Sectorstudie voorjaar 2018

Schilders-decorateurs profiteren mee van economische groei
•

Onbelast bijklussen niet voor schilder- en decoratiewerken, want dat is
regelrechte oneerlijke concurrentie!

Uit de jaarlijkse enquête van Bouwunie bij haar leden schilders-decorateurs blijkt dat ze
vooral rekenen op de kwaliteit van hun werk om het verschil te maken met de
concurrentie. Die concurrentie prijkt bij de zelfstandigen helemaal bovenaan het lijstje
met grootste knelpunten. De werkgevers hebben in de eerste plaats last van de
administratieve rompslomp en het tekort aan gekwalificeerde krachten. Maar ook daar is
de harde concurrentie en de prijsdruk die daaruit voortvloeit een doorn in het oog.
Het voorstel van de federale regering om bijklussers tot 500 euro per maand te laten
bijverdienen zonder daarop belastingen of sociale bijdragen te hoeven betalen, en zonder
enige garantie- of kwaliteitsverplichting naar de klant toe, vindt geen genade in hun
ogen. “Dit is oneerlijke concurrentie”, zegt 78% van de schilders-decorateurs. Bij de
zelfstandigen zonder personeel loopt dit percentage op tot 90%. Schilderwerken, en bij
uitbreiding alle bouwwerken, moeten uit deze regeling. Nog vóór ze wordt ingevoerd!
Bouwunie onderwierp de leden-schilder- en/of decoratiebedrijven aan een onderzoek om net zoals in
vorige jaren te peilen naar hun zorgen, aandachtspunten en opportuniteiten. Dit laat ons toe evoluties
te schetsen en veranderingen beter te duiden.
111 schilders-decorateurs vulden de vragenlijst in. 41% van hen heeft geen personeel in dienst. 42%
heeft 1 tot 4 werknemers, 7% 5 tot 9 werknemers en de overige 10% werken met 10 of meer.

Schilders in meer dan één branche actief
binnenschilderwerken
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buitenschilderwerken
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verkoop van producten en materialen
industriële schilderwerken
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Bijna alle ondervraagden zijn in meer dan één marktsegment actief. Ze doen quasi allemaal binnenen buitenschilderwerken en plaatsen wandbekleding. Het plaatsen van vloerbekleding behoort tot het
werkterrein van 64% van de schilder- en decoratiebedrijven. Slechts 11% doet industriële
schilderwerken maar dit is dan ook eerder een nichemarkt.
37% van de ondervraagden verkoopt zelf producten en materialen. 43% verzorgt het interieur en
doet aan binneninrichting.
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8 op 10 heeft vandaag voldoende tot te veel werk
De meerderheid van de ondervraagde schilder- en decoratiebedrijven heeft momenteel voldoende
werk. 22% heeft zelfs te veel om handen met de huidige bezetting en bedrijfsorganisatie. 18% heeft
te weinig werk. Dat is beter dan vorig jaar en vergelijkbaar met twee jaar geleden. En een pak beter
dan in 2014 toen maar liefst één op vier onvoldoende opdrachten had.
De economie groeit en de schilder- en decoratiesector pikt haar graantje mee.
Voor de volgende maanden ziet het er dan ook niet slecht uit. 49% zegt meer opdrachten in het
vooruitzicht te hebben. 4% geeft aan dat ze minder werk verwachten.
Van diegenen die meer werk verwachten, zegt 93% dat het om schilder- en decoratiewerken in
woningen gaat. 15% ziet ook een toename van binnenschilder- of decoratiewerken in niet-woningen.
Maar binnenkort kan er ook opnieuw buiten geschilderd worden en dat laat zich zien. 54% verwacht
meer buitenschilderwerken aan woningen en 13% aan andere gebouwen en constructies.
Meer werk kan ook de noodzaak aan meer samenwerking doen ontstaan. Een trend die de jongste
jaren trouwens toeneemt in de bouwsector en dus ook bij de schilder- en decoratiebedrijven. 84%
werkt al eens samen met andere schilder- of decoratiebedrijven. 31% vaak en 53% heel af en toe.
Dat is meer dan vorig jaar, toen 61% zei al eens samen te werken met collega’s waarvan 24% op
regelmatige basis.
66% van de samenwerkers doet dat bij pieken in het werkvolume. 40% bij grote opdrachten die ze
niet alleen aankunnen. 23% geeft specialisaties door.

Zware concurrentie zet prijzen onder druk
Wanneer we de schilders-decorateurs naar hun prijs voor werken in regie vragen (prijs per uur excl.
btw en materialen), krijgen we uiteraard een ander antwoord naargelang de grootte, de
personeelsbezetting, de organisatie en de werkregio van het bedrijf. De ondervraagde bedrijven
rekenen tussen de 30 en de 50 euro per uur aan als ze werken in regie uitvoeren. De zelfstandigen
(bedrijven zonder personeel) gemiddeld 37,14 euro per uur. De bedrijven met personeel 39,22 euro
per uur. Bij 2 op 3 zitten de verplaatsingskosten trouwens mee verrekend in dit uurtarief.
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68% zegt dat dit voor hen een correcte prijs is. Voor 16% is dat te laag. De overige 16% zegt dat dit
voor hen de juiste prijs is maar dat deze te hoog is voor de klanten en dat ze zichzelf hiermee vaak uit
de markt prijzen.
De druk op de prijzen en de bikkelharde concurrentie wordt door de meeste schilder- en
decoratiebedrijven als een serieuze bedreiging voor de toekomst van de sector gezien.
Wanneer we vragen wat ze als ernstigste problemen ervaren, dan komt bij de zelfstandigen een ander
antwoord uit de bus dan bij de werkgevers.
De zelfstandigen zetten de prijsdruk en de harde concurrentie op nummer één. En die concurrentie
neemt diverse vormen aan. Het gaat in de eerste plaats om concurrentie van buitenlandse
zelfstandigen en bedrijven. Daarnaast ook van de doe-het-zelf-sector en van fabrikanten en
leveranciers die zich steeds meer begeven op het terrein van de schilder- en decoratiebedrijven.
Ook de administratieve rompslomp, die al jaren een doorn in het oog is, staat erg hoog.

Bij de werkgevers staat de overvoed aan regels en paperassen helemaal bovenaan het
knelpuntenlijstje. Maar ook het vinden van gekwalificeerd personeel scoort als vanouds hoog en staat
op nummer twee. Een actie zoals SOS-Schilder op School van Bouwunie is alvast efficiënt om meer
leerlingen naar het schilderonderwijs te lokken, zegt 57%. Praktijkervaring opdoen is daarbij
essentieel. De werkgevers beseffen dat maar al te goed. En ook dat ze daar zelf ook voor moeten en
kunnen zorgen. 68% van de ondervraagde schilder- en decoratiebedrijven met personeel heeft al
eens een stagiair in het bedrijf. 8 op 10 van hen is zelfs bereid om verder te gaan en eventueel deel
te nemen aan het systeem van duaal leren waarbij de leerling 3 dagen per week bij hen werkt en
door hen begeleid wordt.
De prijsdruk en de harde concurrentie, in de eerste plaats van buitenlandse bedrijven maar ook van
doe-het-zelvers, vervolledigen de top vijf van knelpunten voor de werkgevers.
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Onbelast bijklussen is oneerlijke concurrentie
Het voorstel van de federale regering om bijklussers tot 500 euro per maand te laten bijverdienen
zonder daarop belastingen of sociale bijdragen te hoeven betalen, en zonder enige garantie- of
kwaliteitsverplichting naar de klant toe, vindt dan ook geen genade in de ogen van de schilder- en
decoratiebedrijven.. “Dit is oneerlijke concurrentie”, zegt 78% van de schilders-decorateurs. Bij de
zelfstandigen zonder personeel loopt dit percentage op tot 90%. Schilderwerken, en bij uitbreiding
alle bouwwerken, moeten uit deze regeling. Nog vóór ze wordt ingevoerd!
Wanneer de vestigingswet wordt afgeschaft – en dat zit er aan te komen – valt de laatste drempel om
te starten met een minimum aan kennis en beroepsbekwaamheid weg. Geen echt goede zaak in een
wereld waar de concurrentie hard en de prijsdruk hoog zijn. 89% zegt dat er dan nood is aan een
alternatief. Met dien verstande dat een uitgewerkt kwaliteitslabel veel te vrijblijvend en te duur is en
extra administratie oplevert.
Een andere vorm van knelpunt of probleem maar dan persoonlijker van aard zijn eventuele fysieke
klachten die de schilders en decorateurs hebben omwille van hun beroep. 68% zegt daar last van te
hebben of in de voorbije vijf jaar last van te hebben gehad. Het gaat dan vooral om rug- (56%), neken schouder (beiden 54%), en/of knieproblemen (44%). Ook de arm/elleboog (31%) en de pols
(27%) zijn blessure- en overbelastinggevoelige plekken.

Kwaliteit moet het verschil maken
Bij de vraag wat hun sterkste punt als schilder of decoratiebedrijf is om zich te onderscheiden van de
concurrentie, zet 86% “de kwaliteit van mijn werk” voorop. Het werken met kwaliteitsvolle producten,
en dus zo indirect ook kwaliteitsvol werk afleveren waarmee je het verschil kan maken tegenover
goedkopere concurrenten, staat op plaats twee.
Ook het aanbieden van een totaalaanpak (bv. naast schilderen, ook vloerbekleding en zonnewering of
gyprocwerken aanbieden aan de klant), de flexibiliteit en snelheid en het geven van persoonlijk advies
aan de klant worden genoemd als belangrijke sleutels tot succes.
5% speelt de prijs uit als concurrentievoordeel.
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Meer informatie
•

Sectoronderzoek: Anja Larik, economisch adviseur
tel. 02 588 42 11, mail anja.larik@bouwunie.be

•

Bouwunie Schilders-Decorateurs: Bart Verstraete
tel. 050 47 46 60, mail bart.verstraete@bouwunie.be
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