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VBA barometer

Pessimisme neemt toe

bij grote aannemers
In tegenstelling tot de resultaten van vorig jaar geeft de barometer van dit jaar aan dat
aannemers van grote bouwwerken bijzonder bezorgd zijn over de toekomst van onze sector
De gevolgen van de economische malaise laten zich voelen net zoals de invloed van goedkope
buitenlandse werkkrachten en een gebrek aan investeringen in grote openbare werken
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Mare Peeters links en Didier Cartage Voorzitter en Directeur Generaal van de VBA

Er heeft zich een sombere sfeer

genesteld in de moraal van de
grote aannemers en het ziet er
niet naar uit dat deze binnenkort

zal verdwijnen Dat kan geconcludeerd
worden uit de antwoorden van de meer

derheid van de bazen van de 60 grootste
Belgische bouwbedrijven die ondervraagd
werden voor de jaarlijkse barometer van
de VBA Didier Cartage Directeur Generaal
van de VBA bevestigt De cijfers zijn hele
maal niet goed In totaal gaf 68 van de
ondervraagde werkgevers aan bezorgd of
zelfs heel bezorgd te zijn over de toekomst

perspectieven in de bouwsector voor de
komende twaalf maanden Op het vlak
van werkgelegenheid zien we hetzelfde
verhaal terugkomen gezien de sterk
verminderde aanwervingskansen Terwijl
de barometer van 2014 toch een zeker opti
misme inhield blijkt dit jaar alleen maar
het tegenovergestelde te kloppen Slechts
23
van de ondervraagde bedrijven
gelooft het komende jaar bijkomend perso
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neel aan te werven wat minder dan de
helft is in vergelijking met vorig jaarl In

2014 dacht 50 van de bedrijven binnen
het jaar nieuw personeel aan te nemen
Erger nog ongeveer één ondernemer op
drie 32
is dit jaar van mening binnen
kort mensen te zullen moeten ontslaan Bij
de vorige enquête was dit slechts 24

RIXENSART De VBA verwijt Infrabel en de NMBS hun gebrek aan investeringen

Laagste overheids
investeringsgraad
in Europa
Er is een belangrijke factor die dit pessi
misme bij de bazen van grote bouwbedrij
ven kan verklaren volgens de VBA zijn er
lang niet genoeg publieke investeringen
Als we de Belgische situatie vergelijken
met andere lidstaten van de Europese
Unie investeert België slechts 1 6 van

het BBP bruto binnenlands product in
grote overheidsopdrachten Het Europese
gemiddelde hiervoor is 3
Dit is het
laagste niveau in Europa aldus Didier Car

tage die ook benadrukt dat in drie jaar
tijd het volume van de openbare aanbe
stedingen daalde met 30
Mare Peeters
Voorzitter van de VBA haalt twee voor

beelden aan die de moeilijkheden waar

de verschillende Belgische overheden
momenteel mee kampen duidelijk aanto
nen

NMBS en Infrabel hebben hun aan

bestedingen volledig stopgezet

Bovendien veroorzaken nog enkele andere
thema s bezorgdheid bij de leden van de
VBA Het gaat voornamelijk om het pro
bleem van de sociale dumping die de prijs

de prijzen bij overheidsopdrachten Deze
buitenlandse werknemers waarvoor geen
loonlasten betaald moeten worden in ons

land kosten gemiddeld 10 euro per uur
minder dan een Belgische werknemer
zegt Didier Cartage Hij herinnert de over
heid er ook aan dat de VBA grote voor
stander is van meer controle

De barome

ter toont eveneens aan dat de bazen van

grote bouwondernemingen bang zijn voor
een gebrek aan geschoolde arbeidskrach
ten 13 wil wel aanwerven maar vreest

hier niet in te slagen wegens een gebrek
aan geschoolde werknemers
IOBSOPDETOCHT

Al deze factoren in overweging genomen
wordt het duidelijk dat onze sector een moei

lijke toekomst tegemoet gaat de komende
jaren De VBA kondigt aan dat als de Staat
haar investeringszin niet terug opkrikt voor
grote projecten bijna 10 000 banen in de
gevarenzone komen tegen 2019 Om tot een
oplossing te komen is er nood aan een poli
tieke visie op lange termijn voor openbare
werken besluit Mare Peeters
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