PERSBERICHT
VBA-barometer: een grote meerderheid van de bazen maakt zich zorgen
om de toekomst

Sint-Pieters-Woluwe, 31 maart 2015 – De Vereniging der Belgische Aannemers van
Grote Bouwwerken publiceert vandaag de resultaten van haar jaarlijkse barometer
“Het vertrouwen van de bestuurders van de aannemers van grote bouwwerken”.
Bezorgdheid en sombere vooruitzichten:
• 68% van de bestuurders maakt zich zorgen om de toekomst van zijn of haar
onderneming;
• 1 onderneming op 3 zou in de loop van de volgende 12 maanden personeel moeten
ontslaan;
• gebrek aan politieke visie op lange termijn wordt door de Belgische bazen met de
vinger gewezen.
De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken, VBA, publiceert vandaag
de resultaten van haar jaarlijkse barometer “Het vertrouwen van de bestuurders van
de aannemers van grote bouwwerken”.
De VBA vertegenwoordigt de 60 grootste aannemers die actief zijn binnen de burgerlijke
bouwkunde en de bouw, goed voor een totaal omzetcijfer van 9 miljard euro of 15% van
de bouwsector.
De barometer 2015 van de VBA weerspiegelt het pessimisme en de bezorgdheid van de
bestuurders van de aannemers van grote bouwwerken. Sombere vooruitzichten ook wat
tewerkstelling betreft, want één derde van de aannemers zou in de loop van de volgende
12 maanden mensen moeten ontslaan. Deze ontslagen zouden dan nog bovenop de
ongeveer 14.800 banen komen die de voorbije 5 jaar al verloren gegaan zijn binnen de
bouwsector.

68% van de bazen van de aannemers maakt zich zorgen
68% van de bazen van aannemers van grote bouwwerken
beweert zich zorgen te maken (52% heel bezorgd en 16%
bezorgd) over de toekomst van zijn of haar onderneming
op middellange termijn. De bezorgdheid neemt dus sterk
toe bij de grote aannemers binnen de bouw, want in 2014
verklaarde slechts 36% zich zorgen te maken.
27% van de bazen heeft een matig vertrouwen en 5% een
volledig vertrouwen in de toekomst.
De belangrijkste redenen voor deze bezorgdheid zijn, in
volgorde:
• de prijzenconcurrentie voor 66%;
Vertrouwen in het sociaal- • het gebrek aan openbare investeringen in 57% van de
economisch klimaat
gevallen;
• het tekort aan geschoolde werkkrachten voor 24%;
(1) 52% Heel bezorgd
• de veiligheid op de werven voor 23%;
(2) 16% Bezorgd
• en de vertragingen van de betalingen voor 19%.
(3) 27% Matig vertrouwen
De
bestelboeken
zijn
inderdaad
leeg,
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openbare
(4) 5% Volledig vertrouwen
aanbestedingen bevinden zich op een dood punt en projecten
word en steeds weer op de lange baan geschoven.

1 onderneming op 3 verwacht personeel te moeten ontslaan

Tewerkstelling in de komende
12 maanden
(1) 32% Ontslaan
(2) 32% Status quo
(3) 23% Aanwerven
(4) 13% Openstaande
vacatures

De eerste gevolgen van de daling van de bestellingen die in
2014 werd waargenomen beginnen zich te manifesteren. In
2014 meende 24% van de bazen personeel te moeten
ontslaan in de loop van de komende 12 maanden en in 2015
denkt 32% van de bazen binnen afzienbare tijd personeel
te moeten ontslaan. 32% van de aannemers zou in 2015 een
status quo moeten kunnen behouden. Het zal ook moeilijk
worden om geschoolde werkkrachten te vinden. 13% van de
vacatures blijft openstaan. Er komt goed nieuws van de
enkele aannemers die dit jaar van start gaan met nieuwe
werven en die bijgevolg mensen zullen moeten aanwerven
(23% van de aannemers).

De bazen binnen de bouwsector stellen een gebrek aan politieke visie
aan de kaak
Wanneer hen gevraagd wordt naar de oplossingen die er moeten komen om de
continuïteit van de openbare investeringen te garanderen, dan antwoorden de Belgische
bazen binnen de bouwsector:
• een politieke visie op lange termijn voor de openbare werken (54%);
• een financiering van de projecten door middel van Publiek-Privé Samenwerkingen (PPS)
(38%);
• het zoeken naar alternatieve financieringen (32%);
• de structurele vermindering van de courante overheidsuitgaven (24%);
• de tussenkomst van de privésector (24%);
• de uitvoering van het plan Junker (13%).

Over de VBA:
De VBA, de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken, is de vertegenwoordiger
en woordvoerder van de grote bouwbedrijven in België. De Vereniging groepeert 60 grote
aannemers binnen de sector. De VBA is lid van de Confederatie Bouw. www.adeb-vba.be
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