Bouwunie – bouwbarometer vierde kwartaal 2019

Vlaamse bouwondernemers blijven optimistisch
2019 was een goed jaar voor de Vlaamse bouwsector. 2020 start bijna even goed. Dat
blijkt uit de jongste bouwbarometerenquête van Bouwunie.

De bouwbarometer scoort ook in het laatste kwartaal van 2019 meer dan behoorlijk. 100,3 is weliswaar
een beetje lager dan in de vorige kwartalen, maar het blijft uitstekend. Het jaargemiddelde ligt bijgevolg
ook hoog: 100,7. Beter dan 2018 en beduidend beter dan in de jaren 2009-2017. Dat betekent dat de
Vlaamse bouwondernemers optimistisch zijn. Vooral het werkvolume blijft hoog. Ook de andere
parameters scoren goed. Grootste knelpunt is het gebrek aan vaklui. Er is veel werk en het
werkpotentieel voor de komende maanden en jaren blijft ook groot. Het klimaat en de ouderdom van
onze woningen maken extra investeringen noodzakelijk. Vraag is wie deze werken gaat uitvoeren.
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De bouw draait op volle toeren
21% van de Vlaamse bouwbedrijven heeft nu meer werk dan in het derde kwartaal van het 2019 toen
we ook al hoge cijfers noteerden. 18% heeft minder werk. Voor de toekomst verwacht 23% meer werk
en 18% minder.
Het orderboekje is goed gevuld. 37% heeft al zeker werk voor een paar weken. 46% zit goed voor 3
tot 6 maanden. Voor 9% is dat 6 tot 9 maanden. En 8% heeft al orders voor verder dan 9 maanden
vooruit. Dat is gemiddeld gezien wat minder ver vooruit dan in de eerste jaarhelft van 2019. Dit maakt
dat de wachhtijden inkorten.
De rendabiliteit van de bouwondernemingen vaart daar wel bij. Bij de grote meerderheid is aan de
rendabiliteit niet veel veranderd, maar 19% van de bouwondernemers zegt dat deze verbeterd is de
jongste tijd. 21% ziet zijn rendabiliteit (verder) verbeteren in de eerstvolgende weken en maanden.

Tekort aan werkkrachten
9% van de ondervraagde bouwbedrijven heeft recent extra mensen aangeworven. 15% is dat nog van
plan. Gemakkelijk wordt dat niet. De arbeidsmarkt is krap en goede werknemers zijn overal gegeerd.
Werkgevers hebben al meermaals gezegd dat het heel moeilijk is, zo niet onmogelijk, om iemand te
vinden. Dat is nu ook zo. Als we hen vragen een cijfer te geven van 1 op 10 om de moeilijkheidsgraad
aan te duiden, dan geeft bijna iedereen een 9 of een 10 op 10.

Concurrentie blijft scherp
Een ander hardnekkig knelpunt voor de Vlaamse bouwkmo is de scherpe concurrentie. 95% ervaart nog
altijd een minstens even hoog concurrentieniveau, ondanks het toegenomen werkvolume. 27% spreekt
zelfs van een verzwaring.

Tevreden over het eigen bedrijf
87% is min of meer tevreden over de algemene toestand van het eigen bedrijf. 55% is supertevreden.
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Over de algemene toestand van de economie zijn de meningen minder positief. 21% is er tevreden
over, maar 31% is uitgesproken ontevreden over de huidige situatie. Moeilijke politieke
onderhandelingen, een nakende Brexit, handelsconflicten, ... Die tasten het vertrouwen aan.

2020 wordt een goed jaar
2019 was voor 6% van de bouwondernemers een grand-cru-jaar en voor 46% een positief economisch
jaar. Er is maar 13% die negatief terugblikt op 2019.
2020 zal voor de meesten ook goed zijn. Voor 47% zelfs meer dan goed, want echt positief op
economisch vlak. 10% schat 2020 pessimistischer in.

Bouwunie maakt sinds 1996 de bouwbarometer op. Het is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse
kmo-bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de ruime bouwsector, d.i. ruwbouw, afwerking,
installatiesector en infrastructuurwerken.
Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100
wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur.
De huidige bouwbarometerenquête werd afgenomen in december 2019.

Info: Anja Larik, economisch adviseur Bouwunie, tel. 02 588 42 01, mail anja.larik@bouwunie.be
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