ontwikke-
ling van de orderportefeuilles in de bouw duiden er op dat het dieptepunt 
van de bouwproductie is bereikt, maar van een herstel lijkt vooralsnog 
geen sprake.

Orderportefeuilles in de bouw (maanden werk)

Bron: EIB

Vooruitzichten voor de periode 2016-2019

In de jaren 2016-2019 zet het herstel van de bouwproductie verder door. Vooral 
de woningbouw vertoont een dynamische ontwikkeling. De doorwerking van 
de beleidsmaatregelen op de woningbouwproductie, die de woningmarkt in de 
afgelopen jaren sterk troffen, is dan grotendeels verwerkt en daardoor kan de 
woningvoorraad geleidelijk toenemen richting de groei van het aantal huishou-
dens. Het aantal voltooide woningen neemt toe tot 75.000. Door dit herstel 
neemt de nieuwbouwproductie van woningen gemiddeld met meer dan 10% 
per jaar toe. 
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Door een weinig krachtig economische herstel blijft voor de marktsectoren een 
sterke uitbreiding van de gebouwenvoorraad voorlopig achterwege. Bij de 
huidige lage benuttingsgraden is eerst groei nodig om tot normale benuttings-
graden te komen. De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen groeit in deze periode 
met gemiddeld 2%. Bij de herstel en verbouw van utiliteitsgebouwen ligt de 
groei met gemiddeld 2½% hier iets boven. 
Het onderhoud aan woningen en andere gebouwen neemt op middellange 
termijn met gemiddeld 1½% per jaar toe. Het uitblijven van koopkrachtverbete-
ring en de bescheiden economische groei biedt slechts beperkte ruimte voor 
meer onderhoudsuitgaven. Het onderhoud van de utiliteitsgebouwen groeit als 
gebruikelijk sterker dan dat van woningen.

In de gww wordt bij alle opdrachtgevers een groei van de productie verwacht. 
Sterke groei bij de nieuwbouw van woningen, economisch herstel en toene-
mende investeringen in waterveiligheid dragen bij aan deze groei. Met name de 
onderhoudsmarkt zal een relatief sterk herstel vertonen met gemiddeld 2½%. 
De ongunstige �nanciële situatie beperkt de ruimte voor meer gww-investerin-
gen van de gemeenten en het Rijk. De investeringen in nieuwbouw en herstel 
van infrastructuur blijven hier met 2% licht bij achter. 

Tabel 2 Bouwproductie1 per sector, 2013-2019, miljoen euro

Bron: EIB

 2013 2014 2015 2019

Woningbouw
- nieuwbouw 8.575 7.975 9.325 13.900
- herstel en verbouw 5.600 5.750 5.675 6.900

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 6.775 6.825 7.000 7.575
- herstel en verbouw 4.225 4.325 4.475 4.950

Onderhoud gebouwen 9.250 9.250 9.250 9.875

GWW
- nieuwbouw en herstel 8.250 8.200 8.400 9.100
- onderhoud 5.600 5.625 5.700 6.300

Externe onderaanneming 2.075 2.050 2.125 2.475

Totaal bouw 50.350 50.000 51.950 61.075

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en   
 handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2012, exclusief btw
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De totale bouwproductie neemt in de periode 2016-2019 met gemiddeld 4% per 
jaar verder toe. Wel vlakt de groei aan het einde van de periode af. In 2019 zal 
een productieniveau van ruim € 61 miljard worden bereikt, een herstel van 
meer dan € 10 miljard ten opzichte van het dieptepunt in het huidige jaar. De 
productiecijfers voor de verschillende jaren en de verschillende onderdelen van 
de bouw zijn in niveaus (constante prijzen) weergegeven in tabel 2. 

Vooruitzichten voor de woningbouw

Sinds het uitbreken van de crisis is de woningbouw sterk getroffen De nieuw-
bouw is in de periode 2009-2013 met 40% afgenomen en de herstel en verbouw 
met bijna 30%. Het aantal voltooide woningen daalde van bijna 80.000 in 2008 
naar 49.000 in het afgelopen jaar. De woningbouw in Nederland daalde hiermee 
veel sterker dan die in omliggende landen. Naast de tegenvallende economi-
sche groeiprestatie en de aanhoudend hoge hypotheekrente moet de verklaring 
hiervoor vooral worden gezocht in het overheidsbeleid dat sinds de crisis in 
Nederland is gevoerd. Ook in 2014 worden maatregelen getroffen die het voor 
starters opnieuw moeilijker maken om een koopwoning te !nancieren. 

De daling van de woningbouwproductie zet ook in 2014 voort. Door het afne-
mend aantal vergunningen in 2013 (33.000) moet voor 2014 opnieuw van een 
sterke daling van de nieuwbouwproductie met 7% worden uitgegaan. Het 
aantal voltooide woningen zal dit jaar verder afnemen richting 45.000. Wel zal 
in 2014 naar verwachting de omslag op de woningmarkt plaatsvinden. Recente 
ontwikkelingen wijzen er op dat het dieptepunt is bereikt. De woningprijzen en 
het aantal transacties lijken te stabiliseren en het consumentenvertrouwen is 
toegenomen. De gedaalde hypotheekrente geeft een positieve impuls, maar 
aanscherpingen van de kredietregels werken hier weer tegenin. Met het herstel 
op de woningmarkt zal met enige vertraging ook het aantal vergunningen in 
2014 weer oplopen. De woningbouwproductie zal vervolgens weer gaan aan-
trekken.

Vanaf 2015 neemt de nieuwbouw van woningen dan sterk toe. Het aantal 
vergunningen loopt, onder invloed van de structurele uitbreidingsvraag van de 
woningvoorraad, op richting 80.000 in 2019. Het aantal voltooide woningen 
blijft met 75.000 in 2019 hier vanwege de gebruikelijke doorlooptijd van nieuw-
bouwprojecten bij achter. De nieuwbouwproductie groeit in 2015 met meer dan 
15%. In de hiernavolgende jaren vlakt de groei af, maar deze is met gemiddeld 
ruim 10% per jaar nog steeds zeer dynamisch. De nieuwbouwproductie komt in 
2019 uit op bijna € 14 miljard (prijzen 2012).

Bij de herstel en verbouw zijn deels dezelfde ontwikkelingen van invloed op de 
productie, maar de ontwikkelingen zijn hier wel minder sterk dan die bij de 
nieuwbouw. De herstel en verbouw reageert sneller op de gunstige ontwikke-
lingen op de woningmarkt, waardoor de productie hier al in 2014 met 2½% kan 
toenemen. In 2015 daalt de herstel en verbouw met 1½% door het a#open van 
de tijdelijke btw-verlaging voor de arbeidskosten van bestaande woningen. In 
de periode 2016-2019 volgt de herstel en verbouw het herstel in de nieuwbouw 
met een groei van gemiddeld 5% per jaar. Het productieniveau van de herstel 
en verbouw loopt op tot bijna € 7 miljard (prijzen 2012) in 2019 en blijft hiermee 
nog ruim 10% onder het niveau van 2008.
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Vooruitzichten voor de utiliteitsbouw

Net als de woningbouw is ook de utiliteitsbouw sterk getroffen door de crisis. 
De nieuwbouw is in de periode 2009-2013 in totaal met 30% afgenomen en de 
herstel en verbouw met ruim 15%. De terugval is beperkter dan bij de woning-
bouw, maar nog altijd fors te noemen. 
Ook in internationaal perspectief heeft de utiliteitsbouw in Nederland relatief 
slecht gepresteerd. De lage economische groei in ons land speelt hier een 
belangrijke rol naast bijzondere problemen zoals de leegstand bij kantoren.
In 2013 nam de nieuwbouw van vrijwel alle gebouwtypen af. Bij kantoren was 
de daling het sterkst. Alleen de nieuwbouw van winkels nam vorig jaar toe, 
waarschijnlijk omdat grote winkelformules met schaalvergroting hun markt-
aandeel denken te kunnen vergroten. In totaal kromp de nieuwbouw met 5%. 
Bij herstel en verbouw was de daling met 2% beperkter. De productiedaling 
betrof vooral de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal werd zelfs al 
weer een kwartaal op kwartaal groei gerealiseerd (seizoensgecorrigeerd). Ook 
de orderportefeuilles in de utiliteitsbouw lagen in de tweede helft van het jaar 
gemiddeld op een iets hoger niveau dan in de eerste helft van het jaar. 
In 2014 zal de utiliteitsbouw naar verwachting een beperkte groei realiseren 
van 1% bij de nieuwbouw en 2½% bij de herstel en verbouw. Bij de nieuwbouw 
is de groei sterk geconcentreerd bij de kleine bouwwerken. Op basis van de 
vergunningen moet bij grote nieuwbouwwerken van met name kantoren, 
zorggebouwen en overige gebouwtypen nog van een verdere productiedaling 
worden uitgegaan. 

Bron: EIB

Figuur 2 Woningbouwproductie, 2000-20191 (miljard euro, prijzen 
 2012)

Bron: EIB

1 Nationale rekeningen; 2013 t/m 2019 zijn ramingen
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Bron: EIB

Figuur 4 Utiliteitsbouwproductie, 2000-20191 (miljard euro, prijzen 
 2012)

Bron: EIB

1 Nationale rekeningen; 2013 t/m 2019 zijn ramingen

Bron: EIB

Figuur 3 Nieuwbouwproductie utiliteitsgebouwen naar gebouwtype,
 2008 en 2013-2019 (miljoen euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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Vanaf 2015 neemt de groei van de utiliteitsbouw door de aantrekkende econo-
mie verder toe. Alleen de nieuwbouw van kantoren en schoolgebouwen neemt 
dat jaar af. Met een productiegroei van de nieuwbouw met 2½% en de herstel 
en verbouw van 3½% blijft het herstel wel gematigd in het licht van de forse 
productiedaling tijdens de crisisjaren. In de jaren 2016-2019 ligt de gemiddelde 
jaarlijkse groei met respectievelijk 2% en 2½% hier iets onder. Door het uitblij-
ven van een sterke economische groei en de in de afgelopen jaren opgebouwde 
onderbenutting en leegstand van gebouwen neemt de noodzaak tot uitbreiding 
van de gebouwenvoorraad maar in beperkte mate toe. Bij zorggebouwen zal 
naar verwachting de onzekerheid rond de bekostigingssystematiek de groei 
temperen.
De totale utiliteitsbouw komt hiermee in 2019 op een productieniveau van 
€ 12,5 miljard (prijzen 2012), waarmee slechts voor een derde op het geleden 
productieverlies wordt ingelopen.

Vooruitzichten voor het onderhoud van gebouwen

Onderhoud van gebouwen geldt als het minst volatiele onderdeel van de 
bouwproductie. Conjuncturele schommelingen hebben hier minder invloed op 
de productie dan bij de nieuwbouw en herstel. Toch kromp in 2012 het onder-
houd voor het eerst in 25 jaar met ruim 5%. In 2013 remde de verhuurderhef-
!ng de onderhoudsuitgaven van corporaties. Desondanks nam het totale 
onderhoud van woningen onder invloed van de tijdelijke btw-verlaging per 1 
maart 2013 met maar liefst 4½% toe. Wel zette de krimp van de Nederlandse 
economie de onderhoudsbudgetten voor utiliteitsgebouwen verder onder druk. 
Het onderhoud van deze gebouwen nam vorig jaar met 2½% af. Het totale 
onderhoud realiseerde in 2013 per saldo een productiegroei van 1½%. 

In 2014 zet dit beeld zich onder invloed van dezelfde factoren voort. Het 
onderhoud van woningen groeit naar verwachting met 1½%, terwijl het onder-
houd van utiliteitsgebouwen met 2% verder afneemt. Per saldo is sprake van 
een stabilisatie van het onderhoud. In 2015 slaat dit beeld om. Door het a"open 
van de tijdelijke btw-verlaging krimpt het onderhoud van woningen. De 
maatregel heeft deels geleid tot het vervroegen van onderhoud, waardoor in 
2015 minder onderhoud zal worden uitgevoerd. Onder invloed van het algehele 
economisch herstel groeit daarentegen het onderhoud van utiliteitsgebouwen 
met 2½%. Per saldo zal het totale onderhoud dan voor het tweede achtereen-
volgende jaar op het productieniveau van 2013 blijven steken.

In de periode 2016-2019 neemt het onderhoud jaarlijks met gemiddeld 1½% toe. 
Deze groei is in historisch perspectief beperkt. De gebouwenvoorraad is tijdens 
de crisisperiode minder sterk gegroeid en ook de koopkrachtverbetering en 
economische groei is in deze periode naar verwachting gematigd. De groei van 
het onderhoud van woningen bedraagt gemiddeld 1%. Het onderhoud van 
utiliteitsgebouwen reageert als gebruikelijk iets sterker op economische groei 
en neemt in deze periode met gemiddeld 2½% per jaar toe. Het totale produc-
tieniveau van het onderhoud van gebouwen komt in 2019 naar verwachting uit 
op € 9,9 miljard (prijzen 2012) en komt hiermee € 0,2 miljard boven het topni-
veau in 2010. 
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Vooruitzichten voor de gww

De gww kon zich in de eerste jaren van de crisis redelijk staande houden, maar 
in 2012 en 2013 is deze in totaal met bijna 10% gedaald. De gww-markt heeft 
zich de afgelopen jaren ongunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in Europa. In 
2013 daalde de gww-productie met 3% onder invloed van overheidsbezuinigin-
gen, minder economische activiteit en de terugval van de nieuwbouw van 
woningen. De nieuwbouw en herstel in de gww daalde met 3½%, waarbij de 
investeringen van bedrijven in de gww met 4½% sterker daalden dan die van de 
overheden (2%). Het gww-onderhoud daalde voor het vierde opeenvolgende jaar.

Voor 2014 wordt uitgegaan van een stabilisatie van de gww-productie. De 
gww-investeringen van het Rijk en het onderhoud zullen naar verwachting met 
respectievelijk 1% en ½% licht toenemen, terwijl de investeringen van gemeen-
ten en bedrijven met respectievelijk ½% en 1½% zullen afnemen. De totale 
gww-productie van nieuwbouw en herstel neemt per saldo met ½% af.

In 2015 zet het herstel van de gww-markt in. Alleen de gww-investeringen van 
het Rijk dalen met 4% onder invloed van de sterke verlaging van de begrote 
uitgaven. Bij de decentrale overheden nemen de gww-investeringen door het 
aantrekken van de woningbouw en de investeringen in waterveiligheid met 
3½% sterk toe. Wel blijven bij gemeenten de andere gww-uitgaven door de 
ongunstige "nanciële situatie nog onder druk staan. De investeringen door 
bedrijven groeien met 3% door het economisch herstel en maatregelen uit het 

Bron: EIB

Figuur 5 Onderhoudsproductie van gebouwen, 2000-20191 (miljard 
 euro, prijzen 2012)

Bron: EIB

1 Nationale rekeningen; 2013 t/m 2019 zijn ramingen
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Energieakkoord. Bij het onderhoud versnelt de productiegroei tot 1½%. Per 
saldo groeit de totale gww-productie in 2015 met 2%.

In de jaren 2016-2019 is sprake van een breed herstel met eveneens een gemid-
delde groei van de totale gww-productie van 2% per jaar. Bij het onderhoud is 
sprake van een groeiversnelling. Gemiddeld zal het onderhoud naar verwach-
ting met gemiddeld 2½% per jaar groeien, waarbij deels sprake is van het 
inhalen van eerder uitgesteld onderhoud. Bij nieuwbouw en herstel vlakt de 
groei iets af tot gemiddeld 2% per jaar. Hierbinnen groeien de gww-investerin-
gen van bedrijven met 2½% iets sterker. De energiebedrijven pro�teren van de 
sterke groei van de woningbouw, terwijl het Energieakkoord de investeringen in 
de industrie aanjaagt. Bij de decentrale overheden zorgt de sterke groei van de 
woningbouw ook voor meer investeringen van gemeenten, maar de ongunstige 
�nanciële situatie beperkt de ruimte voor andere gww-investeringen van de 
gemeenten en het Rijk. 
In 2019 bedraagt het totale gww-productieniveau ruim € 15 miljard en bereikt 
hiermee geleidelijk weer de hoge niveaus van in het begin van de crisis.

Bron: EIB

Figuur 6 Gww-productie, 2000-20191 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB

1 Nationale rekeningen; 2013 t/m 2019 zijn ramingen
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De bouw regionaal

De regionale ontwikkeling van de bouwproductie wijkt af van de eerder be-
schreven nationale ontwikkeling door verschillen in speci!eke 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 bouwproductie voor 
de periode 2012-2014. De regionale verdeling van de totale bouwproductie is 
gebaseerd op informatie uit voortgangsstatistieken en vergunningverleningen. 
Voor de regionale verdeling van respectievelijk de woningbouw, de utiliteits-
bouw, onderhoud gebouwen en de gww-productie wordt verwezen naar de 
afzonderlijke hoofdstukken. 

Tabel 3 Regionale verdeling van de totale bouwproductie, 2012-2014 
 (prijzen 2012)

Bron: EIB

 Niveau in miljoen euro Mutaties (%)

  20121 20132 20142 20132 20142

Noord
Groningen 1.561 1.545 1.475 -1 -4½
Friesland 1.816 1.750 1.675 -3½ -4½
Drenthe 1.306 1.185 1.220 -9 3

Oost
Overijssel 3.519 3.390 3.395 -3½ 0
Flevoland 1.143 1.080 1.095 -5½ 1½
Gelderland 6.921 6.330 6.155 -8½ -3

West
Utrecht 3.825 3.725 3.555 -2½ -4½
Noord-Holland 7.427 7.200 7.270 -3 1
Zuid-Holland 12.044 11.630 11.615 -3½ 0

Zuid
Zeeland 1.676 1.495 1.390 -11 -7
Noord-Brabant 8.077 7.920 7.915 -3½ 2
Limburg 3.275 3.240 3.240 -1 0

Nederland 52.590 50.350 50.000 -4½ -½

1 Voorlopige cijfers 
2 Raming



23

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.

De bouwproductie is in 2013 vooral in Drenthe, Gelderland en Zeeland achter-
gebleven bij de gemiddelde ontwikkeling van Nederland. In deze provincies 
nam zowel de woning- als de utiliteitsbouw sterk af. In de provincies Gronin-
gen en Limburg bleef de daling relatief beperkt. In Groningen voorkwam een 
sterke groei van de utiliteitsbouw dat de productie sterk terugviel. In 2014 blijft 
de totale bouwproductie in de provincies Groningen, Friesland, Gelderland, 
Utrecht en Zeeland verder dalen. In Zeeland is de bouwproductiedaling in 2013 
en 2014 van alle provincies het sterkst. Alleen in Drenthe, Flevoland, Noord-
Holland en Noord-Brabant neemt de bouwproductie in 2014 weer toe. In 

Terugval in regionale bouwproductie tijdens de crisis

In negen van de twaalf provincies lag in 2013 het productieniveau 20 tot 
25% lager dan die in 2008. In deze provincies werden zowel de woning-
bouw als de utiliteitsbouw fors getroffen. Alleen voor drie provincies is het 
beeld sterk afwijkend. In Flevoland was de daling met bijna 30% het 
grootst, hetgeen vooral het gevolg was van een relatief sterke daling van 
de utiliteitsbouw. Opvallend is dat zowel een groeiprovincie als Utrecht en 
een provincie als Zeeland, die meer met krimp van doen heeft, beide een 
veel minder sterke terugval lieten zien. In Utrecht en Zeeland was de 
terugval in woningbouw met een kwart minder sterk dan in andere 
provincies. Ook het productieniveau in de utiliteitsbouw liep in deze 
provincies met 5% veel minder sterk terug.
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Noord-Brabant en Noord-Holland is dit het gevolg van een sterke groei van de 
utiliteitsbouw. In Drenthe is sprake van een forse groei in de woningbouw na 
de nog sterkere daling in 2013.

De arbeidsmarkt in de bouw

De sterke terugval van de bouwproductie sinds het uitbreken van de crisis 
heeft enorme gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in de sector. In de 
afgelopen vijf jaar is de werkgelegenheid in de bouw met bijna 70.000 arbeids-
jaren afgenomen. Het verlies is in de laatste twee jaar veel sterker dan in de 
eerste jaren, waarin bedrijven met het oog op mogelijk productieherstel 
onderbezet personeel langer aanhielden en het productieverlies opvingen door 
minder inzet van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Alleen de inzet 
van zelfstandigen nam volgens de cijfers van het CBS de afgelopen jaren toe. 
Hier is sprake van een meetprobleem rond de productiviteit van zelfstandigen. 
Meer werknemers hebben in de afgelopen jaren de stap naar zelfstandige 
gemaakt, maar de gedeclareerde omzet nam volgens onze metingen duidelijk 
af. In het afgelopen jaar is de werkgelegenheid van werknemers in de bouw 
met maar liefst 27.000 arbeidsjaren (8%) gedaald. Niet eerder daalde tijdens de 
crisis de werkgelegenheid in de bouw zo sterk als in 2013. De daling van de 
werkgelegenheid was ook substantieel sterker dan in andere sectoren van de 
economie. De versnelde afname van de werkgelegenheid leidde tot hoge 
werkloosheid in de bouw, die in het begin van 2013 het hoogtepunt bereikte. 

De perspectieven voor de arbeidsmarkt zijn op korte termijn nog steeds 
ongunstig. De werkgelegenheid van werknemers zal in 2014 verder afnemen 
met 10.000 arbeidsjaren, waardoor ook de instroom in de werkloosheid vanuit 
de bouw op een hoog niveau blijft. Alleen de !exibele schil van uitzendkrach-
ten en gedetacheerd personeel neemt dit jaar met 2.000 arbeidsjaren toe. Niet 
alleen pro"teert de uitzendbranche als eerste van het productieherstel, ook zal 
het openstellen van de Europese grenzen voor Bulgaren en Roemenen enige 

Tabel 4 Werkgelegenheid in de bouw, 2008-20191 (duizend 
 arbeidsjaren)

Bron: EIB

 2008 2012 2013 2014 2015 2019

Werknemers 378 335 308 298 303 342
Zelfstandigen 97 104 104 104 104 115
Totaal bouwnijverheid 475 439 412 402 407 457
Uitzendkrachten/ 
gedetacheerden 20 15 15 17 20 20

Totaal bouwgerelateerd 495 454 427 419 427 477

1 De jaren 2013 t/m 2019 zijn ramingen
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toestroom van gedetacheerde arbeidskrachten bovenop die van afgelopen jaren 
tot gevolg hebben.

Op middellange termijn slaat het beeld voor de arbeidsmarkt snel om. In de 
jaren 2015-2019 loopt de werkgelegenheid in de bouw met bijna 60.000 arbeids-
jaren snel op. In 2015 kan de extra arbeidsvraag voor een deel nog worden 
opgevangen door een betere inzet en benutting van werknemers en zelfstandi-
gen en de inzet van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. In de jaren 
2015-2019 neemt het arbeidsvolume van werknemers en zelfstandigen gemid-
deld met respectievelijk 3 en 2½% per jaar toe. In 2019 bedraagt het totale 
arbeidsvolume in de bouw 477.000 arbeidsjaren, hetgeen ruim 15.000 arbeidsja-
ren onder het niveau van vlak voor de crisis ligt.
 
De leerlingaantallen bij bouwgerelateerde opleidingen zijn inmiddels fors 
teruggelopen en zijn onvoldoende om alleen al de natuurlijke uitstroom door 
pensionering en arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen. De nog beschik-
bare arbeidsreserve, die in afgelopen jaren is opgebouwd, biedt slechts tijdelijk 
soelaas. De sterke oplopende werkgelegenheidsvraag op middellange termijn 
plaatst de bouwsector voor een dilemma: nu verder snijden in het personeels-
bestand met later schaarste aan vakkrachten of behoud van personeel waar 
tijdelijk onvoldoende werk voor beschikbaar is.

Onzekerheden

Hiervoor zijn de verwachte ontwikkelingen beschreven voor de verschillende 
onderdelen van de bouwproductie en de werkgelegenheid. Hierbij is er vanuit 
gegaan dat het herstel zich medio 2014 inzet en dat het herstel zich hierna snel 
en krachtig ontwikkelt richting niveaus die passen bij de structurele demogra-
!sche en economische groeipaden. Er zijn echter onzekerheden rond de 
precieze timing van de omslag en de intensiteit van het herstel. Het is niet uit 
te sluiten dat het herstel later en voorzichtiger inzet. Om de gevolgen hiervan 
voor de bouwsector te illustreren is een behoedzame variant uitgewerkt (zie 
!guur 7), waarin is verondersteld dat het herstel een half jaar later inzet en dat 
de economische groei jaarlijks ½% lager is en het aantal huishoudens met 5.000 
minder per jaar toeneemt. Hiernaast loopt de leeftijd waarop starters de 
woningmarkt betreden verder op en zijn investeerders in zorggebouwen extra 
voorzichtig vanwege de onzekerheden rond de bekostiging van de gebouwen.

Een later herstel en een minder krachtige economische en demogra!sche groei 
heeft vooral gevolgen voor de woningbouw en de utiliteitsbouw. Het onderhoud 
van gebouwen en de gww-productie zijn minder gevoelig voor verschillen in 
economische groei. Deze sectoren zijn relatief minder sterk door de crisis 
getroffen, dus is ook het herstel hier beperkter. In de woningbouw zal nog 
steeds sprake zijn van een stevig herstel, zij het veel minder dynamisch. Alleen 
bij de utiliteitsbouw, waar lage benuttingsgraden van het vastgoed in de 
marksector en onzekerheden rond de bekostigingssystematiek bij zorginstel-
lingen domineren, kan het herstel sterk achterblijven. Een later en minder 
sterk herstel heeft grote impact op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in de 
bouw zal in 2015 verder krimpen en pas vanaf 2017 weer geleidelijk gaan 
toenemen.
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Naast onzekerheden ten aanzien van de algemene economische uitgangspun-
ten spelen voor de bouw ook speci�eke onzekerheden een rol bij de ramingen. 
Het gaat hierbij onder andere om de mate waarop bezuinigingen en hervor-
mingen invloed hebben op de vraag naar woningen, andere gebouwen en 
infrastructuur.

Bron: EIB

Figuur 7 Volumeontwikkeling totale bouwproductie volgens de 
 basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019
 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014’ biedt bouw-
bedrijven en andere partijen in de bouwkolom inzicht in de ontwikkeling van 
de productie en werkgelegenheid van de bouwsector in de periode 2014 - 2019. 
Algemene en gespecialiseerde bouwbedrijven, projectontwikkelaars, toeleve-
ranciers, !nanciers 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. Hiervoor 
wordt de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI’08) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gehanteerd. In deze bedrijfsindeling valt de bouwproductie onder 
de bedrijfstakken 41, 42 en 43. Deze bedrijfstakken beslaan de volgende onder-
delen:

 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 meege-
nomen. 

Het productiebegrip is gede�nieerd 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 de�nitie 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 bran-
checijfers bijvoorbeeld voor de vergelijking met de bouwproductie in andere 
landen1.

Alle productiebedragen zijn genoteerd in vaste prijzen van 2012, het meest 
recente realisatiejaar van de Nationale rekeningen van het CBS. Alle bedragen 
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’, Prague, November 2013.

Bron: EIB

Figuur 1.1 De bouwproductie naar sector, procentuele verdeling, 2012

Bron: CBS
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Verhoudingen
In !guur 1.1 is aangegeven hoe de totale bouwproductie over de verschillende 
onderdelen van de bouwproductie in 2012 was verdeeld. Hierbij zijn voor de 
investeringen in woningen, utiliteitsgebouwen en gww-werken de nieuwbouw-
activiteiten en herstel- en verbouwactiviteiten samengenomen. De investerin-
gen zijn goed voor 68% van de bouwproductie. Het onderhoud neemt 28% voor 
zijn rekening. De restpost ‘externe onderaanneming’ bestaat uit werkzaamhe-
den van bouw- en bouwinstallatiebedrijven die in onderaanneming zijn 
uitgevoerd voor partijen buiten de bouw. Het gaat daarbij vooral om werk voor 
projectontwikkelaars die zelf als hoofdaannemer van werken optreden.
Binnen deze hoofdcategorieën is vervolgens sprake van deelmarkten 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 binnen-
lands 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-pro-
ductie en het onderhoud van gebouwen zijn minder conjunctuur- gevoelig. 

Sinds het derde kwartaal van 2012 verkeerde Nederland in een recessie, maar 
een groei van 0,1% in het derde kwartaal van 2013 maakte hier een einde aan. 
Deze minimale bbp-groei neemt niet weg dat voor heel 2013 een krimp van 1% 
wordt gerealiseerd aan het begin van het jaar nog een krimp van ½% werd 
voorzien. Alle onderdelen die de hoogte van het bbp bepalen, blijven achter bij 
eerdere verwachtingen. Consumenten besteden weinig door lagere koopkracht, 
groeiende werkloosheid en vermogensverliezen op de woningmarkt. De 
bedrijfsinvesteringen staan onder druk vanwege zwakke afzetperspectieven en 
lage bezettingsgraden en de bezuinigingen bij de overheid drukken de over-
heidsbestedingen.  Alleen de buitenlandse export groeit, maar ook deze groei 
blijft achter bij eerdere verwachtingen. 

De vooruitzichten voor 2014 zijn voorlopig nog somber. Het CPB gaat uit van 
een zeer bescheiden groei van ½%2. Vanaf 2015 houdt het CPB rekening met 
meer trendmatige groeicijfers. Dit betekent dat er wel sprake zal zijn van 
herstel, maar dit herstel is zeer gematigd na een dusdanig hevige crisis.

Inmiddels is de werkloosheid opgelopen tot 8,5% van de beroepsbevolking 
(nationale de!nitie). Dit is het hoogste punt sinds 1985. In 2014 zal de werkloos-
heid naar verwachting verder oplopen tot 9%. Hierna zal de werkloosheid 
langzaam dalen. De werkloosheid loopt altijd een aantal kwartalen achter bij 
de economische conjunctuur. Als er sprake is van krimp, zullen bedrijven nog 
enige tijd proberen om hun personeel vast te houden. Als de economie weer 
aantrekt, duurt het enige tijd voordat bedrijven nieuw personeel aantrekken. 

2 CPB (2013), Decemberraming 2013: economische vooruitzichten 2014, CPB Policybrief   
 2013/09, Den Haag. 
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In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland achter. De Euro-
pese Commissie gaat voor de hele EU uit van een stagnatie van het bbp in 2013, 
terwijl het bbp in Nederland kromp. Het bbp van de eurozone kromp met 0,4%. 
In 2014 gaat men uit van een groei van 1,4% voor de EU en 1,1% voor de euro-
zone. Omliggende landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk doen 
het opvallend beter dan Nederland. De achterstand van Nederland wordt onder 
meer verklaard door problemen op de huizenmarkt en lage consumentenbeste-
dingen. De zuidelijke landen die het hardst werden getroffen door de eurocrisis 
- Portugal, Italië, Griekenland, Spanje en Cyprus - krimpen nog in 2013, maar 
voor 2014 wordt - uitgezonderd Cyprus - weer groei verwacht. De eurozone lijkt 
weer te herstellen van de eurocrisis, hetgeen positief kan uitwerken voor de 
Nederlandse export.

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 buitenland3. Dit levert vooral werk op voor 
lokale buitenlandse onderaannemers en/of werkmaatschappijen. Een deel van 

3 Zie EIB (2011), ‘Bouwconcerns in beeld 2009-2010’, Amsterdam.

Bron: EIB

Figuur 1.2 Ontwikkeling van de economie, bedrijfsinvesteringen en 
 bouwproductie, 2005-2013, jaarlijkse mutaties in procenten 

Bron: CBS, CPB, EIB

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bouwproductie Bruto binnenlands product Investeringen door bedrijven



31

Onzekerheden rond de ramingen 

Uitgangspunt voor de ramingen is het meest recente economisch beeld 
voor Nederland van het CPB. De economische situatie in 2014 en de 
daaropvolgende jaren is echter met onzekerheid omgeven. De onzeker-
heid treft zowel het moment van herstel als de intensiteit van herstel. 
De onzekerheid rond de economische ontwikkeling zal vooral de ontwik-
kelingen voor de bouw op middellange termijn beïnvloeden. Op korte 
termijn ligt het beeld voor de bouw vanwege de gebruikelijke doorlooptij-
den van bouwprojecten voor een groot deel al vast. Ook kan voor belang-
rijke categorieën van de bouwproductie veel van voorlopige indicatoren 
gebruik worden gemaakt. Orderportefeuilles, vergunningen en vastgestel-
de overheidsbudgetten bieden belangrijke informatie voor de toekomst. 
De onzekerheid over de economische situatie op middenlange  termijn-
werkt via andere economische perspectieven door in de vraag naar 
gebouwen en infrastructurele werken. Ook kan de onzekerheid direct op 
vraag ingrijpen. Het gaat hierbij in de eerste plaats op de beschikbare 
budgettaire ruimte van het Rijk en andere overheden en daarmee op de 
bouwgerelateerde uitgaven.
Om de onzekerheid rond timing en intensiteit van het herstel te illustre-
ren is dit jaar naast de raming in hoofdstuk 7 een behoedzame variant 
uitgewerkt, waarin het omslagmoment later optreedt en het herstel van 
zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt minder krachtig is. 

Naast onzekerheden ten aanzien van de algemene economische uitgangs-
punten spelen voor de bouw ook speci#eke onzekerheden een rol bij de
ramingen. Het gaat hierbij onder andere om de mate waarop bezuinigin-
gen en hervormingen invloed hebben op de vraag naar woningen, andere 
gebouwen en infrastructuur.

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 #guur 1.3 zijn de recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de verschil-
lende onderdelen van de bouwmarkt in de andere landen van het Eurocon-
structgebied4 samengevat. De cijfers zijn ontleend aan Euroconstruct5, een 
samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezighou-
den met onderzoek naar de bouwmarkt en de bouwarbeidsmarkt. De ontwik-
kelingen in Spanje en Ierland zijn niet meegenomen om de cijfers niet te 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, onder-
houd) weergegeven. 

4 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.  
5 Euroconstruct, Summary Report, Prague, November 2013.
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Ook in het Euroconstructgebied zijn de gevolgen van de Europese crisis al enige 
jaren zichtbaar in de bouwproductiecijfers. Na een kortstondige opleving in 
2011 kromp de bouwproductie in 2012 op alle onderdelen. In 2013 is wederom 
een krimp gerealiseerd, hoewel deze op alle onderdelen minder sterk is verge-
leken met 2012. Vooral de gww ziet de krimp afnemen. De totale productieda-
ling bedraagt ruim 1,5%. Nederland doet het, met een totale productiedaling 
van 4½%, op alle drie de onderdelen van de productie slechter dan de andere 16 
landen gemiddeld. In 2014 wordt voor alle onderdelen van de bouwproductie 
weer groei verwacht, hoewel deze voor de utiliteitsbouw minimaal is. De gww- 
en woningbouwproductie laten een groei van tegen de 2% zien. De totale 
bouwproductie zal met 1,2% toenemen. Na 2014 zal ook de utiliteitsbouw zich 
weer richting een groei van rond de 2% begeven.

Vergeleken met andere Europese landen is in Nederland de krimp in bouwpro-
ductie in 2013 fors, alleen Spanje, Portugal, Tsjechië, Slowakije en Polen doen 
het slechter. Omliggende landen als België en het Verenigd Koninkrijk laten een 
lichte krimp zien, terwijl Duitsland en Denemarken hun productie zien toene-
men.  Na 2014 lijkt Nederland weer meer in de pas te gaan lopen met haar 
buurlanden en zijn de groeicijfers na de forsere krimp in de afgelopen jaren-
zelfs krachtiger. In de hoofstukken 2 en 3 zal dieper worden ingegaan op de 
Nederlandse situatie in de woningbouw en utiliteitsbouw in vergelijking met 
de ons omliggende landen. 

Bron: EIB

Figuur 1.3 Ontwikkeling van de bouwproductie naar sector in andere 
 Europese landen (excl. Spanje en Ierland), procentuele 
 verandering, 2009-2015

Bron: Euroconstruct
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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 speci!eke sectoren moeten 
opereren. 

Voor deze rapportage zijn landelijke bouwmarktramingen opgesteld voor de 
korte (2014 en 2015) en de middellange termijn (2016-2019). 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 voor 2014 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 werknemers, zelfstandigen (waaronder zelfstandigen zonder personeel) en 
bij de bouw gedetacheerd personeel. 

De timing en de mate van het herstel van de bouwproductie zijn met onzeker-
heid omgegeven. Daarom wordt in hoofdstuk 7 voor alle onderdelen van de 
bouwproductie een behoedzame variant van de verwachtingen gepresenteerd 
waarin het economisch herstel later komt en minder krachtig zal zijn.
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2 Woningbouw

De woningbouwproductie is in 2013 fors gedaald. Net als in 2012 vielen de grootste 
klappen bij de nieuwbouw die met meer dan 10% terugliep. Sinds het uitbreken van de 
crisis is de nieuwbouwproductie met 40% gedaald. Inmiddels is in andere Europese 
landen weer sprake van groei. Het feit dat de ontwikkeling in Nederland achterblijft, 
vindt in belangrijke mate zijn oorzaak in het in ons land gevoerde woningmarktbeleid, 
dat sterk afwijkt van het beleid in de omringende landen. Door het afgenomen aantal 
bouwvergunningen zal dit jaar de nieuwbouwproductie van woningen met 7% dalen. 
Mede door maatregelen uit het Energieakkoord kan de herstel- en verbouwproductie dit 
jaar wel licht stijgen. Op middellange termijn zal demogra�sche druk en een gunsti-
gere economische ontwikkeling zorgen voor herstel van de woningvraag. Indien verdere 
restrictieve maatregelen richting de woningmarkt uitblijven, kan de woningbouwpro-
ductie op de middellange termijn (2016-2019) met gemiddeld 9% per jaar toenemen.

2.1 Algemeen beeld

De woningbouwproductie kromp het afgelopen jaar met 9%. Daarmee is de 
productie sinds het uitbreken van de crisis met 40% gedaald. Het aantal 
gereedgemelde woningen is sinds de crisis gedaald van bijna 79.000 in 2008 tot 
49.000 woningen in 2013, waardoor deze nu al jaren achterblijft bij het niveau 
dat nodig is om de gebruikelijke uitbreidings- en vervangingsvraag op te 
vangen. Het aantal bouwvergunningen heeft in 2013 met 33.000 een nieuw 
dieptepunt bereikt. Nederland wijkt hiermee opvallend af van de rest van 
Europa. Naast de tegenvallende economische groeiprestatie en de relatief hoge 
hypotheekrente moet de verklaring vooral worden gezocht in het woning-
marktbeleid dat sinds de crisis in Nederland is gevoerd.

Vooruitlopende indicatoren laten zien dat op de woningmarkt gaandeweg de 
bodem is bereikt. De woningprijzen lijken te stabiliseren en ook de orderporte-
feuilles laten nu al een aantal maanden een stabilisatie zien. De gedaalde 
hypotheekrente geeft een positieve impuls, welke overigens door nieuwe 
beleidsmaatregelen richting de kredietverlening wordt doorkruist. De voorzich-
tige tekenen van herstel rond de woningverkopen en bijvoorbeeld ook rond de 
opdrachten voor architecten zijn bemoedigend, maar de effecten daarvan op de 
productie zullen pas later in de tijd zichtbaar worden. De woningbouwproduc-
tie zal eerst in 2014 nog verder dalen tot een nieuw dieptepunt van ruim 45.000 
voltooide woningen. In 2014 zet wel al een herstel van het aantal vergunningen 
in. Het herstel heeft voornamelijk betrekking op een sterke toename in vergun-
ningen welke worden aangevraagd door bouwers voor de markt. De herstel en 
verbouw reageert sneller op de gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt en 
pro!teert van de maatregelen uit het Energieakkoord, waardoor de productie 
hier al in 2014 met 2½% kan toenemen. 

Op middellange termijn wordt een krachtig herstel verwacht. Vanaf 2015 neemt 
de nieuwbouw van woningen sterk toe. Op de middellange termijn is bij de 
nieuwbouw zelfs sprake van een volumegroei van 10% per jaar. Marktkrachten 
vormen de basis van dit herstel. Nadat de productie van nieuwe woningen nu 
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Tabel 2.1 Woningbouwproductie, 2012-2019 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen euro Jaarlijkse verandering1 (%)

 2012 2013 2013 2014 2015 20192

Nieuwbouw 9.696 8.575 -11½ -7 17 10½
Herstel en verbouw 5.882 5.600 -5 2½ -1½ 5

Totaal 15.578 14.175 -9 -3 9½ 8½

1 Raming
2 Gemiddelde stijging over de periode 2016-2019

Tabel 2.2 Bouwvergunningen, naar woningtype en opdrachtgever, 
 2012-2019 

Bron: CBS, EIB

 2012 20131 20141 20151 20191

Woningtype
Huur 15.892 10.500 16.500 21.000 23.500
Koop 22.860 22.500 40.000 54.500 56.500

Opdrachtgever
Woningcorporaties en 
overheid 12.579 9.000 10.500 12.000 17.000
Bouwers voor de markt 21.507 19.500 38.500 55.500 53.500
Overige particulieren 4.666 4.500 7.500 7.500 10.000

Totaal2 38.752 33.000 56.500 75.500 80.000

1 Raming
2 Verschillen in optelling komen door afrondingsverschillen

al vele jaren is achtergebleven bij de structurele groei van het aantal huishou-
dens zal de woningmarkt gaan verkrappen. Terwijl het aanbod ver is wegge-
zakt, komt de vraag na verloop van tijd juist weer op gang. Hierbij is er wel van 
uitgegaan dat er geen nieuwe restricties of obstakels worden opgeworpen 
vanuit het woningmarktbeleid. De reeds bekende maatregelen lopen door, 
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maar nieuwe aanscherpingen van beleid blijven uit. Daarmee zal het over-
heidsbeleid - anders dan in de achterliggende jaren - geen belangrijke nega-
tieve effecten meer hebben op de woningvraag. Dit alleen al zorgt voor een 
duidelijke toename van de vraag en in het verlengde daarvan ook van de 
woningbouwproductie. Ook zonder inhaalvraag zal het aantal op te leveren 
woningen dan geleidelijk weer aansluiten bij de trendmatige groei van het 
aantal huishoudens. Bezien vanuit het huidige zeer lage productieniveau levert 
dit een �inke impuls voor de groei van de woningbouwproductie.

Het herstel treedt met name op bij de bouwers voor de markt en de overige 
particuliere bouwers. Het herstel gaat grotendeels aan de corporaties voorbij. 
De nieuwbouw van sociale huurwoningen hangt af van de voorkeuren van de 
corporaties en de (�nanciële) mogelijkheden die zij hebben om hun doelen te 
realiseren. In dit verband is het overheidsbeleid van belang ten aanzien van 
huurliberalisatie en de verhuurderhef�ng. Bij ongewijzigd kabinetsbeleid zal de 
investeringscapaciteit van corporaties op middellange termijn niet betekenis-
vol toenemen. Het te verwachten herstel van de verkopen van sociale huurwo-
ningen, onder invloed van het herstel van de woningmarkt en de transacties, 
maakt wel nieuwe investeringen mogelijk. Het aandeel van woningcorporaties 
in de vergunningverlening komt op de middellange termijn uit op ruim 20% 
van het totaal. Het aantal gereedmeldingen volgt deze ontwikkeling, vanwege 
de lange doorlooptijd van bouwprojecten, met enige vertraging. Naar verwach-
ting wordt bijna 70% van de bouwvergunningen in opdracht van bouwers voor 

Bron: EIB

Figuur 2.1 Vergunningen en gereedmeldingen, realisaties (2008-2012) 
 en prognose (2013-2019)

Bron: EIB
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de markt afgegeven. Het aandeel van woningcorporaties is dan structureel 
geslonken naar ruim 20%, terwijl ruim 10% van de bouwvergunningen wordt 
verstrekt aan overige particuliere opdrachtgevers. Het percentage huurwonin-
gen komt door de verminderde activiteit van woningcorporaties op middel-
lange termijn naar verwachting op 30% van het totaal aantal nieuwe woningen 
te liggen.

Bij de verwachtingen rond de herstel- en verbouwproductie (groot onderhoud, 
verbetering en vervanging) spelen dezelfde ontwikkelingen en mechanismen 
een rol als bij de nieuwbouwproductie, maar de dynamiek is hier minder krach-
tig. In 2015 leidt het a�open van de tijdelijke btw-verlaging tot een daling van 
de herstel en verbouw met 1½%. In de periode 2016-2019 neemt de productie 
van herstel en verbouw gemiddeld met 5% per jaar toe.

2.2 Recente ontwikkelingen op de woningmarkt

De eerste helft van 2013 kenmerkte zich door een verdere daling van de wo-
ningprijzen en het aantal transacties. In de tweede helft van 2013 zijn de 
huizenprijzen niet verder gedaald. Na de sterke prijsdaling in 2012 stabiliseren 
de prijzen zich na het dieptepunt in juni 2013 op een niveau dat nominaal 20% 
lager ligt dan voor de crisis. 

Bron: EIB

Figuur 2.2 Prijsindex bestaande koopwoningen en cumulatief aantal 
 transacties (12 maanden), 2008-2013 (index augustus 
 2008=100)

Bron: CBS, bewerking EIB
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Per 1 januari 2013 is een annuïtaire of lineaire a�ossing verplicht gesteld om in 
aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Veel kopers hebben de 
aankoopbeslissing voor deze datum gemaakt om nog gebruik te kunnen maken 
van de oude hypotheekregels. Dit heeft er aan bijgedragen dat het aantal 
transacties in de eerste helft van 2013 is gehalveerd ten opzichte van dezelfde 
periode voor de crisis. Ook de verhoging van de overdrachtsbelasting in 2012 
leidde tot grote �uctuaties in het aantal transacties.
Het cumulatieve aantal transacties van 12 maanden geeft een beter beeld van 
de ontwikkeling van het aantal transacties. Vanaf juni 2013 zijn de eerste 
tekenen van stabilisatie en herstel te zien. In het vierde kwartaal is door de 
NVM een stijging van het aantal transacties gerapporteerd. De NVM registreert 
een transactie wanneer het koopcontract is getekend en loopt daarmee vooruit 
op het CBS die deze pas registreert op het moment van transport bij de notaris. 
De NVM registreert alleen de transacties van haar leden, oftewel 70-75% van de 
totale markt. Voor de crisis liep de ontwikkeling van het aantal transacties voor 
op de prijsontwikkeling, dus dit kan erop wijzen dat het dieptepunt op de 
woningmarkt is bereikt. 

De verkoop van nieuwbouw koopwoningen lag in het eerste kwartaal van 2013 
op het laagste niveau sinds de crisis. Na een herstel in het tweede kwartaal 
herstelde de verkoop van nieuwbouwwoningen tot een niveau dat 10% lager 
lag dan in 2012. Vervolgens liet het aantal verkochte nieuwbouwwoningen een 
piek zien in het vierde kwartaal van 2012. Ook de verstrekte opdrachten aan 
architecten zijn een voorlopende indicator van de ontwikkeling van de woning-

Bron: EIB

Figuur 2.3 Verkopen nieuwe woningen en nieuwe opdrachten architecten 
 2008-2013 (index 2008I=100)

Bron: CBS en MNW, bewerking EIB
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bouwproductie. In de tweede helft van 2012 lijkt ook hier de bodem te zijn 
bereikt. Het derde kwartaal van 2013 liet weer een sterke stijging zien.
De omvang van de orderportefeuille voor de woningbouw is vanaf midden 2012 
stabiel gebleven. Ook hier lijkt het dieptepunt in de orderportefeuille te zijn 
bereikt. Het aantal maanden werk ligt in de woningbouw nu bijna op de helft 
van het hoogtepunt in 2008 (�guur 2.4). 

6 CPB, MEV 2014 (september 2013).

De ontwikkelingen op de woningmarkt vonden plaats tegen de achtergrond 
van een verdere verslechtering van de economische situatie. De Nederlandse 
economie kromp in 2013 net als de koopkracht met -1¼%. Daarnaast is de 
werkloosheid verder opgelopen tot 8½%6. Het aantal afgegeven bouwvergun-
ningen is in de eerste negen maanden van 2013 gedaald tot 19.000, waar het in 
dezelfde periode in 2008 nog op 58.000 lag. Ten opzichte van dezelfde periode 
van 2012 is het aantal verleende vergunningen met 32% afgenomen. Zowel 
bouwers voor de markt (33%) als woningcorporaties (36%) hebben fors minder 
vergunningen aangevraagd.

De Nederlandse consument is wel positiever over de nabije toekomst gewor-
den. Het consumentenvertrouwen en de bereidheid tot grote aankopen bereikte 
het dieptepunt in 2012. In 2013 is een opwaartse trend in het consumentenver-
trouwen en de bereidheid tot grote aankopen waarneembaar. Daarnaast zijn 
huishoudens in Nederland aanmerkelijk positiever geworden over de eigen 
�nanciële situatie in het komende jaar (�guur 2.5). 

Bron: EIB

Figuur 2.4 Ontwikkeling orderportefeuille woningbouw (maanden werk), 
 2008-2013 

Bron: EIB
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7 EIB, Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 (p.37).  
8 EIB, Dynamiek op de woningmarkt (p.18).

De ontwikkeling van de hypotheekrente heeft grote invloed op de prijsontwik-
keling van woningen. De hypotheekrente is vanaf 2006 aanvankelijk gestegen, 
in lijn met andere rentevoeten. Een stijging van de rente met 1%-punt corres-
pondeert met een afname van de vraag met 10%7. Deze afname resulteert in 
een lagere kwaliteitsvraag en een daling van de vraag naar het aantal wonin-
gen. Het aantal transacties daalde van 210.000 in 2006 naar 202.000 in 2007 en 
182.000 in 2008. Minder vraag leidt tot lagere huizenprijzen. Een daling van de 
hypotheekrente van 1%-punt levert een daling van de rentelasten op van bijna 
20% en een daling van de totale woonlasten (exclusief energie) van 15%8.
Inmiddels zijn sinds de crisis zowel de korte als de lange rente fors gedaald, 
maar de hypotheekrente is hier sterk bij achtergebleven (!guur 2.6). Het 
verschil tussen de 10-jarige staatsobligatie en de hypotheekrente (5-10 jaar 
vast) heeft jarenlang geschommeld rond 0,8%-punt. Sinds de crisis is deze in 
2012 toegenomen tot bijna 3%-punt. In 2013 is een daling van de hypotheek-
rente te zien. Tussen januari 2013 en oktober 2013 is de hypotheekrente met 
ongeveer 0,5%-punt gedaald, oftewel een daling met 10%. Aangezien het 
verschil van 2%-punt nog steeds hoog is, lijkt er echter nog ruimte voor enige 
verdere daling van de hypotheekrente, hetgeen het vraagherstel op de woning-
markt kan bevorderen.

Bron: EIB

Figuur 2.5 Consumentenvertrouwen, bereidheid tot grote aankopen en 
 �nanciële situatie komende 12 maanden, saldo positieve en 
 negatieve antwoorden, 2007-2013

Bron: CBS, bewerking EIB
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2.3 Nieuwe beleidsmaatregelen 

De daling van de hypotheekrente in 2013 had een positieve impuls aan de 
woningmarkt kunnen geven. Het effect van het rentevoordeel wordt bij de 
kredietverlening echter meer dan teniet gedaan door de woonlastenpercenta-
ges die door het Nibud voor 2014 zijn opgesteld. Deze leiden tot een beperking 
van de maximale leencapaciteit voor alle inkomensgroepen bij de huidige 
rente. De beperking van de leencapaciteit treft voornamelijk de hypotheekver-
strekking aan starters die vaker een bedrag lenen in de buurt van de maximale 
leencapaciteit.
Daarnaast worden diverse wijzigingen ten aanzien van de NHG doorgevoerd. 
Ten eerste wordt de hoogte van de NHG per 1 juli 2014 verlaagd naar € 265.000. 
Vervolgens wordt deze in twee jaarlijkse stappen verder verlaagd naar 
€ 225.000. Hierdoor komt naar verwachting 14% van de kopers niet meer in 
aanmerking voor NHG met bijbehorende rentekorting van zo’n 0,5%-punt. Ten 
tweede wordt de eenmalige premie die woningeigenaren voor een NHG-hypo-
theek betalen met 0,15%-punt verhoogd naar 1%. Dit besluit is opvallend 
aangezien in de liquiditeitsprognose 2013-2018 van het NHG wordt gesteld dat 
het NHG de verliezen de komende jaren goed op kan vangen en het garantie-
fonds vanaf 2018 zich snel zal herstellen. In deze liquiditeitsprognose is voor 
alle jaren gerekend met een borgtochtprovisie van 0,85% en een prijsdaling in 
2013 van 6%. Tegen de achtergrond van een aanhoudende crisis op de woning-

Bron: EIB

Figuur 2.6 Hypotheekrente (5-10 jaar vast), korte rente (3-maands 
 Euribor) en lange rente (staatsobligatie, jongste 10-jarige), per 
 maand (%), 2003-2013

Bron: DNB, bewerking EIB
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markt is de omvang van het NHG-garantiefonds in de eerste drie kwartalen van 
2013 licht gedaald van € 786 miljoen naar € 783 miljoen. Ondanks de positieve 
liquiditeitsprognose van de NHG is door de overheid besloten hiermee extra 
buffers op te bouwen om eventuele verliezen op NHG-hypotheken op te 
vangen. Ten derde heeft het kabinet besloten dat geldverstrekkers een eigen 
risico van 10% gaan dragen op verliezen uit NHG-hypotheken die vanaf 1 
januari worden afgesloten. Tot slot wordt het mogelijk om een restschuld met 
NHG-dekking te �nancieren. Deze �nanciering is alleen mogelijk indien de 
hypotheek op de nieuwe woning en de te �nancieren restschuld tezamen niet 
de nieuwe grens van de NHG overstijgen. Aangezien de hoogte van de NHG de 
komende jaren wordt verlaagd, zal dit het beroep op de regeling beperken.

Tabel 2.3 Woningbouwproductie en volumemutatie (nieuwbouw en 
 herstel en verbouw) naar provincie, 2012-2014 (excl. btw, 
 prijzen 2012)

Bron: EIB

 Niveau miljoen € Mutaties (%)

  20121 20132 20142 20132 20142

Noord
Groningen 491 385 375 -21½ -3
Friesland 597 535 485 -10 -9½
Drenthe 345 260 310 -24½ 19

Oost
Overijssel 921 830 810 -20 -10
Flevoland 325 310 310 -18 -5
Gelderland 2.210 1.885 1.875 -4½ -15

West
Utrecht 1.217 1.170 1.085 -4 -7
Noord-Holland 2.371 2.365 2.270 -½ -4
Zuid-Holland 3.026 2.665 2.650 -12 -½

Zuid
Zeeland 508 390 315 1½ -23
Noord-Brabant 2.622 2.470 2.335 -9½ -6
Limburg 945 910 905 -15 -4

Nederland 15.578 14.175 13.725 -9 -3

1 Voorlopige cijfers 
2 Raming. Verschillen in optelling door afronding
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2.4 Regionale verdeling

In tabel 2.3 is de realisatie en verwachting van de woningbouwproductie per 
provincie weergegeven (zowel nieuwbouw als herstel en verbouw). Hieruit blijkt 
dat een aantal provincies een afwijkend patroon vertoont met betrekking tot de 
ontwikkeling van de woningbouwproductie ten opzichte van het landelijk 
beeld.

In 2013 daalde de productie met name in de provincies Groningen, Drenthe en 
Zeeland. De forse daling in deze laatste provincie moet gezien worden tegen de 
achtergrond van een forse stijging in eerdere jaren. Zo steeg de waarde van de 
afgegeven bouwvergunningen in 2011 in deze provincie met maar liefst 50%. 
Een terugkeer naar een niveau dat meer in de pas loopt met het landelijk 
gemiddelde leidt dan tot een sterkere daling dan in andere provindies. Zeeland 
vertoont om deze reden ook nog in 2014 de sterkste daling ten opzichte van 
andere provincies.
In Groningen en Drenthe was in 2012 sprake van een forse afname van de 
waarde van vergunningen verstrekt voor de nieuwbouw. In beide provincies 
ging het om een daling van zo’n 60%. Dit verklaart de relatief sterkere produc-
tiedaling in 2013. Drenthe is de enige provincie waar in 2013 de afgifte van 
bouwvergunningen weer toeneemt. Dit is de achtergrond van het afwijkend 
productiepatroon in 2014 in deze provincie.

2.5 Nederland in internationaal perspectief

In vergelijking met onze buurlanden is de ontwikkeling van de woningmarkt en 
woningbouwproductie in Nederland bijzonder negatief. Waarom verdiept de 
crisis in Nederland zich in 2012 en 2013, terwijl dit in andere Europese landen 
niet het geval is? Om de verklaring te vinden, worden de ontwikkelingen op de 
Nederlandse woningmarkt in internationaal perspectief geplaatst. Daarbij 
wordt stilgestaan bij economische ontwikkelingen, de ontwikkeling van de 
(hypotheek)rente en het gevoerde woningmarktbeleid in een aantal landen.

2.5.1  Huizenprijs

De ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland week duidelijk in ongunstige 
zin af van het algemene beeld in Noord-West Europese landen. Opvallend is dat 
de ontwikkelingen in de laatste twee jaar zo sterk divergeren met de ontwikke-
lingen elders. In onze buurlanden Duitsland en België is nauwelijks sprake 
geweest van dalende huizenprijzen. Duitsland kende aanvankelijk een kleine 
prijsdaling van ruim 1%, maar inmiddels liggen de prijzen in beide landen ruim 
10% boven het niveau van 2008. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kenden 
aanvankelijk een sterkere daling dan Nederland, maar hebben inmiddels het 
niveau van voor de crisis alweer bereikt. In het Verenigd Koninkrijk is inmid-
dels weer sprake van een sterke huizenprijsstijging.
Figuur 2.7 betreft de huizenprijzen tot aan het tweede kwartaal van 2013. De 
laatste maanden lijkt ook in Nederland de daling tot staan gebracht. Hierop 
wordt nader ingegaan in het verloop van dit hoofdstuk.
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2.5.2  Woningproductie

De woningproductie in Nederland daalde tot aan medio 2013, terwijl dit in de 
andere Europese landen niet het geval was. Uit �guur 2.8 blijkt dat de ontwik-
keling van het aantal voltooide woningen in Nederland zich slechter heeft 
ontwikkeld dan in andere Europese landen. De woningproductie neemt in 
Duitsland met bijna 60% toe. De eenwording van Duitsland leidde aanvankelijk 
tot een versnelling van investeringen in de woningbouw. Vanaf het midden van 
de jaren negentig ontstond hierdoor overtollige capaciteit, waardoor de investe-
ringen in de woningbouw sindsdien onafgebroken zijn teruggelopen. Deze 
investeringen hebben zich pas recentelijk gestabiliseerd. De groei in de woning-
productie is aanzienlijk groter dan de groei van het aantal huishoudens.

2.5.3  Hypotheekrente

Hoe heeft de Nederlandse hypotheekrente zich nu ontwikkeld in internationaal 
perspectief? In �guur 2.9 is de Nederlandse hypotheekrente afgezet tegen die in 
Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tot de crisis in 2008 
heeft de hypotheekrente een vergelijkbaar niveau met die van Duitsland, België 
en Frankrijk. Vanaf 2009 is in deze landen echter een sterkere daling in de 
hypotheekrente te zien. De hypotheekrente in Nederland ligt hierdoor duidelijk 
hoger dan in andere Europese landen. De Nederlandse hypotheekrente komt in 
2011 zelfs boven de rentestand in het Verenigd Koninkrijk te liggen, waar deze 

Bron: EIB

Figuur 2.7 Huizenprijzen, 2008-2013 (index 2008I=100)

Bron: Eurostat, bewerking EIB
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Tabel 2.4 Ontwikkeling volume BBP, realisatie 2008-2013,  (index 
 2008=100)

Bron: ECB, bewerking EIB

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

België 100 97,2 99,5 101,2 101,1 101,1
Duitsland 100 94,9 98,7 101,9 102,7 103,0
Frankrijk 100 96,9 98,5 100,5 100,5 100,4
Nederland 100 96,3 97,8 98,7 97,5 96,7
Verenigd Koninkrijk 100 94,8 96,4 97,5 97,6 98,9

Bron: EIB

Figuur 2.8 Aantal voltooide woningen, realisaties 2008-20131, 
 (index 2008=100)

Bron: Euroconstruct, bewerking EIB
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voor de crisis nog 1%-punt lager lag. In 2013 is de Nederlandse hypotheekrente 
wel gedaald, maar het niveau blijft hoger dan in andere landen (�guur 2.9).

2.5.4  Economische ontwikkeling

De ontwikkeling in het volume van het bruto binnenlands product (BBP) blijft  
in Nederland achter bij andere Europese landen (zie tabel 2.4). De verschillen 
zijn aanzienlijk. Dit geldt niet alleen in de vergelijking met Duitsland, maar 
bijvoorbeeld ook in vergelijking met België en Frankrijk. Als Nederland tijdens 
de crisisjaren dezelfde economische groei had gerealiseerd als België dan lag 
ons BBP € 25 miljard hoger dan nu het geval is.

2.5.5  Invloed van beleid

Het overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt na het uitbreken van de 
crisis lijkt een grote invloed te hebben op verschillen in woningmarktontwikke-
lingen. Om de crisis op de woningmarkt te beteugelen zijn door de verschil-
lende landen diverse crisismaatregelen genomen. Voor Duitsland, België, het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt een aantal beleidsmaatregelen bespro-
ken, die sinds het uitbreken van de crisis zijn doorgevoerd. 

Bron: EIB

Figuur 2.9 Hypotheekrente 5-10 jaar vast, 2008-2013

Bron: : ECB, Eurostat, bewerking EIB
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De maatregelen in de diverse landen grijpen aan op:
 Stimulering van de vraag
 Bescherming van de woningeigenaren
 Stimulering van de woningbouwproductie

Duitsland: neutraal woningmarktbeleid
In Duitsland is de ontwikkeling op de woningmarkt relatief gunstig geweest in 
de achterliggende jaren. Het woningmarktbeleid is in Duitsland sinds de crisis 
vrijwel ongewijzigd gebleven. Voorafgaand aan de crisis is de in 2004 ingevoer-
de !scale aftrekbaarheid voor starters (Eigenheimzulage) al in 2006 afgeschaft. 
Ook werden de kosten voor nieuwbouw opgedreven door de verhoging van het 
btw-tarief van 3% naar 19% in 2007. Wel krijgt de Duitse bouwsector een aantal 
bijdragen uit Konjuncturpakketten om energiebesparende renovaties in grote 
complexen te stimuleren. Deze bijdrage had de doelstelling om de duurzaam-
heid te bevorderen. 

België: verruiming woonbonus en woonlastenverzekering, verlaging 
transactiekosten
In België zijn verschillende verruimende maatregelen getroffen richting de 
woningmarkt. Voorafgaand aan de crisis was in België sprake van een groei in 
de vastgoedprijzen, met name in de periode 2004-2007. België kende tot deze 
periode transactiekosten van woningen die op konden lopen tot 18% van de 
woning. In 2002 (Vlaanderen) en 2003 (Brussel) werd de overdrachtsbelasting 
(registratierechten) verlaagd van 12,5% naar 10%. In 2009 werd dit ook in Wallonië 
verlaagd. Voor goedkopere huizen zijn deze regisratierechten verlaagd naar 5% 
en starters kunnen voor een deel vrij worden gesteld. Daarnaast heeft een 
inkeerregeling voor zwartspaarders (eenmalig bevrijdende aangifte) in 2005 tot 
een grote repatriëring van geld van huishoudens geleid, waarvan een deel in 
vastgoed is gaan zitten. 
Voorafgaand aan de crisis kende België geen hypotheekgarantie, maar wel een 
gratis woonlastenverzekering , ‘Gewaarborgd Wonen’, die woningeigenaren de 
eerste drie jaar na aankoop van de woning beschermt tegen inkomensdaling. In 
2009 heeft de Vlaamse overheid de inkomenseis voor deze verzekering afge-
schaft, waardoor meer woningeigenaren beschermd worden tegen inkomens-
daling. België kent vanaf 2005 de Woonbonus, een !scale aftrek voor hypothe-
caire kredieten. Tot en met 2011 kon de woonbonus van het belastbare inkomen 
worden afgetrokken tegen het marginale belastingtarief (25% tot 50%). Voor 
2012 wordt het !scale voordeel berekend op basis van een vast tarief van 45%. 
Tussen 2005 en 2010 zijn de !scale uitgaven aan de woonbonus in alleen het 
Vlaams Gewest toegenomen van € 60 miljoen tot € 694 miljoen. Vanaf 2014 
worden de deelstaten (Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) bevoegd voor de !scale aftrek voor hypothecaire kredieten, waarbij het 
mogelijk is dat een aantal aspecten zal wijzigen.
Daarnaast kent België een !scaal gestimuleerd spaarsysteem met de mogelijk-
heid dit geld in te zetten bij de aankoop (of bouw) van een woning. Als men dit 
geld gebruikt voor de aanschaf van de woning geldt een !scale regeling die 
woonverzekeringen voordeliger maakt, maar het is niet verplicht het geld te 
gebruiken voor de aanschaf van een woning. Ook heeft de Vlaamse overheid 
€ 85 miljoen beschikbaar gesteld om de productie van sociale huurwoningen te 
stimuleren. 
België kenmerkt zich door een grote koopsector, waarbij veel woningen door 
particuliere opdrachtgevers worden gebouwd. Om de vraag naar woningen te 
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stimuleren is de btw op de eerste € 50.000 van nieuwbouwwoningen verlaagd 
van 21% naar 6%. Dit lijkt ook resultaat te hebben gehad en de investeringen in 
renovaties zijn in 2008, 2009 en 2010 gestaag bleven toenemen. De btw op 
renovaties van huizen ouder dan vijf jaar is blijvend verlaagd naar 6%. Daar-
naast hebben de federale staat en de gewesten �scale stimulansen ingevoerd 
ter verbetering van de energie-ef�ciëntie van woningen, waardoor huishoudens 
hogere bedragen zijn gaan investeren in de renovatie van hun woning. 

Verenigd Koninkrijk: actieve stimulering woningbouw en 
hypotheekverstrekking door overheid
Het Verenigd Koninkrijk werd in 2008 hard getroffen door de crisis. Voorafgaand 
aan de crisis was het woningaanbod belangrijk toegenomen. Sinds het uitbre-
ken van de crisis is hier een actief stimuleringsbeleid gevoerd. Een parlemen-
taire onderzoekscommissie publiceerde in 2004 het Barker Report waarin de 

Tabel 2.5 Crisismaatregelen woningmarkt in België, Duitsland, Frankrijk 
 en het Verenigd Koninkrijk

Bron: EIB

Type Land Maatregel

Vraagstimulering België Aanpassing Woonbonus
  Verlaging Registratierechten
 Duitsland (Eigenheimzulage, tot 2006)1

 Frankrijk Prêt à Taux Zéro
  Prêt à Taux Zéro+
  Wet Scellier
  (Belastingvoordeel hypotheek-
  rente) 
  Pass Foncier
 Verenigd Koninkrijk HomeBuy Direct
  FirstBuy
  Help to Buy
Bescherming van  België Gewaarborgd wonen
de woning- Verenigd Koninkrijk Income Support for Mortgage
eigenaren  Interest
  Homeowners Mortgage Support
  Mortgage Rescue Scheme
Stimulering  België Btw verlaging renovatie
productie  Btw verlaging nieuwbouw
  Stimulering sociale woningbouw
 Duitsland (Verhoging btw nieuwbouw 2007)
 Frankrijk Plan de Relance
 Verenigd Koninkrijk National Clearing House
  Kickstart Initiative

1 Maatregelen tussen haakjes hebben een restrictief karakter
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aanbeveling werd gegeven het aanbod van nieuwbouwwoningen te vergroten. 
Het Britse besteedbare inkomen groeide voorafgaand aan de crisis sterker dan 
in andere geavanceerde landen. In combinatie met grote �nanciële deregule-
ring en sterke concurrentie tussen hypotheekverstrekkers, wat leidde tot een 
versoepeling van de kredietvoorwaarden, stegen de prijzen in het Verenigd 
Koninkrijk sterk voorafgaand aan de crisis. Na de klappen op de woningmarkt 
in het begin van de crisis is een actief stimuleringsbeleid gevoerd.
Om de woningvraag te stimuleren werd de overdrachtsbelasting op goedkope 
woningen afgeschaft en verlaagd op duurdere woningen. In september 2009 is 
het Kickstart Housing Delivery Programme van start gegaan, waarbij het HomeBuy 
Direct scheme is ingevoerd voor starters. Hierbij kon tot maximaal 30% van de 
lening middels Koopgarant worden aangeboden, zonder enige betalingsver-
plichting voor de eerste vijf jaar. Middels dit ‘Kickstart Initiative’ is in 2009 ruim
£ 1.000 miljoen beschikbaar gesteld,  waarvan ruim £ 700 miljoen is geïnves-
teerd om de bouw van ruim 22.000 (huur)woningen te realiseren.
Tussen 2011 en 2013 werd het voor starters mogelijk gemaakt om 20% van de 
lening via het FirstBuy Scheme te lenen, waar ook de bouwers een deel aan 
bijdroegen. FirstBuy was alleen beschikbaar voor kopers van nieuwbouwwonin-
gen. Recentelijk is het Help to Buy Scheme ingevoerd. Met de Equity Loan kan door 
starters en kopers van nieuwbouwwoningen maximaal 20% van de hypothe-
caire lening bij de Britse overheid worden geleend. Hierover hoeft de eerste vijf 
jaar geen rente te worden betaald, waarna een gereduceerd rentetarief geldt. 
Hierdoor hoeft de koper nog maar 5% van de woning met eigen geld te �nan-
cieren. Daarnaast heeft de Britse overheid een hypotheekgarantie (Help to Buy 
Mortgage Guarantee) ingevoerd welke ook op bestaande woningen van toepas-
sing is. Hierbij hoeft de koper ook nog maar 5% van de woning met eigen geld 
te �nancieren en staat de overheid voor maximaal 15% van de hypotheek garant. 
Woningeigenaren mogen vanaf 2009 middels het Income Support for Mortgage 
Interest eerder een beroep doen op �nanciële ondersteuning na inkomensda-
ling. In samenwerking met hypotheekverstrekkers is in 2009 het Homeowners 
Mortgage Support tot stand gekomen, waarbij een rentelastenkorting van twee 
jaar kan worden aangeboden. In september 2008 is de Mortgage Rescue Scheme 
aangekondigd, die bescherming biedt voor de meest kwetsbare woningeigena-
ren die het risico lopen door betalingsachterstanden onteigend te worden.
Tot slot is in Engeland ook de woningbouwproductie gestimuleerd door fond-
sen op te richten waarmee niet verkochte nieuwbouwprojecten van de markt 
afgehaald konden worden. Voor deze National Clearing House werd na het 
uitbreken van de crisis een eerste tranche van £ 200 miljoen beschikbaar 
gesteld. Dit werd uitgebreid en in maart 2009 was al £ 350 miljoen uitgegeven, 
wat naar verwachting 9.600 betaalbare (sociale) huurwoningen opleverde. 

Frankrijk: voordelige hypotheekverstrekking aan starters en stimulering 
sociale woningbouw
Tot 2007 was de Franse woningmarkt een van de meest "orerende van het 
eurogebied. Voorafgaand aan de crisis zijn op de Franse hypotheekmarkt een 
aantal innovaties doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om de looptijd van een 
lening te verlengen tot 50 jaar. Ook is er een toenemend beroep op kredieten 
met variabele rente gedaan, waardoor de kredietvoorwaarden konden worden 
versoepeld. Het relatief lage percentage woningeigenaren is in de periode 
voorafgaand aan de crisis toegenomen.
De Franse overheid vervult een aanzienlijke rol op de woningmarkt. In 2008 
spendeert Frankrijk € 37 miljard, oftewel 1,9% van het BBP, aan diverse woon-
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toeslagen, bouwsubsidies, belastingvoordelen, voordelige leningen en regelge-
ving. Zo’n 11% van de starters op de woningmarkt ontvangt een speci�eke 
toeslag of belastingvoordeel bij de aanschaf van de woning. In 2005 werd voor 
nieuwbouwwoningen en bestaande woningen de Prêt à Taux Zéro, een rentevrije 
lening, opnieuw ingevoerd. Hiermee kon tot 20% van de waarde van de woning 
worden geleend. Na het uitbreken van de crisis is deze regeling uitgebreid tot 
30% van de waarde van de woning. De Franse overheid had de doelstelling 
100.000 nieuwe woningeigenaren met deze regeling te bereiken en in 2010 
waren ruim 63.000 woningen met deze regeling ge�nancierd. In 2009 is de wet 
Scellier in Frankrijk geïntroduceerd. Deze wet gaf (particuliere) investeerders de 
eerste negen jaar na aanschaf van een (nieuwbouw)woning een belastingvoor-
deel, wanneer de woning was bestemd voor de verhuur. Dit belastingvoordeel 
kon oplopen tot 25% van de aanschafprijs met een maximum van 
€ 300.000. Recentelijk is deze wet vervangen door de wet Du!ot welke meer 
gericht is op de gespannen huizenmarktgebieden en huishoudens met lagere 
inkomens. Daarnaast is het belastingvoordeel beperkt tot 18% van de aanschafprijs.
In 2007 werd een belastingvoordeel op de rente van hypothecaire leninge ecn 
geïntroduceerd. Met deze maatregel kon gedurende vijf jaar de rente van het 
belastbare inkomen worden afgetrokken. Deze regeling is in 2010 afgeschaft en 
hiervoor in de plaats is de Prêt à Taux Zéro uitgebreid tot 40%, met name voor de 
lagere inkomensklassen. Deze regeling is alleen beschikbaar voor nieuwbouw-
woningen en bestaande woningen die worden gerenoveerd. De kosten voor de 
Prêt à Taux Zéro+ bedragen in 2011 zo’n € 2,6 miljard per jaar. 
Daarnaast creëert het Pass Foncier de mogelijkheid nieuwbouwwoningen in 
twee fases te kopen. In de eerste fase wordt alleen de nieuwbouwwoning 
gekocht, die op grond in het bezit van de Franse overheid is gebouwd. Vervol-
gens moet de grond pas na 25 jaar worden gekocht. Deze regeling was eerst 
alleen geldig voor eengezinswoningen, maar is later ook uitgebreid naar 
appartementen. Deze regeling kost de Franse overheid jaarlijks bijna € 1 miljard.
Ook heeft de Franse overheid in maart 2009 het initiatief genomen om 30.000 
onverkochte nieuwbouwwoningen op te kopen en deze weer te verkopen 
wanneer de marktomstandigheden verbeterd waren. In oktober 2009 had de 
Franse overheid dit doel bereikt. Ook heeft de Franse overheid met het Plan de 
Relance het doel gesteld om 70.000 extra huurwoningen te realiseren, waarvan 
30.000 sociale huurwoningen. De Franse overheid heeft daarnaast in 2013 het 
ambitieuze doel gesteld dat 25% van de woningen in gemeenten met meer dan 
3.500 inwoners (in speci�eke agglomeraties) bestemd moeten zijn voor de 
sociale woningbouw in 2025. Dit resulteert in een bouwopgave van 150.000 
woningen per jaar. Tot slot is een one-off bonus ingevoerd waarmee huiseige-
naren met een laag inkomen een bedrag tot € 3.000 kunnen ontvangen voor 
energiebesparende verbouwingen aan het huis.

Nederland: restrictief woningmarktbeleid
In Nederland heeft het gevoerde beleid sinds het uitbreken van de crisis per 
saldo negatief uitgewerkt richting de vraag op de woningmarkt. Een belangrijke 
ontwikkeling was de invoering van de centrale woonlastennormen. Net vooraf-
gaand aan de crisis zijn woonlastennormen vastgesteld en via de Gedragscode 
Hypothecaire Financieringen in 2007 ingevoerd. Aanvankelijk werden deze 
normen soepel toegepast, maar gedurende de crisis zijn de teugels steeds meer 
aangehaald.
Uit een steekproef van de AFM naar de naleving van de code blijkt dat stringen-
te toepassing van de regels bij 20% van de starters in 2010 tot effectieve rantsoe-
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nering leidt. Bij een derde van deze starters ging het om een inperking van 
gemiddeld 5% en bij twee derde van de starters ging het om een inperking van 
meer dan 10%. In 2011 mochten tweeverdieners het laagste inkomen vanaf 
2011 voor een derde meetellen bij het toetsingsinkomen voor het woonlasten-
percentage. Hierbij zijn echter de woonlastenpercentages naar beneden 
bijgesteld, wat een negatieve uitwerking had op veel inkomensklassen.

Tabel 2.6 Ontwikkeling leencapaciteit per huishoudensinkomen en 
 percentage inkomen van hoofdkostwinnaar bij gemiddelde
 jaarlijkse hypotheekrente (5-10 jaar vast)

Bron: Nibud, bewerking EIB

Huishoudensinkomen  2010 2011 2012 2013 2014
(% hoogste inkomen) (4,9%) (4,9%) (4,7%) (4,5%) (4,2%)

30.000 (50) 135.000 113.000 113.000 106.500 92.000
40.000 (50) 187.500 184.000 185.500 178.500 177.000
50.000 (50) 243.000 230.000 232.000 227.500 226.000
30.000 (100) 146.000 138.000 139.000 136.500 135.500
40.000 (100) 194.500 186.000 189.000 182.000 180.500
50.000 (100) 259.000  247.500 248.000 231.500 226.000

De kredietnormen zijn echter niet alleen verscherpt doordat inkomensperspec-
tieven niet langer werden meegewogen bij de kredietverstrekking. Ook de 
normen zelf zijn tijdens de crisis steeds verder aangescherpt, zoals blijkt uit 
tabel 2.6.  Uit de tabel kan worden afgeleid dat de leencapaciteit voor alle 
huishoudens is teruggelopen in de tijd. Dit ondanks het feit dat de rente is 
gedaald waardoor in beginsel de leencapaciteit juist zou toenemen. De invloed 
van het beleid kan het beste in beeld worden gebracht door de leencapaciteit te 
beschouwen bij constante rentes. Dit is weergegeven in tabel 2.7, waaruit kan 
worden afgeleid dat voor de meeste inkomens- en huishoudgroepen vanaf 2010  
de leencapaciteit is teruggebracht met zo’n 10-20%. Voor tweeverdieners met 
een inkomen rond modaal kan dit verlies aan leencapaciteit zelfs oplopen tot 
meer dan 33%. Bovendien is tijdens de crisis besloten dat, van het totale 
maximaal te lenen bedrag, niet meer dan 50% a!ossingsvrij geleend mag 
worden. 

Een ander kanaal waarlangs het beleid negatief heeft doorgewerkt, is het "scale 
beleid van de overheid. De hypotheekrenteaftrek is beperkt tot annuïtaire 
hypotheken en het hoogste belastingtarief waar tegen mag worden afgetrok-
ken, gaat stapsgewijs naar beneden. Hiertegenover staat een verlaging van de 
overdrachtsbelasting, maar per saldo is sprake van een duidelijke netto lasten-
verzwaring voor kopers gedurende de looptijd van de hypotheek.
Voor de sociale huursector is een verhuurderhef"ng ingevoerd, oplopend tot 
€ 1,7 miljard in 2017. Hier staat tegenover dat de corporaties de huren meer 
kunnen laten stijgen, maar per saldo zullen de maatregelen negatief uitwerken 
voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Dit hangt samen met het 
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feit dat de maatregel niet evenwichtig verdeeld is over het land en over indivi-
duele corporaties. 
Er zijn gedurende de crisis ook stimuleringsmaatregelen genomen, waaronder 
het stimuleringspakket van € 700 miljoen dat in 2009 door toenmalig minister 
Van der Laan is ingevoerd. Dit pakket was gericht op de nieuwbouw van 
woningen en verduurzaming van de bestaande voorraad. De btw op arbeids-
kosten bij bestaande woningen is daarnaast verlaagd naar 6%. Er is tevens een 
budget van € 50 miljoen ter beschikking gesteld voor startersleningen, waar-
door starters tegen een voordelig rentetarief een aanvullende lening kunnen 
afsluiten. Ook is de hoogte van de NHG tijdelijk verhoogd, zodat kopers minder 
woonlasten en minder risico liepen. Inmiddels is besloten de NHG weer te 
verlagen tot € 225.000. 

De negatieve effecten van de structurele hervormingen rond de hypotheekver-
strekking, de �scale behandeling van het eigen woningbezit en de structurele 
maatregelen richting de corporatiesector zijn duidelijk omvangrijker dan de 
positieve effecten van de tijdelijke stimuleringsmaatregelen. Nederland is 
daarmee het enige land dat per saldo een restrictief woningmarktbeleid heeft 
gevoerd tijdens de crisis.

2.5.6  Conclusie

Nederland laat een duidelijk afwijkende ontwikkeling zien ten opzichte van de 
omringende landen. De huizenprijzen stijgen of stabiliseren in de andere 
landen, terwijl in Nederland sprake was van een onafgebroken daling van de 
huizenprijs. Ook de investeringen in de woningbouw zijn in ons land veel 
sterker teruggevallen dan in de andere landen. Deze ontwikkeling hangt in 
belangrijke mate samen met verschillen in het gevoerde woningmarktbeleid. In 
ons land is de nadruk steeds meer komen te liggen op hervormingen die de 
vraag op de woningmarkt extra onder druk hebben gezet. In andere landen is 
het beleid juist gericht geweest op het stimuleren van de woningvraag of heeft 
het beleid neutraal uitgewerkt.

Tabel 2.7 Ontwikkeling leencapaciteit per huishoudensinkomen en 
 percentage inkomen van hoofdkostwinnaar bij huidige 
 hypotheekrente van 4,2%

Bron: Nibud, bewerking EIB

Huishoudensinkomen  2010 2011 2012 2013 2014
(% hoogste inkomen)

30.000 (50) 145.500  122.500  120.000  110.000  92.00 
40.000 (50) 202.500  200.500  197.500  184.000  177.000
50.000 (50) 262.500  250.500  247.000  234.500  226.000
30.000 (100) 157.500  150.500  148.500  140.500  135.500
40.000 (100) 210.000  202.500  201.000  187.500  180.500
50.000 (100) 279.500  269.000  264.000  238.500  226.000 
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De ongunstige ontwikkelingen op de woningmarkt hebben ook een doorwer-
king gehad richting economische groei. De forse daling van de woningbouw-
productie werkt rechtstreeks door in de nationale productie, terwijl de dalende 
huizenprijzen via vermogenseffecten de macroconsumptie onder druk hebben 
gezet. De lagere groei van de nationale economie koppelt uiteraard ook weer 
terug naar de woningmarkt. Daarnaast is de ontwikkeling van de hypotheek-
rente in ons land relatief ongunstig geweest waarmee de woningbouwproduc-
tie niet de gunstige impulsen vanuit de rente kreeg die in andere landen wel 
konden optreden. De kernresultaten zijn nog eens samengevat in tabel 2. 8.

Tabel 2.8 Ontwikkelingen en woningmarktbeleid in enkele Europese
 landen

Bron: EIB

 Nederland België Duitsland Frankrijk Verenigd 
     Koninkrijk

Huizenprijs1 Daalt Stabilisatie Stijgt Stabilisatie Stijgt
Woning-
productie1 Daalt Stabilisatie Stijgt Stabilisatie Stijgt
Hypotheek-
rente2  -0,9 -1,75 -2,2 -1,95 -2,15
BBP3 96,7 101,0 103,0 100,4 98,9
Woningmarkt-
beleid4 Restrictief Expansief Neutraal Expansief Expansief

1 Recente ontwikkeling tot tweede kwartaal 2013
2 Verschil in hypotheekrente (5-10 jaar vast) tussen 2008 en 2013 
3 2013, index (2008 = 100)
4 Sinds crisis
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3 Utiliteitsbouw

De utiliteitsbouw is sinds 2008 hard geraakt. In 2013 ligt het volume van de utiliteits-
bouwproductie meer dan 25% lager dan in 2008. De economische crisis heeft met name 
de marktsectoren geraakt, waarbij de nieuwbouw van kantoren en bedrijfsgebouwen 
meer dan gehalveerd is. Ook ten opzichte van de omringende landen behoort Nederland 
tot de achterblijvers. Aan de voortdurende krimp komt echter een einde. In 2013 daalde 
de totale utiliteitsbouwproductie weliswaar nog met 4%, maar voor komend jaar wordt 
uitgegaan van een lichte productiegroei. In 2014 wordt een groei van 1½% geraamd. 
Opmerkelijk hierbij is dat de bouwvolumes voor de zorg in 2013 en 2014 juist sterk 
afnemen. De sector lijkt hard te worden getroffen door een opeenvolging van verande-
ringen in beleid, onzekerheid over de gevolgen daarvan en de economische crisis. Vanaf 
2015 zal de utiliteitsbouw naar verwachting pro�teren van de weer aantrekkende 
economische groei. De gemiddelde groei wordt geraamd op 2% per jaar. Dit is overigens 
zeer gematigd in het licht van de forse productiedalingen in eerdere jaren. Budgettaire 
restricties bij de overheden en een aanvankelijk hoge leegstand in de marktsectoren 
beperken de kracht van het herstel in de komende jaren. 

3.1 Algemeen beeld

Korte termijn: 2013-2014 
In 2013 nam de utiliteitsbouw met ongeveer 4% af. Nieuwbouw en de herstel en 
verbouw namen af met respectievelijk 5% en 2%. Het aanvankelijke herstel in 
2011 kwam snel onder druk te staan door de eurocrisis. Dit zorgde ook in 2012 
en 2013 nog voor lage productievolumes. Door achtereenvolgende jaren van 
krimp, ligt de utiliteitsbouwproductie in 2013 meer dan 25% onder het produc-
tievolume van 2008. Figuur 3.1 laat de ontwikkeling van de nieuwbouw- en 
herstel en verbouwproductie zien in de periode 2008-2014. 

In 2014 komt naar verwachting een eind aan de achtereenvolgende jaren van 
krimp. De productie groeit met 1% in de nieuwbouw en 2½% in de herstel en 
verbouw (tabel 3.1). Bij de nieuwbouw is de groei sterk geconcentreerd bij 
kleinere bouwwerken. Op basis van de verleende bouwvergunningen moet bij 
grotere bouwwerken van met name kantoren, zorggebouwen en overige 
gebouwen nog van een verdere productiedaling worden uitgegaan. Het ver-
wachte herstel in 2014 kondigt zich in de laatste kwartalen van 2013 al aan, 
waar de investeringen in gebouwen van kwartaal op kwartaal groei laten zien. 
Ook aan de ontwikkeling van de orderportefeuilles in de utiliteitsbouw is te 
zien dat productievolumes niet verder lijken af te nemen, zie het betreffende 
kader. Het herstel is echter nog gematigd, zeker in het licht van de voorgaande 
productiedalingen. 
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Tabel 3.1 Utiliteitsbouwproductie, 2012-2015 en 20192 (basis Nationale 
 rekeningen, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen € Jaarlijkse verandering2 (%)

 20121 20132 20132 20142 20152 20193

Nieuwbouw 7.121 6.775 -5 1 2½ 2
Herstel en verbouw 4.326 4.225 -2 2½ 3½ 2½

Totaal 11.447 11.000 -4 1½ 3 2

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019

Bron: EIB

Figuur 3.1 Ontwikkeling utiliteitsbouw tijdens de crisis, 2008-2014
 (mld euro, basis Nationale rekeningen, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB
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Middellange termijn: 2015-2019
In 2015 wordt een groei van de utiliteitsbouw met 3% verwacht. Dit is gematigd 
in het licht van de eerdere forse productiedalingen. De investeringen in gebou-
wen blijven eerst op een relatief laag niveau. Enerzijds is sprake van een (zoals 
gebruikelijk) vertraagde reactie van de utiliteitsbouwproductie ten opzichte van 
de conjunctuur. Het herstel verloopt eerst via weer aantrekkende bouwvergun-
ningen en er gaat tijd overheen voordat deze projecten in productie worden 
genomen. Anderzijds hebben veel bedrijven eerst nog lage bezettingsgraden en 
duurt het langer voordat er de noodzaak is om bedrijfshuisvesting uit te 
breiden. 

Het beeld is per sector weliswaar verschillend, maar per saldo blijft op middel-
lange termijn het herstel van de utiliteitsbouw gematigd. Door het grote 
overaanbod aan kantoren en de vooralsnog beperkte werkgelegenheidsgroei is 
de verwachting dat op de middellange termijn de investeringen in nieuwe 
kantoren laag zullen blijven. Evenmin worden er weinig nieuwe overige gebou-
wen, zoals op sociaal-cultureel terrein, gebouwd door budgettaire restricties bij 
(lagere) overheden. Het bouwen voor de zorg kan op termijn wel krachtig 
groeien, maar opeenvolgende stelselwijzigingen en onzekerheden over het 
beleid kunnen dit afremmen. 

Orderportefeuilles: bodem is bereikt

De onderstaande !guur laat de ontwikkeling van de orderportefeuille in 
de utiliteitsbouw zien. Stabilisatie tot licht herstel is het beeld in de 
achterliggende maanden. De statistiek geeft inzicht in de conjuncturele 
ontwikkeling en loopt voor op de bouwproductie. 

Orderportefeuille utiliteitsbouw, januari 2007 tot en met najaar 2013 
(maanden werk in portefeuille)
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In de periode 2016-2019 groeit de utiliteitsbouw met gemiddeld 2% per jaar. De 
nieuwbouw komt uit op gemiddeld 2% per jaar en de herstel en verbouw op 
2½% per jaar. Het herstel blijft hiermee dus ook op langere termijn gematigd. 
De totale utiliteitsbouwproductie komt in 2019 uit op € 12,6 miljard, 16% onder 
het niveau in 2008.

Figuur 3.2 laat de ontwikkeling van de utiliteitsbouwproductie zien in de 
periode 2002-2019. De �guur laat duidelijk de sterke daling vanaf 2008 zien, een 
korte opleving in 2011 en gematigd herstel op de (middel)lange termijn.
Naast genoemde conjuncturele oorzaken spelen ook meer structurele factoren 
een rol op de middellange termijn. Voor veel marktsegmenten zal de bouwpro-
ductie geleidelijk steeds meer worden bepaald door een vervangingsopgave en 

dus minder door nieuwbouwproductie. Dit heeft te maken met de verwachte 
afnemende bevolkingsgroei en in lijn daarmee de werkgelegenheidsgroei. De 
uitbreidingsvraag valt in veel marktsegmenten beduidend lager uit dan in het 
verleden, met gevolgen voor de nieuwbouwproductie. Uitzonderingen zijn de 
zorgsector, waar op langere termijn wel een duidelijke uitbreidingsvraag 
zichtbaar is en de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen, die vergeleken met 
bijvoorbeeld kantoren sterker samenhangt met de economische groei dan met 
de werkgelegenheid. 
Wanneer het economisch herstel de komende jaren tegenvalt, komt de produc-
tie lager uit. Dit geldt niet alleen de productie voor de conjunctuurgevoelige 
marktsectoren. Ook in de budgetsectoren zal de productie onder druk staan 

Bron: EIB

Figuur 3.2 Utiliteitsbouwproductie, 2002-2019 (mld euro, basis Nationale 
 rekeningen, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB
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door verdergaande overheidsbezuinigingen. Dit behoedzame scenario is in 
hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 

3.2 Utiliteitsbouw in Europa

De utiliteitsbouw in Nederland kende een sterkere terugval dan in de meeste 
andere West-Europese landen. De omringende landen doen het beter dan 
Nederland, vooral België en Duitsland. De relatief gunstige ontwikkeling in 
België komt met name door hogere investeringen in de budgetsectoren. In 
Duitsland zijn de investeringen in de marktsectoren juist relatief hoog geble-
ven. Dit hangt samen met de relatief gunstige groei van de Duitse economie. 
Figuur 3.3 toont de ontwikkeling van de totale utiliteitsnieuwbouwproductie in 
België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van 2007 tot 
2013. Aanvankelijk ontwikkelde de Nederlandse nieuwbouwproductie zich in 
2008 nog gunstig, terwijl in veel andere landen de daling al werd ingezet. 
Echter, sinds de crisis is de terugval in de nieuwbouwproductie in Nederland 
uitzonderlijk sterk, met een productieverlies van bijna een derde ten opzichte 
van 2008. 
De relatief sterke productiedaling in Nederland werd nagenoeg in zijn geheel 
veroorzaakt door de sterke terugval van de investeringen in de marktsector (zie 
"guur 3.4). De investeringen in nieuwe kantoren, bedrijfsgebouwen en logis-

Bron: EIB

Figuur 3.3 Ontwikkeling van de totale utiliteitsnieuwbouwproductie in 
 Europa, 2007-2013 (indexcijfers, 2007=100)

Bron: Euroconstruct Praag 2013, analyse EIB
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tieke gebouwen zijn meer dan gehalveerd ten opzichte van 2008. Dit zijn 
traditioneel conjunctuurgevoelige sectoren, maar het snel opgelopen overaan-
bod heeft een extra rem gezet op nieuwe investeringen. Zoals nog zal worden 
toegelicht, is in Nederland ook de productie voor de budgetsectoren teruggeval-
len ten opzichte van 2008 (met cumulatief 20%), maar deze daling wijkt minder 
sterk af van de ontwikkeling in andere landen. 

3.3 Gebouwtypen

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

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 gebouwen.

Bron: EIB

Figuur 3.4 Ontwikkeling van de utiliteitsnieuwbouwproductie in de 
 marktsector, 2007-2013 (indexcijfers, 2007=100)

Bron: Euroconstruct Praag 2013, analyse EIB
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Tabel 3.2 Bouwproductie- en bouwvergunningenvolume nieuwbouw, 
 2008 en 2012-2015 en 2019 (basis Voortgangsstatistiek, 
 prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB

  2008 20121 20132 20142 20152 20193

Productie in mln euro
Bedrijfsruimten 1.786 863 750 750 825 1.275
Logistieke gebouwen 512 300 250 275 300 400
Kantoren 1.021 575 450 400 375 400
Winkels 91 75 75 75 75 50
Agrarische gebouwen 787 625 550 575 575 625
Onderwijsgebouwen 620 425 425 425 400 350
Zorggebouwen 994 950 825 750 800 1.175
Overige gebouwen 1.034 1.025 975 925 1.000 950
Totaal 6.846 4.838 4.300 4.175 4.350 5.225
Productie in ∆%
Bedrijfsruimten  -17,1 -13 0 10 11½
Logistieke gebouwen  -2,4 -14 10 9 7½
Kantoren  -23,0 -22 -11  -6½ 1½
Winkels  32,0 6½ 14½ 0 -7    
Agrarische gebouwen  0,0 -13 4½ 0 2    
Onderwijsgebouwen  0,7 0 0 -6 -3½
Zorggebouwen  -9,5 -12½ -9 6½ 10 
Overige gebouwen  -10,3 -4 -2 ½ 2½ - ½
Totaal  -9,8 -11 -3 4 4½
Vergunningen in mln euro
Bedrijfsruimten 2.154 883 700
Logistieke gebouwen 649 249 250
Kantoren 975 435 375
Winkels 132 49 100
Agrarische gebouwen 699 571 600
Onderwijsgebouwen 523 429 400
Zorggebouwen 907 670 375
Overige gebouwen 1.315 796 925
Totaal 7.354 4.081 3.725
Vergunningen in ∆%
Bedrijfsruimten  11,7 -20½
Logistieke gebouwen  -4,9 ½
Kantoren  -11,4 -13½
Winkels  -43,9 83½
Agrarische gebouwen  -5,3 5
Onderwijsgebouwen  10,4 -6½
Zorggebouwen  -11,8 -44
Overige gebouwen  -19,6 19½
Totaal  -6½ -8½

1 Voorlopige cijfers     2  Raming    3  Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019
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3.3.1  Bedrijfsruimten

De bouw van bedrijfsruimten is in 2013 verder afgenomen met 13%. De nieuw-
bouw is daarmee meer dan gehalveerd ten opzichte van voor de crisis. 
Ook gebruikersmarkten staan onder druk. Volgens DTZ10 werd in de eerste helft 
van 2013 minder bedrijfsruimte opgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Ook in 2014 zullen de productievolumes nog onder druk staan. Het aantal 
verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe bedrijfsgebouwen duidt vooralsnog 
niet op een herstel van de bouwproductie. Na 2014 volgt naar verwachting wel 
een stevig herstel, in lijn met het economische groei en de tegelijkertijd aan-
trekkende bedrijfsinvesteringen. De huidige lage bezettingsgraad van de pro- 
ductiecapaciteit en leegstand van bedrijfsruimten kunnen het herstel welis-
waar vertragen, maar dit effect is minder sterk dan voor bijvoorbeeld kantoren. 
De leegstand ligt in dit segment wat lager. Bovendien zijn bedrijfsruimten vaak 
bedrijfsspeci!ek. Verhuizende bedrijven zullen minder snel een passend leeg 
gebouw vinden, waardoor relatief snel voor nieuwbouw wordt gekozen.

Na jaren van forse daling volgt vanaf 2015 dan een vrij krachtig herstel. Over de 
periode 2016-2019 komt de groei van de nieuwbouw uit op gemiddeld 11½% per 
jaar, met een eindniveau van € 1.275 miljoen in 2019. Dit productievolume ligt 
overigens nog steeds 30% onder de piek in 2008.

3.3.2  Logistiek

In 2013 nam de nieuwbouw van logistieke gebouwen naar verwachting af met 
14%. Gezien de rol van Nederland als doorvoerland naar een groot deel van 
West-Europa is de nieuwbouw van logistieke gebouwen sterk afhankelijk van 
de ontwikkeling van de (wereld)handel. Het CPB verwacht na twee jaar van 
relatief lage groei in 2014 een groei van de relevante wereldhandel met 3¾%. 
Aangezien de vergunningenvolumes de achterliggende jaren relatief laag zijn, 
blijft een duidelijk herstel in 2014 nog uit, maar daarna is er naar verwachting 
herstel naar meer structurele productieniveaus. 

De nieuwbouwproductie van logistieke gebouwen komt in 2019 naar verwach-
ting uit op een niveau van € 400 miljoen, met een gemiddelde groei van 7½% 
tussen 2016 en 2019.

Net als in het geval van bedrijfsruimten kiezen potentiële gebruikers in de 
logistieke markt relatief snel voor nieuwbouw. Vastgoedadviseur CBRE11 wijst 
erop dat er vaak een ‘mis-match’ is tussen de wensen van potentiële gebruikers 
en het aanbod van lege gebouwen in de logistieke sector. Als voorbeeld geeft 
CBRE de logistieke organisatie die samengaat met de groeiende markt van het 
internetwinkelen. De betreffende logistieke bedrijven hebben vaak distributie-
centra met speci�eke kenmerken die in de bestaande voorraad niet te vinden zijn.

10 DTZ Zadelhoff (www.dtz.nl).  
11 CBRE (http://www.cbre.nl)
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3.3.3  Kantoren

In 2013 nam de nieuwbouw van kantoren met 22% af. In 2014 wordt een 
verdere daling met 11% voorzien. De kantorenmarkt kent nog altijd een hoge 
leegstand. Volgens DTZ bedroeg de leegstand aan het eind van 2013 7,8 miljoen 
m2 oftewel 15,7% van de kantorenvoorraad. Naast deze ‘zichtbare leegstand’ is 
er ook de ‘verborgen leegstand’, onbenutte verhuurde vierkante meters. De 
werkgelegenheid in de kantorensector is gedaald en de bezettingsgraden zijn laag. 

De transformatie van kantoren komt evenwel gaandeweg op gang. Verschil-
lende kantoren zijn inmiddels omgebouwd tot bijvoorbeeld hotel of studenten-
complex. Omdat ook de nieuwbouwproductie ver is teruggevallen, is de kanto-
renvoorraad landelijk gezien per saldo afgenomen. In historisch perspectief is 
dat uniek. Hoewel de leegstand dus nog oploopt, is sprake van evenwichtsbe-
vorderende initiatieven. Dit is landelijk echter niet gelijk verdeeld. In met name 
de grote steden wordt steeds meer melding gemaakt van kantoren die aan de 
markt worden onttrokken en een andere bestemming krijgen. In een stad als 
Amsterdam is het overaanbod in 2013 zelfs al met ruim 5% teruggelopen en 
krimpt de kantorenvoorraad relatief krachtig met 1% (DTZ). 

De transformatie en sloop van bestaande kantoorruimte vergroot op termijn de 
ruimte voor rendabele nieuwbouw. Daarnaast blijft er een structurele vraag 
naar kwalitatief goede kantoren bestaan, waardoor nieuwbouw of herontwik-
keling nodig blijft. Niettemin is, mede door de afzwakkende werkgelegenheids-
ontwikkeling, structureel minder nieuwbouw nodig. De volgende jaren treedt 
naar verwachting een verdere daling op tot een productieniveau van circa € 400 
miljoen. Dit is overigens ruim een halvering ten opzichte van de nieuwbouw-
productie in 2008 en slechts een kwart van de piek rond de eeuwwisseling.

3.3.4  Winkels

Na een scherpe daling van de nieuwbouw van winkels in 2011 steeg deze in 
2012 weer sterk met 32%. In 2013 bleef de nieuwbouw van winkels stijgen met 
6½% en in 2014 naar verwachting met nog eens 14½%.

In de winkelmarkt is veel aandacht voor een oplopende leegstand. Toenemende 
leegstand zou net als bij kantoren tot een afnemende behoefte aan nieuwbouw 
kunnen leiden. Van deze remmende werking lijkt in de winkelmarkt dus nog 
geen sprake. De leegstand is dan ook niet zo hoog als in de kantorenmarkt. 
Volgens Locatus12 is de winkelleegstand aan het begin van 2014 licht gestegen, 
van 6,4% vorig jaar naar gemiddeld 6,9% nu. Dit is laag vergeleken met de 
kantorenleegstand van 15,7% en ligt maar net boven 5%, wat vaak als de 
wenselijke frictieleegstand wordt beschouwd. Regionaal zijn er echter wel grote 
verschillen. Vooral in de perifere provincies, waar op termijn ook bevolkings-
krimp wordt verwacht, neemt de leegstand sterker toe. 

Door toenemende internetverkopen verliest de fysieke winkel marktaandeel en 
dat remt de groei van het winkeloppervlak. Dit effect is sterk zichtbaar bij 
sectoren zoals boeken en muziek. Kleding bestellen via het internet lijkt ook 
steeds meer in te burgeren. De nieuwbouw wordt door de toename in internet-

12 Locatus marktonderzoeksbureau detailhandel (www.locatus.com).
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winkelen wel beperkt, maar dit geldt lang niet voor alle sectoren van de retail. 
Grote internationale winkelformules, zoals Media Markt en Primark, proberen 
voordelen te behalen uit schaalvergroting en bouwen daarom grote winkels. Dit 
biedt weer kansen voor de bouw.

Op middellange termijn neemt de nieuwbouw van winkels echter af, onder 
invloed van genoemd internetwinkelen en een afnemende bevolkingsgroei. De 
nieuwbouwproductie komt in 2019 naar verwachting uit op een niveau van € 50 
miljoen en blijft daarmee onder het niveau van voor de recessie. Door inciden-
tele grote projecten kan dit niveau van jaar tot jaar enigszins verschillen.

Renovatie groeisector in de utiliteitsbouw

Op langere termijn zal de nieuwbouw als onderdeel van de utiliteitsbouw 
aan belang verliezen. In lijn met demogra!sche trends is steeds minder 
uitbreiding van de gebouwenvoorraad nodig. Tegelijkertijd zal de aandacht 
voor renovatie en vervanging echter sterk stijgen. Een groot deel van de 
gebouwenvoorraad is de achterliggende decennia gebouwd. De gemid-
delde leeftijd van de gebouwen is laag. In 1990 is de gebouwenvoorraad 
slechts 28 jaar oud om in 2010 op 33 jaar oud uit te komen. 

De gemiddelde leeftijd van de gebouwenvoorraad loopt snel verder op. De 
veroudering versnelt omdat voor veel deelmarkten nog maar weinig wordt 
bijgebouwd en de sloop van de voorraden uit de jaren ’60 en ’70 de 
komende jaren langzaam op gang komt. Met name voor kantoren, winkels 
en onderwijsgebouwen, waar de uitbreidingsvraag sterk daalt, zal de 
gemiddelde leeftijd van de voorraad duidelijk oplopen. 

Een gemiddeld oudere voorraad vraagt om een hogere onderhoudsinspan-
ning en daarnaast zullen investeringen in grote renovaties en sloop-
nieuwbouw gaan toenemen. 

Bron: : Basisregistratie Adressen en Gebouwen, EIB bewerking

 Mln m2 Mln m2 Gemiddelde leeftijd

Type 1990  2010 1990 2010 2020

Bedrijfsruimte 161 258 25 30 35

Kantoren 42 70 30 33 39

Winkels 37 53 35 41 49

Onderwijsgebouwen 33 40 26 35 41

Zorggebouwen 19 27 32 38 39

Overige gebouwen 18 20 34 44 47

Totaal 310 466 28 33 38
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3.3.5  Agrarische gebouwen

In 2013 nam de nieuwbouw van agrarische gebouwen af met 13%. In 2014 zal 
de nieuwbouw naar verwachting nog licht groeien om in 2015 te stabiliseren. 
Doordat agrarische gebouwen een relatief korte doorlooptijd hebben, werkt de 
ontwikkeling van de conjunctuur snel door in de bouwproductieontwikkeling. 
De effecten zijn ten opzichte van andere gebouwtypen echter relatief beperkt, 
omdat de agrarische sector minder sterk door de afname van de binnenlandse 
bestedingen wordt geraakt dan de gemiddelde Nederlandse utiliteitssector.

Door de geplande afschaf!ng van het Europese melkquotum per april 2015 zijn 
er kansen voor de Nederlandse melksector om te investeren in extra productie-
capaciteit. De productie wordt echter wel geremd door strenge mestwetgeving. 
Bovendien is er onzekerheid over het landbouwbudget op Europese schaal en 
de impasse in het verlagen van handelsbarrières (de Doha-ronde) blijft voort-
duren. In december 2013 is er in Indonesië een stap gezet door de onderteke-
ning van het zogenoemde Bali-pakket, wat een deel van het Doha-programma 
beslaat. Het is nog onduidelijk wat voor effect dit zal hebben op de nieuwbouw-
productie van agrarische gebouwen. Naar verwachting zal de nieuwbouw van 
agrarische gebouwen in 2019 uitkomen op circa € 625 miljoen, met een gemid-
delde groei tussen 2016 en 2019 van circa 2% per jaar. 

3.3.6  Onderwijsgebouwen

De nieuwbouw van onderwijsgebouwen13 stabiliseert naar verwachting in 2013 
en 2014. Decentrale overheden 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 middel-
baar onderwijs. Doordat deze demogra!sche ontwikkeling niet uniform over 
het land verdeeld is, blijft in sommige gemeenten behoefte aan uitbreiding.

Op de middellange termijn zal door de stagnatie van het aantal leerlingen de 
bouw voor het onderwijs beperkt groeien. Begrotingen blijven bovendien onder 
druk staan, bijvoorbeeld via het Gemeentefonds en de Wet Houdbare Over-
heids!nanciën (wet Hof)14. De verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget 
(€ 159 miljoen) voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in 
het primair onderwijs worden waarschijnlijk per 1 januari 2015 overgeheveld 
van de gemeenten naar de schoolbesturen. Op de totale begroting van scholen 
is het effect in omvang beperkt, slechts 1,5% van de lumpsum. Het wetsvoorstel 
hiervoor ligt bij de Tweede Kamer. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Voorheen kreeg de gemeente dit budget 
zonder oormerk via het Gemeentefonds.

13 Dit betreft gebouwen voor het onderwijs inclusief noodscholen. Hieronder vallen zowel   
 basisscholen als middelbare scholen en hogescholen, en universiteitsgebouwen in de   
 meeste gevallen.  
14 Op 10 december 2013 is de Wet Hof en de verplichting tot schatkistbankieren aangenomen  
 door de Eerste Kamer.



66

Daarnaast wordt met ingang van 2015 nog eens € 256 miljoen overgeheveld van 
gemeenten naar de schoolbesturen. Aanleiding hiervoor is de onderbesteding 
van gemeenten voor onderwijshuisvesting in de afgelopen jaren. Vanuit de 
sector is de laatste jaren regelmatig aangegeven dat budgetten voor onderwijs-
vastgoed niet in de pas lopen met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
duurzaamheid: driekwart van het onderwijsvastgoed heeft waarschijnlijk 
energielabel C of lager. Verdere veroudering van de voorraad en het verder 
ontschotten van middelen kunnen op termijn zorgen voor een investeringsgolf. 
Dit heeft echter vooral betrekking op het verbeteren van de bestaande voorraad. 

De nieuwbouwproductie van scholen neemt op middellange termijn naar 
verwachting af met gemiddeld 3½% tussen 2016 en 2019 en zal in 2019 uitko-
men op circa € 350 miljoen. 

3.3.7  Zorggebouwen

In 2013 nam de nieuwbouw van zorggebouwen met 12½% af. In 2014 treedt 
opnieuw een daling op van 9%. Dit is opmerkelijk. De zorgsector beweegt zich 
hiermee tegengesteld aan de meeste andere sectoren. Voor 2013 liet de zorgsec-
tor, ondanks de crisis, juist hoge productievolumes zien. Deels vinden deze 
hoge productievolumes in de jaren 2009-2012 hun oorsprong in projecten die al 
voor de crisis zijn gestart. De doorlooptijden van de gemiddeld grote zorgpro-
jecten liggen hoger dan voor andere gebouwtypen. Dat de bouwproductie 
doorliep, was nog geen bewijs dat de crisis aan de zorgsector voorbij ging. Zo 
tekende de huidige productiedaling zich al aan in de afgegeven bouwvergun-
ningen van de afgelopen jaren. De verstrekte bouwvergunningen liggen op de 
helft van voor de crisis. 

Een deel van deze terugval in de zorgsector lijkt ook samen te hangen met de 
stelselwijziging, welke samengaat met een andere !nancieringsstructuur. In 
toenemende mate wordt zorgvastgoed vanuit integrale tarieven voor behande-
lingen bekostigd. Zorginstellingen kunnen voor de investeringslasten welis-
waar nog een beroep doen op een overgangsregeling, maar deze wordt tot 2018 
geleidelijk afgebouwd. Investeringen in gebouwen moeten dus anders worden 
ge!nancierd. Beleggers en banken lijken vooralsnog echter terughoudend.

Deels speelt ook het kabinetsbeleid een rol. Zo loopt het aantal ziekenhuisbe-
zoeken terug door het verhogen van het eigen risico. Ook bestaat onzekerheid 
over het beleid rond de AWBZ en op welke wijze gemeenten met hun nieuwe 
verantwoordelijkheden in de zorg omgaan. 

Op de middellange termijn is de verwachting echter dat de investeringen in 
gebouwen weer zullen toenemen. Het herstel zal wel traag op gang komen door 
de relatief lange planfase en doorlooptijd van zorggebouwen. Naar verwachting 
komt het productieniveau in 2019 uit op circa € 1.175 miljoen. 

Dit herstel is in lijn met de onderliggende demogra!sche trends. Door de sterk 
toenemende groep (welvarende) ouderen zal de zorgbehoefte ook sterk toene-
men. In welke mate deze behoefte zich ook zal vertalen in effectieve vraag en 
investeringen in zorgvastgoed is onzeker. Dit hangt onder meer af van het 
beleid. Zo zullen de mogelijk verder oplopende eigen bijdragen in de zorg de 
groei van de effectieve zorgvraag kunnen beperken. Ook de wijzigingen in de 
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AWBZ hebben gevolgen. Zo komt het extramuraliseren van de laagste vier 
zorgzwaartepakketen in de verpleging en verzorging op papier neer op een 
forse reductie van het aantal ouderen in verzorging- en verpleeghuizen. Als 
deze zogenaamde intramurale instellingen hier inderdaad hard door worden 
getroffen, zullen de productievolumes in de zorg lager gaan uitkomen. Dit 
betekent overigens niet dat de zorg minder kansen biedt voor de bouwsector. 
De groeiende groep ouderen zal een toename betekenen van de vraag naar 
aangepaste woonvormen, of dat nu intramuraal, in particuliere initiatieven of 
meer extramuraal is. 

3.3.8  Overige gebouwen

In 2013 nam de nieuwbouw van de overige gebouwen in de utiliteitsbouw af 
met 4%. Afgelopen jaar zijn enkele grote projecten opgeleverd, zoals de energie-
centrale in de Eemshaven en De ‘Rotterdam’, het multifunctionele gebouw op 
de Kop van Zuid, waardoor de bouwproductie vergeleken met voorgaande jaren 
weer op een wat lager niveau komt te liggen. 

In 2014 wordt een verdere daling met 2½% verwacht. Op korte termijn komt er 
geen nieuwe impuls van grootschalige projecten, afgezien van het Spuiforum 
in Den Haag. Met de bouw van het Spuiforum zal halverwege 2014 worden 
gestart en oplevering is gepland in 2018. Voor de investering is een bedrag 
gereserveerd van € 181 miljoen. Mede door deze impuls zal na 2015 naar 
verwachting stabilisatie optreden in de bouwproductie. 

Een belangrijk deel van de vraag naar overige gebouwen is budgetgedreven. 
Budgetten voor bijvoorbeeld theaters, sporthallen en andere overige gebouwen 
staan door bezuinigingen van (lagere) overheden onder druk en dus wordt 
minder geïnvesteerd in nieuwbouw. Daartegenover staat dat door het econo-
misch herstel de marktgedreven vraag naar overige gebouwen op termijn ook 
herstelt. In 2019 komt de nieuwbouwproductie van overige gebouwen uit op 
circa € 950 miljoen.

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. De 
bouwproductie kan per provincie grote schommelingen laten zien. Aangezien 
zeker voor de kleinere provincies de bouwvolumes absoluut gezien niet hoog 
zijn, kunnen incidentele grote projecten voor grote schommelingen zorgen in 
de jaarlijkse bouwproductie.

In de noordelijke provincies presteerde Groningen in 2013 relatief goed. De 
productie neemt met maar liefst 27% toe. Dit is deels toe te schrijven aan het in 
aanbouw genomen Groninger Forum. In Friesland en Drenthe is de bouwpro-
ductie licht afgenomen in 2013. In 2014 volgt naar verwachting een beperkte 
krimp voor alle noordelijke provincies, ondanks het verwachte conjunctuurher-
stel. Het aantal bouwvergunningen blijft vooralsnog laag. De noordelijke 
provincies reageren vaak dan ook wat later op economische groei dan de rest 
van Nederland. 
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In Oost-Nederland was in 2013 over de gehele linie sprake van een afname. In 
Overijssel en Flevoland komt die krimp in 2014 tot stilstand, maar voor Gelder-
land blijft de crisis duidelijk voelbaar. De productievolumes dalen cumulatief 
met een kwart ten opzichte van 2012. Voor Overijssel en Flevoland wordt een 
beperkt herstel verwacht in 2014. 

In West-Nederland is het beeld gemengd. In Utrecht daalde de bouwproductie 
in 2013 en volgt er in 2014 geen herstel. Door a�opende grote projecten zoals 
het Stadskantoor, het commandocentrum der landstrijdkrachten (Kromhout 
Kazerne) en ook het Meander Medisch Centrum valt de bouwproductie (licht) 
terug. Ook in Noord-Holland is de bouwproductie in 2013 gedaald, maar volgt in 
2014 juist wel herstel. Noord-Holland pro�teert met Amsterdam en Schiphol 
relatief snel van economisch herstel. In Zuid-Holland blijft de bouwproductie in 

Tabel 3.3 Totale utiliteitsbouwproductie naar provincie, 2012-2014 
 (prijzen 2012)

Bron: EIB

 Miljoen € Jaarlijkse
  verandering (%)

  20121 20131 20141 20131 20141

Noord
Groningen 327 415 375 27 -9½
Friesland 431 425 405 -1½ -4½
Drenthe 325 300 290 -7½  -3½

Oost
Overijssel 778 760 765 -2½ ½
Flevoland 337 305 305 -9½ 0
Gelderland 1.495 1.310 1.150 -12½ -12½

West
Utrecht 946 895 810 -5½ -9½
Noord-Holland 1.456 1.275 1.430 -12½ 12
Zuid-Holland 2.107 2.205 2.265 4½ 2½

Zuid
Zeeland 398 350 325 -12 -5½
Noord-Brabant 2.012 1.915 2.205 -5 15
Limburg 835 845 830 1 -2

Nederland 11.447 11.000 11.150 -4 1½

1 Raming
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2013 en 2014 relatief stabiel, ondanks de a�oop van grote projecten zoals de 
Rotterdam en het politiegebouw de Yp in Den Haag.

In Zuid-Nederland valt de sterke productiedaling van 12% in 2013 in Zeeland 
op. Dit ligt met name besloten in het feit dat het productieniveau in 2012 door 
incidentele projecten relatief hoog lag. De productiedaling in 2013 en 2014 
betekent een correctie naar een ‘normaal’ niveau. In Noord-Brabant wordt in 
2014 een sterke groei van de bouwproductie verwacht. Dit is een regio met 
relatief veel conjunctuurgevoelige bedrijvigheid waardoor economisch herstel 
het eerst merkbaar is. Dit uit zich onder meer in een duidelijke toename van 
het aantal afgegeven bouwvergunningen over het afgelopen jaar. In Limburg 
blijven de bouwvolumes in 2013 en 2014 relatief onveranderd, gedragen door de 
bouw van het multifunctionele Maankwartier in Heerlen met nieuw station. 
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4 Onderhoud van gebouwen

Het onderhoud is het minst volatiele onderdeel van de bouwproductie. Toch kreeg het 
onderhoud in 2012 met een relatief sterke krimp te maken. In 2013 was sprake van 
herstel. Dit is vooral te danken aan de tijdelijke btw-verlaging van het arbeidsdeel van 
het onderhoud. Ook in 2014 zal het woningonderhoud hiervan pro�teren. De maatregel 
zal a�open op 1 januari 2015. Hierna zal de groei van het onderhoud afnemen. Op 
middellange termijn zal de groei van het woningonderhoud ongeveer 1½% per jaar 
bedragen. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen is relatief gevoelig voor de econo-
mische groei. Een fors deel van de productie is de afgelopen jaren verloren gegaan. Pas 
in 2015 zal hier sprake zijn van herstel. Het herstel is krachtiger dan bij het woning-
onderhoud en kan op middellange termijn oplopen tot een groei van 2½% 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 
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. Het onderhoud is sterk 
afhankelijk van de bestaande gebouwenvoorraad en deze is zeer stabiel. Figuur 
4.1 geeft een beeld van het onderhoud sinds 2008. 

Uit de !guur kan worden afgeleid dat het onderhoud in 2009 op peil bleef. Pas 
in 2010 kromp het woningonderhoud en in 2011 volgde het utiliteitsgebouwen-
onderhoud. De krimp van 2012 voor de gehele onderhoudssector was relatief 
groot. Voor het eerst in 25 jaar kromp het onderhoud met meer dan 5%. De 
economische krimp bood bedrijven geen mogelijkheid om het onderhoud weer 
te laten groeien en de beperkte bestedingsmogelijkheden van huishoudens en 
woningcorporaties zorgden voor een daling van het woning-onderhoud. 
Ondanks afnemende consumptiemogelijkheden voor huishoudens en lagere 
budgetten bij woningcorporaties is het woningonderhoud in 2013 met ruim 4% 
toegenomen. Hiermee wordt een groot deel van de daling van 2012 gecompen-
seerd. Deze stijging is te danken aan de tijdelijke verlaging van de btw op het 
arbeidsdeel van renovatie- en herstelwerkzaamheden (zie kader). Deze maatre-
gel is op 1 maart 2013 ingegaan. De btw-verlaging geldt alleen voor woningen 
en daarom kon het onderhoud van utiliteitsgebouwen niet pro!teren. De 
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productie hiervan nam met 2,5% af en krimpt hiermee voor het derde jaar op rij. 
Het beeld van 2013 zal in 2014 worden voortgezet: het woningonderhoud 
pro�teert van de btw-verlaging terwijl het onderhoud van utiliteitsgebouwen 
opnieuw afneemt. De groei van het woningonderhoud in 2014 neemt af ten 
opzichte van 2013. De totale onderhoudsproductie zal nagenoeg constant 
blijven.

De tijdelijke btw-verlaging leidt tot het vervroegen van onderhoudsuitgaven. 
De productie in 2015 zal hier hinder van ondervinden. Na vier jaren van krimp 
zal het onderhoud van utiliteitsgebouwen wel weer groeien in 2015. Het herstel 
is redelijk fors met 2½%. Op middellange termijn blijft het onderhoud groeien, 
waarbij het utiliteitsgebouwenonderhoud een inhaalslag maakt. Het totale 
onderhoud zal de komende twee jaren nauwelijks groeien. Op middellange 
termijn zal de groei rond 1½% per jaar liggen. Omstreeks 2017/2018 zal het 
totale onderhoud het niveau van 2010 weer bereiken. 

Bron: EIB

Figuur 4.1 Ontwikkeling onderhoudsproductie van woningen en 
 utiliteitsgebouwen, 2009-2014 (mln euro, prijzen 2012) 

Bron: EIB
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Tabel 4.1 Ontwikkeling onderhoud van gebouwen, 2012-2019, naar 
 sector (mln euro, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen € Jaarlijkse verandering1 (%)

 2012 20131 2013 2014 2015 20192

Woningen 5.239 5.450 4½  1½  -2 1
Utiliteitsgebouwen 3.890 3.800 -2½  -2 2½ 2½

Totaal 9.129 9.250 1½  0 0 1½

1 Raming
2 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019

Bron: EIB

Figuur 4.2 Onderhoudsproductie woningen en utiliteitsgebouwen 
 2001-2019 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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Effecten btw-verlaging op onderhoud 

In het Woonakkoord (februari 2013) is besloten om het btw-tarief op het 
arbeidsdeel van renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen 
tijdelijk te verlagen van 21% naar 6%. Deze verlaging geldt van 1 maart 
2013 tot 1 maart 2014. In het Herfstakkoord is dit verlengd tot 1 januari 
2015. Onder deze regeling vallen bijvoorbeeld ook het onderhouden van 
installaties en ruimtes is de woning. Schilders- en stukadoorswerk vallen 
al onder het 6%-tarief. Uit eerder onderzoek van het EIB1 blijkt dat het 
verlagen van het btw-tarief in de periode maart 2013 tot 1 maart 2014 leidt 
tot € 600 miljoen aan extra bouwproductie. Er zal meer productie plaats-
vinden en een deel van de productie die voor latere jaren gepland stond, 
zal worden vervroegd. Het verlengen van de maatregel resulteert in € 400 
miljoen extra bouwproductie in 2014. Door het vervroegen van productie 
heeft de maatregel een negatief effect in 2015. Een deel van deze extra 
productie zal resulteren in meer onderhoud. Ook zal de maatregel tot 
meer herstel- en -verbouwproductie leiden. 

1 EIB (2013), Effecten van een aantal maatregelen gericht op stimulering van de    

 woningbouw, www.eib.nl

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 de particu-
liere consumptie. Deze relatie is echter niet één-op-één en verschilt per periode. 
In 2013 nam de huishoudensconsumptie af, maar groeide het woningonder-
houd wel. Dit valt te verklaren door het positieve effect van de btw-verlaging. 

Onderhoud van utiliteitsgebouwen is 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 
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 
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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 steeds hogere uitrustingsniveau van gebouwen. Gebouwen hebben 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. 

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 

Bron: EIB

Figuur 4.3 Ontwikkeling van de economie, huishoudensconsumptie en 
 onderhoudsproductie, 2001-2013, jaarlijkse mutaties in 
 procenten

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

Bron: EIB

Figuur 4.4 Aandeel van de drie bouwsectoren in het onderhoud van 
 woningen en utiliteitsgebouwen, 2010 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: EIB

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Woningen Utiliteitsgebouwen

B&u Installatie Afwerking



77

Tabel 4.2 Onderhoudsproductie van gebouwen naar provincie, 
 2012-2014 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

 2012 2013 2014 2013 2014

Noord
Groningen 329 335 330 2 -1½
Friesland 363 370 365 2 -1½
Drenthe 247 250 250 1 0

Oost
Overijssel 605 615 615 1½ 0
Flevoland 219 220 225 ½ 2½
Gelderland 1.072 1.085 1.090 1½ ½

West
Utrecht 649 660 665 1½ ½
Noord-Holland 1.445 1.470 1.470 1½ 0
Zuid-Holland 1.906 1.925 1.925 1 0

Zuid
Zeeland 227 230 230 1½ 0
Noord-Brabant 1.386 1.405 1.405 1½ 0
Limburg 681 685 680 ½ -½

Nederland 9.129 9.250 9.250 1½ 0

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. 

In 2013 nam het onderhoud in alle provincies toe. Alleen Limburg en Flevoland 
bleven licht achter. De noordelijke provincies laten de grootste groei zien. In 
2014 blijft het totale woningonderhoud nagenoeg constant. In Groningen en 
Friesland is na de relatief sterke groei in 2013 sprake van krimp van het onder-
houd. Ook in Limburg neemt de onderhoudsproductie af. Oost toont de sterkste 
groei. 
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5 Grond-, water- en wegenbouw

De gww-productie is in 2013 met 3% gedaald. De krimp trad op bij alle opdrachtgevers 
en had vooral te maken met overheidsbezuinigingen en ongunstige ontwikkelingen in 
de economie en de woningbouw. Met de krimp van de afgelopen jaren van in totaal 
bijna 10% in 2012 en 2013 ontwikkelt de Nederlandse gww-markt zich ongunstiger 
dan gemiddeld in Europa, met name bij het onderhoud. Voor 2014 wordt voor de totale 
gww-markt in Nederland stabilisatie verwacht. Nieuwbouw en herstel zal echter nog 
dalen, met name bij gemeenten en bedrijven. Het gww-onderhoud zal na vier jaren 
van krimp in 2014 licht herstellen. In 2015 groeit de gww-productie met 2%. Sterke 
groei in de woningbouw, doorzettend economisch herstel en toenemende investeringen 
in waterveiligheid zijn hiervoor verantwoordelijk. De overheids�nanciën bij Rijk en 
gemeenten staan echter nog onder druk. Voor de periode 2016-2019 wordt bij alle 
opdrachtgevers groei van de gww-productie verwacht. Met name de onderhoudsmarkt 
zal relatief sterk herstel vertonen met gemiddeld 2½% groei per jaar.

5.1 Algemeen beeld

Ontwikkelingen 2008-2014
In de beginjaren van de crisis heeft de gww-markt veel minder te maken gehad 
met productiedalingen dan de b&u. Dit gold ook voor de meeste deelmarkten 
binnen de gww. Wel is door de sterke krimp in de b&u-nieuwbouw het gww-
werk rond bouwlocaties fors afgenomen. Daar tegenover stond dat stimule-
ringsmaatregelen van het Rijk tot extra werk in de gww-sector hebben geleid. 
Dit leidde vooral tot extra onderhoudsproductie in 2009. Vanaf de tweede helft 
van 2011 heeft de economische crisis ook sterke negatieve gevolgen gehad voor 
de gww-productie. Niet alleen het a!open van stimuleringsmaatregelen, maar 
ook daaropvolgende bezuinigingen bij Rijk en decentrale overheden leidden tot 
krimp van de markt. In 2012 en 2013 is de gww-productie daardooor met in 
totaal een kleine 10% gedaald ("guur 5.1). In 2012 daalden ook de gww-investe-
ringen door bedrijven sterk, nadat deze in 2011 nog zeer fors waren gegroeid. In 
het afgelopen jaar daalde de gww-productie zowel bij nieuwbouw en herstel 
als bij onderhoud. Bij het onderhoud, dat goed is voor 40% van de gww-markt, 
betekende dit het vierde krimpjaar in successie. Cumulatief nam de onder-
houdsmarkt tussen 2009 en 2013 met ruim 15% af. Op de nieuwbouw- en 
herstelmarkt daalden de gemeentelijke investeringen rond bouwlocaties in 
2013 nogmaals sterk. In totaal zijn de investeringen van de decentrale overhe-
den tussen 2009 en 2013 met 17% afgenomen. Met deze krimp in de afgelopen 
jaren heeft de gww-markt in Nederland zich ongunstiger ontwikkeld dan 
gemiddeld in Europa (zie kader). Met name de krimp op de gww-onderhouds-
markt in Nederland tussen 2010 en 2013 wijkt sterk af van de Europese trend, 
waar na 2010 geen verslechtering van de onderhoudsmarkt is opgetreden.
In de loop van 2013 lieten de orderportefeuilles van de gww-bedrijven weer 
enig herstel zien ("guur 5.2). Het aantal maanden werk voor alle gww-bedrijven 
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gezamenlijk nam toe van 5,4 maanden in januari 2013 naar 5,9 maanden in 
november. Met name de grond- en waterbouwbedrijven signaleren vanaf begin 
2013 een sterke toename van de orders. Voor 2014 wordt verwacht dat de totale 
gww-productie niet verder zal dalen en het niveau van € 13,8 miljard zal 
handhaven. Nieuwbouw en herstel zal dan nog wel met ½% krimpen. Het 
onderhoud herstelt zich in 2014 na een aantal slechte jaren met een kleine 
groei. Bij nieuwbouw en herstel ontwikkelen de rijksinvesteringen zich in 2014 
naar verhouding tijdelijk gunstig met een lichte groei van 1%. De gemeentelijke 
investeringen staan nog onder druk van sterke dalende nieuwbouwactiviteiten 
in de woningbouw en van de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen. Hier 
tegenover staan sterk toenemende investeringen door waterschappen, met 
name in waterveiligheidsprojecten. Investeringen door bedrijven krimpen nog 
licht in 2014. Dit komt vooral door verdere terugloop in de zeehavens en bij de 
b&u-gerelateerde uitgaven van de energiebedrijven. De industriële gww-inves-
teringen groeien in 2014 licht, onder invloed van zicht op economisch herstel.

Vooruitzichten 2015-2019
Op de middellange termijn zal de kracht van het economisch herstel, de timing 
van de opleving in de woningbouw en de ontwikkeling van de overheids!nan-
ciën bepalend zijn voor verdere groei op de gww-markt. De ontwikkelingen op 
de middellange termijn worden vooral bepaald door de kracht van het econo-
misch herstel, de timing van de opleving in de woningbouw en de ontwikkeling 
van de overheids!nanciën. Vooralsnog wordt uitgegaan van een economische 
groei van 2% vanaf 2015. Ook de woningbouw trekt stevig aan in de komende 

Figuur 5.1 Ontwikkeling gww-productie tijdens de crisis, 2008-2014
 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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jaren. Economisch herstel en verbetering van de afzetperspectieven hebben 
een positief effect op de private investeringen zoals in de industrie en de 
telecom. Ook is versnelling van de economische groei gunstig voor de belas-
tingopbrengsten van de overheid en voor de investeringsmogelijkheden. De 
forse groei in de woningnieuwbouw betekent ook een gunstige ontwikkeling 
voor de investeringen van gemeenten en energie- en waterbedrijven.

In 2015 toont de gww-markt dan ook herstel. De productie groeit naar verwach-
ting met 2%. De groei is tamelijk breed verspreid (tabel 5.1). Bij de decentrale 
overheden neemt de nieuwbouw- en herstelproductie met 3½% toe. Er is 
sprake van stevige groei bij zowel b&u-gerelateerd werk van de gemeenten als 
bij de waterschappen. Andere investeringen van gemeenten (wegen, riolering, 
openbare ruimte) en de provinciale investeringen staan ook in 2015 nog onder 
druk van de ongunstige �nanciële situatie. Investeringen door bedrijven 
groeien in 2015 met 3%. Verschillende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Naast het economisch herstel, dat meer private investeringen uitlokt, en de 
sterke groei in de woningbouw komt dit ook door uitvoering van maatregelen 
uit het Energieakkoord. In 2015 ontwikkelen de gww-investeringen door het 
Rijk zich daarentegen nog zeer ongunstig. De successievelijke rijksbezuinigin-
gen op de infrastructuur vertalen zich in een sterke verlaging van de uitgaven 
in vergelijking met de vorige begroting. Dit treft allereerst de investeringen in 
2015, die met 4% zullen afnemen. Bij het onderhoud aan de infrastructuur wordt 
in 2015 een verder aantrekkende activiteit verwacht met een groei van 1½%.
Op de middellange termijn zet het herstel, dat in 2015 is ingezet, zich door. Voor 

Bron: EIB

Figuur 5.2 Conjuncturele ontwikkeling gww, 2012-2013 (maanden werk 
 in portefeuille)

Bron: EIB
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de periode 2016-2019 bedraagt de groei van de gww-productie naar verwach-
ting gemiddeld 2% per jaar. De gww-productie bereikt in 2019 bij de veronder-
stelde economische groei een niveau van € 15,4 miljard, iets boven het niveau 
van 2011. Met name bij het onderhoud is sprake van groeiversnelling na 2015. 

Gemiddeld wordt in het onderhoud 2½% groei verwacht in de periode 2016-
2019. Bij nieuwbouw en herstel is de groei in de bedrijvensector met 2½% 
bovengemiddeld. Zowel bij de energie- en waterbedrijven (door de sterke groei 
in de woningbouw) als in de industrie nemen de investeringen sterk toe. In de 
industrie speelt hierbij ook de uitvoering van maatregelen uit het Energieak-
koord een belangrijke rol. De overheidsinvesteringen, met name van het Rijk en 
ook de gemeenten, blijven achter met een gemiddelde groei tussen 1½% en 2% 
per jaar. De b&u-gerelateerde investeringen van de gemeenten nemen wel 
sterk toe.

Tabel 5.1 Grond-, water- en wegenbouwproductie1, 2012-2019
 (basis Nationale rekeningen, prijzen 2012)

Bron: CBS, EIB

 Miljoen euro Jaarlijkse veranderingen3 (%)

 20122 20133 20133 20143 20153 20194

Rijk 1.024 1.000 -2½ 1 -4 1½
Decentrale overheden 3.600 3.525 -2 -½ 3½ 2
Bedrijven 3.917 3.725 -5 -1½ 3 2½

Subtotaal 8.541 8.250 -3½ -½ 2½ 2

Onderhoud 5.735 5.600 -2½ ½ 1½ 2½

Totaal 14.276 13.850 -3 0 2 2

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en   
 handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2012, exclusief btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
4 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019
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Internationale vergelijking

De ontwikkeling van de gww-productie in Nederland kent in de periode 
2008-2016 een ongunstiger verloop dan gemiddeld in Europa. Bij nieuw-
bouw en herstel heeft Nederland met name in 2010 veel slechter gepres-
teerd. Daarnaast ontwikkelt nieuwbouw en herstel in Nederland zich ook 
in de komende jaren minder gunstig dan elders. Bij het onderhoud aan de 
infrastructuur valt op dat de krimp tussen 2010 en 2013 in Nederland 
sterk afwijkt van de Europese trend. 

Bron: Euroconstruct Praag, 2013, EIB
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5.2 Rijk

In 2013 bedroeg de gww-productie in opdracht van het Rijk op het gebied van 
nieuwbouw en herstel circa € 1 miljard. Daarmee had het Rijk een aandeel van 
12% in de gww-productie. In vergelijking met 2012 is de gww-productie in 
opdracht van het Rijk vorig jaar met 2½% gedaald.

Financiële middelen
De perspectieven op middellange termijn staan vooral onder invloed van de 
omvang van het economisch herstel en de gevolgen hiervan voor de overheids-
#nanciën. Ook de ontwikkeling van de mobiliteit in de komende jaren, en de 
mate waarin knelpunten ontstaan door achtergebleven investeringen, is van 
invloed op de gww-productie. De beschikbare #nanciële middelen voor de 
komende jaren zijn af te leiden uit de begrotingen van het Infrastructuurfonds 
en het Deltafonds15. De meest recente begrotingen geven aan dat voor het jaar 
2014 circa € 2,6 miljard beschikbaar is voor de aanleg van rijksinfrastructuur 
(tabel 5.2). Bijna 70% betreft de aanleg van wegen, ruim 20% gaat naar water. De 
uitgaven aan water komen vooral uit het Deltafonds. De meerjarencijfers zijn 
door achtereenvolgende bezuinigingsrondes negatief beïnvloed waardoor het 
investeringspad op een lager niveau is komen te liggen.

In 2014 liggen de directe rijksuitgaven aan aanleg van infrastructuur boven het 
niveau van 2013. In de jaren daarna nemen deze sterk af tot gemiddeld € 1,9 
miljard per jaar met een sterke dip in 2015 en 2016. De budgetten voor aanleg 
van wegen liggen de komende jaren op een veel lager niveau dan in de afgelo-
pen jaren. Dit geldt ook voor vaarwegen, waar de komende jaren gemiddeld
€ 200 miljoen per jaar naar aanleg gaat. De uitgaven van het Rijk aan waterpro-
jecten zullen in 2014 en 2015 sterk stijgen naar circa € 575 miljoen per jaar. Dit 
betreft met name Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken.

Tabel 5.2 Directe rijksuitgaven aanleg infrastructuur, 2012-2018 
 (mln euro, constante prijzen)

Bron: Begroting Infrastructuurfonds/Deltafonds 2014. Analyse EIB

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wegen 1.623 1.529 1.792 1.190 938 1.439 1.394
Vaarwegen 238 331 252 134 185 179 192
Water 419 441 577 562 518 529 400

Totaal 2.280 2.301 2.620 1.887 1.641 2.147 1.986

15 In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaven aan aanlegprojecten, paragraaf 5.5 gaat in  
 op het onderhoud.
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In de afgelopen jaren zijn door achtereenvolgende bezuinigingsrondes de 
beschikbare �nanciële middelen voor infrastructuur sterk verminderd. Figuur 
5.3 geeft dit aan dat voor de periode 2013-2016 op basis van drie achtereenvol-
gende meerjarenprogramma’s. In het MIRT van 2012 bedroeg het meerjaren-
budget voor de periode 2013-2016 in totaal € 31,3 miljard, in het MIRT 2013 was 
dit gedaald naar € 29,5 miljard. In het meest recente MIRT is een verdere krimp 
opgetreden naar € 28,4 miljard. Cumulatief betekent dit een daling van de 
meerjarenbudgetten van bijna 10%. In het MIRT 2013 was de daling ongeveer 
gelijk verdeeld over alle typen infrastructuur. Ook het Deltafonds nam toen 
enigszins in omvang af. Het MIRT 2014 betekent vooral een daling van het 
wegenbudget.

Voortgang
In het meest recente MIRT is het aandeel vertraagde projecten verder toegeno-
men (tabel 5.3). Ruim 20% van de projecten in het MIRT wordt later opgeleverd 
dan volgens het vorige meerjarenprogramma16. Het percentage vertragingen in 
de planstudiefase ligt met 37% veel hoger dan in de realisatiefase (13%). 
Vertragingen in de infrastructuur worden veroorzaakt door verschillende 
factoren. Dit kunnen knelpunten zijn in de sfeer van besluitvorming en proce-
dures. Daarnaast spelen projectplanningen en discussies over uitvoerings-

16 Op basis van een analyse van bijna 150 infrastructuurprojecten. Zie: EIB (2013). Infrastruc  
 tuurmonitor; MIRT 2014. Amsterdam.

Bron: EIB

Figuur 5.3 Infrastructuurbudget volgens MIRT 2012, 2013 en 2014, 
 meerjarentotaal 2013-2016 (mln euro)

Bron: MIRT 2012-2014. Analyse EIB
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varianten een rol in de voortgang. Financiële belemmeringen zijn eveneens van 
invloed op de voortgang bij de realisatie van infrastructuur. De bezuinigingen 
op de infrastructuur van de afgelopen jaren hebben daarbij een rol gespeeld. 
Het aandeel vertragingen is, na de aanvankelijke daling enkele jaren geleden, 
in het huidige MIRT en het vorige MIRT weer toegenomen.

Tabel 5.3 Percentage vertraagde infrastructuurprojecten, MIRT 2010-2014

 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 20 19 16 18 21

In de huidige infrastructuurbegroting voor de periode 2014-2018 is vooral 
gekort op planstudieprojecten. Het aandeel van planstudieprojecten in de 
totale begroting is gedaald van 36% in de vorige begroting naar 32% dit jaar. Het 
kleinere aantal projecten in voorbereiding betekent dat mogelijk minder goed 
kan worden geanticipeerd op toekomstige mobiliteitsgroei.

Gww-productie
Resumerend wordt voor de gww-productie in opdracht van het Rijk voor 2014 
een tijdelijke, lichte groei verwacht. Onder invloed van de recente bezuinigin-
gen zal deze productie in 2015 echter vrij sterk dalen, met naar verwachting 4%. 
De beschikbare budgetten zullen ook in 2016 nog afnemen. Daarna zal herstel 
optreden en de gww-productie in opdracht van het Rijk weer kunnen groeien. 
Gemiddeld bedraagt deze voor de periode 2016-2019 1½% per jaar.

5.3 Decentrale overheden

In 2013 bedroeg de nieuwbouw- en herstelproductie in opdracht van de decen-
trale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) circa € 3,5 miljard. 
De decentrale overheden vertegenwoordigen daarmee bijna 45% van de jaar-
lijkse gww-productie. Daarnaast zijn de decentrale overheden goed voor een 
belangrijk aandeel in het gww-onderhoud.

De gww-investeringen van de decentrale overheden, met name van de ge-
meenten, zijn door de aanhoudende crisis in de afgelopen jaren sterk gedaald. 
In de eerste plaats is hiervoor de ongunstige #nanciële situatie verantwoorde-
lijk. Niet alleen staat de omvang van de algemene middelen uit het Gemeente-
fonds onder druk. Daarnaast ontvangen de gemeenten veel minder geld uit 
bouwgrondexploitatie. Belangrijk is verder dat door decentralisaties veel 
nieuwe zaken op de gemeenten afkomen waarbij het de vraag is of hiervoor 
voldoende budget ter beschikking is gesteld. Al deze factoren leiden ertoe dat 
in de afgelopen jaren gemeenten (soms omvangrijke) bezuinigingsoperaties 
hebben ingezet.

Bron: MIRT 2010-2014, Deltafonds 2013-2014, Analyse EIB
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In de tweede plaats speelt voor de gemeentelijke gww-investeringen de krimp 
in de nieuwbouw in de b&u ook rechtstreeks een rol. Minder woningnieuw-
bouw betekent dat minder bouwlocaties hoeven te worden ontwikkeld. Dit deel 
van de gww-productie is de afgelopen jaren het sterkst gedaald van alle deel-
markten in de gww. De ontwikkelingen voor de komende jaren worden hierna 
voor gemeenten, provincies en waterschappen afzonderlijk geanalyseerd.

Gemeenten
De gemeenten zijn gezamenlijk goed voor ongeveer een kwart van de jaarlijkse 
gww-productie. Bij de gemeenten wordt onderscheiden tussen b&u-gerelateerd 
werk en niet-b&u-gerelateerd werk. Dit onderscheid is relevant omdat de 
determinanten en de !nanciering van deze verschillende activiteiten sterk 
uiteenlopen. B&u-gerelateerd werk betreft bijvoorbeeld grondwerkzaamheden 
voor bouwlocaties, aanleg van bouwstraten, riolering, de!nitieve inrichting en 
groenvoorziening. 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 
nieuwbouwinvesteringen in de b&u.

Meer algemene activiteiten (niet-b&u-gerelateerd) van gemeenten betreffen 
onder meer aanleg, reconstructie en onderhoud van rondwegen, beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte, rioolrenovatie en werkzaamheden aan 
havens en kades. Investerings- en onderhoudsuitgaven aan deze werken 
worden vooral bepaald door de algemene !nancieringsmogelijkheden, zoals uit 
het Gemeentefonds, speci!eke uitkeringen en eigen inkomsten als rioolrech-
ten. Daarnaast werd een deel van deze opgave voorheen ge!nancierd uit extra 
middelen uit de bouwgrondexploitatie. 

De druk op de !nanciële middelen van gemeenten zal in de komende jaren 
door verschillende ontwikkelingen nog aanhouden. Dit betekent dat gemeen-
ten nadere afwegingen zullen moeten maken over ambities en prioriteiten met 
investeringen en onderhoud. Een belangrijke ontwikkeling is dat de bezuinigin-
gen op de rijksuitgaven doorwerken naar de omvang van het Gemeentefonds 
(via de trap-op-trap-af normeringssystematiek). Daarnaast speelt op middel-
lange termijn mogelijk de invoering van de Wet Houdbare overheids!nanciën 
(wet Hof) een rol voor de gemeentelijke investeringen17. De wet Hof vertaalt de 
Europese normen ter beperking van het EMU-tekort, die uitdrukkelijk ook zijn 
gericht op de decentrale overheden, in nationale wetgeving. Tot 2015 blijft de 
afgesproken macrotekortnorm voor de decentrale overheden weliswaar op 
hetzelfde niveau (-0,5% van het BBP), maar daarna zal dit tekort moeten dalen. 
Eind 2015 wordt in bestuurlijk overleg bekeken of op basis van de realisaties de 
geprojecteerde daling van de tekortnorm in 2016 en 2017 verantwoord en 
mogelijk is.

Voor de gemeentelijke uitgaven is daarnaast van belang dat per januari 2015 
een omvangrijke decentralisatieoperatie plaats zal vinden in de sfeer van 
jeugdzorg, werk en inkomen. Deze decentralisaties, die buiten de infrastructuur 
liggen, gaan gepaard met een forse bezuinigingsopgave. De druk op de !nan-
ciële middelen van de gemeenten neemt daarmee toe. Tot slot heeft een groot 
aantal gemeenten nog te maken met niet-afgeboekte verliezen op de bouw-

17 De wet Hof is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen.
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grondexploitatie. Hoewel de omvang hiervan nog niet precies bekend is, leggen 
deze verliezen wel extra druk op de toekomstige �nanciële mogelijkheden van 
de gemeenten18.

Provincies
Infrastructurele werken in opdracht van provincies betreffen vooral onderhoud 
en aanleg van wegen en vaarwegen. De �nanciële situatie van sommige 
provincies blijft de komende jaren onder druk. In 2012 is de trap-op-trap-af 
methode voor het Provinciefonds weer hersteld, zodat de provincies meebewe-
gen met de rijksbezuinigingen. Daarnaast is er voor het Provinciefonds een 
nieuw verdeelmodel ingesteld dat onderscheid maakt tussen �nanciële midde-
len voor beheer en onderhoud en middelen voor ontwikkeling, zoals de aanleg 
van wegen. Ook wordt rekening gehouden met verschil in vermogen van 
provincies. Provincies die veel inkomsten uit vermogen hebben (zoals deelne-
mingen) moeten een groter deel van de taken zelf betalen. Evenals de gemeen-
ten krijgen de provincies de komende jaren te maken met de invoering van de 
wet Hof, het verplicht schatkistbankieren en een korting en maximalisatie van 
het BTW-compensatiefonds. Voor sommige provincies die door de verkoop van 
hun aandelen in energieproductiebedrijven een aanzienlijke hoeveelheid 
kapitaal hebben verkregen, betekent het verplicht schatkistbankieren een lager 
verwacht rendement over dit kapitaal. Het IPO schat de totale rentederving 
voor de decentrale overheden op € 90 à € 135 miljoen per jaar. Aan de andere 
kant ontvangen de provincies vanaf 2014 meer motorrijtuigenbelasting (MRB), 
doordat zuinige auto’s vanaf 2014 weer MRB moeten gaan betalen.

Waterschappen
De belangrijkste taken van de waterschappen liggen op het terrein van water-
veiligheid, waterbeheer en waterkwaliteit. Daarvoor investeren de waterschap-
pen jaarlijks bijna € 1 miljard in dijken, watersystemen en zuiveringsinstalla-
ties. Daarnaast vergt beheer en onderhoud van de waterbouwkundige werken 
een aanzienlijke inspanning. De belangrijkste opgave voor de waterschappen in 
de komende jaren betreft de uitvoering van grote programma’s op het gebied 
van waterveiligheid (zowel primaire waterkeringen als secundaire of regionale 
keringen). Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin waterschappen en 
Rijk samenwerken, kent een groot aantal projecten ter verbetering van de 
veiligheid aan de kust en langs de grote rivieren. Daarnaast leidt de uitvoering 
van het Bestuursakkoord Water tot nieuwe projecten en nieuwe vormen van 
samenwerking met onder meer gemeenten.

In de komende jaren wordt de �nanciële positie van de waterschappen beïn-
vloed door de grotere eigen bijdrage van de waterschappen aan de dijkverster-
kingen, de beperkte mogelijkheden tot lastenverhoging en mogelijk de invoe-
ring van de wet Hof19. De grote opgaven gecombineerd met de druk op de 
budgetten betekent dat de waterschappen de komende jaren prioriteiten 
moeten stellen in de investeringen en ook naar ef�ciënte uitvoeringsmethoden 
zullen gaan zoeken. Investeringen in waterveiligheid blijven de komende jaren 
echter topprioriteit en deze zullen in de periode tot 2016 dan ook sterk stijgen

18 Andere recente ontwikkelingen in de �nanciële sfeer zijn de verplichting tot schatkist-  
 bankieren voor de decentrale overheden, waardoor zij overtollige �nanciële middelen   
 moeten aanhouden in de schatkist, en de maximering van het BTW-compensatiefonds.  
19 Daarnaast is in het vorige MIRT enigszins gekort op het Deltafonds. In het meest recente   
 MIRT is het Deltafonds bij de bezuinigingen ontzien.
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(�guur 5.4). In 2016 liggen de uitgaven aan waterkeringen ongeveer 50% boven 
het niveau van 201120. Investeringen in watersystemen (regionaal waterbeheer) 
en waterzuivering zullen worden versoberd en waar mogelijk getemporiseerd. 
De ontwikkelingen na 2016 zijn sterk afhankelijk van de beschikbare budgetten 
voor nieuwe waterveiligheidsprogramma’s, onder meer in relatie tot de Delta-
beslissingen die in 2014 worden genomen. Ook de wet Hof kan op deze budget-
ten van invloed zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een blijvend hoger 
uitgavenniveau van de waterschappen op de middellange termijn.

Gww-productie
De gww-productie in opdracht van de decentrale overheden zal, na de daling 
met 2½% in 2013, in 2014 nog licht dalen met ½%. De investeringen van ge-
meenten en provincies zullen met circa 2% dalen. Hier staat groei bij de water-
schappen tegenover. Voor 2015 wordt stevig herstel verwacht met een groei van 
3½% die vooral komt van toenemende investeringen van waterschappen en 
grotere gemeentelijke uitgaven voor bouwlocaties. Voor de middellange termijn 
wordt voor de gww-productie in opdracht van de decentrale overheden gemid-
deld 2% groei per jaar verwacht. Deze hangt vooral samen met forse groei in de 
b&u-gerelateerde gemeentelijke uitgaven. Daarnaast zullen ook de reguliere 
investeringen van gemeenten en provincies op termijn weer kunnen groeien. 
Figuur 5.5 vat de ontwikkelingen samen voor de periode 2011-2019.

20 Recent is door het EIB in opdracht van Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen  
 onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de waterbouwmarkt. Zie het rapport’Water-  
 bouw en waterschappen tot 2020; marktontwikkelingen, rolverdeling en capaciteit’.

Bron: EIB

Figuur 5.4 Investeringen waterschappen in waterbouwkundige werken, 
 2011-2020 (mln euro)

Bron: EIB
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5.4 Bedrijven

In 2013 bedroeg de nieuwbouw- en herstelproductie in opdracht van bedrijven 
circa € 3,7 miljard. De bedrijven vertegenwoordigen daarmee 45% van de 
jaarlijkse gww-productie. In 2013 is de productie met 4½% gedaald. Bedrijven 
die investeren in gww-werken, zijn vooral actief in het railvervoer (waaronder 
ProRail), de energie- en watersector en in de havens en industrie. De investerin-
gen in de komende jaren worden vooral beïnvloed door de economische groei, 
de ontwikkeling van overheidsbudgetten en de mate van herstel in de woning-
bouw.

Vervoer
De investeringen in vervoer door bedrijven betreffen vooral spoorweginfra-
structuur en regionale en lokale investeringen in metro- en tramverbindingen. 
Opdrachtgevers zijn vooral ProRail en daarnaast de beheerders van stadsgewes-
telijk openbaar vervoer. De uitgaven aan nieuwe spoorinfrastructuur zullen 
volgens het MIRT in 2014 en 2015 toenemen en daarna nagenoeg stabiliseren. 
Belangrijke projecten zijn de capaciteitsvergroting op de corridor Schiphol-
Amsterdam-Almere en de vernieuwing van grote stations. Voor de komende 
jaren staat daarnaast een betere benutting van de bestaande infrastructuur 
hoog op de agenda.

Bron: EIB

Figuur 5.5 Gww-productie in opdracht van decentrale overheden, 
 2011-2019 (index 2011=100)

Bron: EIB
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Energie-, water- en telecombedrijven
In de energie- en watersector wordt de investeringsactiviteit bepaald door een 
aantal ontwikkelingen. De investeringen in nieuwe aansluitingen zijn de 
afgelopen jaren sterk afgenomen door de malaise in de woningbouw. De krimp 
in deze activiteiten is deels gecompenseerd door extra uitgaven aan vervanging 
van energienetten. De vervanging van verouderde infrastructuur zal in de loop 
van de komende jaren verder worden opgevoerd. Daarbij staan de netbeheer-
ders tegelijkertijd voor een grote transitie-operatie waarmee de netwerken 
moeten worden aangepast aan de verduurzaming van de energievoorziening. 
Decentrale opwekcapaciteit, mogelijk grotere !uctuaties in het energie-aanbod 
en een verschuiving richting elektrische toepassingen vragen om complexe en 
omvangrijke aanpassingen van de netwerken. Bij de telecom- en databedrijven 
(waaronder KPN, Ziggo, UPC) is een verschuiving gaande van koper- naar 
glasvezelnetten en tegelijkertijd van vaste naar mobiele toepassingen. De 
komende jaren blijven hiervoor grote investeringen nodig.

Havens en industrie
De belangrijkste investeringen van de laatste jaren op het gebied van main-
ports zijn gedaan in de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Na de opleve-
ring van het nieuw ontwikkelde gebied wordt nu verder gewerkt aan de inrich-
ting en de ontsluiting van het havengebied met spoorlijnen en wegen. Parallel 
hieraan wordt momenteel de A15 gereconstrueerd. Vervolginvesteringen zijn 
sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de goederenoverslag in de Rotter-
damse haven. Ook de ontwikkelingen in de industrie in bredere zijn zijn 
afhankelijk van de economische groei.

Gww-productie
Voor de gww-productie in opdracht van bedrijven wordt ook in 2014 nog een 
daling verwacht, van circa 1½%. De investeringen van de energiebedrijven 
staan nog onder druk van de krimp in de woningbouw, maar worden gecom-
penseerd door toenemende investeringen in verzwaring van netten. In de 
havensector krimpen de investeringen ook in 2014 nog enigszins. In 2015 zal 
vrij sterk herstel plaatsvinden met 3% groei van de investeringen door bedrij-
ven. Deze groei wordt onder meer gedreven door de aantrekkende economie. 
Op de middellange termijn zullen de gww-investeringen door bedrijven met 
gemiddeld bijna 2½% per jaar groeien. Vooral b&u-gerelateerd werk stijgt sterk, 
evenals de industriële investeringen.

5.5 Onderhoud

Het aandeel van het onderhoud in de totale gww-productie bedraagt circa 40%. 
Het onderhoud vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de gww-markt. 
In het algemeen kent de onderhoudsmarkt een minder !uctuerend verloop dan 
nieuwbouw en herstel. De laatste jaren is echter onder invloed van $nanciële 
beperkingen het gww-onderhoud tamelijk sterk afgenomen.

De druk op de overheidsbudgetten heeft in het meest recente MIRT geleid tot 
een sterke verlaging van de beschikbare middelen voor infrastructuur. Dit 
betreft met name nieuwe projecten. In het beleid is voor onderhoud en vervan-
ging een sterke impuls aangekondigd voor de komende jaren, die met name tot 
veel hogere onderhoudsuitgaven zal leiden in de jaren 2014 en 2015. Figuur 5.6 
geeft inzicht in het verschil in onderhoudsbudget voor enkele typen infrastruc-
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tuur in het MIRT 2014 in vergelijking met het vorige MIRT. Met name de onder-
houdsbudgetten voor het wegennet en het vaarwegennet hebben een impuls 
gekregen. In totaal bedraagt de intensivering circa € 1,1 miljard voor de gehele 
periode 2013-2017 in vergelijking met het vorige MIRT. De extra budgetten 
betreffen met name rijksinfrastructuur. Dit deel van de onderhoudsmarkt zal 
dan ook de positieve invloed ondervinden van de onderhoudsimpuls.

Bij de decentrale overheden is de komende jaren nog steeds sprake van �nan-
ciële knelpunten. De verwachting is dan ook dat het gww-onderhoud van 
provincies en met name gemeenten de komende jaren nog sterk onder druk zal 
blijven staan. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om het onderhoud 
anders en ef�ciënter te organiseren en uit te voeren. Deels gebeurt dit door het 
afsluiten van meerjarencontracten voor (soms multidisciplinair) onderhoud. 
Daarnaast is echter sprake van differentiatie en ook verlaging van de onder-
houdsambities voor de komende jaren.

De ontwikkeling van de onderhoudsmarkt is onder meer afhankelijk van de 
�nanciële mogelijkheden, maar wordt daarnaast ook bepaald door de noodzaak 
om oplopende achterstanden in te halen. Na de krimp op de gww-onderhouds-
markt tussen 2010 en 2013 met in totaal ruim 15% zal vanaf 2014 de onder-
houdsmarkt weer groeien, onder meer gevoed door de impuls van het Rijk. In 
2014 wordt ½% groei verwacht, het herstel zal in 2015 versnellen naar 1½% 
groei. Bij het veronderstelde herstel van de economie op middellange termijn 
zal de �nanciële situatie bij de overheden verbeteren en zal de 

Bron: EIB

Figuur 5.6 Verschil onderhoudsbudget MIRT 2014 t.o.v. MIRT 2013, 
 2013-2017 (mln euro, constante prijzen)

Bron: MIRT/Deltafonds 2013 en 2014. Analyse EIB
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noodzaak toenemen om het onderhoud ook in bredere zin weer op peil te 
brengen. In de periode 2016-2019 zal de onderhoudsproductie dan ook met 
gemiddeld circa 2½% per jaar groeien.

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. Tot deze deelmarkt behoort aanleg en onderhoud van 
wegen met gesloten verharding (asfalt, beton). Andere deelmarkten met een 
groot aandeel zijn civiele betonbouw, kabels en leidingen en waterbouw.

In 2014 zal de situatie op de meeste deelmarkten nog niet sterk verbeteren. 
De krimp op de woningbouw blijft druk zetten op gerelateerd gww-werk in de 
sfeer van grondwerk, kabels en leidingen en straatwerk. De waterbouw zal in 
2014 wel een positieve ontwikkeling laten zien door toenemende investeringen 
van waterschappen en Rijk.

Ook in de jaren daarna blijven de ontwikkelingen in de waterbouw gunstig, 
terwijl de wegenbouw in 2015 en 2016 de negatieve effecten ondervindt van de 
bezuinigingen van het Rijk. Op de middellange termijn zal de groei van de 
gww-productie (gemiddeld 2% per jaar) zich wel naar meer deelmarkten 
vertalen. Bij kabels en leidingen is de verzwaring en verduurzaming van de 
energie-infrastructuur van belang. Ook b&u-gerelateerd werk van met name 
gemeenten groeit op de middellange termijn weer sterk.

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. In de regionale verdeling van de 
gww-productie heeft West het grootste aandeel met 50%. Daarna volgen Oost 
en Zuid. De regio Noord vertegenwoordigt 7% van de gww-productie.

De krimp in de gww-productie op landelijk niveau in 2013 heft zich in alle 
provincies voorgedaan. In de regio Oost en in de provincie Zuid-Holland liep de 
productie meer terug dan elders. In 2014 herstelt de gww-productie zich met 
name in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. Onder meer grotere wegen- en 
waterprojecten worden hier uitgevoerd. Het aandeel van de regio West neemt 
in 2014 iets toe.
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Tabel 5.4 Regionale verdeling van de gww-productie, 2012-2014
 (mln euro, prijzen 2012)

Bron: EIB

 Niveau in mln euro Mutaties (%)

 20121 20132 20142 20132 20142

Noord
Groningen 350 340 335 -3 -1½
Friesland 350 345 345 -1½ 0
Drenthe 335 325 320 -3 -1½

Oost
Overijssel 1.070 1.040 1.030 -3 -1
Flevoland 215 205 205 -4½ 0
Gelderland 1.860 1.795 1.800 -4 ½

West
Utrecht 855 835 840 -2½ ½
Noord-Holland 1.850 1.815 1.830 -2 1
Zuid-Holland 4.511 4.345 4.330 -4 -0

Zuid
Zeeland 475 465 460 -2 -1
Noord-Brabant 1.725 1.680 1.675 -3 0
Limburg 680 660 655 -3 -1

Nederland 14.276 13.850 13.825 -3 0

1 Voorlopige cijfers
2 Raming
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6 Werkgelegenheid 

De werkgelegenheid in de bouw is sinds het uitbreken van de crisis met bijna 70.000 
arbeidsjaren gedaald. Het verlies was in de laatste twee jaar veel sterker dan in de 
eerste drie jaren. In 2013 nam de werkgelegenheid van werknemers in de bouw met 
maar liefst 27.000 arbeidsjaren af. Niet eerder daalde tijdens deze crisis de werkgele-
genheid zo sterk als in 2013. De daling van de werkgelegenheid was in de bouw 
aanzienlijk sterker dan in andere sectoren van de economie. Met de scherpe daling van 
de werkgelegenheid bereikte de werkloosheid in het begin van 2013 een record niveau. 
Op dit moment is van de werknemers boven de 55 jaar al 20% aangewezen op een 
werkloosheidsuitkering. 
De perspectieven voor de arbeidsmarkt blijven op korte termijn ongunstig. De werkgele-
genheid van werknemers zal in 2014 met 10.000 arbeidsjaren verder afnemen, waar-
door de hoge werkloosheid in de bouw zal aanhouden. Alleen de �exibele schil van 
uitzendkrachten en gedetacheerd personeel neemt dit jaar al toe. 
Op middellange termijn slaat het beeld voor de arbeidsmarkt om. In de jaren 2015-2019 
loopt de werkgelegenheid in de bouw met bijna 60.000 arbeidsjaren snel op. In 2019 
bedraagt het totale arbeidsvolume in de bouw 477.000 arbeidsjaren.
Dit werkgelegenheidsherstel vergt een forse instroom van nieuwe gekwali�ceerde 
arbeidskrachten. Het huidig leerlingenaantal in bouwgerichte opleidingen is daarmee nu 
al onvoldoende om de uitstroom door pensionering en arbeidsongeschiktheid op te 
kunnen vangen. De bouwsector zal dan snel weer moeten kunnen schakelen richting 
een nieuwe realiteit op de arbeidsmarkt. 

6.1 Werkgelegenheidsontwikkeling 2008-2013

De totale bouwgerelateerde werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaar onafge-
broken gedaald van 495.000 arbeidsjaren in 2008 naar 427.000 arbeidsjaren in 
2013. Dat betekent een verlies van bijna 70.000 arbeidsjaren. 
Daarbij was de daling in de laatste twee jaar veel sterker dan in de voorgaande 
jaren (tabel 6.1). Door een verminderde inzet van uitzendkrachten en gedeta-
cheerden kon tijdens de eerste fase van de crisis een deel van het productiever-
lies worden opgevangen. Vrij snel zijn bij de uitzendkrachten/gedetacheerden 
5.000 arbeidsjaren verloren gegaan, een kwart van hun arbeidsvolume. De 
uitzendkrachten hebben daarmee in de eerste fase een deel van het werkgele-
genheidsverlies opgevangen. Voor een deel sloeg het productieverlies in de 
eerste fase van de crisis ook neer in een verminderde productieve inzet van het 
personeel (!guur 6.2). De bouwproductie lag in 2013 22% lager dan in 2008, 
terwijl de bouwgerelateerde werkgelegenheid in diezelfde periode met 15% 
terugliep. In de eerste fase hielden bedrijven nog personeel in dienst met het 
oog op een mogelijk snel productieherstel Door de aanhoudende terugval van 
de bouwproductie sneden bedrijven in de tweede fase van de neergang veel 
sterker in het eigen personeelsbestand. Tussen 2011 en 2013 zijn alleen al bij de 
werknemers 42.000 arbeidsjaren verloren gegaan. In 2013 viel de grootste klap 
waarbij het arbeidsvolume van de werknemers met maar liefst 27.000 arbeids-
jaren daalde. Hoewel voor 2013 al rekening werd gehouden met een "inke 
daling was niet eerder tijdens de crisis het werkgelegenheidsverlies bij de 
werknemers zo groot.
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Sterke daling arbeidsvolume werknemers bouwnijverheid 

Aan het begin van de crisis volgde het arbeidsvolume in de bouwnijver-
heid een soortgelijke ontwikkeling als de meeste andere bedrijfssectoren 
Net als in de bouwnijverheid nam ook in de industrie de werkgelegenheid 
van werknemers tijdens de beginfase sterk af. Binnen die categorie daalde 
vooral het arbeidsvolume in de bouwmaterialenindustrie en de metaal-
productenindustrie sterk. Dat geldt ook voor de verhuur en handel in 
onroerend goed die deel uitmaakt van de commerciële dienstverlening. 
Na 2011 is het werkgelegenheidsverlies in de bouwnijverheid relatief 
sterker geweest dan in de andere sectoren. Terwijl in de andere sectoren 
in het derde kwartaal van 2013 een stabilisatie optrad, nam het aantal 
gewerkte uren van werknemers  in de bouwnijverheid ten opzichte van 
2012 sterker af. Daardoor loopt de bouwnijverheid nog meer uit de pas. 
De verwachtingen voor 2014 indiceren dat de verschillen tussen de bouw 
en andere sectoren dit jaar nog verder zullen toenemen.

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Landbouw, bosbouw en visserij Industrie

Bouwnijverheid Commerciële dienstverlening

Cultuur, recreatie, overige diensten

Ontwikkeling arbeidsvolume werknemers in de bedrijfssectoren naar 
sector, 2008-2013 (2008=100)

Bron: CBS, EIB

Opvallend is dat volgens de of"ciële registratie het arbeidsvolume van de 
zelfstandigen in de periode 2008-2013 zelfs met 7.000 arbeidsjaren is toegeno-
men (zie kader). Aan het begin van de crisis bleef volgens het CBS het arbeids-
volume van de zelfstandigen stabiel maar nam in 2012 met 6.000 arbeidsjaren 
toe. Zelfstandigen kunnen door middel van de tarieven hun arbeidsinzet 
continu aan de marktvraag aanpassen. Daarnaast kunnen zelfstandigen 
variëren in het aantal gewerkte uren. In tijden van economische teruggang 
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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 dat 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.

moeten zij met een lager inkomen genoegen nemen. Daarentegen kan in tijden 
van hoogconjunctuur het inkomen juist veel hoger liggen. 

6.2 Werkloosheid en vacatures 

De spanning op de bouwarbeidsmarkt kan worden afgemeten aan het werk-
loosheidspercentage en de vacaturegraad. Tussen 2008 en 2013 is het aantal 
uitkeringen met als herkomst de uitvoerende bouw bijna verviervoudigd (#guur 
6.1). De grootste stijging deed zich tussen eind 2011 en begin 2013 voor, waarbij 
een verdubbeling van het aantal uitkeringen plaatsvond. De werknemers in de 
bouw werden in deze fase harder getroffen dan aan het begin van de crisis. In 
de maand februari van 2013 werd het topniveau van iets meer dan 19.000 
uitkeringen bereikt. 

Het werkloosheidspercentage blijkt uit gegevens van het UWV 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 lag het werkloosheidsper-
centage in november rond 20%, terwijl dit percentage voor werknemers in de 
leeftijdscategorie 35-45 jaar (gemiddelde leeftijd) in de uitvoerende bouw op 9% 
lag. Ouderen blijken minder vaak vanuit de WW een nieuwe baan te vinden 
dan jongere werklozen. Ongeveer de helft van de WW-uitkeringen van werkne-
mers in de leeftijd 55+ wordt volgens het UWV wegens werkhervatting beëin-
digd. Weliswaar ligt deze kans iets hoger dan eind 2012 maar blijft in vergelij-
king met de andere leeftijdscategorieën beperkt. Bij werknemers in de 
leeftijdscategorie 35-45 jaar ligt de werkhervattingskans met 70% een stuk 
hoger. Zo’n 30% van de uitkeringen van oudere werknemers wordt om een 
andere reden beëindigd. Het gaat daarbij om (vervroegd) pensioen, arbeidson-
geschiktheid, overlijden etc. Bij werknemers in de leeftijd 35-45 jaar ligt dat 
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Tabel 6.1 Bouwwerkgelegenheid 2008-2019 (duizend arbeidsjaren)

Bron: CBS, EIB

 2008 2012 2013 2014 2015 20191

Productie
Productievolume 
(mld €, prijzen 2012) 64,5 52,6 50,4 50,0 51,9 61,1

Mutatie (%) 3,6 -7,5 -4½ -½ 4 4

Arbeidsrelatie
Werknemers 378 335 308 298 303 342
Zelfstandigen 97 104 104 104 104 115
Totaal bouwnijverheid 475 439 412 402 407 457
Uitzendkrachten/
gedetacheerden  20 15 15 17 20 20
Totaal bouwgerelateerd 495 454 427 419 427 477

Mutaties (%)
Werknemers 0 -4,3 -8 -3 1½ 3
Zelfstandigen 6,6 6,1 0 0 0 2½
Totaal bouwnijverheid 1,3 -2,0 -6 -2½ 1 3
Uitzendkrachten/
gedetacheerden  11,1 0,0 0 13½ 17½ 0

Totaal bouwgerelateerd 1,6 -1,9 -6 -2 2 3

1 Mutaties betreffen het gemiddelde per jaar over 2016-2019

percentage met 16% een stuk lager. Daarnaast blijven oudere werknemers 
langer werkloos. Zo’n 45% van de WW-uitkeringen van die categorie wordt pas 
na meer dan een jaar beëindigd. Bij werknemers van 35-45 jaar ligt dat met 20% 
een stuk lager. Wel hebben oudere werknemers langer rechten kunnen opbou-
wen dan jongere werknemers.

Naast het feit dat ouderen vanwege bovengenoemde redenen moeilijker weer 
aan het werk komen, zijn door de cisis de mogelijkheden om werk in de bouw 
te vinden gering. De vacaturegraad daalde volgens het CBS van 54 in het eerste 
kwartaal van 2008 naar 10 in het derde kwartaal van 201321.

21 De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen en wordt aan het   
 einde van elke kwartaal door het CBS geregistreerd.
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6.3 Vooruitzichten werkgelegenheid op korte termijn

De ongunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid zet in 2014 door (tabel 
6.1). Terwijl de bouwproductie vrijwel stabiliseert, neemt de werkgelegenheid 
voor het zesde opeenvolgende jaar af (2%). Het werkgelegenheidsverlies komt 
geheel voor rekening van de werknemers. In 2014 neemt het arbeidsvolume 
van die categorie met 10.000 arbeidsjaren af (-3%). De werkgelegenheid van 
zelfstandigen zal door de veronderstelde verborgen arbeidscapaciteit op 
hetzelfde niveau als in 2013 blijven. Doordat de !exibele schil van de vroege 
fase van productieherstel pro"teert en rekening houdend met enige instroom 
van buitenlandse arbeidskrachten door het openstellen van de Europese 
grenzen voor Roemenen en Bulgaren, neemt het arbeidsvolume van de uit-
zendkrachten dit jaar met 2.000 arbeidsjaren toe. Deze instroom komt bovenop 
de instroom die al in de afgelopen jaren uit deze landen is gerealiseerd. 
In 2014 wordt het dieptepunt op de bouwarbeidsmarkt bereikt. In vergelijking 
met 2008 zal de bouwgerelateerde werkgelegenheid van 495.000 naar 419.000 
arbeidsjaren in 2014 zijn afgenomen. De terugval met 75.000 arbeidsjaren komt 
neer op een verlies van meer dan 15%. Het arbeidsvolume van de werknemers 
zal dan met meer dan 20% zijn afgenomen. Het aantal zelfstandigen neemt in 
de periode 2008-2014 met 7.000 arbeidsjaren toe en het arbeidsvolume van de 
uitzendkrachten neemt in totaal met 3.000 arbeidsjaren af. 

Bron: EIB

Figuur 6.1 Aantal uitkeringen met als herkomst de uitvoerende bouw, 
 2008-2013 (maandcijfers)

Bron: UWV
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In 2015 zal de bouwproductie met 4% stijgen, maar dit zal zich niet meteen in een 
hogere werkgelegenheid vertalen. De werkgelegenheid reageert als gebruikelijk 
met vertraging. Bedrijven zullen de toegenomen vraag eerst opvangen door het 
bestaande personeelsbestand ef�ciënter in te zetten (�guur 6.2). Als een herstel 
van de arbeidsproductiviteit heeft plaatsgevonden, zullen bedrijven de inzet 
van de �exibele schil als eerste verhogen. Die categorie zal dan ook als eerste 
van het herstel van de bouwproductie pro�teren. Het arbeidsvolume van de 
uitzendkrachten neemt in 2015 met 3.000 arbeidsjaren toe. Daarna wordt door 
de bedrijven meer vast personeel aangetrokken. Het arbeidsvolume van de 
werknemers zal in 2015 met 1½% stijgen naar 303.000 arbeidsjaren. Het aantal 
zelfstandigen blijft naar verwachting stabiel. Hierbij zal het aantal productieve 
uren van zelfstandigen wel toenemen. In totaal neemt de bouwgerelateerde 
werkgelegenheid in 2015 met 8.000 arbeidsjaren toe naar 427.000 arbeidsjaren. 

6.4 Vooruitzichten werkgelegenheid in de periode 2016-2019

Zoals in voorgaande hoofdstukken werd beschreven, zal de bouwproductie op 
middellange termijn stevig groeien. De arbeidsmarkt zal in de periode 2016-
2019 in navolging daarvan stevig aantrekken. Bij een productiegroei van 4% per 
jaar, zal de bouwgerelateerde werkgelegenheid met gemiddeld 3% per jaar 
stijgen. Gedurende 2016-2019 neem de bouwwerkgelegenheid weer met 50.000 
arbeidsjaren toe, waardoor een belangrijk deel van de tijdens de cisis verloren 
werkgelegenheid (-75.000 arbeidsjaren) wordt goed gemaakt. Voor de werkne-

Figuur 6.2 Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (euro per arbeidsjaar), 
 2008-2019

Bron: EIB
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mers komt de groei in de periode 2016-2019 naar verwachting uit op gemiddeld 
3% per jaar. De werkgelegenheid van werknemers stijgt van 303.000 arbeidsja-
ren in 2015 naar 342.000 arbeidsjaren in 2019. 
Het arbeidsvolume van de zelfstandigen groeit in die periode met gemiddeld 
2½% per jaar minder sterk dan bij de werknemers en komt in 2019 uit op 
115.000 arbeidsjaren. In 2019 bestaat dan een kwart van het arbeidsvolume in 
de bouwnijverheid (excl. uitzendkrachten) uit zelfstandige arbeid. Doordat de 
uitzendkrachten vooral tijdens de eerste jaren van herstel pro�teren, blijft het 
arbeidsvolume van die categorie naar verwachting stabiel. 

6.5 Werkgelegenheid in sectoren van de bouw

Tijdens de crisis zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) door de ontwik-
kelingen in de woningbouw de grootste klappen gevallen. In die sector is 
tussen 2008 en 2013 bijna een vijfde van de werkgelegenheid (exclusief uit-
zendkrachten) verloren gegaan (tabel 6.2). In totaal daalde het arbeidsvolume in 
die periode met 31.000 arbeidsjaren waarbij de sterkste daling zich in 2013 voor 
deed. In de gespecialiseerde bouw, waaronder de branches afbouw en bouw-
installatie, nam het arbeidsvolume de afgelopen vijf jaar met 33.000 arbeidsja-
ren sterk af. Wel was het werkgelegenheidsverlies in de gespecialiseerde bouw 
relatief minder sterk (-13%) dan in de b&u. Ook hier was het werkgelegenheids-
verlies in 2013 sterker dan in voorgaande jaren. In tegenstelling tot de andere 
sectoren is het arbeidsvolume van hoofdaannemers in de gww volgens het CBS  
niet gedaald. In 2014 neemt de werkgelegenheid in de b&u en de gespeciali-
seerde bouw verder af. Pas in 2015 neemt de werkgelegenheid in de b&u en in 
de gespecialiseerde bouw weer toe. Op middellange termijn trekt de werkgele-
genheid fors aan, waarbij de b&u relatief gezien het meest van de opleving zal 
pro�teren. Ook in de gespecialiseerde bouw neemt de werkgelegenheid op 
middellange termijn sterk toe. Wel blijft het arbeidsvolume in 2019 behalve in 
de gww onder het niveau van 2008. Het aandeel zelfstandigen neemt in alle 
sectoren van de bouwnijverheid toe.   

De afgelopen jaren hebben heel wat arbeidskrachten noodgedwongen de sector 
moeten verlaten. Aan het begin van de crisis waren vooral jongeren de dupe 
van de vraaguitval. In tegenstelling tot ouderen hebben jongeren meestal een 
tijdelijk contract waardoor zij minder bescherming genieten. Daarnaast is 
toetreding door de lage vacaturegraad in de bouwnijverheid moeilijk geweest. 
Ouderen worden door voorzieningen en regelingen beter tegen ontslag be-
schermd. Tijdens de tweede fase van de crisis zijn echter ook oudere werkne-
mers steeds vaker hun baan kwijtgeraakt. Het werkloosheidspercentage onder 
ouderen is dan ook fors toegenomen. 
Naast het werkgelegenheidsverlies dat door de crisis is veroorzaakt, is er ook 
sprake van een natuurlijke uitstroom. Die uitstroom bestaat uit personen die 
met pensioen gaan, arbeidsongeschikt raken of anderszins de  beroepsbevol-
king verlaten. Ondanks de daling van de werkgelegenheid zijn er dus ook 
nieuwe arbeidskrachten nodig om de natuurlijke uitstroom te vervangen (de 
vervangingsvraag). De arbeidsmarktdynamiek is dan ook beduidend groter dan 
men op grond van het saldo van groei- of krimpcijfers van de werkgelegenheid 
zou vermoeden.
Door de veroudering van het arbeidsbestand zal het aandeel ouderen in de 
uitstroom de komende jaren verder toenemen. Het aandeel 55-65 jarigen in de 
werkzame beroepsbevolking in de bouwnijverheid (werknemers en zelfstandigen) 
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Tabel 6.2 Bouwwerkgelegenheid naar sector, 2008-2019 
 (duizend arbeidsjaren)

Bron: CBS, EIB

 2008 2012 2013 2014 2015 20191

B&u
Totaal 147 126 116 112 114 129
Werknemers 114 90 80 76 78 91
Zelfstandigen 34 36 36 36 36 38

Mutatie (%)
Totaal 0,7 -4,5 -8 -3½ 2 3½
Werknemers -0,9 -8,2 -11 -5 2½ 4
Zelfstandigen 6,3 5,9 0 0 0 1½

Gww
Totaal 59 61 60 60 60 62
Werknemers 55 57 56 56 56 58
Zelfstandigen 4 4 4 4 4 5

Mutatie (%)
Totaal 1,7 1,6 -1½ 0 0 1
Werknemers 1,9 0,0 -2 0 0 ½
Zelfstandigen 0 0,0 0 0 0 6½

Gespecialiseerde bouw
Totaal 269 252 236 230 233 266
Werknemers 210 188 172 166 169 194
Zelfstandigen 59 64 64 64 64 72

Mutatie (%)
Totaal 1,5 -0,8 -6½ -2½ 1½ 3½
Werknemers 0,5 -3,1 -8 -3½ 2½ 3½
Zelfstandigen 5,4 6,7 0 0 0 3

1 Mutaties betreffen het gemiddelde per jaar over 2016-2019

is tussen 2001 en 2011 bijna verdubbeld van 8% naar 15%. Tegelijkertijd is het 
aandeel jongeren in de bouwnijverheid door een verminderde instroom 
afgenomen. Daardoor is er niet alleen sprake van vergrijzing maar ook van 
ontgroening. De gemiddelde leeftijd van de werkzame personen in de bouwnij-
verheid (werknemers en zelfstandigen) is toegenomen van 37,4 jaar in 2001 
naar 40,6 jaar in 2011 (CBS). De verhouding van het aantal 50 tot 60 jarigen in 
de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van het aantal 30 tot 40 jarigen in 
de werkzame beroepsbevolking nam in diezelfde periode toe van 0,57 tot 0,84. 
In de toekomst zal de vervangingsvraag hierdoor in omvang toenemen.
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Als de bouwproductie op middellange termijn weer aantrekt, zullen bedrijven 
de toegenomen vraag door het aannemen van personeel opvangen. Om de 
vraag als gevolg van de natuurlijke uitstroom en de groei van de werkgelegen-
heid op te vangen is voldoende instroom nodig. De groep leerlingen die jaarlijks 
vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt betreedt, vormt een belangrijke aanbods-
categorie (natuurlijke instroom). Gegeven het opleidingsniveau van werkne-
mers in de bouw zijn de bouwgerichte opleidingen in het VMBO, MBO en HBO 
het meest relevant (tabel 6.3). In het VMBO is de opleiding bouwtechniek 
binnen de afdeling techniek de belangrijkste richting voor de bouwsector. 
Tussen 2008 en 2012 is het aantal leerlingen met maar liefst 42% afgenomen. 
Ook bij andere (technische) richtingen in het VMBO daalde het aantal leerlin-
gen. De daling bij de bouwgerelateerde opleidingen was echter veel sterker. Na 
het behalen van het VMBO diploma gaat het merendeel verder studeren. 
Slechts een beperkt deel van de VMBO-gediplomeerden betreedt direct de 
arbeidsmarkt. 

De bouwgerelateerde opleidingen (bouwtechniek en bouw-breed) aan het 
VMBO zijn de belangrijkste toeleverancier van leerlingen voor de bouwoplei-
dingen op het MBO. Het MBO is qua leerlingenaantallen de grootste leverancier 
voor de bouw. Ook in het MBO is het leerlingenaantal in de bouwgerelateerde 
opleidingen met bijna 30% drastisch afgenomen. 
De opleidingen in het MBO kunnen worden onderscheiden naar het karakter 
van de opleiding, namelijk de beroepsopleidende leerwegen (BOL ) en de 
beroepsbegeleidende leerwegen (BBL) waarbij het accent op de praktijkvorming 
ligt. Over het algemeen blijkt een deel van de leerlingenstroom tijdens een 
economische teruggang van de BBL-leerweg naar de BOL-leerweg te verschui-
ven. Ook in de huidige crisis is dat het geval. Leerlingen krijgen moeilijk een 
werkplek en kiezen er al dan niet noodgedwongen voor meer dagen op school 
door te brengen. Het aantal leerlingen in de BBL-opleidingen daalde tussen 
2008 en 2012 met 43%. Daarentegen daalde het aantal leerlingen in de BOL-
opleidingen met 3% licht. Bij het aantrekken van de productie zal waarschijn-
lijk weer een omgekeerde verschuiving van BOL naar BBL plaatsvinden. 
In tegenstelling tot de bouwopleidingen in het VMBO en MBO daalde het 
leerlingenaantal in het HBO op het terrein van bouw en infra slechtst met 2%. 
Aan de ene kant word dit verklaard door het toenemende aandeel leerlingen 
binnen het voortgezet onderwijs dat voor HAVO/VWO kiest. Aan de andere kant 
is er een toegenomen instroom vanuit de BOL.

De schoolverlaters kunnen deels in de benodigde instroom voorzien. Een deel 
van de leerlingen betreedt namelijk niet direct na het afstuderen de arbeids-
markt maar kiest ervoor verder te studeren. Daarnaast komt uiteindelijk 
ongeveer de helft van de schoolverlaters in de bouwsector terecht. Een groot 
deel gaat buiten de bouw aan het werk. Uitgaande van een vierjarige oplei-
dingsduur en dat de helft van de leerlingen in de bouw terecht komt, levert het 
huidige leerlingenaantal ongeveer 3.500 gediplomeerden per jaar op. Dat is niet 
voldoende om de jaarlijkse natuurlijke uitstroom op te vangen. Naast het 
opvangen van de natuurlijke uitstroom door pensionering en arbeidsonge-
schiktheid is op middellange termijn ook instroom nodig om aan de werkgele-
genheidsgroei te kunnen voldoen. Er is dan ook extra inspanning nodig om een 
herstel van het leerlingenaantal te realiseren. 
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Naast de natuurlijke instroom door gediplomeerde schoolverlaters kan ook uit 
de tijdens de crisis opgebouwde arbeidsreserve worden geput. Daarbij hebben 
de meest productieve bouwwerklozen uit de gemiddelde leeftijdscategorie de 
grootste kans op terugkeer naar de bouw. Voor die categorie zijn de werkhervat-
tingskansen het grootst. Ook jongere werklozen kennen een hoge werkhervat-
tingskans. Dat betekent echter ook dat jongeren ook makkelijker buiten de 
bouw aan het werk kunnen komen. Aangezien zij nog niet hun hoogste ar-
beidsproductiviteit bereikt hebben, zullen zij wellicht minder gauw terugkeren 
naar de bouw. De werkloosheid onder ouderen (55+) is tijdens de crisis sterk 
toegenomen. Gelet op de lage werkhervattingskans van ouderen zal deze 
categorie waarschijnlijk maar een beperkte arbeidscapaciteit gaan leveren. Het 
herstel van de arbeidsproductiviteit en de tijdens de crisis opgebouwde ar-
beidsreserve kan in de eerste jaren de instroom deels opvangen, maar herstel 
van de leerlingeninstroom blijft dan noodzakelijk. 

Met de instroom van schoolverlaters zal het aandeel jongeren in de bouw weer 
iets toenemen. De gemiddelde leeftijdscategorieën nemen op middellange 
termijn licht af door de  achtergebleven instroom van jongeren tijdens de crisis. 
Door de veroudering en het feit dat ouderen langer door moeten werken neemt 
het aandeel ouderen in de toekomst verder 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. 

Tabel 6.3 Aantal deelnemers bouwopleidingen, stand per 1 oktober

Bron: Bron: DUO, bewerkt door Fundeon

Onderwijs 2008 2009 2010 2011 2012

Vmbo (BWI1 en Bouwbreed)  9.754 8.607 7.393 6.431 5.690
Mbo 23.324 23.401 20.738 18.952 16.628
BBL 14.950 13.888 11.985 10.964 8.525
BOL 8.316 8.841 8.753 7.988 8.103
Hbo (ad, bachelor en master) 12.169 12.518 12.629 12.453 11.921

Totaal  45.247 44.526 40.760 37.836 34.239

1 Bouwen, Wonen en Interieur
2 Voorlopig
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Werkgelegenheidsontwikkeling 2008-2013
Ook in de uitvoerende bouw is het arbeidsvolume van werknemers in de 
periode 2008-2013 sterk afgenomen (tabel 6.4). In totaal daalde het arbeidsvo-
lume in die periode van ruim 174.000 arbeidsjaren naar iets minder dan 
120.000. Dat komt neer op een verlies van 30%. Naast de conjuncturele ontwik-
keling is er de laatste jaren sprake van een sterkere daling van de werkgelegen-
heid in de uitvoerende bouw dan in de gehele bouwnijverheid (zie !guur 6.4). 
Het werkgelegenheidsverlies van werknemers in de uitvoerende bouw was de 
afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld ruim drie procentpunt sterker dan bij de 
werknemers in de totale bouwnijverheid (!guur 6.3). Vooral het aandeel van de 
CAO Bouw is sterk afgenomen.

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, werkvoorbereiders, ander kader-
personeel en administratief personeel. De werkgelegenheidsontwikkeling van 
deze twee categorieën wordt in tabel 6.4 weergegeven. 

De werkgelegenheid van werknemers met een bouwplaatsberoep is tussen 
2008 en 2013 met bijna 45.000 arbeidsjaren afgenomen (-37%). Naar beroeps-
groep bezien is de werkgelegenheid van timmerlieden, metselaars en voegers/
tegelzetters door de zware klappen in de b&u en de gespecialiseerde bouw 

Bron: EIB

Figuur 6.3 Ontwikkeling arbeidsvolume naar CAO, 2002-2013 
 (arbeidsjaren) 

Bron: CBS, EIB
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Bron: EIB

Tabel 6.4 Ontwikkeling werkgelegenheid werknemers uitvoerende bouw
 naar beroepsgroep, 2008-2019 (arbeidsjaren)

 2008 2012 2013 2014 2015 20191

Timmerlieden 51.700 35.400 29.300 27.200 27.800 32.400
Metselaars 8.700 5.200 3.900 3.600 3.800 4.700
Voegers/tegelzetters 3.200 2.300 1.800 1.700 1.700 1.800
Dakdekkers 4.800 3.800 3.300 3.200 3.200 3.300
Wegenbouwers 2.700 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100
Straatmakers 4.800 3.500 3.100 3.000 3.000 3.200
Machinisten/ monteurs  6.300 6.100 5.800 5.700 5.700 5.800
Overig 
bouwplaatspersoneel 37.300 28.600 25.600 24.500 24.300 24.500
Totaal bouwplaats 119.500 87.000 74.900 71.000 71.600 77.700

Leidinggevenden  21.100 18.100 17.000 16.400 16.400 17.200
Kader 16.800 15.600 14.800 14.200 14.200 15.100
Administratief personeel 16.900 14.100 13.100 12.600 12.600 13.500
Totaal UTA  54.900 47.900 45.000 43.200 43.200 45.800

Totaal 174.400 134.900 119.900 114.200 114.800 123.600

Mutaties (%)
Timmerlieden  -14,1 -17 -7 2 4
Metselaars  -19,4 -25 -7½ 6 7
Voegers/tegelzetters  2,0 -21½ -5½ 0 1½
Dakdekkers  -7,7 -13, -3 0 1
Wegenbouwers  -9,5 -4½ 0 0 0
Straatmakers  -12,8 -11½ -3 0 1½
Machinisten/ monteurs   -2,8 -5 -1½ 0 ½
Overig 
bouwplaatspersoneel  -7,5 -10½ -4½ -1 0
Totaal bouwplaats  -10,8 -14 -5 1 2

Leidinggevenden   -5,4 -6 -3½ 0 1
Kader  -3,7 -5 -4 0 1½
Administratief personeel  -5,5 -7 -4 0 2
Totaal UTA   -4,9 -6 -4 0 1½

Totaal   -8,8 -11 -4,5 ½ 2

1 Mutaties betreffen het gemiddelde per jaar over 2016-2019
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relatief het sterkst gedaald. Tussen 2008 en 2013 nam de werkgelegenheid van 
deze beroepsgroepen met meer dan 40% af. De daling van het bouwplaatsper-
soneel is niet iets van de laatste jaren. Al sinds 2000 neemt het arbeidsvolume 
van werknemers met een bouwplaatsberoep in de uitvoerende bouw af. Het 
arbeidsvolume van het UTA-personeel nam tussen 2008 en 2013 met 18% 
relatief minder sterk af. In totaal nam het arbeidsvolume van die categorie met 
bijna 10.000 arbeidsjaren af. Het arbeidsvolume van het UTA-personeel bleef in 
tegenstelling tot dat van het bouwplaatspersoneel tot 2009 jaarlijks stijgen en 
is daarna ook afgenomen. Het aandeel UTA-personeel is over de jaren heen toe-
genomen. 

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 
voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar beroepsgroep. De werkgele-
genheid in de uitvoerende bouw daalt in 2014 met 4½% verder naar 114.000 
arbeidsjaren. Die daling slaat in alle beroepsgroepen neer, maar is sterker onder 
het bouwplaatspersoneel dan het UTA-personeel (tabel 6.4). Net als in de totale 
bouwnijverheid wordt in 2014 het dieptepunt bereikt. In navolging van de 
ontwikkelingen in de b&u en de gespecialiseerde bouw doet zich de sterkste 
afname bij de timmerlieden, metselaars en voegers/tegelzetters voor. In 2015 
zal de werkgelegenheid onder werknemers in de uitvoerende bouw licht 
groeien. De groei doet zich vooral bij de timmerlieden en metselaars voor, die 
in 2015 pro"teren van het relatief sterkere herstel in de woningbouw. 

Vooruitzichten op middellange termijn 
Net als in de totale bouwnijverheid zal de werkgelegenheid in de uitvoerende 
bouw op middellange termijn weer aantrekken. De werkgelegenheid in de 
uitvoerende bouw neemt in de periode 2016-2019 jaarlijks gemiddeld 2% toe. 
Daarbij is de gemiddelde groei voor het bouwplaatspersoneel en het UTA-per-
soneel ongeveer even sterk. Binnen de categorie bouwplaatspersoneel pro"te-
ren vooral de metselaars, straatmakers en timmerlieden van de opleving. Dat 
zijn de beroepsgroepen die tijdens de crisis het zwaarst zijn getroffen en op 
middellange termijn relatief sterker zullen herstellen. Ondanks het herstel op 
middellange termijn blijft het arbeidsvolume in de uitvoerende bouw net als in 
de totale bouwnijverheid onder het niveau van 2008 ("guur 6.4). 

Regio
Door verschillen in de regionale bouwproductieontwikkeling verschilt de 
werkgelegenheidsontwikkeling naar regio (tabel 6.5). In 2013 was de werkgele-
genheidsdaling van werknemers in de uitvoerende bouw in de regio Noord en 
Oost veel sterker dan in de rest van het land. Ook in 2014 neemt de werkgele-
genheid in die regio’s sterker af dan gemiddeld. 
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Tabel 6.5 Ontwikkeling van de werkgelegenheid van werknemers 
 uitvoerende bouw 2012-2014

Bron: EIB

 Arbeidsvolume Jaarlijkse
  mutaties (%)

 2012 2013 2014 2013 2014

Noord 10.500 8.900 8.100 -15 -9
Oost 32.400 28.100 25.900 -13 -7½
Randstad noord 35.200 31.800 31.400 -9½ -1
Randstad Zuid 24.700 22.300 21.600 -9½ -3
Zuid  32.100 28.800 27.200 -10 -5½

Totaal 134.900 119.900 114.200 -11 -4½

Bron: EIB

Figuur 6.4 Ontwikkeling werknemers uitvoerende bouw afgezet tegen
 ontwikkeling werknemers totale bouwnijverheid, 2000-2019, 
 2000=100

Bron: EIB
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7 Een behoedzame variant

De bouwproductie zal naar verwachting vanaf 2015 een sterke groei laten zien van 
gemiddeld 4% per jaar over de periode 2015-2019. Ramingen zijn altijd met onzeker-
heden omgeven. Als het herstel een half jaar langer op zich laat wachten en de 
economische en demogra�sche groei achterblijft op de prognoses van het CPB en het 
CBS, dan heeft dit ook gevolgen voor de bouwproductie. In dit geval moet voor 2014 
opnieuw rekening worden gehouden met een krimp van de bouwproductie en zal pas 
na 2016 de bouwproductie en de werkgelegenheid gaan herstellen. Met uitzondering 
van de utiliteitsbouw, waar de combinatie van lage benuttingsgraden van het vastgoed 
en lage economische groei de noodzaak tot investeringen beperken, zal in de andere 
onderdelen van de bouw dan ook nog sprake zijn van een stevig herstel. Wel zal door 
herstel van de productiviteit op middellange termijn de groei van de werkgelegenheid 
sterk achterblijven.

In de voorgaande hoofdstukken zijn de basisramingen beschreven voor de 
periode 2014-2019. Bij de basisraming is er vanuit gegaan dat het herstel zich 
medio 2014 inzet en dat het herstel zich hierna snel en krachtig ontwikkelt 
richting niveaus die passen bij de structurele demogra!sche en economische 
groeipaden. De ramingen zijn echter met onzekerheden omgeven. Het is niet 
uit te sluiten dat het herstel later en voorzichtiger inzet. Om de gevolgen 
hiervan voor de bouwsector te illustreren wordt in dit hoofdstuk een behoed-
zame variant beschreven.

7.1 Uitgangspunten

In de behoedzame variant wordt uitgegaan van een later herstel en ook een 
gematigdere economische en demogra!sche groei op middellange termijn. 
Terwijl in de basisraming het herstel voor de zomer van dit jaar inzet en in de 
tweede helft van het jaar sterk aan kracht wint, laat het herstel in het behoed-
zame scenario nog een half jaar op zich wachten. 

In het behoedzame scenario is uitgegaan van jaarlijks ½-procent minder 
economische groei ten opzichte van de uitgangspunten van het CPB. Dit lijkt op 
jaarbasis misschien niet veel, maar aan het eind van de periode ligt het BBP-
niveau wel 3% lager dan in de basisraming (€ 650 miljard in plaats van € 669 
miljard). 

Bij de basisraming zijn de huishoudensprognoses van het CBS als uitgangspunt 
genomen. De groei van het aantal huishoudens bepaalt de structurele omvang 
van de woningvoorraad. In de behoedzame variant is verondersteld dat het 
aantal huishoudens minder sterk groeit. 
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7.2 Effecten bouwproductie

In tabel 7.1 zijn de ontwikkelingen van de bouwproductie per sector voor de 
periode 2015-2019 voor zowel de basisraming als de behoedzame variant 
weergegeven.

Tabel 7.1 Bouwproductie per sector volgens basisraming en bij een 
 behoedzame variant, 2015-2019, jaarlijkse 
 volumeontwikkeling in procenten

Bron: EIB

 Basisraming Behoedzame 
  variant

 2015 20191 2015 20191

Woningbouw 9½ 8½ 2 6½
- nieuwbouw 17 10½ 6 9
- herstel en verbouw -1½ 5 -3½ 2

Utiliteitsbouw 3 2 -1½ 1½
- nieuwbouw 2½ 2 -3 1
- herstel en verbouw 3½ 2½ 1 2

Onderhoud gebouwen 0 1½ -1 1

GWW 2½ 2½ 1 1
- nieuwbouw en herstel 2½ 2 1 1
- onderhoud 1½ 2½ 1 1

Totaal bouw 4 4 ½ 2½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2016-2019

Bij de behoedzame uitgangspunten zet in 2014 de krimp door en neemt de 
totale bouwproductie met 2% af. De krimp is vooral geconcentreerd bij de 
nieuwbouw van woningen. Bij de utiliteitsbouw, onderhoud van gebouwen en 
de gww is sprake van stabilisatie. 

In 2015 is met een groei van de totale bouwproductie van ½% nauwelijks sprake 
van groei. Alleen de nieuwbouw van woningen laat dan onder druk van de lang 
uitgestelde verhuiswensen al een fors herstel zien. Het uitblijven van econo-
misch herstel zet in dat jaar de utiliteitsbouwproductie en het onderhoud van 
gebouwen verder onder druk. 

Na 2015 treedt ook in de behoedzame variant het herstel op, zij het met gemid-
deld 2½% per jaar gematigder dan in de basisraming. Alleen bij de woningbouw 
is sprake van een dynamisch herstel, maar wel minder sterk dan in de basisra-
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ming. Met gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van rond 1% blijft het herstel 
bij de andere onderdelen van de bouwproductie hierbij sterk achter en komt de 
totale bouwproductie in 2019 iets boven het niveau van 2010 uit. In �guur 7.1 is 
het verschil in volumeontwikkeling van de totale bouwproductie tussen de 
basisraming en de behoedzame variant geïllustreerd.

7.2.1  Woningbouw

Op basis van een aantal indicatoren lijken de condities op de woningmarkt zich 
te verbeteren. De hypotheekrente is in 2013 met grofweg 50 basispunten 
gedaald. De huizenprijsdaling vlakt in de laatste maanden af en in sommige 
regio’s is zelfs sprake van enig prijsherstel. De aankopen van nieuwbouwwo-
ningen bereikten begin 2013 het dieptepunt, maar lieten in het tweede kwartaal 
al een fors herstel zien. Het aantal verkopen van bestaande woningen liep in 
2013 op en herstelde het consumentenvertrouwen. 
De centrale vraag is hoe snel dit doorwerkt op het aantal vergunningen om 
vervolgens tot hogere woningbouwproductie en meer gereedmeldingen te 
leiden. In de basisraming is verondersteld dat de vergunningen snel en krachtig 
zullen reageren, zoals ook in het begin van 2011 heeft plaatsgevonden. Het is 
echter ook mogelijk - mede onder invloed van het overheidsbeleid - dat de 
doorwerking naar het aantal vergunningen minder snel en ook minder krachtig 
plaatsvindt dan in de basisraming is aangenomen.

Bron: EIB

Figuur 7.1 Volumeontwikkeling totale bouwproductie volgens de 
 basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019
 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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In de behoedzame variant treedt het herstel van de vergunningen een half jaar 
later op. Bovendien is aangenomen dat onder invloed van de slechtere econo-
mische ontwikkeling de huishoudenstoename met 5.000 achterblijft bij de 
trendmatige huishoudensprognose van het CBS, en de leeftijd waarop huishou-
dens een zelfstandig woonruimte betreden nog verder oploopt. 

In �guur 7.2 is de volumeontwikkeling van de woningbouwproductie van zowel 
de basisraming als de behoedzame variant weergegeven. In de behoedzame 
variant treedt het herstel ook in 2015 op, maar dit herstel is veel minder 
krachtig dan in de basisraming. De jaarlijkse procentuele groei van gemiddeld 
5% in de periode 2016-2019 is desalniettemin nog steeds krachtiger dan die in 
de overige sectoren. Hoewel de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad 
(nieuwbouw minus sloop) in dit scenario sterk achterblijft bij de huishoudens- 
toename ligt het niveau van de gereedmeldingen toch aanzienlijk hoger dan de 
niveaus van de afgelopen jaren. Hierin weerspiegelt zich de extreme terugval 
van de woningbouwproductie in deze periode. Zelfs bij zeer behoedzame 
uitgangspunten zal de productie betekenisvol gaan toenemen op middellange 
termijn.

Bron: EIB

Figuur 7.2 Volumeontwikkeling woningbouwproductie volgens de 
 basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019 
 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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7.2.2  Utiliteitsbouw

Voor de utiliteitsbouw kan de onzekerheid rond de economische ontwikkelin-
gen grote invloed hebben op de bouwproductie in deze sector.

Voor de investeringen in de gebouwenvoorraad van marksectoren geldt dat 
deze meer dan evenredig oplopen met de economische groei. Dit geldt in het 
algemeen, maar bij de huidige lage benuttingsgraden is eerst groei nodig om 
tot normale bezettingsgraden te komen. De groei werkt dan ook niet lineair 
door naar de investeringen in gebouwen: een iets lagere BBP-groei drukt de 
investeringen in gebouwen dus relatief sterk. Bovendien speelt hierbij dat niet 
alleen door de crisis de benuttingsgraden zijn afgenomen, maar dat ook door 
structurele factoren leegstand is ontstaan bij kantoren en winkels. Pas als de 
onderbenutting van de bestaande gebouwenvoorraad is geabsorbeerd, is er 
ruimte voor meer nieuwbouw. 

Bij de budgetsectoren is de directe invloed van economische groei op de 
investeringen minder groot. De lagere economische groei heeft vooral invloed 
op de beschikbare budgetten en kan aanleiding zijn voor investeerders om 
vanwege risico’s rond de investeringen terughoudender te investeren. Bij 
zorggebouwen speelt de onzekerheid rond de gevolgen van de bekostigingssys-
tematiek van de gebouwen. In de behoedzame variant is verondersteld dat de 
investeerders voorzichter zijn, waardoor de investeringen minder sterk groeien 
dan in de basisraming.

Bron: EIB

Figuur 7.3 Gereedmeldingen nieuwbouwwoningen volgens de 
 basisraming en bij een behoedzame variant (duizend 
 woningen), 2008-2009

Bron: EIB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Basisraming Behoedzame variant



114

Bron: EIB

Figuur 7.4 Volumeontwikkeling utiliteitsbouwproductie volgens de 
 basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019 
 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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Bron: EIB

Figuur 7.5 Volumeontwikkeling onderhoud van gebouwen volgens de
 basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019 
 (miljard euro, prijzen 2012)

Bron: EIB
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Uit �guur 7.4 komt naar voren dat de lagere economische groei in de utiliteits-
bouw zorgt voor een verdere daling van de productie in 2015 en dat pas vanaf 
2017 sprake zal zijn van een zeer bescheiden groei. Het niveau komt in deze 
variant in 2019 niet boven het niveau van het afgelopen jaar uit.

7.2.3  Onderhoud gebouwen

Het onderhoud van gebouwen is van alle onderdelen van de bouwproductie het 
minst volatiel. Naast inkomen en koopkracht draagt ook de groei van de gebouwen-
voorraad bij aan een gestaag toenemende onderhoudsproductie. De lagere 
economische groei leidt bij de onderhoudsproductie van gebouwen tot een 
lichte volumedaling in 2015. Vanaf 2016 neemt de onderhoudsproductie jaarlijks 
met gemiddeld 1% toe, hetgeen slechts ½% lager ligt dan in de basisraming.

7.2.4  Grond-, water- en wegenbouw

Bij de gww werkt een lagere economische groei en trager herstel bij de woning-
markt langs twee kanalen door op de bouwproductie. In de eerste plaats leidt 
minder economische groei via minder (belasting)inkomsten tot minder budget-
taire ruimte voor investeringen bij de overheden. Hiernaast leidt minder 
nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen tot minder investeringen in 
de aanleg van riolen en wegen op nieuwbouwlocaties door gemeenten.Terwijl 
in de basisraming de gww-productie in 2019 uitkomt op het niveau van voor de 
crisis, zal het gat in een behoedzame variant dan voor de helft zijn ingelopen.

Bron: EIB

Figuur 7.6 Volumeontwikkeling gww-productie volgens de basisraming 
 en bij een behoedzame variant, 2008-2019 (miljard euro, 
 prijzen 2012)

Bron: EIB
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7.3 Effecten werkgelegenheid

De effecten van een lagere productiegroei zullen op middellange termijn vooral 
doorwerken richting de arbeidsvraag. Op korte termijn kunnen er belangrijke 
effecten zijn op de productiviteit, maar op middellange termijn slaan de 
effecten vooral neer bij de werkgelegenheid. 

In het behoedzame scenario daalt de werkgelegenheid in 2015 en 2016, waarna 
het dieptepunt wordt bereikt. Vanaf 2016 treedt maar een licht herstel op van 
de werkgelegenheid.

7.4 Overige onzekerheden

Bij de ramingen spelen onzekerheden rond de timing en kracht van het herstel 
een belangrijke rol. Met de uitwerking van een behoedzame variant is geïllus-
treerd dat het herstel van de productie en werkgelegenheid onder minder 
gunstige economische condities voor het huidige jaar en de komende jaren kan 
achterblijven bij de in de voorgaande hoofdstukken beschreven ontwikkelin-
gen. Toch zal dan voor bijna alle onderdelen van de bouwproductie nog steeds 
sprake zijn van herstel. Alleen bij de utiliteitsbouw, waar lage benuttingsgraden 
van het vastgoed in de marktsectoren en onzekerheden rond de bekostigings-
systematiek bij zorginstellingen domineren, kan het herstel sterk achterblijven. 
Overigens is het ook goed mogelijk dat het herstel zich voorspoediger zal 
ontwikkelen dan in de basisraming.

Bron: EIB

Figuur 7.7 Ontwikkeling werkgelegenheid in de bouwnijverheid volgens 
 de basisraming en bij een behoedzame variant, 2008-2019 
 (duizend arbeidsjaren)

Bron: EIB
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Naast de hierboven beschreven onzekerheden speelt bij de ramingen ook de 
invloed van beleidsmaatregelen een rol. In de afgelopen jaren is met name 
rond de woningmarkt een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Een deel 
van het effect is door anticipatiegedrag al in de vraag neergeslagen. De precieze 
doorwerking van de nog lopende beleidsaanpassingen is echter met onzeker-
heid omgeven. Daarnaast zijn eventuele nieuwe maatregelen een bron van 
onzekerheid. Zo vormde de niet eerder voorziene aanpassing van de hypo-
theekrenteaftrek een belangrijke tegenvaller voor de ontwikkeling van de 
woningbouwproductie in 2012 en 2013. Tenslotte is ook de renteontwikkeling, 
in het bijzonder de hypotheekrente, van belang voor de ontwikkelingen op de 
woningmarkt. Voor de gww-sector kan nadere besluitvorming rond nationale 
en decentrale infrastructurele budgetten een rol van betekenis spelen.
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Sinds 2008 is de bouwproductie met bijna een kwart gedaald en is de 

werkgelegenheid in de bouw met 70.000 arbeidsjaren teruggelopen. Vooral in 

de afgelopen twee jaar is de werkgelegenheid sterk teruggelopen, veel meer 

dan in andere sectoren van de Nederlandse economie. Er zijn de laatste tijd 

steeds vaker geluiden dat de bodem is bereikt en dat de weg omhoog zou 

kunnen worden ingeslagen.

Is het herstel inderdaad aanstaande? Zijn er harde gegevens die dit 

onderbouwen of is er vooral sprake van ‘wishful thinking’? Wordt 2014 het 

keerpunt of zal het herstel langer op zich laten wachten?

Als het herstel eenmaal inzet, hoe ziet dit er dan uit? Gaan we de komende 

jaren geleidelijk weer richting productieniveaus die voor de crisis werden 

gerealiseerd of blijven we hier structureel bij achter? Hoe ziet het herstel 

er uit voor de verschillende onderdelen van de bouw? Welke segmenten 

zullen de sterkste groei vertonen en waar blijft de productie zich relatief 

zwak ontwikkelen? Wat is de betekenis van economische groei, koopkracht 

en overheidsbeleid voor de ontwikkelingen in de bouw? Hoe staat de 

bouwarbeidsmarkt er voor bij een weer aantrekkende vraag? Dreigt dan een 

personeelstekort?

Bij het overheidsbeleid wordt deze keer speciale aandacht besteed aan het 

woningmarktbeleid in internationaal perspectief. Wat is het beeld van het 

in Nederland gevoerde beleid en hoe verhoudt zich dit tot het beleid rond de 

woningmarkt in andere landen in Europa?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid 2014’.


