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Inleiding 

In aansluiting op 'Een orientatie over de ontwikkeling 
van de bouwproduktie' (september 1980) volgt thans 
'Van uitbreiding bouwproduktie naar instandhouding 
gebouwde omgeving'. De eerstgenoemde uitgave is herzien, 
de tweede is bijgewerkt. Beide zijn samengesteld ten 
behoeve van de colleges bouweconomie aan de TH Delft en 
de TH Eindhoven. 
De kern van de laatste informatie wordt gevormd door de 
twee eerste paragrafen. 
'Een keerpunt in de produktie' heeft betrekking op de 
veranderende relatie tussen de omvang van de bouwproduktie 
en de groei van de voorraad bouwwerken. Deze paragraaf 
geeft een beeld van de samenhang tussen de ontwikkeling 
van de voorraad en die van de produktie. Na een voort
durende trendmatige stijging van de bouwproduktie in de 
jaren vijftig en zestig treedt een keerpunt op~ De pro
duktie die de groeiende voorraad vormt, ondergaat omge
keerd toenemend de invloed van de voorraad. In de jaren 
zeventig kan het begin worden vastgesteld van een trend-

. matige daling van de op ui tbreiding van de voorraad 
gerichte produktie. De ontwikkeling houdt in dat vraag
stukken betreffende de inrichting en instandhouding van 
de voorraad bouwwerken in toenemende mate aandacht dienen 
te krijgen. De bouwopgave wordt hierdoor meer dan in de 
voorafgaande decennia een inrichtingsvraagstuk. Dit be
tekent niet dat het produktievraagstuk - gericht op de 
stroom van de bouwproduktie - tot een oplossing is gekomen. 
Integendeel, de wijze waarop de produktieproblemen - bij 
voorbeeld met betrekking tot de verdeling van de functies 
tussen de bij het bouwproces betrokken partijen en tot de 
arbeidsvoorziening op alle niveaus - zijn benaderd, doet 
haar invloed gelden op de verdere ontwikkeling van het 
bouwproces. In de paragraaf 'Van jaarlijkse uitbreiding van 
de bouwproduktie naar instandhouding van de gebouwde om
geving' is daarom een aantal onderwerpen opgenomen ten 
behoeve van het bespreken van actuele vraagstukken met 
betrekking tot de produktie. Een deel van deze onderwerpen 
krijgt in de drie volgende paragrafen enige uitbreiding. 
De laatste paragraaf memoreert in aansluiting hierop de 
'onbetaalbare' bouwproduktie, een vraagstuk van de tweede 
helft van de 20e eeuw. 
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EEN KEERPUNT IN DE PRODUKTIE * 

Het stagneren van de groei van de produktie en de 
onzekerheid ten aanzien van de te verwachten ontwikke
ling in de jaren zeventig en tachtig roepen vragen op 
onder meer bij hen die betrokken zijn bij het wetenschap
pelijk onderwijs en het onderzoek op het gebied van de 
produktietechniek en de met deze techniek te verwerke
lijken doeleinden. Dit was in begin 1977 mede aanleiding 
voor medewerkers van de Technische Hogeschool Delft, de 
Technische Hogeschool Eindhoven en de Universiteit van 
Amsterdam tot stichting van een initiatiefgroep (G 10 +) 
inzake een verkenning van bouwkunde in verband met de 
veranderende relatie tussen bouwproduktie en de ge
bouwde omgeving. 
Zo stelde ook de afdeling der bouwkunde van de TH Eind
hoven in december 1977, ter gelegenheid van hoar tweede 
lustrum, onder andere de bij het bouwen optredende dis
continuiteit in het produktievolume en de vraag hoe deze 
te voorkomen, aan de orde. 
De gesignaleerde discontinuiteit is evenwel niet gebon
den can de bouwproduktie. uj is thans in meerdere secto
ren waar te nemen, onder meer in de staalindvstrie, de 
scheepsbouw, de bouw van verschillende soorten installa
ties, de textielindustrie en andere. De stagnatie van de 
groei en de hierbij optredende verschijnselen, onder meer 
de vermindering van de werkgelegenheid, gaven aanleiding 
om, alvorens aandacht te besteden aan de ontwikkeling 
van de bouwproduktie, in de hierna volgende beschouwing 
enkele aspecten van de discontinuiteit in het algemeen 
can de orde te stellen onder de titel de ontwikkeling 
van de voorraad. Vervolgens wordt, als specifiek geval 
van het optreden van discontinuiteit en de daaraan ver
bonden consequenties, in een beknopte verkenning de 
bouwopgave 1949 - 2009 in Nederland nader bekeken. 

*A. Hendriks, Delft (DUP), 1978 
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De continuiteit van de produktie, in het 
bijzonder die, welke gericht is op handha
ving van het bereikte produktieniveau of 
beter nog op continue toeneming van het 
niveau, is blijkens vele uitlatingen en 
publikaties een doel dat dient te worden 
nagestreefd. De geschetste ontwikkeling van 
de produktie, bovenstaand door (A') en (B') 
aangeduid, wordt in feite als de normale 
gezien. De door (D') en (E') aangeduide 
ontwikkeling wordt daarentegen als abnor
maal beschouwd. Tech kan de vraag worden 
gesteld of, in de gevallen waar de produktie 
leidt tot voorraadvorming, het 'normale' 
abnormaal is en het ' abnormale' normaal. 



De ontwikkeling van de voorraad 

No de sterke groei van de produktie in vele sectoren 
gedurlmde de jaren vijftig en zest.i.g is in het begin van 
de jaren zeventig in een aantal sectoren een kentering 
opgetreden. Deze maakte zich in' het totaal gezien reeds 
eind 1972 kenbaar. De toeneming van de ' groei stagneerde 
en nj heeft in verschillende gevallen pleats gemaakt 
vaor een doling. Deze doling werd, uitgaande van de 
extrapolatie van ontwikkelingen in de beide voorafgaande 
decennia, niet verwacht. Overigens. .stuit het uitspreken 
van de verwachting van een komende doling van de produk
tie op verzet. Als matief hiervoor geldt, dot bedrijven 
zich zullen goon richten op de aangekondigde doling en 
hierdoor - nj het niet bedoeld - de uitgesproken ver
wachting tot realiteit maken. Er voltrekt zich dan een 
'selffulfilling prophecy'. 
Tegenover deze opvatting ken worden gesteld, dot een 
tijdige aankondiging van een produktiedaling voorwaarde 
is om alle potentiEHe kraehten en mogelijkheden te mobi
liseren ten einde - indien gewenst - een doling te voor
komen en/of de. gevolgen · hiervan te begeleiden en zo 
nodig te beperken ~ · 
De kentering van 1972 - die pas goed zichtbaar werd in 
1974 - kwam voor velen onverwacht. Dit roept de vraag op 
of een keerpunt in de produktie niet vooraf is waar te 
nemen op grond van beschikbare gegevens en aanvaardbare 
veronderstellingen. 

De in de jaren zeventig ingezette economische ontwikke
ling goat vergezeld van toeneming van werkloosheid en 
van inflatie. Terwijl bij de inflatie in het algemeen een 
duidelijke tendens tot vermindering val t wear te nemen, 
biedt de ontwikkeling van de werkgelegenheid een minder 
gunstig perspectief. 
Het antwoord op de vraag, hoe in de toekomst de econo
mische groei zich zal ontwikkelen, blijkt verre van een
duidig te worden gegeven. 
Vindt men in 1978 bij.de Nederlandse eonsumenten eerder 
een toenemend dan een afnemend pessimisme over de ont
wikkeling van de algemene economische situatie, in het 
bijzonder ·met betrekking tot de werkloosheid; de OESO 
houdt het in hoar, in juli van dit jaar uitgebrachte, 
rapport op een groei van het gemiddelde bruto nationale 
produkt van de 24 aangesloten landen van ongeveer 
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3,5 procent voor 1978, dat is ongeveer gelijk aan de 
groei in 1977. 
Groei van het bruto nationale produkt houdt niet in dat 
de groei in alle sectoren van de voortbrenging optreedt. 
Groei, gelijk blijven en doling van de produktieomvang 
komen in de onderscheidene sectoren gelijktijdig voor en 
in de tijd gezien zijn ui teenlopende ontwikkelingen te 
verwachten. 
De vraag is actueel of de groei van de produktie - in 
het bijzonder in de stagnerende sectoren - zich zal kun
nen herstellen. Als herstel wordt in dit geval beschouwd 
het weer toenemen van de jaarlijkse produktieomvang in 
volume gemeten, · zij het eventueel in een lager tempo dan 
in de jaren zestig werd bereikt. 
Om een antwoord op deze vraag te vinden, beschouwen we 
de ontwikkeling van de bruto produktie op twee ver
schillende wijzen, namelijk (D) en (E) gedurende de peri o
de t 0 -t1 ( zie fig. 1). Bij de sterkst groeiende produktie 
ligt het aanvangsniveau beduidend lager dan in het ande
re geval, zij bereikt een hager niveau en op een eerder 
tijdstip een keerpunt. Een en onder is mede afhankelijk 
van de beschikbare produktiecapaci tei t, van de mogelijk- · 
heden tot afzet en van de in beide optredende verande
ringen. 
Op het tijdstip t1 geldt voor (D) en (E) of inzicht kan 
worden verkregen omtrent het toekomstige verloop. De in
formatie die in het verloop van de produktie in de perio
de t 0 -t1 besloten ligt, biedt hiervoor weinig houvast. 
Het waarnemen, ten behoeve van het onderkennen van ont
wikkelingen in de nationale economie, van de produktie 
richt zich normaliter op de omvang van de stroom die 
gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar, wordt 
voortgebracht. Deze waarneming heeft geen betrekking op 
de voorraden van alle gereedgekomen produkten, in de 
bedrijfs- en consumentenhuishoudingen gezamenlijk, die op 
een bepaald tijdstip aanwezig zijn '!f" De ontwikkeling van 
deze voorraad oefent evenwel een grote invloed uit op 
het verloop van de desbetreffende produktie. 
Een sti~ende afzet kan, afhankelijk van de ontwikkeling, 
na een aanvankelijk sterke toeneming een vermindering 
vertonen, maar blijven sti~en. Treedt een dergelijke ont
wikkeling op bij de vorming van een voorraad, dan heeft 
deze op de produktie ten behoeve van de uitbreiding van 
de voorraad een ingrijpende iiwloed. 
In fig. 2 zijn vijf wijzen van voorraadontwikkeling ge
schetst die, beginnend op een gelijk niveau in t 0 , alle 
lei den tot een gelijk resul taat op het tijdstip t2. De 
netto, op uitbreiding gerichte, produktie vertoont in 

* 1Les donnees chiffrees des comptes nationaux 
retracent a posteriori avant tout des flux; 
pratiquement rien n'est dit quant a l'evolution 
4e stocks.' G. Devillebichot, Clefs pour l'eco
nomie politique, Paris, 1973, p. 111. 



In onderstaande figuur zijn twee verschillende w~Jzen 
geschetst waarop, mede afhankelijk van de beschikbare 
prod~~tiecapaciteit en de mogelijkheden tot afzet, 
hec volume van de bruto produktie zich gedurende een 
periode van expansie kan ontwikkelen. 
De bruto prodUktie omvat de produktie gericht op uit
breiding en vervanging (alsmede onderhoud). 

Ontwikkeling van het volume van de bruto 
produktie (uitbreiding + vervanging) 
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T oen~nd& voorraden en de daarbij behorende 
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Het volume van de produktie ten behoeve van de uit
breiding van de voorraad - als aangeqeven in fig. 
3a en 3b - is een afgeleide van de lijn die de ont
wikkeling van de voorraad beschrijft. 

volume produktie (t.b. v. uitbreiding voorraadl 
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In de onderstaande fiquur is als voorbeeld een ver
loop van de brute produktie van (E) geschetst - zie 
.P• 9 - omvattende d~ _netto produktie (E') vermeerderd 
met de daarbij behorende vervanging (en onderhoud). 
Deze vervanging kan, afhankelijk van de omloopsnel
heid van het produkt, toenemen of afnemen. Naarmate 
de omloopsnelheid toeneemt, wordt de mogelijkheid 
vergroot de produktieomvang op een bepaald niveau te 
handhaven. (De vraag of een toeneming of een afneming 
van de omloopsnelheid al dan niet mogelijk en/of 
gewenst is, zal van geval to~ geval moeten.worden 
beoordeeld en kan hier buiten beschouwing blijven). 

Ontwikkeling van het volume van de 
bruto produktie (E) 

volume produktie (t.b.v. uitbreiding en vervanging) 

fig. 4 
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deze gevallen een zeer uiteenlopend verloop, zeals in 
fig. 3a en b is aangegeven. 
Het blijkt dat gelijk blijvende en toenemende netto produk
tie alleen is te verwachten bij een evenredige of meer 
dan evenredige toeneming van de voorraad. Een ontwikke
ling die voor tal van sectoren nie"t geldt. Bij afnemende 
groei van de voorraad vertoont in de gevallen D en E de 
netto produktie (0') en (E') een duidelijk keerpun"t (fig. 
3b), dat overeenstemming vertoont met het in fig. 1 ge
geven verloop van de brute produktie (D) en (E). 

Verondersteld kan worden dat in een groot aantal secto
ren een ontwikkeling heeft plaatsgevonden, die overeen
komt met die, welke door de groei van de voorraden D en 
E worden begrensd. 
In deze sector heeft zich in het geval D gedurende een 
zekere periode een sterke groei van de produktie vol
trokken. 
Terwijl de groei van de voorraad na het keerpun"t zich 
voortzet, neemt evenwel de netto produktie af. De daling 
hiervan kan worden gecompenseerd door toeneming van de 
op vervanging (en onderhoud) gerichte produktie, zeals 
voor E in fig. 4 is aangegeven. De vervangingsproduktie 
is afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. 
Deze vertoont van sector tot sector zeer grate ver
schillen en is binnen de sectoren in een aantal gevallen 
aan een aanmerkelijke spreiding onderhevig. 
In de periode t 0 -t1 is de produktiegroei gepaard gegaan 
met een belangrijke uitbreiding- van de produktiecapaci
teit en met een voortdurend beroep op de arbeidsmarkt. 
De periode t1-t2 biedt, onder meer _door het wegvallen 
van de expansiedruk, voor de betreffende sectoren een 
geheel ander perspectief. 

Voor de beantwoording- van de gestelde vraag met betrek
king tot het herstel van de groei in de stagnerende sec
toren zal op grond van het voorgaande, onder meer reke
ning houdende _met de aard van het produkt, sector voor 
sector moeten worden verkend. De omloopsnelheid van het 
produkt is hierbij van bijzondere betekenis. 
Uit de gegeven beschouwing blijkt dat, indien met voor
raadvorming rekening meet worden gehouden en het keer
punt in de op uitbreiding van de voorraad gerichte 
produktie is bereikt, handhaving van het produktieni
veau bi~ondere eisen stelt. 

Continu1teit in de groei van de voorraad betekent niet, 
zoals we hebben gezien, continurteit in de groei van de 
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produktie of· handhaving van het bereikte produktieni
veau. Toch wordt in vele gevallen een continue en toe
nemende of een continue gelijk blijvende produktie als een 
ideale ontwikkeling beschouwd. Schommelingen in de om
vang van de produktie worden hierbij als conjuncturele 
afwijkingen aangemerkt. 
Een op voorraad gerichte produktie is in het bijzonder 
de bouwproduktie. Deze heeft de reputatie instabiel te 
zijn. Tevens heerst de opvatting dot het noodzakelijk is 
de bouwproduktie te stabiliseren en dat het doenlijk is 
dit te bereiken. 
Co lean en Newcomb . hebben in het begin van de jaren vijf
tig veronderstellingen met betrekking tot de beinvloe
ding van de bouwproduktie getoetst en de resultaten 
neergelegd in een belangwekkend boek. De veronderstel
lingen betroffen: 
a 'to vary the volume of construction in a contra

cyclical manner so that it might serve as a major 
stabilizing force in the general economy or 

b to maintain an even volu~ of construction through
out all phases of the so-called business cycle and 
this at least neutralize construction activity as a 
major disrupting force in the economy'. 

(M.L. Colean - R. Newcomb, Stabiliring construction: The 
record and potential, New York- London, 1952, p. XVII). 
Het onderzoek leidt tot de conclusie dot het wenselijk is 
de omvang van de bouwproduktie te stabiliseren en wel 
zodanig dat regelmatige groei van het .produktieniveau 
wordt bevorderd. Deze conclusie is kenmerkend voor de 
opvattingen die ten aanzien van de bouwproduktie zijn 
waar te nemen. Opvattingen die evenwel de bouwproduktie 
niet hebben kunnen beYnvloeden. 
In de hierna volgende verkenning zullen we onder meer 
nagaan hoe de ontwikkelingen zijn voor het bereiken en/of 
handhaven van de continutteit va~ de bouwproduktie in 
Nederland. 



De bouwopgave 1949 - 2009 

De afdeling der bouwkunde TH Eindhoven heeft in december 
1977 voor haar symposium ter gelegenheid van het tweede 
lustrum het thema slagvaardigheid aan de orde gesteld. 
Hierbii is vervolgens de vraag gesteld: reageert de bouw
wereld te traag op interne en externe ontwikkelingen ? 

De invalshoek van waaruit een en ander moest worden be
handeld, is door de afdeling als volgt aangegeven: Door 
het niet denken op langere termijn in dynamische termen 
blijft het bouwen een ad hoc opgave met een ad hoc ant
woord. Deze discontinuiteit wordt versterkt door de 
omstandigheid, dat de overheid de bouw hanteert als 
middel in het macro-economisch handelen om andere doe
len dan de bouwopgave te realiseren. 

Het te behandelen onderwerp wordt hierna verkend, nj 
het slechts op globale wijze, onder de titel: De bouw
opgave 1949 - 2009. 

Ten einde enige duidelijkheid te verschaffen, volgt al
lereerst een omschri~ing van het begrip bouwwereld. We 
maeten ten slotte weten wie we bij onze discussie in be
schouwing nemen. 
Met de bouwwereld wordt hier bedoeld de bouwni~erheid 
en de beleidvoerende overheidsinstanties (de laatste njn 
toegevoegd overeenkomstig de inzichten van de afdeling 
bouwkunde THE). 
De bouwni~erheid omvat het geheel van de opdrachtgeven
de en uitvoerende bedri~en (inclusief toelevering) als
mede de desbetreffende organisaties van o.m. ontwerpers 
en adviseurs, van werkgevers en werknemers, specifiek 
betrokken bij het tot stand brengen van de bouwproduktie. 
Op de samenste11ing van de bouwproduktie wordt nog nader 
ingegaan. 

Voor de verdere behandeling is het zinvol, twee perioden 
te onderscheiden, namelijk: 
a 1949 - 1972 * 
b 1972 - 2009 

* Zie voor deze periode ook Een ori~ntatie, 
p. 33; t/m 47'. 
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De periode 1949 - 1972 

Bij de start werd de bouwnijverheid al direct in het be
leid betrokken. 
De beleidvoerende overheid stelde in 1949 o.m.: Een 
stijging van de produktie in de bouwnijverheid is nodig 
om de achterstand in verschillende sectoren, wear-
onder de woningbouw, in te halen. De toeneming van de 
bouwproduktie is beperkt om te voorkomen, dat na het 
inhalen van de achterstand de behoefte aan bouwproduktie 
op een vee! lager niveau zou komen te liggen en grote, 
blijvende werkloosheid zou ontstaan. Zij is evenwel groot 
genoeg om te voorzien in de eisen, welke de industriali
satie stelt_. 1) 
Deze uitspraak van de zijde der rijksoverheid, gedaan in 
de eerste nota inzake de industrialisatie in ons land, 
leidde een ontwikkeling in van de bouwproduktie en voor 
de bouwnijverheid c.q. bouwwereld, die hier onderwerp van 
behandeling is. 2) 

Bezien we nu de groei van de produktie gedurende de 
eerste in beschouwing genomen periode. 
Het volgende beeld (p.13) geeft aan: 

Het volume van de totale bouwproduktie omvattende 
woningen, gebouwen voor bedrijven en overheid, alsmede 
de grand-, water- en wegenbouwkundige werken van 1950 
tot 1972. De woningen en gebouwen leverden van deze 
produktie een belangrijke ui tbreiding aan de super
structuur. De werken droegen bij tot verandering en 
vergroting van de infrastructuur. 

2 Het volume van de woningbouw. 
Deze objectcategorie is afzonderlijk gegeven, daar zij 
de meeste belangstelling heeft ondervonden en onder
vindt. Indien we, onze mening vormend over de reacties 
van de bouwwereld, de bouwproduktie beschouwen, is 
het niet juist ons te beperken tot de woningbouw, 
laat staan tot de woningwetbouw, zoals op de th's 
nog ·wel eens gebruikelijk is. 

De trendlijnen van beide volumen geven een evenwichtig 
stijgend verloop te zien met afwijkingen, bepaald door 
wisselingen in de jaarlijkse produktieomvang. Afwijkingen 
die, om zo te zien, niet meer zijn dan 'ruis', d.w.z. een 
ongestructureerde storing. 
Wat wel opval t, is dat de aanvankelijk geleidelijke groei 
no 1963 overgaat in een sterkere stijging. Een ontwikke
ling, zoals wij kunnen vaststellen, die is bepaald door 
in de maatschappij optredende krachten. Hierdoor werden 



Ontwikkeling van het volume van de totale bouwpro
duktie (1960 = 100) en van de woningbouw vanaf 1950 
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eisen gesteld ten aanzien van de voorziening aan bouw
werken en in het bi~onder aan de woningvoorziening. 
De pessimistische verwachtingen die in die periode tijn 
geuit met betrekking tot de toereikendheid van de bouw
capaciteit werden niet bewaarheid. 
Het in het najaar van 1963 van de tijde der rijksoverheid 
geconstateerde 'structurele tekort aan capaciteit' 3) 
bleek daarna al spoedig tot het verleden te behoren.· 

13 



14 

Ontwikkeling van het volume van de totale bouwpro
duktie (1960 = 100) en van de woningbouw vanaf 1950 
en perioden van werkloosheid in de bouw 

volume produktie 

so sz 55 58 60 65 67 70 72 

grote bouwwerkloosheid 

Tekort aan bouwcapociteit was een versch~nsel dat, in
dien het tekort kwam vast te staan, snel kon worden 
overwonnen. 
De bouwcapaciteit wordt bepoald door de materiaalcapa
citeit, de arbeidscapaciteit - de arbeidskracht - wear
over kan worden beschikt en de cap~citeit van de ontwer
pende bedrijven, alsmede de capaciteit van de bouwbedri~ 
ven. De laatste, de bedrijfscapaciteit, omvat de mate-



rieelcapaciteit en de technieken, waaronder begrepen 
de organisatiecapaci tei t. Hierbij dient eveneens reke
ning te worden gehouden met de capaciteit van de be
dri~en op het gebied van afbouwtechniek en van 
installaties. 
De capaciteit groeide mee met de vraag naar bouwproduk
t ie. Zij groeide in de jaren zestig zel f s sneller dan de 
vraag ncar bouwproduktie toenam. 
In de jaren vijftig waren er enkele perioden waarin een 
deel van de bouwcapaciteit onbenut bleef. 
Het niet gebruiken van bouwcapaciteit werd manifest 
door het optreden van werkloosheid onder de bouwvak
arbeiders. Deze werkloosheid trod, zoals in fig. 6 is 
aangegeven, in het bi~onder op gedurende de jaren 1952, 
1958, 1967 en 1972 (1973). In de grafiek volt op, dot 
er bij de werkloosheid in 1952 en 1958 sprake is van ver
mindering in de produktieomvang. De werkloosheid in 1967 
goat evenwel gepaard met een sterke stijging in de pro
duktieomvang. In dot jaar ging de afdeling bouwkunde 
van de THE van start. Vanzelfsprekend komt de vraag op, 
gezien de verdere ontwikkeling van de bouwproduktie, wat 
de beleidvoerende overheidsinstanties heeft bewogen tot 
de voorbereiding en uitvoering van deze uitbreiding voor 
het creeren van bouwcapaci tei t. Een mogelijke beantwoor
ding van de vraag willen we thans laten rusten. 
Ki~en we nog naar de later optredende werkloosheid, dan 
zien we dot zij in 1972 gepaard goat met een stagnatie in 
de groei van de bouwproduktie. 
De duidelijk optredende discontinuiteit in het gebruik 
van de bouwcapaci tei t heeft in het bijzonder de arbeids
kracht getroffen. 
De werkloosheid van 1952 en 1958 was een gevolg van 
ontwikkelingen die niet direct uit het bouwen voort
vloeiden, respectievelijk de Koreacrisis en de beste
dingsbeperking, veroorzaakt door een tekort op de beta
lingsbalans. De beperking die toen - zij het kortstondig
can de bouwproduktie werd opgelegd, sproot inderdaad 
voort uit een macro-economisch doel, zoals veronder
steld can het begin van deze verkenning. 
De werkloosheid van 1967 vertoonde een structureel 
karakter, dot in die tijd als zodanig slechts door enke
len werd onderkend. Deze werkloosheid was het gevolg 
van het sneller groeien van de bouwcapaciteit - in het 
bi~onder de arbeidscapaciteit - dan de actuele en de te 
verwachten vraag naar bouwproduktie. De ondernemingen 
reageerden in deze situatie 'slagvaardig' door afstoten 
van de overcapaciteit. * 

* Zie p. 52. 
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De werkloosheid in 1972 begeleidde net keerpunt in de 
groei van de bouwproduktie. Een keerpunt dot op dot mo
ment door de bouwwereld neg niet werd aanvaard, noewel 
op de nadering daarvan* in net bijzonder voor de woning
bouw, was gewezen. 4) 

Naast de industrialisatie, de betalingsbalans en de 
werkgelegenneid vormt oak de bewaking van net algemene 
prijspeil een onderwerp van net macro-economisch beleid. 
In verband met de bewaking van het algemene prijspeil had 
de overheid in de beschouwde periode oak voortdurend 
zorgen over de ontwikkeling van de bouwprijzen en bouw
kosten. Het peil hiervan steeg namelijk sneller dan het 
algemene prijspeil, maar tech leidde dit niet tot beper
king van de bouwproduktie. 

Zowel door het Kabinet Marijnen als door het Kabinet 
Biesheuvel werd respectievelijk in 1963 en 1971 de bouw
kostenstijging aan de orde gesteld. 5) Met het doel de 
verdere stijging te beperken, werd in de regeringsverkla
ring van 3 augustus 1971 een structuuronderzoek bouwni~ 
verheid aangekondigd. ** 
De door de overheid in beide jaren uitgesproken ver
wachting, de relatieve stijging van de bouwkosten te 
kunnen beperken, hield echter onvoldoende rekening met 
de verschillen in technische structuur, die tussen on
derscheidene sectoren van voortbrenging bestaan. 

Overzien we de periode 1949 - 1972, dan kan in het alge
meen worden vastgesteld dot zij die de bouwwereld vormen, 
ieder voor zich en op eigen wijze, zo dagvaardig mogelijk 
hebben gereageerd op de ontwikkeling van de bouwopgave 
onder de invloed van de economische groei, die zich in 
genoemde periode voltrok. Het probleem was evenwel de 
vaststelling en de formulering van de bouwopgave, mede 
in relatie tot die groei. Dit probleem is steeds moei
zaam onderkend. 6) 
Tot de opvallende verschijnselen van v66r 1972 die ook de 
bouwwereld betreffen, behoren naast de economische groei 
a.m.: 

ontwikkeling van wederopbouw naar ruimtelijke ordening 
(zie ook de naamsverandering van het desbetreffende 
ministerie) 
omvang van de bouwproduktie bijna volledig bepaald 
door de op uitbreiding van de voorraad bouwwerken 
gerichte produktie 
relatief stimende bouwkosten 
bevordering van grootschaligheid 

* Een ori~tatie, o.a. p. 143 

** Zie voor stijging bouwkosten Een orientatie, 
p. 24. 



bevordering van bouwen zonder bouwvakarbeiders 
ontwikkeling van specifieke technieken naast de be
staande generieke technieken 
drang tot integratie en specialisatie 
aanwezigheid van alternatieven. 

De al dan niet slagvaardigheid van de bouwwereld gedu
rende de achter ons liggende periode vormt niet het pro
bleem ·dat ons moet bezighouden, maar de verkenning van 
de v66r ons liggende bouwopgave - welke een integrerend 
en intrigerend dee! vormt van de bouwopgave 1949-2009 -
en de mogelijkheden hierap in te spelen. 
Deze opgave willen wij eveneens op een globale wijze ver
kennen,. naar wij menen op grond van aanvaardbare veran
derste11ingen, maar wel zodanig dot de verkenning in
zicht geeft in enkele belangrijke problemen waarvoor wij 
ons zien geplaatst. 

De periode 1972 - 2009 

Ten einde ons t~ orienteren omtrent de toekomstige ont
wikkeling maken we gebruik van een beeld dot in de tijd 
enkele belangrijke graotheden weergeeft, zoals de bouw
produktie, de netto bouwproduktie en de voorraad bouw
werken. Het totaalbeeld stellen we samen in een aantal 
fasen, namelijk: 

1 de bruto bouwpraduktie 1950 - 1972 

2 de bruto bouwproduktie 1950 - 1972 en enkele ver-
wachtingen omtrent de verdere ontwikkeling 

3 de bruto en de netto bouwproduktie 1950 - 1972 

4 de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 

5 het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 1976 en 
de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 

6 het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 2009 en 
de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 

7 de uitbreiding van de voorraad bouwwerken en de 
vervanging 1950 - 2009 

8 het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 2009, 
de bruto bouwpraduktie 1950 - 1976 en de netto bouw
preduktie 1950 - 2009. 
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De bruto bouwproduktie 1950 - 1972 
(1960 = 100) 

fig. 7 
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In bovenstaande figuur is de ontwikkeling van de totole 
bouwproduktie weergegeven, die - op andere school - ook 
op p. 1. 3 voorkomt. De lijn van de to tale produktie vonnt 
ook een oanvaardbare weergave van de produktie in de drie 
besterrmingscategorieen afzonderlijk, namelijk: woningen, 
gebouwen van bedri~en en overheid, de grond-, water- en 
wegenbouwkundige werken. Deze bereiken hun hoogtepunt 
(1960 = 100) in resp. 1973, 1970 en 1971.* 

* Zie p. 34. 



De bruto bouwproduktie 1950 - 1972 en enkele 
verwachtingen omtrent de verdere ontwikkeling 

volume produktie 
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De gebroken lijnen geven de verwachtingen weer van resp. 
het Economisch ~nstituut Tilburg (1968) en het CPB (1972) 
inzake de ontwikkeling van de bouwproduktie. 7~ Ver
wachtingen die geen uitgangspunt konden bieden voor het 
uitstippelen van een bouwbeleid voor de werkelijke ont
wikkeling, die op korte tenm~ zichtbaar zou worden. 
Voor het verkennen van de te verwachten ontwikkeling van 
de bouwproduktie is het van betekenis, zoals ook nader 

* Een orienta tie, p. 136. 
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De bouwproduktie 1950 - 1972 (bruto en netto) 

fig. 9 
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bli~t, onderscheid te maken tussen de bruto- en de netto 
bouwproduktie. De bruto bouwproduktie omvat de op uit
breiding van de voorraad gerichte produktie (netto pro
duktie) en de produktie voor instandhouding van de voor
raad. De laatste omvat de vervanging, rehabilitatie (veP
nieuwbouw en instandhouding van bouwwerken) en onderhoud. 
De produktie steeg niet volgens de eerder aangegeven ver
wachtingen, maar ~j vertoonde een sterke daling na 



De brute bouwproduktie 1950 - 1976 
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fig. 10 
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'keerpunt 1972'. Voor velen - in het bijzonder voor poli
tici en ook voor vertegenwoordigers van de bouwwereld -
kwam deze omslag, die ook belangrijke consequenties heeft 
voor de werkgelegenheid, onverwacht. Voor weinig anderen 
was de optredende verandering in de omvang en samenstel
ling der bouwproduktie en de gevolgen die hiermee samen
gaan reeds lang te voorzien geweest. 
Naast de gegevens over de ontwikkeling van het volume 
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Het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 1976 
en de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 
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van de bouwproduktie zijn er ook gegevens op grand waar
van de ontwikkeling van de omvang van de voorraad bouw
werken is aan te geven. 
Wij baseren ons bij de bepaling van de voorraad 1950 op de 
ontwikkeling van de woningvoorraad, die van 1950 op 1975 
verdubbelde. Aangenomen is dat voor de vervanging van de 
voorraad bouwwerken 1950 een voorraad nodig is gelijk aan 
die, welke in de periode 1950 - 1975 is toegevoegd.* 

* Uitgegaan is van het aantal eenheden, waarbij 
het toegevoegde volume 1950-1975 als basis 
wordt genomen. Zie voor de aantallen Een 
orientatie, p. n en LG. 



Het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 2009 
en de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 

volume voorraad 
in-
dex fig. 12 
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Uitgegaan wordt van de veronderstelling, dat door net 
niet meer toenemen van de bevolking eveneens een einde 
zal komen aan de groei van de voorraad bouwwerken~De 
veronderstelde groei van de voorraad bouwwerken na 1975 
is gebaseerd op de toeneming van de woningvoorraad tot 
max. ca. 6 miljoen. (Vgl. Verstedelijkingsnota, max. 
5,9 miljoen in 2000; 's-Gravenhage, 11 februari 1976). 
De groei van de voorraad bouwwerken ver loopt geleidelijk. 

* De samenstelling van de bevolking is - naast de 
omvang - van invloed op de ontwikkeling van de 
voo~raad bouwwerken. 
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Schets van de uitbreiding (U*) van de voorraad 
bouwwerken en van de vervanging (R1*) 1950 - 2009 
in Nederland 

volume voorraad 

fig. 13 
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Deze voorraad wordt o.m. bepaald door de omvang en semen
stalling van de bevolking, omvang en samenstelling van 
de werkgelegenheid en de eisen die aan de infrastructuur 
worden gesteld. De ontwikkeling van de voorraad kan be
schreven worden met behulp van een groeikromme. 8)~ 
Veranderingen in de voorraad bouwwerken hebben betrek
king op uitbreiding, vervanging en rehabilitatie. Seide 
eerstgenoemden zijn in figuur 13 over een meerjarige 

* Hierbij zijn de aantallen en het volume, die 
zijn toegevoegd in de periode 1950-1975, tot 
uitgangspunt genomen. 



Het volume van de voorraad bouwwerken 1950 - 2009, 
de bruto bouwproduktie 1950 - 1976 en de netto 
bouwproduktie 1950 - 2009 
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periode aangeduid, namelijk: · uitbreiding (U*) en vervan
ging (Rl*). 
Als uitbreiding en vervanging hebben plaatsgevonden, zijn 
de nieuwe bouwwerken object van rehab~litatie (R2*). 
In het bovenstaande ·totaalbeeld is het verloop van de 
netto bouwproduktie weergegeven. Deze netto produktie 
zal tot 0 dalen op het moment dot de voorraad bouwwerken 
niet meer toeneemt. De bouwproduktie wordt dan geheel 
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afhankelijk van de produktie voor vervanging, vernieuw
bouw, instandhouding en onderhoud. 
De continuiteit in de groei naar een nagenoeg constante 
voorraad is aanvankelijk gepaard gegaan met een periode 
van toeneming v.an de jaarlijkse omvang van de op ui t
breiding van de voorraad gerichte bouwproduktie, die 
gevolgd wordt (moet worden) door een periode van afne
ming van deze produktie. 
Het geschetste beeld doet zien, indien de aangenomen 
veronderstellingen geldigheid bezitten, dat de stuwende 
kracht voor de bouwproduktie - de noodzakelijke ui tbrei
ding van de voorraad - na 1972 voortdurend aan betekenis 
verliest. 
De samenstelling van de-op uitbreiding vande voorraad 
gerichte produktie, die een afgeleide vormt van de 
groeikromme die de ontwikkeling van de voorraad be
schrijft, is van 1950 tot nu bekend '!" Er zijn geen aanwij
zingen dat in het laatste kwart van deze eeuw belang
rijke veranderingen zullen optreden in de onderlinge 
samenstelling van de voorraad bouwwerken, waardoor de 
produktieverhouding tussen de drie eerder genoemde be
stelllllingscategorieen een aanmerkelijke wijziging zal on
dergaan. 9) 

Met het aan de orde stellen van de ontwikkeling van de 
voorraad bouwwerken - waarbij de verandering in de voor
raad .niet kan worden gemist- wordt in het bijzonder 
aandacht gevraagd voor het gebruik, namelijk het gebruik 
van de gebouwde omgeving door allen die hierbij zijn be
trokken. 
De 'bouwwereld' - zoals bedoeld door de progra111110makers 
van het symposium van de TH Eindhoven - wordt hierdoor 
open getrokken. Deze wereld wordt geconfronteerd met de 
gebruikers en omgekeerd. 

De bouwopgave - aanvankelijk benaderd als een produktie
vraagstuk - is een inrichtingsvraagstuk geworden. Een 
inrichtingsvraagstuk waarbij de kwali tei t van de gebouwde 
omgeving steeds meer centraal komt te staan. 
De lijnen die de vermoedelijke ontwikkeling van de voor
raad bouwwerken (welke de gebouwde omgeving vormen), van 
de bruto bouwproduktie en van de netto bouwproduktie 
aangeven, raken thans alle partijen die hierbij zijn be
trokken. Hierdoor kan in feite ni~~nd meer zijn buiten
gesloten van het beslissingsproces dat de inrichting 
moet begeleiden. 
Aan te nemen is, dat de beslissing over de kwaliteit van 
de gebouwde omgeving zich in toenemende mate zal ver-

* Een orientatie, p. 27 en 28. 



plaatsen van de 1 bouwwereld 1 naar de maatschappij -
d.w.z. de samenleving - in hoar geheel. uj moet beslis
sen over de behoeftebevrediging - in o.m. cultureel, 
economisch en sociaal opzicht - die door middel van de 
gebouwde omgeving is te bereiken voor alle betrokkenen. 
Bij hen treden - en in het bijzonder bij de te onderschei
den groepen - grote uiteenlopende belangen op, die tot 
uiting kunnen komen in een politieke keuze. (We kunnen 
nog niet vaststellen dot bij poli tieke groeperingen als 
zodanig het vraagstuk van de inrichting van de gebouwde 
omgeving en de daarbij behorende consequenties wordt ge
zien). 
Op het gebied van de keuze-voorbereiding ligt ook een 
took voor de afdeling der bouwkunde, hoewel deze 
(nog ?) geen deel uitmaakt van de bouwwereld. 
Tot een der taken van bouwkunde," als discipline, be
hoort namelijk het mogelijk maken van di t beslissings
proces. 
Bouwkunde is het geheel van kennis en kunst, dot zich 
richt op het tot stand brengen en in stand houden van 
de gebouwde omgeving. Zij richt zich derhalve op de bouw
produktie en de gebouwde omgeving. 
Voor het beslissingsproces, waataan bouwkunde een bi~ 
drage moet leveren, is nodig inzicht in het gewenste ni
veau - kwalitatief en kwantitatief - van de produktie in 
relatie tot de door de rnaatschappij te stellen eisen aan 
het gebruik van de gebouwde omgeving en hoar samenstel
lende delen, zowel thans als in de afzienbare toekomst. 
In het bovenstaande is de kwantiteit mede bepalend voor 
de kwali tei t. 
De kwaliteit van de gebouwde omgeving wordt bepaald door 
de behoeftebevrediging die de maatschappij noodzakelijk 
acht. Hierover bestaat grote onduidelijkheid. O.m. het 
verminderen van deze onduideli~heid zal tot de taken van 
een afdeling der bouwkunde moeten behoren. 10) * 
De bouwwereld, de gebruikers en bouwkunde staan na 1972 
voor een aantal vraagstukken, waartoe, naast de totaal 
van karakter en omvong veronderde economische groei, 
o.m. behoren: 

het zoeken van een adequoot ruimtelijk beleid 
de jaarlijkse omvong van de bouwproduktie zol 
- trendmatig - niet meer toenemen 
duideli~ wordt dot een 1 0-groei 1 in de voorraad bouw
werken zol optreden, di t houdt in dot de bijdrage von 
de netto bouwproduktie tot het geheel von de bouwpro
duktie continu vermindert 
de omvang van de bouwproduktie wordt in toenemende 
mate bepaold door de omvang von de vervonging en von 

* Zie ook: Kerngroep onderzoek Afd. der bouwkunde 
TH Delft, Tobpunten van wetenschaps
beleid, Delft, juni 1976. 
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de vernieuwbouw en instandhouding; de omvang en het 
tempo van de stadsvernieuwing kunnen hierdoor onder 
druk komen ·te staan van produktie- en werkgelegen
heidsoverwegingen 11) 
bouwkosten (pri~en) zullen in toenemende mate in
vloed uitoefenen op de omvang en samenstelling van 
de bouwproduktie 
kiezen tussen de specifieke en generieke technieken; 
hierbij dient te worden nagegaan in hoeverre zij het 
ontwerpen en de keuzevrijheid in de toekomst be
invloeden 
tekort aan bouwvakarbeiders en een teveel aan minder 
en anders geschoolden 12) 
bevordering van de kleinschaligheid 
belangstelling voor differentiatie en parallellisa
tie 
organisatie van het bouwproces en de bouwtechniek 
karakteriseren de ontwikkeling van de industriali
satie in de bouwni~erheid; de beslissing over de 
verdere industrialisatie gaat allen aan die bij de 
gebouwde omgeving zijn betrokken 
de regulering van de vraag naar bouwproduktie door 
de overheid (Bouwprogramma) heeft haar betekenis ver
loren; socialisering van de vraag (dit behoeft geen 
centralisatie in te houden) kan actueel worden 
bij de keuze wordt men in vele gevallen geplaatst voor 
dilemma's, waarbij na een keuze de verdere beslis
singsv:tijheid is verminderd 
de eisen waaraan de inrichting van de gebouwde omge
ving meet voldoen. 

~et is niet alleen het laatst genoemde vraagstuk dat 
bouwkunde aangaat. Over alle vraagstukken die zijn ge
noemd en over een aantal niet genoemde zal bouwkunde 
een bijdrage moeten leveren om tot oplossingen te ge
raken. 

In de v66r ens liggende periode gaat het niet meer om 
de reactie van de bouwwereld op de vraag naar bouwpro
duktie, maar om de reactie van de samenleving op de 
eisen die de inrichting van de gebouwde omgeving stelt. 

Bouwkunde, de bouwwereld en de gebruikers staan voor de 
uitvoering van de komende bouwopgave. Met betrekking 
tot deze opgave is van enkele grootheden een beeld ge
schetst. 
In 'de beeldenstorm der wetenschap' worden beelden ver
nietigd en vervangen door een nieuw beeld, dat een 



bijdrage ken leveren tot de verdere oplossing van het 
aan de orde zijnde vraagstuk. 13) 
Het hierv66r geschetste beeld wordt u voorgelegd ter 
vernietiging, maar met het verzoek aan u om het bij ver
nietiging door een onder te vervangen dat beter vorm 
geeft can de komende bouwopgave. 
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Verwijzinqen: 

p. 7 OESO: Orqanisatie voor Economische Samenwerkinq en 
Ontwikkelinq 

Nota inzake de industrialisatie in Nederland. Overdruk 
van bijlaqe rv van de memoria van toelichtinq op het 
Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbeqro
tinq voor het dienstjaar 1950, september 1949, p. 44 
en 45. 

2 De wederopbouwwet 1950 reqelde in art. 15 het Bouw
proqramma. 

3 Brief van de minister van Volkshuisvestinq en bouw
nijverheid d.d. 3 oktober 1963, Nota betreffende een 
pluriform en expansief bouwbeleid, p. 2. 

4 Pen merkte in dit verband het volqende op . 'Zo heeft, 
in de jaren zestiq, een Nederlands econoom voorspeld 
dat er omstreeks 1972 een verzadiqinq zou optreden van 
de woninqbouwmarkt, met een daarbij behorende teruqval 
in de werkqeleqenheid. Hebben Nederlandse politici ge
luisterd naar deze stem van de voorspellende, en mis
schien wel een beetje q~ensverlegqende, wetenschap ? 
Nou nee, niet erg qoed, kijk er Keerpunt (regeerak
koord van de proqressieve drie, A. H.) maar op na; wat. 
daarin beloofd werd op het stuk van de woningbouw is 
meer, meer, meer extra woningen per jaar. De teleur
stellinq is dan ook navenant.' 
J. Pen, Verleqde grenzen, in Hollands Maandblad nr. 
342, mei 1976, p. 6. 

5 Het op het einde van 1963 qeinitieerde bouwbeleid had 
als vierde hoeksteen: het tot staan brengen van de on
rustbarende stijging van de bouwkosten. De bevorde
ring van de toeneming van de bouwproduktie, die een 
der doeleinden van dit beleid was, werd evenwel niet 
geremd door de blijvende stijging van de bouwkosten. 

6 Teen de rijksoverheid in 1963 een inqrijpende veranda
ring in haar beleid aankondigde, was de motiverinq 
daarvoor zowel verontrustend als opmerkelijk. 
Minister Bogaers schreef dienaangaande in zijn in
leiding tot de 'Nota betreffende een pluriform en 
expansief bouwbeleid' onder meer het volgende: 
'Zander overdrijving kan de huidige situatie van de 
bouwnijverheid in het alqemeen, en heel in het bijzon
der wat de woningvoorziening betreft, hoogst zorqwek
kend worden genoemd. Deze situatie is niet plotseling 
in korte tijd ontstaan; veeleer meet worden gesproken 
van een geleidelijke qroei, in steeds versneld tempo, 
naar de toestand van vandaaq. Dit proces kon moeilijk 
van meet af aan in deze vorm worden onderkend. Dan zou 
men zich terecht moqen afvraqen, waarom het zo ver 
moest komen; was eerder ingrijpen niet moqelijk qe
weest.' 
Het tijdiq onderkennen van een ontwikkeling is echter 



een der essentiele voorwaarden die moeten worden ver
vuld om, in d.e tijd gezien, tot deelmatiq besturen van 
de omvanq en samenstellinq van de bouwproduktie te 
kemen. 

7 Ec. Instituut Tilburg, rapport in opdracht van de Zuid 
Nederlandse Aannemersvereniginq, 1968. 

9 

C.A. van den Beld, directeur CPB, Baksteendaq, 12 de
cember 1972. Prof. van den Beld raamde dat in het de
cennium 1970-1990 het volume . van de bouwproduktie met 
qemiddeld ruim 4% per jaar zeu teenemen. 
Bet Financieele Daqblad, 29 februari 1975. 

Bijv.: 

ITt 
N "' ---=--c-t'"' 

+ a.e 

waarin ITt voorraad als functie van de tijd 

N .. verzadiqinqsniveau 

c ~ parameter die de qreeivoet bepaalt 

9 De functienele samenhanq tussen de weninqvoorraad, de 
everiqe qebouwen en de qrend-, weg- en waterbouwkundige 
werken komt ook tot uitinq in de desbetreffende greot
heden, die hun aandeel in de totale beuwproduktie qe
durende een lange reeks jaren karakteriseren, zewel in 
Nederland als in tal van andere landen. Deze qrootheden 
varieren binnen zodaniq nauwe qrenzen, dat zij kunnen 
dienen voor het karakteriseren van de samenstelling van 
de op de uitbreidinq van de voorraad qerichte produktie. 

10 Een afdelinq bouwkunde die het hiervoor noodzakelijke 
onderzoek wil verrichten, zal dit moeten doen uit de 
1e qeldstroem. 

11 Jaarlijkse bouwpreduk tie: B "' U + R1 + R2 + 0 

B' "' 0 R1 vervanqinq 

B brute bouwproduktie R2 rehabilitatie 
vemieuwbouw 

u uitbreidinq "' netto 
instandheudinq bouwproduktie . 

0 .onderhoud 

12 Oit een enquete ten behoeve van de Stichtinq ITakoplei
dinq Bouwbedrijf blijkt, dat de bouwbedrijven nu een 
goede epleidinq belanqrijker achten dan een paar jaar 
qeleden en dat vooral kleinere bedrijven hun zienswijze 
hebben qewijziqd. In 1977 ziet men meer het belanq van 
geed qeschoolde werknemers dan bleek bij een enderzoek 
in 1974. Deze informatie kemt voor in de Uitnodiqing 
Jaardaq 1977 van de Stichting op 1 december 1977. Ook 
hier komt de vraag op, in hoeverre het verzamelen van 
inzichten van direct betrokkenen een basis kan bieden 
voor beleid qericht op de toekomst. 

13 J.B.F. umbgrove, De beeldenstorm der wetenschap, 
's-Gravenhaqe, 1945. 
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Appendix: 

In het voorgaande is er op gewezen, dat het in het 
algemeen niet gebruikelijk is waarnemingen te ver
richten met betrekking tot de voorraden van alle 
gereedgekomen produkten. 
Een economist die indertijd wel het begrip voorraad, 
in de zin als door ons bedoeld, aan de orde heeft 
gesteld, is Kenneth E. Boulding. Hij schrijft dienaan
gaande o.m.: 
'The inventory of stock 
The most important concept to which the name capital 
can be given is the concept of the totality of commo
dities - valuable things - in existence at a moment o'f 
time. Suppose that we could take a flashlight photo
graph of the whole world at a given instant. The 
photograph would reveal a large number of valuable 
objects - houses, railroads, factories·, suits of 
clothes' stocks of innumerable articles in shops and 
warehouses, half-finished goods, even food in pantries 
and on tables. An exhaustive list of these things 
would be an 'inventory of stock'. Note that the items 
included in our stock must be things having value -
things, that is to say, which either can be exchanged 
for 'dollars', have been exchanged for dollars, or 
might, however remotely, conceivably be exchanged for 
dollars. It is not sufficient that a thing have 
physical existence for it to be included in the 
inventory of stock. ~e ice in the Antarctic would 
not be included, because it does not as yet possess 
any value. The ice in an ice box, however, should be 
included, as it does have value. 

~usiness goods' and 'household goods' 
"t7i thin the totality of valuable things there are, of 
course, many classifications possible, and some econo
mists have given the name 'capital' to some of these. 
We shall do well to avoid so particular a use of the 
term, and to use whatever subclassifications of the 
total stock of goods suit our immediate purposes. Thus 
we may make a distinction, useful for some purposes, 
between business goods and household goods. Business 
goods are those owned and used in business - machines, 
factories, railroads, rolling stock, stocks of raw 
materials, and so on. Household goods are those owned 
and used in households - furniture in the home, clothes 
in the closet, food in the pantry. We should beware of 
overestimating the importance of this distinction.' 

(K.E. Boulding, Economic Analysis, London, 1948, p. 263). 

'The stock of goods' vinden we ook terug in de 4e uit
gave van zijn werk. Zie K.E. Boulding, Economic Analysis, 
volume I, Microeconomics, New York, 1966, p. 84. 



VAN JAARLIJKSE UITBREIDING VAN DE BOUWPRODUKTIE 
NAAR INSTANDBOUDING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING 

1 Kan worden verwacht dat, indien het nationale 
inkomen (Y) toeneemt, ook de bouwproduktie (B) 
dienovereenkomstig zal toenemen ? 
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De jaren vijftig en zestig lieten naast een voortdurende toene
ming van Y ook een voortdurende toeneming van B zien. * 
Zie Een orientatie, resp. p. 32 en p. 8. 
veel wordt de verwachting uitgesproken dat, ' indien na de stag
natie in de groei van 1973 tot 1975 Y weer gaat toenemen, dit ook 
het geval zal zijn met B. 
Een voorbeeld van een hierop gebaseerde veronderstelling is te 
vinden in het rapport van de Rijksplanologische Dienst, 3 Scena
rio's ten behoeve van de verstedelijkingsnota, 20 juni 1975, p. 27. 
Aan de hierin opgenomen resultaten van berekeningen - die uit
drukkelijk geen voorspellingen inhouden - is het volgende ont
leend: 

1970 1980 1990 2000 

bevolking 100 110 118 124 
bruto-nationaal produkt 100 145 203 274 
investeringen bedrijven (excl. 100 135 195 273 woningbouw 
investeringen overheid 100 133 186 251" 
( investeringen in bouwpro'duktie 
excl. wo. volgens schatting op 100 251 
grand van bovenstaande cijfers 

Met uitzondering van de woningbouw wordt door de RPD aangegeven 
dat de ontwikkeling van het totaal van de investeringen, waarin 
de bouw een belangrijk aandeel heeft, een overeenkomstig beeld 
vertoont met die van het bruto-nationale produkt. (Zie voor 
nationaal inkomen, bruto-nationaal produkt en investeringen 
Een orientatie, p. 25 en 26). -

Op p. 34 is de ontwikkeling van het volume van de investeringen 
in bouwproduktie en machines e.o. en van het nationale inkomen, 
1963 = 100, weer'gegeven. 

* Voor verklaring van de symbolen zie Een orientatie over ~e 
ontwikkeling van de bouwproduktie, p. i14, 115, 116 en 155. 
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ONl'WDQI:EL:mG VAN IIE'l' VOLUME VAN DE !NVESTERIN<ZN IN BOOWPRODtml'IB EN MACHINES E. 0. 

EN VAN lD!!'l' NATl:ONALE INKOMEN, 1963 • 100 

(In 1963 werd een 'plurifODI en expansief' bouwbeleiCI - zie Een ori4ntatie p. 39 -
aanqekonciigd. Dit beleiCI leiCIC!e tot een aanvankelijk hooqtepunt in de bouwproduktie 
in 1968. De qemJ.dCielde produktie qedurende de periode 1969 t/m 1979 kwam hl.er niet 
bovenuit. De top van de produktia in de jaren zeventiq kwam ruim 5 ' boven die van 
de jaren zestiq) • 

1963 I 19791 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 170 '71 '72 '73 '74 '75 '76 

woninqen 
33,4., 45,0., 100 132 147 158 177 193 187 191 207 238 ill 212 197 202 

·Gabouwen 
37 ,a• I 38,,. , 100 127 130 145 164 183 179 ill. 187 t68 17'0 161 158 t57 

G,W en W 
28,8., 16,3'1 100 120 118 119 t28 137 127 t34 ~ t31 117 114 118 113 

Bouwproduktie 
too• I too• 100 126 132 141 158 173 167 t74 ~ 181 179 165 159 159 

I 
Machines e.o. 
s4,o• 1 53,6•1 100 113 116 131 135 151 153 187 183 172 186 200 187 185 
van de bouw-
produktie 

Nat. 1.nkomen 100 110 115 119 125 134 142 151 156 1611.. 173 t73 169 180 

(qebaseard op CBS, Nationale relceninqen 1979) 

Perioae 1963 t/m t970-1973: Periode 1970-1973 t/m 1979: 

Gecumuleerde qroei per jaar: Verenderinq (totaal.l 

Woninqen 1963 t/m 1973 9,3 " 1973 t/m 1979 dalinq 7 ' 
Gabouwen 1963 t/m 1970 9,7 ' 1970 t/m 1979 dalinq 4 ' 
G, wen W 1963 t/m 1971 4,9 ' 1971 t/m 1979 da.linq 32 ' 
Bouwproduktie 1963 t/m 1971 7,8 ' 1971 t/m 1979 dalinq 4 ' 
Machines e.o. 1963 t/m 1973 6,5 ' 1973 t/m 1979 qroei 13, 

Nat. i.nltomen 1963 t/m 1973 5,6 ' 1973 t/m 1979 groei 9 ' 

Bovenstaande gegevens met betrekking tot de bouwproduktie 
zijn in de grafiek op het volgende blad in beeld gebracht. 

'77 '78 '79 

234 240 227 

172 186 194 

t04 105 tOO 

173 181 174 

202 205 ~ 

185 ~ 188 
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Investeringen in bouwwerken 1963 - 1979 
(1963 = 100) 

1963 65 68 70 71 73 75 77 78 79 

Het valt op dat de daling in de investeringen, die in de 
eerste helft van de jaren zeventig optrad, na 1975 weer 
wordt gevolgd door een toeneming tot en met 1978. Een toe
neming die blijft onder het niveau van 1971/1972. De in
vesteringen in de grand-, water- en wegenbouwkundige 
werken blijven evenwel dalen. De toeneming in de sector 
gebouwen is voor een belangrijk deel het gevolg van een 
kwaliteitsstijging van de bouwproduktie. In hoeverre deze 
kwaliteitsstijging zich na 1980 zal handhaven is een open 
vraag. 
Het nationale inkomen, dat van 1963 tot 1973 cumulatief 
met 5,6 % per jaar toenam, steeg van 1973 tot 1979 met 
gemiddeld 1,5 %per jaar. 

In de grafiek op p. 36 wordt een relatie aangeduid tussen 
het aandeel van de ~uwproduktie in de bruto-investeringen 
in vaste activa en het nationale inkomen. 
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BOUWPRODUKTIE IN PROCENTEN VIJI BRUTO INVESTERINGEN tN VAST! ACTIVA EN 
REEEL NATIONAAL lNKOHfN PER KOOFD (in gld) 

(aeaiddelde cijfera el95J, 1955, 1956 ~n ol96J, 1964, 1965) 

~~----------------------------------------~ 

0 2 

1 Zcobia 9 
2 r .. rltija 10 
3 Portugal u 
4 GriRkanland 12 
5 Ier1and 13 
6 Finland 14 
7 Ooacenrijk 15 

x 1000 1ld reeel aacionaal inkomea per 
hoofd (op baaia prijzen 1958 • 100) 

Tajecho•Slawakije 16 W. Duitaland 
Israil1 17 Auacralie 
Nederlud 18 Noorwegen 
Fraakrijk 19 Zwiuerland 
Denemarken 20 Canada 
Belgiii Z1 Zweden 
Grooc·Brittannie· 22 u.s.A. 

(Zie ook Eea oriancacie, p. JO en Bouwnoca '62, p. 70 en 71. 
Verder worden be1aagscellenden verwezen ~aar w. Paul Scraasaann, The 
conecruccioa •~ccor in economic development in Scoccish Journal of 
PoUcical Econooay, vol. 17, 1.970). ' 

Is het aandeel van de bouwproduktie in de bruto-investeringen 
van economisch minder ontwikkelde landen ca. 70%, voor de meer 
ontwikkelde landen daalt dit tot ca. 50%. De andere 50% wordt 
gevormd door investering~n voor externe transportmiddelen en 
voor machines (zie als voorbeeld de tabel op p. 27 van Een 
orientatie). 
Stijgt de welvaart vervolgens verder, namelijk tot het niveau 
van de economisch hoogst ontwikkelde landen, dan vertoont het 
investeringsperceritage in bouwproduktie weer een toeneming, 
maar blijft niet stijgen. 
De relati~ve stijging van het aandeel van de bouwproduktie in 
de bruto-investeringen in vaste activa kan onder meer de volgende 
oorzaken hebben: 



37 

1 een toeneming van het volume van de bouwproduktie in verge
lijking tot de overige bruto-investeringen in vaste activa; 

2 een toeneming van bouwprijzen in vergelijking tot de prij
zen van de overige investeringen; 

3 een stijging van het volume van de bouwproduktie (a.m. ten 
gevolge van verbetering van kwaliteit) en van de bouwprijzen. 

Tegen de geschetste achtergrond vormen de ontwikkeling van het 
volume en van de kosten van de bouwproduktie twee problemen die 
in het bijzonder de aandacht vragen. Tevens dient hierbij de 
invloed van de verandering in kwaliteit op het volume te worden 
betrokken. 
De ontwikkeling van de bouwkosten is op p. 24 van Een orientatie 
aangegeven. (Signaleren F verklaren). 

Uit het voorgaande blijkt, dat in een bepaalde periode een zekere 
gelijke gerichtheid is .vast te stellen tussen de ontwikkeling van 
Y en B. We hebben reeds gezien, p. 25 , dat de ontwikkeling van 
het volume van de netto bouwproduktie (B') evenwel wordt bepaald 
door die van het volume van de voorraad bouwwerken (I + S }. s s 
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2 Ontwikkeling van bet volume van de voorraad bouw
werken en van de bouwproduktie nader beschouwd 

Op p. 25 en 2~ is aangegeven dat de ontwikkeling van de voorraad 
bouwwerken bepalend is voor het verloop van de ontwikkeling van de 
netto bouwproduktie. Op de omvang van deze voorraad hebben de 
omvang Em samenstelling van de bevolking een grote invloed. 
De gewenste woningvoorraad bij voorbeeld (Een orientatie, p. 17 · 
en 54) wordt hierdoor in overwegende mate bepaald, waarbij de 
ontwikkeling van het nationale inkomen - en de verdeling hiervan -
sterke invloed uitoefent op de kwaliteit van de voorraad. 
De woningproduktie is afhankelijk van de eisen, die op een bepaald 
tijdstip (n) aan de omvang, samenstelling en kwaliteit van de 
woningvoorraad worden gesteld. 

1 Bvn B 
Sw: n(o--- Dv) + R1w + R2w + 0w 

n 
(Een orientatie, p. 155) 

De totale omvang van de voorraad bouwwerken is o~m. afhankelijk 
van: 

omvang en samenstelling van de bevolking; 
omvang en samenstelling van de werkgelegenheid 
(zie bijv. J. Funken, De kwantitatieve behoefte aan kantoor
ruimte, diss. UvA, 1976); 
de eisen die aan de infrastructuur worden gesteld. 
(P.A.Stone, The Structure, Size and Costs of urban settle
ments, Cambridge, 1973, p. 239: 'The need for urban facilities 
arises from population and its activities'). 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de bevolking worden thans 
belangrijke veranderingen waargenomen en mogelijke gevolgen aan de 
orde gesteld. Hiervan getuigt o.m. de volgende tekst. 
'After two centuries of unprecedented growth, the total population 
of Europe is approaching a standstill. In several countries, 
including Britain, West Germany and SWeden, numbers are actually 
on the decline. What is the significance of this unexpected 
development ? Can we look forward to the prospect of a healthier 
environment and better housing and educated facilities or should 
we fear possible economic stagnation ?' (Council of Europe, 
Population decline in Europe, London, 1978, flaptekst). 

Hiernaast is de verwachte ontwikkeling van de bevolking in Europa 
in beeld gebracht. 
De onderste figuur geeft - eveneens in miljoenen - de tot 1980 
waargenomen en van 1975 af .berekende ontwikkeling weer van de 
bevolking in Nederland. Hierin komt de bevolkingstoeneming na 
1975 tot uiting ten gevolge van o.m. gezinshereniging van buiten
landse arbeiders en vestiging van rijksgenoten uit Suriname. 



Ontwikkeling van de bevolking 

Europa 1970 - 2030 
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Reeds eerder - p. 26 - is aangegeven, dat in Nederland tot het 
einde van deze eeuw geen belangrijke veranderingen in de ver
houding tussen de drie bestemmingscategorieen van bouwwerken 
is te verwachten. Een en ander is gebaseerd op de ontwikkeling 
gedurende de periode 1950-1975. Na 1975 blijkt een verandering 
in het volume op te treden. Deze vindt haar oorzaak in wijzi
ging in de 'kwaliteit'. 

In Een orientatie is op p. 24 aangegeven: 

1 
( ) _ uitgaven voor bouwproduktie (u) 

vo ume v - prij sindex (p . ) 
l. 

Rekening houdende met de verandering in de kwaliteit kunnen we 
schrijven: 

u = a . k • pi 

waarin a: aantal, k: 'kwaliteit' en pi: inflatie x relatieve 
bouwkostenontwikkeling. 

Voor de woningbouw is het aantal eenvoudig vast te stellen. 
De na 1975 duidelijk optredende wijziging in 'kwaliteit' komt 
- zie onderstaande figuren - tot uiting in het aantal verleende 
bouwvergunningen en het bouwvergunningenvolume 

Verlaende bouwverc;unninqen naar 
financierinqswijze van de woninq.bouw 
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woningbouw. Beide grafieken Z~Jn ontleend aan de 
'Brief van de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening', 's-Gravenhage, 4 oktober 
1978, p. 15 en 16. 
De in de vergunningen aangekondigde 'kwaliteits
stijging wordt na 1975 duidelijk zichtbaar in de 
gegevens betreffende de produktie. Een en ander 
leidde in begin 1980 in bepaalde kringen tot de 
opvatting, dat de 'kwaliteit' de nieuwe vraag
component zou zijn, zeals uit het onderstaande 
blijkt. Deze component zou de potentie hebben om 
verder te groeien. Bezien we evenwel de verdere 
ontwikkeling van het volume van de produktie, 
dan blijkt de groei in 1979 te stagneren. 
In de paragraaf 'Een keerpunt in de produktie' is 
op p. 21 gewezen op het optreden van een keerpunt. 
Een keerpunt dat ontstond omdat in 1972/1973 de 
grootste toevoeging aan de voorraad plaatsvond. 

Nieuwbouw van woninQen in unralen en bedraQen 1a83-1978. priizen van 1975 
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Bovenstaande figuur is ontleend aan EIB, BouwjWerk 17 
5e jaargang nr. 1 - februari 1980 
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In een artikel 1 Kwaliteit, de nieuwe vraagoomponent' stelt 
dr. A.G. ter Hennepe mede in verband met de in de figuur gesohetste 
ontwikkeling o.m. het volgende. 'Voor de tamelijk pessimistisohe 
toekomstverwachtingen, die op grond van de vrij kwantitatief-mechanische 
ramingsmodellen warden geformuleerd, bestaat waarschijnlijk minder grond 
dan in het nog niet zo verre verleden werd gedaoht. De kwalitatieve 
component van de vraag op de bouwmarkt is weinig geringer dan de vraag 
naar kwantiteit en zij heeft de potentia om verder te groeien1, 
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Ontwikkeling van de brute bouwproduktie 
1950 - 1979 , tegen de achtergrond van 
het volume van de voorraad bouwwerken, 
uitgaande van de toevoeging 1950 - 1975 

volume voorraad volume produktie 
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'50 

100 

200 

100 

verwachting '12 I 
"t 
I 

volume 
voorraad 
bouwwerken 

1950 60 

I 

_,_ 

70 75 80 

'78 

verwachtinq '80 

90 2000 10 
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Voor een vooruitzien aanqaande de toekomstiqe ontwikkelinq 
van de bouwproduktie op lanqe termijn is het zinvol, hier
bij de te verwachten ontwikkelinq van de voorraad bouwwer
ken te betrekken. 

Uit de hierboven geschetste actuele ontwikkeling blijkt dat 
de aanvankelijke produktiedaling gevolgd is door een toeneming 
van de produktie tot en met. 1978. 
Een toeneming die mede verklaard kan worden door verandering 
in de 'kwaliteit' (een versnelling van de toeneming van de voor
raad kan hierbij ook haar invloed doen gelden). 
Indien de toeneming structureel zou zijn, blijft de kwaliteits
stijging haar invloed uitoefenen op de produktie, gericht op 
uitbreiding en op het volume van de verdere toeneming van de 
voorraad. 



De gerealiseerde en te realiseren bouwopgave 1949-2009 
tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de 
voorraad bouwwerken 1909-2009 * 
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*Gebaseerd op de veronderstelling - <tie in hat beq1n van de jaren tachtig 
niet actueel is - dat de relatief starke toeneminq van de 'kwaliteit' 
in. de periode 1975-1979 gehandhaafd zal blijven voor de verdere 
uit.breidinq van de voo=aad. 

(De toevoeqing aan de voo=aad bedroeq in 1972/73 naar schAtting 
ruim 3 \) 

Bet blijkt dat het cp p. 25 geschetste beeld thans, naast 
de informatie over de periode 19.00-1950, kan worden aangevuld 
met een veronderstelling betreffende de invloed van verande
ring in de 'kwaliteit' van de bouwproduktie, zeals hierboven 
aangegeven. Gezien de in 1980 actueel geworden ontwikkeling 
is een terugval van de 'kwaliteit' tot het niveau van v66r 
1975 te verwachten. 
De conclusie blijft - ook bij toeneming van de 'kwalitei~ -
echter gelden, dat de op uitbreiding van de voorraad gerichte 
produktie na het keerpunt '72 trendmatig een dalend verloop 
zal vertonen. Dit leidt tot geheel andere consequenties voor 
de bouwproduktie en de gebouwde omgeving dan het verloop van 
v66r 1972. 
(Zie voor de bouwopgave 'Een orientatie', p. 1 t/m 5). 
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Schets van de structurele ontwikkeling van de 
bouwproduktie, van de trend der produktie en van 
de conjuncturele afwijkingen in de produktie 
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Bij een nadere beschouwing van de ontwikkeling van het volume 
van de voorraad bouwwerken en van de bouwproduktie wordt duide
lijk dat de structurele ontwikkeling van de produktie - gericht 
op uitbreiding van de voorraad - in de jaren zeventig een 
wijziging ondergaat. De jarenlange stijging gaat over in een 
daling. 
Hierboven is het gerealiseerde en mogelijk verdere verloop van 
de structurele ontwikkeling gedurende deze eeuw geschetRt. 
Structurele ontwikkeling en trend van de brute bouwproduktie, die 
tot in de jaren zeventig ongeveer parallel verlopen, zijn aanvanke
lijk niet afzonderlijk aangegeven. Te verwachten is dat beide in 
of na de j aren tachtig, door toeneming van acti vi tei ten voor de 
stadsvernieuwing, gaan divergeren. 
De feitelijke ontwikkeling toont 'conjuncturele' afwijkingen, d.w.z. 
afwijkingen van het verloop van de trendontwikkeling (inclusief de 
afwijkingen die zijn veroorzaakt door beide wereldoorlogen). 
Te verwachten is dat de conjunctuurgolven - die in de jaren 50 
en 60 'gedempt' waren - zich in de jaren 80 en later sterker zullen 
gaan manifesteren. 
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Ontwikkelingen in het buitenland 

Op 11 en 12 september 1980 werd te Brussel een symposium 
'Bouw en Groei' gehouden. Het symposium was georganiseerd door 
het Economisch en Sociaal Comite (ESC) van de Europese Gemeen
schappen. 
Onderstaand commentaar geeft de reactie weer van het AVBB op dit 
symposium. Hierin wordt duidelijk dat de in Nederland gesigna
leerde ontwikkeling van de bouwproduktie niet een verschijnsel 
is dat ons land betreft. Op p. 46, 47 en 48 is enige informatie 
verstrekt omtrent de ontwikkeling in Zweden en Duitsland (Bonds
republiek). 

Bouwbelangen * 3 oktober 1980 

commet 1ta:r 
··· ·~~; .... ~..., . ... 

Europees bouwbeleid 
11M-- Euro_. eymposlum. dill 
lrt Btu .... op initl- VINI IMf fco.. 
_,lach • Soclul Comlt• vM de 

EwopeM a-ach- - -
*"'ieacommiaale voor de Euro
Commlaale ., de mlnlot......t - lo 
~ lo__.jfelcl von belan!l 
gooMHL Voonol- er Mn alrltM 
ullaptoken lo gedoan waarllft -
- de Europeoe Commloole olo de 
rnlnlole<roed biJ hun belllldabejlallng 
houv .. t kon hebberl olo he! over te 
...,.... moolr.golen ten oonzlen ven 
de bouwnljverhelcl goot. 

lfl-glllljking met 11174 lode t>ouw
produlllle in de Gem .. nschop met 
gemid<Mid twlnt~ procent gecloold. 
Tevono zijn In viJI jaor lljds blnnen de 
MCtOf niet minder dan 681 000 ar
-spiNIMn verloren gegoon. 

O.C lo velll te velllvoor "n lndustrle, 
die goed lo voor dertlen procent ven 
de bruto Interne produktle en ocht 
procant van de toege ... o.gde waarde. Ala-....., ultgoon dst de belttlda· 

voerlng bin...., de lld•otetiNI YINI de 
.EuropeH Gomeonscl\op thana Is ge
richt op de bestriJdlng von de -
looolleld en het - In ovenwlc:ltt 
brengen von de belollngsbalena, den 
dient er echt wei rekenlng te wordM 
gehouclen met het felt, d.t blj -
vefljk orbeidsnlvaau de bouw dertig 
proc:ent arbeldsintonolevor lo don de 

·-· bedriJfstakkon. o-noast be
- de bouwnijverheid In YotrgeiiJ· 
king met de andere bedrijlstokken 
•Mfllg procent minder aen Import· 
produkton. 

lncllen delld·stet.n- ..,..nomlach 
wlllen groeien- en om ult de crioio te 
gereken Is d.t een noodzook -
moet van overheidsw.ge m.., un• 
docht -rden besteed aon de t>ouw
nljverheld. De bouw, zo Is in BrusMI 
gesteld- en d11r zljn wlj het roer
rnee eenar - moet ..,.., de motor van 
de ..,..nomiache groei -rdon. 

De tljcl Is tevoono aangebroken de 
beopreklng von een aontel oopect.n 

avbb 

von de bouwprobl......, op Euro_. 
nlv..., te behendelon. DaorblJ valt te 
denkon oon een doeltrellend norme
ringuy~.., en soon een ••11181 
bouwvoorschrillen, die de bestoonde 
bllletnmerln- op de Euro
morlll kunnen _., verdwljnen. 
Tegen de ochlergrond van de huldlge 
sltuotlaendeaomborevoorultzichten 
voor de noblje toekomstlo het collo
quium in zoverre nutUg gewMst, dat 
de gee~en binnen de G-nachop 
zljn wokker geschud. 

Het Is te hopen dol de slgnolen, die In 
BrusMI hebben ge~lonken, bij de 
EuropeM Commlssie .., de mlnla
terraad zullen doordrin~ 

Natuurtljk zaf in eerste instantie op 
natfonaal niv.au een krechtig Mlekl 
ten opzichte van de bouw moeten 
worden ge•oenl. .,Bru .. lll" heett 
ochter nu ook duldelljk .. ngetooncl, 
d•t 'op Eucopeea niveau ook wei het 
Mn en ander ta sleutelen vaiL 

AO 

* Officieel orgaan van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf 
(AVBB). 
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Woningvoorraad en woningbouw in Zweden 

ontWikkalinc; van de woningvoo=aad Ontwikkelinq van de woninqbouw 
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De hierboven geschetste beelden betreffen de ontwikkeling van de 
woningvoorraad en de woningbouw in Zweden. Het opvallende is dat 
naast de uitbreiding eveneens een omvangrijke vervanging heeft 
plaatsgevonden. 
Uit de tabel op p.30 van Een orientatie blijkt, dat de woningbouw 
in de periode 1956 t/m 1966 ruim 37 % omvat van de totale bouw
produktie. 
De daling van de woningbouw in de jaren zeventig is gepaard 
gegaan met een overeenkomstige daling in de bouwproduktie. 
(United Nations, Annual Bulletin of housing and building 
statistics for Europe, New York, 1979). 
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Woningvoorraad en woningbouw in Duitsland (Bondsrepubliek) 

ontwikkel:!Jlq van de won:!Jlgvoo=aad ontwikkel:!Jlq van de won:!Jlqbouw 
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De woningbouw in de Duitse Bondsrepubliek vertoont eveneens het 
beeld van een aanvankelijk zeer sterke toeneming tot een niveau 
van meer dan 550.000 woningen per jaar, met een aanvankelijke 
terugval in de jaren zestig. Een structurele daling van de pro
duktie treedt op in de jaren zeventig. 
Vermindering van de woningbouw gaat hier oak gepaard met ver
mindering van de overige bouwactiviteiten (zie United Nations, 
Annual Bulletin of housing and building statistics for Europe, 
New York, 1979). 
Op p. 48 is de verwachting weergegeven dat het aandeel van de 
woningbouw in de totale bouwproduktie geleidelijk zal verminderen. 

90 
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WAS IN ZUKUNFr GEBAUT WIRD * 

* Ontleend aan J. Nimmergut, 
Deutschland in Zahlen, 
MGnchen, 1975, p. 118 
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3 De vraag naar bouwproduktie en de invloed hiervan 
op de bouwcapaciteit 

De ontwikkeling van de vraag naar bouwproduktie (weergegeven in 
Een orientatie op p. 7 t/m 31 en op het voorgaande blad) heeft 
de omvang en de samenstelling van de bouwcapaciteit sterk bein
vloed en zal dit blijven doen. 

Vraag: welke invloeden ziet u van de veranderingen in de vraag 
naar bouwproduktie, zowel in omvang als samenstelling, 
op de samenstelling van de bouwcapaciteit ? 

De volgende tekst komt ten dele overeen met die van Een orienta
tie, p. 114, 115 en 116. 
Deze tekst wordt hier weer aan de orde gesteld, gezien de belang
rijkheid van het vraagstuk van de samenstelling van de bouwcapa
citeit in de voor ens liggende periode. Dit betreft in het bij
zonder de arbeidscapaciteit. 
Aanpassing van de bedrijfscapaciteit (A

1
) aan ve~anderingen in de 

vraag gaat met minder problemen gepaard dan de aanpassing van de 
arbeidscapaciteit (A2). 

Ca bouwcapaciteit = A
1 

+ A
2 

+ Mt 

Cb = Ma + T + A2 

In de expansieperiode - 1950-1972 - kan onderscheid worderi ge
maakt tussen de ontwikkeling van en in de bestaande - z.g. tra
ditionele - bouwcapaciteit (0

) en de ontwikkeling van en in de 
niet-traditionele capaciteit (n), volgens onderstaand schema. 

Cb= Ma + T + A2 
I I I I l 

0 n 
T0 r Ao An Ma Ma 2 2 

I t I I I I I n n 
~ Tn Ao An An Ma1 Ma2 s 2 1 2 1 2 2 

I I I 
Ao 

2 2 
An 

2 3 
An 

2 4 

i I I 
A2 3 

An 
5 

An 
6 2 2 

Verondersteld is dat naarmate het niveau in het schema lager 
is, de taakinhoud en de vereiste scholingsgraad van de bouwvak
arbeider vermindert. 
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De sterke expansie van de bouwproduktie in de jaren zestig is 
gepaard gegaan met de ontwikkeling van produktietechnieken die 
primair gericht waren op vergroting van deze produktie. Ook de 
vormgeving aan bouwwerken onderging hiervan de consequenties en 
deze oefende omgekeerd weer invloed uit op de samenstelling van 
de bouwcapaciteit. 
Aan de scholing van bouwvakarbeiders werden ook bij het toepassen 
van 'traditionel~ technieken als timmeren en metselen steeds lagere 

.eisen gesteld. De verschillende niveau's van geschooldheid zijn 
d 'd 0 0 0 0 aange u~ met resp. A2 , A

2 1
, A2 2 en A2 3

• 
De nieuwe bouwmethoden- soms geintroduceerd als 'industrieel 
bouwen' - vroegen om arbeiders met een specifieke scholing (A~). 
Zij kunnen echter niet worden ingezet als de meer traditionele .. 
technieken worden toegepast. 

Na het keerpunt verandert de technische (en 'kwalitatieve') samen
stelling van de bouwproduktie, mede als gevolg van de ontwikkeling 
in de vraag naar bouwcapaciteit, zeals in onderstaande figuur (of 
de figuur op p. 49 .) aangeduid. 

Ontwikkeling in de vraag naar bouwcapaciteit 

volume produktie 

~----------------------------------------,in-

bevorderinq van 
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qrote schaal 
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kleinschaliq bouwen 
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brute bouwproduktie 200 

70 75 80 90 2000 10 



51 

De verandering die gepaard gaat met een lager produktieniveau dan 
in 1972/1973 leidt, door een verhoudingsgewijs te groot beroep op 
traditionele arbeidscapaciteit (V >A~), tot een tekort aan ar
beidskrachten (A~) en werkloosheid (A~) in de bouw. 
De grootschalige bouwproduktie van de jaren zestig maakt in de 
jaren zeventig plaats voor een produktie op kleinere schaal. Niet 
de kwantiteit van de produktie vormt het actuele probleem voor de 
bouwcapaciteit, maar de 'kwaliteit' van de produktie. 

4 De ontwikkeling van de bouwcapaciteit 

De ontwikkeling van de bouwcapaciteit; wordt weergegeven door die 
van de bouwproduktie, zie p. so;. Hierbij dient er evenwel reke
ning mee te worden gehouden da t in 196 7 Ca.) B = V. 
Bij deze ontwikkeling is het in het .bijzonder van belang aan
dacht te schenken aan die van A2 • 

In 1963 ward door de rijksoverheid een sterke expansie·van de 
bouwproduktie een dwingende noodzaak genoemd en het teen aange
kondigde expansieve bouwbelei~ was mede gericht ~p vergroting 
van het aantal bouwvakarbeiders. (Nota betreffende een pluriform 
en expansief bouwbeleid, 3 oktober 1963, p. 8). · 
De ervaringen, in het verleden opgedaan met een krappe arbeids
markt, droegen er toe bij dat A

2 
door vele bedrijven 'expansief' 

werd opgevoerd. De overcapacite~t waarover de bedrijven dienten
gevolge beschikten, was groter dan nodig is in een situatie waar
in bij alle bedrijven een volledige kennis bestaat omtrent de 
nodige en de beschikbare capaciteit. 
Toen in 1967 duidelijk begon te worden dat de arbeidscapaciteit 
veel ruimer was dan nodig voor de te verwachten toeneming van de 
bouwproduktie, was het niet meer doelmatig om per bedrijf een 
zekere overcapaciteit aan te houden. De wijziging van plaats 
- namelijk niet meer door de afzonderlijke bedrijven, maar door 
de bedrijfstak - voor het aanhouden van de overcapaciteit die 
hierdoor optrad, was een der oorz-aken van het optreden van de 
werkloosheid in dat jaar (zie p. 14 en 5.2,). 

De invloed van de vermindering van de arbeidscapaciteit in 1967 
op de 'arbeidsproduktiviteit' is aangegeven in de paragraaf 
'Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de produktiviteit 
in de bouwnijverheid' (zie p. 97 t/m .103). 
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Naast de ontwikkeling van de arbeidscapaciteit, die sterk 
wordt beinvloed door het ten aanzien van deze capaciteit 
gevoerde en te voer.en beleid, ondervindt oak de bedrijfs
capaciteit de invloed van de veranderingen in de produktie. 
De overgang van grootschalig naar kleinschalig bo~wen leidt 
tot veranderingen in de structuur van de bouwcapaciteit en 
in die van het proces. 
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waarbij de omvang en de kwantitatieve en 'kwalitatieve' samen
stelling van de 'stream' van de jaarlijkse bouwproduktie een 
belangrijk gegeven vormen. 

Burkhardt geeft aan dat de bedrijfsgrootte invloed uitoefent op 
de relatieve produktiviteitsontwikkeling van resp. het klein
bedrijf, middenbedrijf en grootbedrijf. 

Bedrijfsgrootte en ontwikkeling van de produktiviteit 

0 
e •-

I 

toenemende 
produktiviteit 

kleinbedrijf 

'maximale' 
produktiviteit 

middenbedrijf 

Invloed van de bedrijfsgrootte 

afnemende 
produkti• 
viteit 

constante 
produktiviteit 

grootbedrijf 

(ontleend aan G. Burkhardt, Kostenprobleme der Bau
produktion, 1963). 

N 

Het grootbedrijf kan ·een 'kleinschalige' techniek toepassen, 
terwijl het klein- en oak het middenbedrijf normaliter werken 
uitvoeren in een'grootschalige' - generieke- techniek. 
De capacbteit van het kleinbedrijf kan worden gekarakteriseerd 
door: Ma + T0 +A~ (zie p. 49). 
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5 Het overheidsbeleid met betrekking tot V en Ca 

Drie onderwerpen vragen in verband met het genoemde onderwerp 
aandacht: 
a De Wederopbouwwet 1950 
b Van regulering naar •.• ? 
c Stadsvernieuwing. 

a De Wederopbouwwet 1950 
Van de Wederopbouwwet is alleen de paragraaf (3) met betrek~ 

king tot het Bouwprogramma actueel. 
Zie Een orientatie p. 48, 57, 58 en 59. 

b Van regulering naar ••• ? (Zie Een orientatie, p. 48 t/m 53). 
Bij de regulering van de bouwproduktie is de bouwmarkt intact 

gebleven. 
Het schema op p. 56~ geeft de wijze aan, waarop de Nederlandse 
overheid de bouwproduktie reguleert. Deze regulering heeft be
trekking op de goedkeuring van plannen en het afgeven van een 
rijksgoedkeuring aan de opdrachtgever. Het schema op p. 57 heeft 
betrekking op de samenhang tussen het macro- en micro-economische 
niveau van de bouwproduktie. 
De overheid kan de bouwproduktie op een betrekkelijk eenvoudige 
wijze - a1 dan niet adequaat - reguleren in de periode waarin 
V / Ca en in het bij zonder V '7 A2 • 
In 1976 wenste de overheid zich te richten op het bevorderen van 
inzicht t.a.v. 

vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van het 
produktieniveau; 
vraagstukken met betrekking tot het bouwarbeidsmarktbeleid; 
vraagstukken met betrekking tot het functioneren van bedrijven. 

(Nota bouwbeleid + Bouwprogramma 1977, 29 september 1976, p. 94. 
Zie p. 55). 

De continuiteit van de bouwproduktie werd in de Nota bouwbeleid 
van 1976 aan de orde gesteld. In midden 1978 wees Aantjes er op, 
dat deze nota niet als vrijblijvend mocht worden beschouwd. (Een 
orientatie, p. 50 ) • 
Op 21 augustus 1978 volgde de Tweede Nota bouwbeleid. 
Bij kritische beschouwing van beide nota's valt slechts te con
cluderen dat de rijksoverheid met betrekking tot de bouwproduktie 
op langere termijn tot dan geen visie heeft weten te ontwikkelen. 

c Stadsvernieuwing 

Vraag: Waarom stadsvernieuwing ? 

Enkele uitspraken over stadsvernieuwing 

Rapport Stadsvernieuwing, 1972, p. 10: 
Stadsvernieuwing: verbetering van een bebouwde kom of een 
gedeelte daarvan door sanering, reconstructie, rehabilitatie 
of een combinatie daarvan. 



COBOUW donderda1 11 november 1878 

DIRECTEUR BOUWNIJVERHEID: 

continuiteit in bouw 
taak voor overheid · 

• 
IS 

van em 01\Zn TedacCeuren 
.,De llit uw ltringen bepleite absolute veiligstelllng van het niveau 
van bouwprodtlktle met voorbij gaan van andere belangen kan niet 
worden gehonoreerd". Aldus ir. A. Peters, de scheidende directeur 
Bouwnijverheid van het ministerle van volkshuisveating, in een 
toespraak tot de algemene vergaderlng van het AVBB te Tiel. 
.,Maar met het llitkomen van de Nota Bouwbeleid verlaat de bouw 
wei .de positie, die lnhield dat de'bouw de 11evol1en van beleidsbes· 
llssingen op allerlei terreinen had te accepteren en slechts achteral 
om comcerende maatregelen kon verzoeken". ** 
De belanll'ilkste betekenia van de 
note Bouwabeleid is dan ook niet 
dat er een samenvattende beschou. 
win1 van d• regerin11 op tafel 11111 
ten aanz.i~n van een aantal aspecten 
verbonden aan de bedrijfstak bouw, 
maar d8t een draaiboek is vervaar
dlid dat als uit11oncspunt dlent voor 
een joarlijks op. en bij le •tellen 
meerjarige bouwprocno•e. waarmee 
rekenin1 cehouden wordt bij de 
vutstellinc van het overi1e over. 
heidshandelen", aldus ir. Peters. 
Het Ia er de recerinl vooral om te 
doen continuiteit In de bouwpro.. 
duktie te· brenaen. Onder continul. 
tait moe• dan wel worden verstu.n 
het celijk blijvcn ofwel het ~:elljk
matltr stlicen dan wei dalen van de 
produktie al naar gelDnC de be
hoefte aon bouwproduktie uitwijsL 
Het voorkomen van schoksaewijze 
veranderiDien ala&& voorop. 

a/stemming 
Behalve bevorderinl van contlnul· 
telt heel\ de overheid ook als taak 
de aCstemntinc van het potenUeel 
aan werknemera zowel kwantitaUeC 

ala kwalltaUer op die bouwproduk. 
tie en Ievens zorc voor de bedrijven 
woar nocllc, ceceven de aard en de 
omvana van zich voordoende pro
blemen. 
V oor het planmatlc Iaten veri open 
von de 1ewen1te bouwprocluktie Is 
in de no\a Bouwbeleid een verde.. 
lin1 van de bouwproduktle cemukt 
in een taakstellend deel en een te 
prosnoUseren d.el met daartussen 
een Nim over~~an111ebied von c•· 
heel tot niet door de overheid te 
beinvloeden bouwprocluktie. Het 
achterblijven van het ~~rocnoti· 
seerde deel zou moeten worden ae
compenaeft'd door het naar voren 
halen van het taakllellend d.el en 
andenom. aldus de beer. Peters. 

ve-rfijning 
De te verwachten bouwprocluktle is 
in de note uttcedtukt In aeld. Een 
ventjnina zou kunnen worden be
reikt door onderzoek naer de met 
een zekere hoeveelheid werk in een 
bepaalde sector cepaard .:oande ••• 
beid, het vereiste materieel en ma
tertaal, en de verdellna naer repo'o. 

Het stimuleren van lnzlcht In de 
ontwlkkellna op reaionsal niveau 
zowel ala het opzetten van een In• 
Cormatiestroom bij het bedrijCsleven 
ten aanzjen van materiaalverbruik 
e.d. touden kunnen helpen een to
taolb.eld te verkrijaen. Pas op lon-1••• termijn zullen taken als: kos
tenontwikkellna. het wel or ruet ... 
beldsintensieC bouwen, het meut 
wenselijke materiaallebruik. meest 
cewenste von1'1 van bedrijCsomvanc 
e.d. aan de orde kunnen komen. 
Hij waarschuwde er zijn lehoOr 
voor de nota te Uen ala een voor• 
spellinc met een teer hoog waar• 
heldsllehalte. beter dan die In het 
v"rll'den. Het ti)n nos oltijd de
telCde soort mensen die de:e voor. 
spellin~en maken en de kennil is 
wel toeaenomcn. maar nog niet vol. 
doende. V.el hanlt a( von de vroaa 
In hoeverre een instrumentarium 
be!lehikbaar kan komen om de 
voorspei<te bouwproduktie ook 
daadwerkeliJk waar te maken. 

* Zie ook A. Hendriks, Bouwnota '62, Rotterdam, 1962, hoofdstuk 5. Het 
evenwicht op de bouwmarkt en 6 . Planning. 

•• De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Nota 
'bouwbeleid + bouwprogramma 1977, 's-Gravenhage, 29 · september 1976. 
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In de bovenstaande beschouwing wordt in 1976 reeds van overheidszijde 
duidelijk gesteld: 'Onder continuiteit moet dan wel worden verstaan 
het gelijk blijven ofwel het gelijkmatig stijgen dan wel dalen van de 
produktie al naar gelang de behoefte aan bouwproduktie uitwijst'. 
Continuiteit heeft dus geen betrekking op handhaving van het produktie
niveau en/of van de werkgelegenheid. 
In 1980 komt een duidelijke uitspraak over de richting waarin volgens 
de _regering de bouwproduktie zich zal ontwikkelen. Minister Albeda 
deelde aan de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting mee dat, gezien 
de huidige economische situatie, de komende jaren rekening dient te 
worden gehouden met een blijvende inzinking in de bouw (NRC Handels
blad, 30 september 1980). 
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R£CULERiliC VA.'I DE BOUWPRODUI(TIE !lOOR DE OVERHEID 
MET C&BRUIKMAKlNC VAN C~ MAKKT 

Plannea 
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v~ ca 
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(organiaacie· + materieelc:apac:iteit) 
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bouwc:apac:iteit • A1 + Az + Me 

c:epec:iceic van de beclrijven 

Nota Volkshuisvesting, 1972, p. 84: 
Bet proces van de stadsvernieuwing is gericht op verandering,. 
vorming en verbetering van het gehele stedelijke milieu en 
gaat in deze zin de volkshuisvesting te buiten. 

D.F. Medhurst & J. Parry Lewis, Urban Decay, 1969: 
Urban renewal is een leuze 
beter: 
'Urban adaptation based on urban understanding'. 



Samenhang tussen het macro- en micro-economische niveau 
van de bouwproduktie * 

IC-..m 
lmestillon 
!x,ort 
Impart 

G.ometnscl't• 
l!lnhetten 
llap<Uit!ilS· 
etnllelten 
Auf-nds• 
einh"ten 

a) natOrUcll• ElnfW.. 
(Geburten- und 
Stftllerat•) 

b) Wcanderun<;m 
(Hkonomlsch•, 
subfekttv~ polltt
scll• Mottv•) 

* Ontleend aan K.a. Pfarr, Betriebswirtschaftslehre des 
ArchitektbUros, Wiesbaden-Berlin, 1971, p. 84. 
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LandH•, Gfl>i
R09ional• und 
Raumordnunqspl4n 

F\Hchennutzun<JS• 
plan - · 

A. Hendriks, Economische aspecten van stadsvernieuwing, 1973, 
opgenomen in Een orientatie: 
Nieuwe steden leveren ook hun bijdrage tot de vernieuwing van 
oude steden ••••• Deze steden maken, evenals de bouw van nieuwe 
wijken, deel uit van het samenhangende proces van uitbreiding 
en vernieuwing der gebouwde omgeving (p. 53). 
Stadsuitbreiding en stadsvernieuwing is geen bouwvraagstuk. 
De werken van de infra- en superstructuur •••.. vormen tezamen 
de gebouwde omgeving (p. 57). 
Stadsvernieuwing heeft betrekking op de relatie van het leven 
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in de stad en de mogelijkheden die de stad biedt • 
. Stadsvernieuwing als doel is gericht op het functioneren van 
de stad en haar delen •..•• Stadsvernieuwing is (derhalve) 
ook een deelproces van de op wijziging van de maatschappe
lijke verhoudingen gerichte activiteit. 
De stadsvernieuwing komt niettemin met behulp van de uitvoe
ring van bouwprocessen tot stand. De totaliteit van deze 
processen vormt wel een bouwvraagstuk (p. 74 .). 

Rapport van de Werkgroep Aanvullende Regeling Stadsvernieuwing, 
31 januari 1974, p. 44 en 45: 
Gebaseerd op verandering, vorming en verbetering van het 
s,tedelijk milieu, overeenkomstig de zich wijzigende maat
schappelijke verhoudingen en opvattingen zal stadsvernieuwing 
zich moeten richten op het ontstaan van stedelijke leef
milieus, waar voor alle groepen in onze samenleving plaats 
is, waar hoogwaardige voorzieningen worden geboden en waar 
in harmonie met de woonfunctie zich andere functies kunnen 
ontwikkelen (p. 44). 
In toenemende mate ontwikkelen zich maatschappelijke krach
ten die ·zich richten 9P de vermaatschappelijking van het 
stadsvernieuwingsproces zelf. Niet meer het gezin-in-nood maar 

. het nood-verwekkende-proces moet worden begeleid. 

Groep Stadsvernieuwing afdeling bouwkunde THE, september 1976; 
Wij verstaan ond.er stadsvernieuwing het • • • . • voortdurende 
proces van aanpassing van de materiele en functionele struc
tuur van de stad aan de zich ontwikkelende arbeidsdeling. 
Met stadsvernieuwing bedoelen wij (dus) het volledige 
stedelijke herstructurerings- en ontwikkelingsproces 
(p. 5 en 6). 
Stadsvernieuwing vormt een eenheid van stoffelijke (bouw
kundig-materiele en maatschappelijke (sociale en economische) 
processen (p. 11). 

H. Fassbinder, Info-map, Onderzoekdag Bouwkunde THE, okt. 76: 
Stadsvernieuwing ist ein staatlich und kommunal gesteuerter 
Prozess_stadtischer Umstrukturierung in baulicher, funktio
naler und sozialer Hinsicht 1m Zusammenhang des stadtischen 
Wachstums und des Bestimmungsveranderungen 1m Hinblick auf 
die Uberregionale Funktionserfullung. 

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Vernieuwde stad, 's-Gravenhage, 1978. 
Onder de kop: Wat is stadsvernieuwing ? wordt er op gewezen, 
dat in het begin van de jaren vijftig niet .of nauwelijks van 
stadsvernieuwing werd gesproken. 
Stadsvernieuwing is in de eerste plaats een overheidstaak 
(p. 16 en 17). 



De vraagstukken die samengaan met de ontwikkeling in de 
relatie van de voorraad bouwwerken en de bouwproduktie 
- zie p. 27, 28 en 48 - vragen bijzondere aandacht. 
Vastgesteld moet worden: Stadsvernieuwing is niet in de 
eerste plaats een .bouwvraagstuk. De ontwikkeling van het 
bouwen vormt evenwel een kernprobleem voor stadsver
nieuwing, waarvan de oplossing een der voorwaarden is 
voor de stadsvernieuwing. 
Stadsvernieuwing (als bouwvraagstuk) en in het bijzonder 
de vervanging (R1) - is aanvankelijk gezien als middel voor 
handhaving van de werkgelegenheid van de in de jaren zestig 
ontwikkelde bouwcapaciteit. Een der mogelijke gevolgen van 
deze zienswijze is hieronder geschetst. (Zie Woningbouw en 
werkgelegenheid, 1972). 

Woningbouw 1951 - 2000 

Totale woningvoorraad ult. 2000 ca. 6.000.000 
Vervanging: verschillende veronderstellingen 
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6 Industrialisatie in de bouwnijverheid 

In 1975-1976 is dit onderwerp aan de THE behandeld in de college
reeks Discussie over de ontwikkeling van de bouwtechniek. 
Thans in aansluiting op de informatie in Een orientatie, 1980, 
p.107 e.v. enkele opmerkingen. 

In het algemeen wordt verwacht dat industrialisatie leidt tot 
verlaging van de bouwkosten. 
Geconstateerd wordt, dat de ontwikkeling van de produktiviteit 
in de bouwnijverheid achterblijft bij ·die van het geheel van de 
industriele produktie en dat de bouwkosten blijven stijgen. 
(Zie Een orientatie p.24 ). 
Ondanks de sterk stijgende bouwkosten bleef evenwel de jaarlijkse 
omvang van de bouwproduktie toenemen tot in het begin van de 
jaren zeventig. Niet de toeneming van de hoogte van de bouwkosten 
was het probleem dat in de praktijk de aandacht kreeg, maar wel 
de verhouding tussen bouwprijs (P) en bouwkosten (K) : P/K. 
K heeft betrekking op de verwachte kostprijs (zie p. 79). 

volume 
bouw
produktie 

200 

100 

Veranderende verhouding P/K in de loop van de tijd 

P~K 

bouwpro4uktie 

1950 60 70 75 80 

Een veronderstelling omtrent het globale verloop van P/K is in 
bovenstaande figuur gegeven. 
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Vraag: Wie is geinteresseerd in de ontwikkeling van K ? 

In de expansieperiode werd de ontwikkeling van K wel steeds ge
noemd, maar was het feitelijke probleem de ontwikkeling van B. 
(Dit is ook het geval na het keerpunt in de ontwikkeling van de 
bouwproduktie) . 
De vergroting van Ca was het probleem van de bouwnijverheid en 
niet de beheersing van K. (Een orienta tie p. 40 . ). 
In de marktconstellatie 

(Een orientatie p. 123 · en 124 ) 

ontstaat een druk om door vergroting van A1 en A2 de bouwcapa
citeit op te voeren, o.m. door invoering van arbeidsbesparende 
bouwmethoden. Deze invoering betekent volgens Blachere indu
strialisatie. 
G. Blachere, Technologies de la construction industrialisee, 
Paris, 1975, stelt (zeals ten dele reeds elders vermeld) o.m. 
p. 7: L'essence de l'industrialisation c'est de produire un 

object sans main-d'oeuvre artisinale, avec des machines 
servies par des ouvriers simplement specialises, non 
qualifies, ou mieux par des machines automatiques. C'est 
cela le fond de l'industrialisation. 

p. 9: On croit souvent que l'industrialisation ne concerne que 
les pays tres riches et avances. En realite, c'est une 
solution pour tous les pays ou la quantite d'artisans est 
insuffisante. 

(V ') A~ zie p. 49) 

Or, dans les pays en developpement, s'il y a beaucoup de 
main-d'oeuvre, ce n'est pas de la main-d'oeuvre qualifiee. 

p. 10: Il faut done rayer des esprits l'equivalance: 
industrialisation = moindre coat. 

Il y a des industrialisations cheres, des industrialisa
tions juste concurrentielles et des industrialisations 
gagnantes. 

H.J. Cowan, Science & building, New York, 1978, p. 328, wijst er 
o.m. op, dat 'An increasing tendency in Europe is to consider 
industrialized building as dependent on modular coordination. 
This is not so in the United States, though. the concept originated 
there'. 'An alternative approach to industrialized building is to 
concentrate on its managerial aspects and on the advantages to be 
gained from data processing' (p. 303). 
Bij een verdere ontwikkeling van de industrialisatie van het bouwen 
blijkt, dat deze niet alleen betrekking kan hebben op de 
constructie- en de procesfuncties, maar dat de vervulling van de 
gebruiksfuncties hierbij niet gemist kan worden. 
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7 De invloed van de ontwikkeling van de produktiviteit 
in het algemeen op de ontwikkeling van de bouwkosten * 

Indien wordt vastgesteld dat de arbeidsproduktiviteit in Nederland 
bruto nationaal produkt/totale werkgelegenheid 

jaarlijks gemiddeld met een bepaald percentage toeneemt, dan is 
het van belang aandacht te besteden aan de verschillen. 
Overigens is het bepalen van de ontwikkeling van de arbeidsproduk
tiviteit niet eenvoudig. Zie de notitie 'Enkele opmerkingen over 
de ontwikkeling van de produktiviteit in de bouwnijverheid' 
(p. 97 e. v. ) . 
De gemiddelde toeneming van de arbeidsproduktiviteit is het 
resultaat van de zeer uiteenlopende bijdragen van alle bedrijfs
takken. Tussen de verschillende bedrij£stakken bestaan zeer 
grote verschillen in groei. Tegenover de groei in bepaalde be
drijfstakken kan ook een daling staan in andere bedrijfstakken. 
Het is eveneens mogelijk dat de daling in een bedrijfstak wordt 
veroorzaakt door groei in andere bedrijfstakken. 
Ook binnen een bepaalde bedrijfstak komen tussen de bedrijven 
onderling grote verschillen in ontwikkeling voor. 

Bij de verdedigers van de produktiviteitsnorm per bedrijfstak als 
grondslag voor de loonpolitiek vindt men in het begin van de jaren 
zestig het onderscheid tussen 'sterke' en 'zwakke' bedrijfstakken. 
Prof.dr. J.E. Andriessen wees er op, dat de gedifferentieerde 
loonpolitiek er naar streeft, de loonsverhogingen in de sterke 
bedrijfstakkt=m in toom te houden en zo mogelijk te komen tot 
prijsverlagingen, terwijl in de zwakke bedrijfstakken uiteinde
lijk een zekere overschrijding van de loontrend boven de produk
tiviteitstrend kan worden aanvaard alsook een daarmee gepaard 
gaande doorberekening in de prijzen. (Practische beschouwingen 
over de gedifferentieerde loon- en prijsvorming, Economie, 
januari 1961, p. 166). Het door Andriessen genoemde streven is 
niet met succes bekroond. 

Het verschi1 in de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit 
kan op vereenvoudigde wijze en schetsmatig worden weergegeven 
(zie volgende bladzijde). 

Wij onderscheiden voor de bedrijfstakken en de bedrijven drie 
situaties, namelijk: 

A 

* 

'ruimte" voor de toeneming van de winst en het loon met een 
hoger percentage dan de gemiddelde toeneming van de arbeids
produktiviteit; 

In het begin van de jaren zestig publiceerde A. Hendriks 
m.b.t. dit onderwerp enkele beschouwingen, n.l.: 

Het loonbeleid en het schildersbedrijf; opgenomen in 
Werken in de bouwnijverheid, Rotterdam, 1961; 
De loonvorming en de bouwproduktie, Rotterdam, 1961. 



Ontwikkeling arbeidsproduktiviteit 
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B 'ruimte' alleen voldoende voor de toeneming van het loon in 
overeenstemming met de gemiddelde arbeidsproduktiviteit; 
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C geen 'ruimte' ten gevolge van het gelijk blijven of van het 
afnemen van de arbeidsproduktiviteit. 

(Gemiddelde arbeidsproduktiviteit = 
bruto nationaal produkt/totale werkgelegenheid). 

vastgesteld kan worden dat in de afgelopen decennia de loonont
wikkeling in de bouwnijverheid niet is achtergebleven bij die van 
de 'sterke' bedrijfstakken. 

Vraag: Is de bouwnijverheid een 'sterke' of een 'zwakke' bedrijfs
tak of welke is haar positie tussen beide ? 

De beslissing over al dan niet bouwen wordt slechts in zeer be
perkte mate genomen op grand van de ontwikkeling van de bouwkosten. 
Zij wordt in hoofdzaak bepaald door het antwoord op de vraag of al 
dan niet over het bouwwerk moet worden beschikt. Bij deze beant
woording worden de bouwkosten wel mede in overweging genomen. 
De prijshoogte van bouwobjecten of wijzigingen hierin hebben even
wel een geringe invloed op de omvang van de produktie, die gericht 
is op uitbreiding van de voorraad bouwwerken. 

* Vergelijken met de begrippen 'produktiviteit' en 'productivite 
globale des facteurs' op p. 98, 101 en 102 van de paragraaf 
Enkele opmerkingen over de intwikkeling van de produktiviteit 
in de bouwnijverheid. 
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De beslissing bij voorbeeld ten aanzien van de bouw van een gebouw 
voor handel of industrie wordt niet bepaald door de hoogte van de 
bouwprijzen, maar door de verwachtingen die men heeft met betrek
king tot het produktieproces dat in het nieuwe gebouw tot stand 
moet komen. De kosten van dit gebouw vormen in vele gevallen 
slechts een fractie van de produktiekosten van het uit te voeren 
produktieproces. 

Het voorgaande geeft aan dat de produktiviteitsontwikkeling buiten 
de bouw de bouwproduktie op tweeerlei wijze kan beinvloeden, 
namelijk: 
1 via de beloning van arbeidskrachten; 
2 via de vraag naar bouwprodukten. 
De loonontwikkeling in de, gezien de toeneming van de produkti
viteit, 'zwakke' bedrijfstakken heeft de neiging die in de 'sterke' 
bedrijfstakken te volgen. 

8 Invloed van de produktiviteitsontwikkeling op de 
veroudering van de gebouwde omgeving 

W.J. Baumol besteedt in zijn verhandeling betreffende een macro
economische benadering van de onevenwichtige groei aandacht aan * 

ongelijke groei van de produktiviteit 
de crisis van de grate steden . . 

Ongelijke groei van de produktiviteit: 

Baumol stelt dat tussen de economische sectoren verschillen in 
technische structuur bestaan. Deze leiden tot permanente ver
schuivingen in de produktie- en kostenstructuur. Een beeld van de 
verschuivingen tussen de economische sectoren is gegeven in de 
beschouwing over 'Melting snowflakes' op p. 66. 
Uit de technische strUctuur van o.m. gemeentelijk.bestuur, onder
wijs, gezondheidszorg, culturele diensten en recreatieve voorzie
ningen vloeien krachten voort, die onvermijdelijk leiden tot een 
cumulatieve stijging van de daarmee samenhangende reele kosten. 

Baumol gaat uit van de basisveronderstelling dat het niet helemaal 
willekeurig is om economische activiteiten in twee sectoren in te 
delen, namelijk: 
a de activiteiten met technische vooruitgang; 
b de activiteiten die alleen al door hun aard slechts sporadisch 

produktiviteitsverbeteringen toestaan. 
(Vergelijk de bedrijfstakken onder resp. A en C bij het vooraf
gaande onderwerp) . 

De gegeven splitsing berust op het aandeel van de arbeid in de 
activiteit. 

* Zie p. 83 e.v. 
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Naast deze basisveronderstelling voert Baumol nog drie veronder
stellingen in: 
1 andere uitgaven dan arbeidskosten kunnen worden verwaarloosd; 
2 de loonontwikkeling in de sectoren a en b is gelijk; 
3 de lonen stijgen even snel als de produktie per manuur in 

sector a. 
Het model geeft aan dat in sector a de relatieve daling van de 
kosten zich waarschijnlijk zal voortzetten en dat deze sector 
een steeds geringer beslag op arbeid zal leggen (zie de 'melting 
snowflakes'), tenzij de inkomenselasticiteit van de vraag naar 
industrieel vervaardigde goederen heel haag is. Verwacht kan 
worden, dat de reele kosten in de niet-groeisectoren van de 
economie zullen blijven stijgen. 

De ' crisis van de grate steden: 

Baumol wijst er op dat het vooral de centra yan .de grate steden 
zijn, die te kampen hebben met a.m. het verval van gehele buur
ten, de groeiende verkeerscongestie en bovenal een verslechte
rende budgettaire situatie. 
Er schijnt in deze gevallen geen mogelijkheid te bestaan de 
groei van de financiele behoefte van de stad te verklaren. 
Wanneer we zien dat het overgrote deel van de stedelijke dien
sten in de niet-groeisector van de economie valt, hebben we een 
essentieel element in de verklaring te pakken. 
De individuele oplossing - het vertrek uit de stad - versterkt 
de problemen van de gemeenschap en dit is een proces van weder
zijdse beinvloeding. 
Op grand van de onevenwichtige groei van de verschillende acti
viteiten kan men verwachten, dat de kosten van een constant 
niveau van gemeentelijke activiteiten steeds hager zullen worden. 

De resultaten van ongelijke groei van de produktiviteit komen 
duidelijk tot uiting - evenals aspecten van de crisis van de 
grate steden - bij een analyse van het platenmateriaal uit de 
map van Jorg Muller.* 
Aangeraden wordt dit materiaal te bestuderen in samenhang met 
de verhandeling van Baumol. 

* Jorg Muller, In het spoor van de dragline of de verandering 
van de stad, Nieuwkoop, 1976. 
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Veranderingen in de werkgelegenheid 

The Economist December 26, 1974 p. 42 
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be high. M a result, tltc capital stock is 
on average younger than in countries 
which arc doing tittle mere tllan replecing 
on existing stOck. It therefore embodies 
newer technology v.hich enhances pro
ductivity. Differences in productivity 
growth, rather than differences in the rote 
of wage inflation, have explained differ
ent rates of price inftation berwccn.coun· 
tries in the postwar yenrs. Fast growing 
economies arc more oompetitivc snd so 
can secure tile expon orders upon which 
their fast growth depen<ls. FaEt growth 
also provides the resources for high 
investment and exp>ns without there 
beinr, a~y need for ~vcrc n·srraint on the 
growth in personal living •tandards. Thi< 
is the virtuous cycle which countries like· 
Japan and ltnly and Fr:>ncc: enjoyed 
dwing the yeat boom. Go0nnany hlltl a 
smaller n~:riculturlli se~"lor. bu• imponed 
immigrant workers for its manufactwing 
industry. 

Snowflake diagrams i!lustrate the link 
between fast growth and ample reserves 
of labour in ogri~ulture. Thc share of 
employment in e:~Ch major 5ector of an 
economy is plotted nlong diOerent axes . 
Immalurc economtes have rounded snow
flakes, but as ·an economy matures il$ 
snowflake.• becotnc stor·shapec!. Fir" 
the manufactwing sector pushes out, 
and then the service sccror, while the 
agricultural spur, which supplies the 

labour to these sectors. gets smaller. The 
more star-shaped a country's snowflake 
was .. it entered the period of post-war 
growth, the slower its growth io the 
boom. Japan staned with more scope 
for growth in ·1954 than Drit?.in enjoyed 
in 1841. By 1951 Rritain was e!rc~dy a 
more mature economy !ban Franco is 
today. Since then the major expansion in 
Britain has been in the service sc:ctors. 
where productivity growth is IC>S easily 
1111:asured. 

[n the freezing slump, mtUure 
economics may have the advantat.c
Potcntial for high produai•ity growth 
has to bo exploited if tile levd of 
income in the backward Agricultural 
sector is to be brought up towards the 
level of income in indu..cry. In boom 
times large income differences can be 
neglected .o long ·as· everybody IS rapidly 
becoming beucr otT. Bcn when cxpecta· 
lions of improving living s1andards have 
been aroused ~Y fast growtl• '''""' is 
rroublc: lJcc<.~usc lhe momentum is not 
being sustain"'"d. France:. for example,· 
must notch up 5 per e<:nc a yellf growth 
co keep unemployment from rising. With 
demand stagnant and the return on 
investment d:pressed, this becomes more 
and more diJJicuJt. M • result, social 
tensions are liable to incrcnsc. Francc•s 
riots in May, 1968, followed a period Of 
stagnation. 

9 Kiezen tussen R1 , 
wie kunnen kiezen 

bij 'stadsvernieuwing' 

Aanvankelijk was niet het keuzevraagstuk relevant. Uitgangspunt 
was: indien U terugloopt, wordt de produktie op peil gehouden 
door het opvoeren van R

1
. In 1972 werd nog met de gedachte ge

speeld van het opvoeren van de jaarlijkse woningproduktie tot 
een niveau van 200.000. Dit hield in 100.000 voor uitbreiding 
en 100.000 voor vervanging. (De extrapolatie aangegeven op 
p. 19 is hiervoor een aanwijzing). 
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De keuze die moet worden gemaak~ betreft a.m.: 

de procesfuncties ~ . . - . 80 1 86 
d hn

. k z~e Een or~entat~e, p. t m . 
e tee ~e 

de omvang en samenstelling van de produktie. 
De betrokkenen: de gebruikers van.de gebouwde omgeving hebben nog 
geen of een geringe invloed op de keuze. 

In de periode 1960-1970 was de bouwactiviteit gericht op U (zie 
p. 13 ). Verder werd de filosofie van de vervanging aangehangen 
(Een orientatie, p.44 ). 
In 1971-1976 wordt de filosofie van vernieuwbouw en instandhou
ding ontwikkeld. 

Grondslagen voor het te voeren beleid m.b.t. de 'stadsvernieuwing' 
1960-1970 afwegen van kosten van nieuwbouw en van rehabilitatie; 

(de door B. Kruijt ontwikkelde norm 
Rt- Vv <o,37 (Ct- Vn) * 
in De prijsontwikkeling op de tweedehands gebouwen
markt, 1974, p. 135, is een financieel-economische. 
Deze kan - ook volgens Kruijt - hoogstens medebepalend 
zijn bij een integrale afweging van de verschillende 
relevante factoren). 

1971-1976 Uitgangspunten: 

thans 

continuiteit van de bouwproduktie 
handhaving werkgelegenheid 
voorschriften en wenken 
betaalbaarheid. 

zoeken naar een norm of normen. 

Naarmate de norm hager wordt gesteld, verdwijnen mogelijkheden 
van keuze. 
Gezien de grate mate van onzekerheid, die bestaat m.b.t. de te 
hanteren normen is het doelmatig, een zodanige ontwikkeling van 
de produktiecapaciteit te bevorderen dat de keuzemogelijkheden 
ten aanzien van de stadsvernieuwing zo ruim mogelijk blijven. 

* 

v 
v 

= reconstructiekosten van een waning, inhoudende het totaal 
van de verwervingskosten (Vo), amoveringskosten (A), het 
aandeel van de kosten in het bouwrijp maken (B) en de eigen
lijke bouwkosten van de waning (C) ; 
vermogenswaarde na reconstructie; 

= vermogensbeslag na rehabilitatie, inhoudende de som van de 
vermogenswaarde van de oude waning voor rehabilitatie (V0 ) 
en de eigenlijke rehabilitatiekosten (Rv); 
vermogenswaarde van de gerehabiliteerde waning. 
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10 De opdrachtgever* en de rnarktconstellatie ** 

Het is voor de opdrachtgever doelmatig dat hij - in den regel via 
zijn adviseur - voldoende inzicht heeft in de prijs van het te 
bouwen object en in de prijs van het aan de aannemer op te dragen 
werk (de aannemerstaak; Een orientatie 1 p. 95 en 96). 
De prijs van het te bouwen object (stichtingskosten) omvat alle 
uitgaven die gedaan moeten worden om het bouwwerk tot stand te 
brengen. De raming van deze prijs - die onder meer omvat de kosten 
van de aannemerstaak (o.m. de kosten van voorbereiding en finan
ciering1 de grondkosten 1 de kosten van installaties en andere niet 
in het bouwbestek voorkomende werken) - moet o.m. dienen voor het 
verkrijgen van: 

een basis om het plan financieel te beoordelen; 
een basis voor de financiering; 
een grondslag om alternatieve oplossingen tegen elkaar af te 
wegen 1 ten einde het antwerp vast te stellen; 
een basis voor het vaststellen van de aannemerstaak. 

Voor deze verschillende doeleinden moet niet een 1 maar moeten 
verschillende ramingen worden gemaakt 1 afhankelijk van de omstan
digheden. Zijn 1 mede op grand van de raming(en) 1 het bestek en de 
tekeningen vastgesteld1 dan kan tot raming van de kosten van de 
aannemerstaak worden overgegaan. 
Is de bouwmarkt overspannen of onderbezet1 dan wordt de raming in 
den regel aangepast aan de te verwachten inschrijfprijzen van de 
aannemers. Dit is op het volgende blad schetsmatig in beeld ge
bracht. In het algemeen huldigt de opd.rachtgever de opvatting 1 

dat de raming gebaseerd moet zijn op prijzen die redelijk aan
vaardbaar zijn. Hij stelt 1 normaliter 1 de raming zo samen 1 dat het 
werk in ieder geval kan worden opgedragen. 
De opdrachtgever komt op de bouwmarkt (gaat tot aanbesteding over) 
nadat hij heeft besloten tot uitvoering van het werk - neergelegd 
in de omschrijving van de aannemerstaak - over te gaan. De prijs 
die op de bouwmarkt na de aanbesteding bekend wordt 1 vormt niet 
de grondslag voor deze beslissing. De opdrachtgever die tot aanbe
steding van een werk is overgegaan 1 zal in bijna alle gevallen het 
werk ook aan een aannemer opdragen. 
De keuze van de aanbestedingsvorm heeft niet tot primair doel om 
het werk tegen de laagste prijs op te dragen. De hoogte van de 
prijs wordt niet in het bijzonder beinvloed door de vorm van aan
besteding1 maar wel door de marktconstellatie. 
In het algemeen huldigen de opdrachtgevers 1 terecht 1 de opvatting 
dat de kwaliteit van het werk afhangt van het opdrachtverkrijgende 

* Een orientatie 1 p. 91 

** Een orientatie 1 p. 123 en 124 
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RAMING OP BASIS VAN DE MARKTPRIJS (OVERSPANNEN I'.ARKT) 

raming (prijsschatting van 
de opdrachtgeverl 

sband 

P/K: verhouding prijzen 
en kosten 
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inschrijvers 

RAMING OP BASIS VAN DE KOSTPRIJS (EVENWICHTIGE MARKT) 
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RAMING OP BASIS VAN DE MARKTPRIJS (ONDERBEZETTE !<.ARKT) 
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aannemingsbedrijf en niet van de prijs die op de bouwmarkt tot 
stand komt. 

Door het aanbestedingsstelsel en - afhankelijk van de marktcon
stellatie - de mogelijkheid om de samenstelling en de omvang van 
de aannemerstaak te varieren, bezit de opdrachtgever middelen om 
de samenstelling van het aanbod, d.w.z. het geheel van bedrijven 
dat op de door hem te houden aanbesteding verschijnt, zo gunstig 
mogelijk te doen zijn. Hij zou, om hiervan een nuttig gebruik te 
maken, op de hoogte moeten zijn van de omstandigheden van het 
aanbod. 

In het voorgaande hebben we tot uiting laten komen dat de op
drachtgever zijn beslissing om tot bouwen over te gaan niet 
afhankelijk stelt van de prijs die bij de aanbesteding tot stand 
komt. Het stelsel van aanbesteding houdt voor hem in: selectie 
van het bedrijf dat voor uitvoering van het werk in aanmerking 
komt. 

Voor de uitvoerende bouwbedrijven betekent de aanbesteding 
onderlinge concurrentie voor het verkrijgen van een opdracht. 

11 De prlJS als keuze-instrument; winst voor het 
aannemingsbedrijf 

Van de zijde van het aannemingsbedrijf wordt gesteld dat het 
aanbestedingsstelsel de opdrachtgever een machtspositie ver
schaft. Het stelsel werkt nadelig voor de uitvoerende bedrijven, 
daar het de vorming van een voor aannemers aanvaardbare prijs, 
waarin een redelijke winst is opgenomen, belemmert. Aannemers 
zijn hierdoor gekomen tot afspraken voor het in onderling overleg 
verhogen van hun inschrijfbedragen. * 
De in het uitvoerende bouwbedrijf gegroeide praktijk van onder
linge afspraken bij aanbest.eding leidde in het begin van de jaren 
vijftig tot instelling van een commissie 
De toenmalige minister van economische zaken, dr. J. Zijlstra, 
heeft einde 1953 een rede uitgesproken ter gelegenheid van de 
installatie van de commissie ter bestudering van het aanbestedings~ 
wezen. Aan deze rede zijn de volgende passages ontleend en van 
enig commentaar voorzien. 

* De onderlinge concurrentie leidde - als gevolg van deze af
spraken - tot een bepaalde taktiek van de aannemers bij de 
'voorbesteding', o.m. 'diep duiken om een praatkans te 
krijgen'. Dit ging vooraf aan het 'blanken'. 
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'Bij de aanbesteding ontmoeten vraag en aanbod elkander op een 
wijze die belangrijk afwijkt van andere marktvormen, die ons 
economisch stelsel kent. Tegenover een aanbesteder staat immers 
steeds een veelheid van gegadigden die in onderlinge concurrentie 
trachten, het werk gegund te krijgen. De aanbesteder neemt hier 
dus in zekere zin een monopolistische positie in. 
Het aantal gegadigden, alsmede het aantal en de omvang van ande
re op het moment van aanbesteding uit te voeren werken zijn voor 
de verhouding tussen de aanbesteder en de gegadigden van essen
tieel belang. In de gevallen, waar het aantal gegadigden en het 
hun ter beschikking staande produktieapparaat groot is, zal de 
aanbesteder in een sterke positie staan, dit nog te meer, indien 
de hoeveelheid uit te voeren werk op een bepaald moment ·moeilijk 
is te overzien. Dit is nu in den regel in de bouwnijverheid het 
geval. Het aantal aannemers en, in vele bouwambachten, het aan
tal onderaannemers, is in ons land zoals algemeen bekend, zeer 
groot. Voor een belangrijk gedeelte van de uit te voeren werken 
zijn bovendien geen grote technische installaties nodig, zodat, 
afgezien van eventueel gebrek aan arbeidskrachten en met uit
zondering van een klein aantal bijvoorbeeld hoge eisen stellende 
opdrachten, bij aanbestedingen vaak tegenover de aanbesteder een 
min of meer groot aantal gegadigden in relatief zwakke positie 
staat.' 

Minister Zijlstra stelt wel, dat de positie van het aanbod in het 
bouwbedrijf in den regel zwak is, maar aangetoond wordt dit niet. 
Het grote aantal 'aannemers' kan moeilijk als argument gelden, 
omdat het aantal aannemers dat werkelijk als zodanig geldt, veel 
kleiner is dan het geregistreerde aantal. Bovendien neemt de aan
besteder in feite geen monopoliepositie in. 

'De positie der gegadigden wordt voorts verzwakt door het feit, 
dat voor de meeste bouwwerken ook terzake niet voldoende deskun
digen gemakkelijk een aanbieding kunnen doen. Door gebrek aan de 
nodige ervaring houden zij hierbij veelal te weinig rekening met 
de aan de uitvoering verbonden risico's en komen daardoor tot te 
lage prijscalculaties. Dit kan tot een sterke prijsdruk in de 
gehele bedrijfstak leiden.' 

De minister ziet de prijsdruk uitgaan van de niet-deskundige aan
nemer. Dat dit inderdaad zo is, wordt niet aangetoond. 
Samenvattend stelt de minister: 

'Het probleem laat zich aldus samenvatten, dat op de bouwmarkt 
een prijs voor een werk tot stand komt, die sterk beinvloed wordt 
door een bepaalde vraagtechniek en voorts door andere voor de 
totstandkoming van een economisch verantwoorde prijs nadelig wer
kende factoren, waardoor de prijs in het bijzonder bij openbare 
aanbestedingen de tendens heeft zich te stellen beneden een be
drijfseconomisch verantwoord niveau. Het relatief grote aantal 
faillissementen in deze bedrijfstak hangt naar alle waarschijn
lijkheid met deze wijze van prijsvorming ten nauwste samen.' 

Ook de minister ziet dus de prijzen tot stand komen beneden een 
bedrijfseconomisch verantwoord niveau. Dat zulke prijzen tot stand 
komen, wordt niet aangetoond. Wel wordt zeer voorzichtig naar het 
aantal faillissementen gewezen. 
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Winst in het aannemingsbedrijf 

De van aannemerszijde bekritiseerde vraagstructuur op de bouw
markt, namelijk het optreden van een aanbesteder tegenover een 
veelheid van inschrijvende bedrijven, heeft, zoals reeds eerder 
is gesteld, als zodanig geen of slechts weinig invloed op de 
prijshoogte. De omvang van de vraag wordt, voor de op uitbreiding 
van de voorraad bouwwerken gerichte produktie, niet noemenswaard 
beinvloed door de prijs die op een specifieke markt tot stand komt. 
Omgekeerd is de situatie anders. Verandering in de omvang van de 
vraag oefent grote invloed uit op het gedrag van het prijsaanbod 
van de aannemers. 

Het bouwbedrijf kent een groot aantal specifieke markten, waarop 
de aanbesteder en de inschrijver samenkomen, zie de onderstaande 
figuur. Deze specifieke markten worden steeds eenmaal gecreeerd 
door een aanbesteder om de aannemerstaak van een bepaald bouw
object te ruilen. (Een orientatie, p. 95, en 96). 
Aannemers komen evenwel op meer dan een specifieke markt en het 
geheel van deze specifieke markten - de bouwmarkt van de aannemer -
is direct van invloed op zijn marktgedrag. De algemene of totale 
bouwmarkt - het geheel gedurende een bepaalde periode van vraag 
en aanbod in het bouwbedrijf naar en van aannemerstaken - oefent 
indirect invloed uit op de bouwmarkt van de aannemer en de speci
fieke markt. 

Specifieke markt en bouwmarkt van de aannemer 

opdrachtgevers aannemers 

(1) 

~ specifieke markt •I 
bouwmarkt van de aannemer . 

opdrachtgevers 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

'( (6) 

(7) 
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De winst in het aannemingsbedrijf wordt bepaald door de verhouding 
P/K; zie de volgende figuur. K omvat de volledige kosten. 
In de praktijk zullen de aannemers bij een ongunstig ontwikkelende 
marktconstellatie, indien mogelijk, streven naar verbetering van 
deze constellatie door aanpassing van de capaciteit aan de terug
lopende vraag op de bouwmarkt. Einde 1976 achtten de aannemers 
sanering niet nodig (zie p. 68 ), terwijl in 1974 dienaangaande 
nog andere geluiden werden vernomen. (Een orientatie, p. 14..0-). 

De stelling, dat bij de openbare aanbesteding de prijzen in vele 
gevallen komen te liggen beneden een bedrijfseconomisch verant
woord niveau, wordt niet door de praktijk bevestigd. In de figuur 
is de prijsbepaling aangegeven van 9 achtereenvolgende specifieke 
markten, waarbij wordt verondersteld dat de aannemers zeer 
scherpe concurrentie leveren. De prijzen zijn dan resp. P1 t/m p

9
• 

Hebben \de aannemers echter een volledig inzicht in de markt 
- zij weten dus wat er in het geheel gevraagd wordt en hoe de 
situatie van elk hunner is; hetgeen betekent (naar wij veronder
stellen) dat er voor 9 werken 9 gegadigden zijn en iedere gega
digde slechts een werk kan uitvoeren - dan kan de prijs van alle 
werken op het niveau komen te liggen van de aannemer 9. De aan
nemers 1 t/m 8 verkrijgen dan een volledige dekking van kosten 
vermeerderd met een 'ondernemerspremie'. (In het gegeven geval 
kan· de prijs zelfs uitgaan boven het niveau van aannemer 9) . 

Het tot stand komen van een prijs op een specifieke markt 

p 

zijn gekomen 

I 

l 2 

aanbieders 

Indien de aannemers een goed inzicht hebben in de marktconstel
latie en V~ Al zullen de serieus gegadigden onder hen een prijs 
kunnen vastste len waarvan het niveau ligt boven dat van de vol
l edige kosten (z ie p. 77 ). 
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CDBOUW donderdac 11 november 1870 

WEL AANBESTEDINGSSTELSEL HERZIEN 

sanering van bouw 
lijkt niet nodig 
van een om:er redacleuren . . 
Er Is ceea reden om· Ia de bouwnijverheld tot saneranc over te 
caaa. Er Is slechts In een van de sectoren - hd baccerbedrljC -
een overcapacltelt. Bovendlen zullen we, Ullga_ande vaa het 
bouwproduktienlveau van tbans, In de komende vier jaar nlet 
volledlg kunaen voldoen aan het totaal van de behoecte aan 
bouwwerken. Oat Is de menlnc van het A VBB, verwoord door 
zijn voonitter, de beer S. J. van Eljkelenburc, op de alremene 
vergaderinc, die woensdac In Tiel werd rehouden. Hlj toonde 
zich wei voorstaader van een cezondmakea van het aanbeste· 
dlncsstelael. 

In 1980 zal er voor 30,9 miljard gul. 
den worden gebouwd, terwijl net to· 
taal van de re61e benoeften r 32,4 
miljard beloopt. Voorts .,sluimeren" 
er nogal wat bouwbenoe!ten. Zo is 
er een stuwmeer voor ziekenhuis. 
bouw· van rand C 8 millard en nog 
oncekende bouwbenoenen. 
Het A VBB nandnaan wei de kritiek 
die men hee!t op de gevoleen van 
de bezulnigingsoperatie van de 
overheid, die de bouwnijverneid de 
zwaarste to! laat betalen. Maar, al· 
dus de heer Van Eijkelenbure. onze 
ergernia ia wat getemperd omdat de 
regering ernst maakt met de aanbe
vellngen, zoals die in de Nota 
Bouwbeleid zijn neergelegd. 
Hij sprak eeen oQI'deel uit over het 

I commentaar 

SANE RING 
OF NIET? 

Moet er au een relelde sanerlnr 
plaalavlnden In de bedrijfatalr. 
boliW of dieD I eeD berslncturerlnr 
te wordeo overcelat.ea a&.D. het 
vrije apel Yaa ecoDomllche mach
teD en kracblen In een nlela ont
alencle concllrrentleslarf 
AI eerder bebben wiJ, met name na 
de studled&r van het Nederlands 
lnstlllllll voor Marketlar ln hel 
Haape conrrescebouw In junl van 
dlt Jaar, replelt voor een in actle 
komcn van de Nederlandse Her• 
otractllrerlnrsmaalachappiJ voor 
de bouw. Zo'n voorstel ls natuur• 
IIJI< eerder 111tresproken daa uit
I•Yoenl· ea. oa.dememen ea werk· 
nemen, die eon beallulnr over hel 
mea In elrea vlen aettea moelen 
nemen, s&a&D bepaald ale& voor eea 
remakkelijk besl11it. 
Dat komi wei duldelijk· lol llillnr 
In de toespraak die de voonltter 
vu het AVBB, de. beer S. van EJ· 
keleabtii'C, ter retereDIIeld van de 

* Zi e p . 105 e.v. 

relaUeve marktaandeel van de ver
schillende groeperingen in de be· 
drij Cstak~ niet naar sect~r en met 
naar bedrijfsgrootte. Hij consta• 
teerde echter dat slechts in net bag· 
gerbedrijf sprake is van. o_yercapacl• 
teit. Blnnen de Verentgmg .,Cen
trale Baegerbedri;r' wordt dan ook 
een ingrijpende btnnenlandse 
vlootbeperking nagestreefd. Voor 
de overige sectoren ia geen overca
paciteit aangetoond. 

bestedingen * 
Wat volgens de A VBB-voorzitter 
wei gezond meet worden e:emaakt is 
de aanbestedingsmarkt . . De Com. 
missie Economische Mededinging 
van economlsche zaken neeft duide· 

· alremene verr;aderlnr van •II• or• 
ranisatle heert rehoudea. 
HIJ zlet voor de bedrijCstak wei re
deaell om de resondmaklnc te be
vorderen - en dan denkt hij met 
name · aan bet wUzlcen Y&.D. het 
a&Dbestedlnpstelael - maar voor 
een afslanklnr van de cehele be
drijCstalr. ls na bet verschijnell van 
de Nota Bouwbeleld van minister 
Gruijlers naar •IJn menlnr reen 
tedea meer. Behalve dan voor de 
baccenector Ja er voor de andere 
sectoren naar zijn -zer.ren ceeu 
overeapacltelt aanretoond. Ia dle
zeiCde Bouwnota wordl ccbler wei 
cesprokeJt oYer eea zekere overea· 
pacltelt biJ de wonlncbollwfabrle
kea ea. de wecenbouw. Daar 
spreekl de heer Van Eykelenburr 
echter nlel over. Hij vlndt bet wei 
nuttlr; dal capaclteltsondenoek 
per sector verder dlenl le worden 
ultredlept. 
Daarmee plelt hiJ dus eicenlljk 
voor ultslel van el<ecutle en laat 
hiJ de kelbarde concllrrenlleslar ID 
de bouw rustle doorcaan, terwijl 
we- ook al I• er dan een Bouwno
ta. waarop het A VBB plolaellnr 
een bijlla blind vertrouwen blljkt 
tc hebbea - bijlla atlkken In de on· 
zekerheden. 
Van Eykelenburr lloemt biJ voor-

lijk de misstanden op de oonbest.,. 
a fngsmarkt bloat gelegd. Vroaa en 
aanbod ontmoeten elkaar op dle 
markl op een wijze die om hen.ie
ning vraagt. Daar zullen volgens 
hem ook vroagstultken bij te paa 
ltomen als selectie en clasaificalie 
en andere zake!\ die betrekkinc 
hebben op aanbestedineswezen en 
prijsvonning. Met de overheid za! er 
over deze materie worden geapro
ken, omdat die overheld de aleutel 
tot de oplosain& van een aantal aan-. 
bestedlngsperikelen in de hand 
heen. 
Er behoeft dus geen sanerlnc van de 
bedrijfstak te koltlA!n, wanneer alles 
wordt gedaan· om de prognoses. ae. 
noemd in de Nota Bouwbeleid, t.e 
nalen. De belangrijkst.e voorwaar. 
den daartoe ~n de lnveoteringsge
neigdneid, een gciede conjuncturele 
ontwikkeling en een effectlef 
bouwbeleid. 
Bij effectief bouwbeleid dacht de 
heer Van Eijkelenburg aan inspan. 
ningen van bouwende depertemen• 
ten en lagere publlekrechtelijke li· 
chamen. · aan overheidsbouwop
drachten en· -subsidies . ..Maar vooral 
aan de slagvaardigheid van de 
bouwminister om gaten. die vallea., 
op te vullen". 

beeld al bet pullt van bet laveote
ren door ondememera. Zullen zij, 
nu bel lnvesterlncsklhaaat wordt 
verbeterd, de kana aanpakkcn het 
vrij cekomen celd ln machines te 
sleken of ID cebollwen7 ID Macro 
Economlsche Verkenntnc voor 
1977 wordl verondersteld dat biJ 
bel bedrijfsleven er eerder sprake 
zal ziJn van dlepte-laveslerlnren. 
In de Bouwnota wordl Ia Celie een 
muimumramtnr (dus eea zeer op
tlmiatlschel ceceven van de pro
duktlemorelijkheden, zoals ln de 
paragraar over de onzekerhedea. 
wordt resuccereerd. Hoe ontwlk· 
kelt zlcb verder de koopkrachtlce 
vraac! Trouwens bet AVBB plaat
ste na het verschijneD van de 
Bouwnola aeiC de nodlce twiJfels. 
Is de wind nu rekeerd? Ia bet nu 
wei 10 vorslandlr de berslruclur.,. 
rlnr van de bedrijCstak biJ voor• 
baat ar te wijienf !let lljkt on• vaa 
nlet. Morelijk zal hot atrucluuron· 
derzoek In de bouw, dat op bel 
moment wordt rehouden de nodlce 
aanwijzlnren voor het relijk van 
bel AVBB ceven, wiJ blijven er 
evenwel bij, dat teD concurrenlle
strijd, zoals die nu vaak plaats
vindt, :zeker ,een Ideate YOOr de 
bedrijCstak Is. Wij voelen meer 
voor ten ,etetde opvaur . v~ hen 
die 1111 de boot valien. 
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Ten einde inzicht te verkrijgen in de aard en de bedrijfsgrootte 
van de bouwbedrijven, hun omzet en verdeling hiervan naar wijze 
van opdrachtverkrijging en in de kostencategorieen en bedrijfs
resultaat volgen hier een drietal tabellen. Deze zijn ontleend 
aan EIB, De structuur van het bouwbedrijf, Amsterdam, 1978, 
p~ 22, 47 en 50. 

Aanta_ll~n bedrijven naar omvang per bedrijfstypc in 1975 

be<lrijfstypc bedrijfSJrOOtte in manjarcn tolaal 

< 6 6-10 11- 20 21-50 51-100 >1oo 

butJertijk.e en utiJiteitSbouw 

.o.ieuwbouwbedrijf 1.045 735 715 580 188 171 3.434. 
nieuwbouw en diversen 47 21 21 II 6 106 
nieuwbouw en J.w.w. II 5 14 24 7 18 79 
nieuwbouw en onderho\M1 609 229 135 84 39 6 1.102 
ondcrhoudsbe<lrijf 2.881 688 373 132 18 7 4. 105 
on4crhoud en diversen 153 38 24 IS 2 I 233 
timmcrt>edrijf 471 106 81 47 12 5 722 
mcosclbedrijf 285 110 89 57 IS I 557 
• .,... "'be<lrijf 262 38 23 I 324 
bctonijzervtechlbedrijf 139 53 39 23 261 
~e~clzcttcrsbedrijf 334 99 54 14 503 
Stultadoonbc:drijf 650 158 74 31 9 19 
vloerleggcrsbedrijf 102 26 17 9 ISS 
~rrazzobcdrijf 66 15 3 84 
overige afwertlng 76 20 12 6 114 
dakdeltltersbe<lrijf (nbt) 0 ) 186 27 10 7 233 
dakdeltltcrsbedrijf (btl •) 93 34 24 28 187 

schildcnbe<lrijf 3. 195 618 367 228 65 13 4.486 

grond·, water· en wegenbouw 

aannemenbedrijf g.w.w. 121 76 110 112 54 32 505 
&-w.w. en diversen 58 39 56 63 35 20 271 
suutmal<cnbedrijf 543 184 106 47 8 2 890 
grondwerkbedrijf 278 92 63 52 II 4 500 
k4bcl- en buizcnlcgbedrijf 45 34 25 35 24 20 183 
rijswcrk· en steenzetbcdrijf 13 5 3 4 6 31 
betonwcrlc.bedrijf 10 4 II 10 6 44 
hcibedrijf 52 18 13 7 6 97 
sloopbcdrijf 167 33 14 5 2 222 

tolaal b. en u. 7.416 2.402 1.708 1.069 309 214 13. 118 

totaaJ J,. W. W. 1.287 485 401 335 152 83 2.743 

tolaal schlldcn 3.195 618 367 228 65 13 4.486 

tolaal 11.898 3.505 2.476 1.632 526 310 20.347 

•) Niet bitumineus . 
.. ) Biwmineus. 

In de sector b. en u. verloonde 75% van aile bcdrijven minder dan I 0 manjaren, 
terwijl de gemiddeldc bcdrijfsgrootte, gemeten in verloonde manjaren, 12,8 was. Aileen 
in de nieuwbouwbcdrijven en de bedrijven die nicuwbouw combincerden met diverse 
andere activiteiten en g.w.w. lag dit gemiddelde boger. 
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Omzc1 bouwbcdrijf. vcrdclina van de omnl bouwbedrijf nau wiju 
van opdruhtvcrluijaing en bouw voor ciccn risico per bedrij~type in~-

brdril(ll)'pc ~" ......... ondolrflucbc cnkelwoudllt ...... 
bow .... rijf ~- allftbelccctinciUUIOC&i&Jnc. 
all'liii, J,Id. bn~Gi"' UuiW:•-"' 

cn&ndoc,. ti$-ico --·-
iflproce:rw.cnvudcomnltoi'lrilcdnJf 

bwpr1ijU a uUiitauabouw 

Ncu....t~o~~wkdrijl IJ.29~ 1.1 ll.O 41.1 11.1 100 
"""'wltlouw a. div<11ncn "' 11.0 17,6 119,7 1,7 100 
nicwwboww •• &-•·• · ""' 21.9 J1,1 )1,7 l.l 100 
-uwbovw c.n ondnhowd uu 6.1 16.1 60.0 6.9 100 
OllloCk~jt l .lOO 6.1 11.1 74.0 1,1 100 
Olilodntlow4cl'ldiMrwa Ill 9.4 n.o 61.1 ... 100 
tirNM"""'"I no 4,1 Jl.l .... 100 

"'""'twdtijf , .. 
"~ JO.O "~ 100 

¥Ot&enbednl " ..• ,.., 61.) 100 
briOIIojlcl'Yiedltbedlrijl' 180 10~ 11.1 68.7 100 
wptuucnbNri}f "' ... 26,1 117.5 100 
~rijf '"' 7.2 12,4 .... 100 
wlotfkWI'Ibcldrijl 100 ... 17.1 "~ 100 
wnauooedril , 1.) 91,7 100 
OY.ritcal-rtiA& " 0,7 16,4 12.9 100 
~k.bl'1btdr;j(cnet>•> 100 27.7 1$,0 47,J 100 
da&dtU.~rBbcdrij{ (IM) -) liO 6.1 ll.l 64.4 100 -- 1.715 11 .4 21.4 60.l 100 

............ .,, ••• wqenbou.t 

._...,~jf ........ 2.115 41 ,0 24.0 u.o 100 
&.•·•· cndiwt"ncn 1.455 11.0 ll.O JO.O 100 
wuua»rnbedrij( )90 9.0 )7.5 H.S 100 -- "' 19.0 16,0 65.0 100 
bbcl-ctlbUiuak&becttij( "' 14.S 1U J•.o 100 
rijl-rt•&lllu-ti\Utbldtlj( 110 .... 22.6 10.1 100 
bfKNI~ 14l H. I 42. 1 ll,l 100 
htibedrij( "' 11 ,0 19.1 69Ji 100 - " IJ,j )I .S ss.o 100 

IOC&alb. nw.. 19.620 1.1 Z9.9 l U 1.1 100 

IOCaal ........ 6.S6S J2.J 19. 1 )1.6 100 

ICUIJ K'Nidoln l .t'7S 11,4 "·' 60.l 100 

...... 21.960 "~ 19.6 C9,7 6.2 100 

•)Nin~iDna.. .. , .. ~ 

Omzot bouwbedrijf, lr.osten vordoold over catogorioen on bod.rijfsrosultaal per bedrijfstypo in 1975 

bedrijfJIYPI ...... ......... ...... u:lfwr- uoduii- """' lonu overisc bcdrijfs- .....u 
bouw- au ondlr- ...... vutd.ip vinpa ....... .. ...... .......... -( ......,.n ...... ma~.a:riakn ric< I sociaL. 
11 mla.. &kL ...... Iuten 

in proceo&en van de onu.et bou~jf 

bwpriij.k• ca utiliteiubouw 

Ncuwbol.lwbedtijf 13.29!1 29.2 29.7 2.5 l.l 0.6 ll.O 5. 1 6.4 100 
nicuw~w ea di~crwa Ill II.& li.J 2.9 1.8 0.3 36,6 1,5 7,6 100 
t»cu~WiftiJ.W.W. &60 22.1 28,7 1,4 2.7 3.3 JO,O 5.6 5.6 100 
rbcvwbouw en onderboud I.IJS 2l.& 23,3 1.9 1,4 0.2 34, 1 5,1 5;2 100 
onckrboudlbedrijf 2.200 19.6 21,1 1,9 1,7 0.2 36,0 6,3 6 .6 100 
ondeTbot.ad en di~encn Ill 13,1 21 ,0 1,0 2.1 0 ,4 46.5 1.2 8,7 100 
..........,;;t 330 6,8 10,3 0.2 2, 1 0.1 62.0 7.2 11.3 100 
mcuclbedrijf 290 5,4 4,0 0,0 1,3 0,0 71 ,2 6,2 11,9 100 
vocpn~f 65 2.1 4,6 2.1 6l.6 8.6 16,4 100 
be\Oniju"''-chm.drij( 180 6.3 17 ... 2.1 56.0 &.9 9.3 100 
topluuersbedrijf 165 6.0 15.2 1,8 0,1 60.0 1,5 9,4 100 .......... _. 

320 4.2 "~ 2. 1 62.0 7,8 8,4 100 
vlocrtt&Pnbedrijf 100 18.0 22.4 2.9 0.8 40,4 8.4 7,1 100 
IC.......-;j( 2l 4,7 26,7 0 ,2 2.6 0 .1 47,3 12.0 6 ,4 100 
ovcrip: W.rk&na 85 10,5 37,3 3,4 2.5 21.& 9,1 &,4 100 
da&dellk.trsbedrij( (nbi:J ., 100 6.0 31,1 2.1 40,0 10,7 9.5 100 
dalldciW::nbedr (btl .. , 210 5.4 39.0 2.1 36.3 9.J 7,7 100 - l.n!l 3,7 21 .0 2. 1 l8.J 7,7 7,2 100 

1Jond· , w-'11"· eo "ftSCQbouw 
ut~Ae:mcnbedrijf a.w.w. l .78S 12.3 27.9 1,4 3,2 9,0 25.9 10,0 10.3 100 
&-w.w. tJl divt~n 1.455 19,7 17.9 4,7 4,5 4,9 29.7 10.0 8.6 100 
waa.unakenbcdrijf 390 8.3 10.4 3.3 1,6 l4.l 9,1 12,2 100 
.,.andwert.bcdrij( 695 15.9 14, 1 4,9 6.6 32,8 16.6 9,1 100 
label· e-a buiunleabcdfijf 115 12.7 6.5 3.0 5.4 48,J IS,7 8,4 100 
rijswen- en uceatnbedrijf 110 12.9 29,4 4.1 " -' 26.8 7,8 1,5 100 
bccon.-.rtr.bedrijf 14l 22 .4 2l.8 1.6 2.8 l4,S 8,6 4,3 100 
hci~( l7l 1,5 42.J 4,4 2.8 26.8 10,3 5,1 100 
~jf 95 ll,4 l.O 1.1 l .6 43.9 u.s 9.2 100 

toual b. en u. 19.620 25.1 28.2 2.1 1.6 0 ,6 JO.I 5.6 6,7 100 

:cM&U &-•·- · 6.l6l 14,3 20,9 1.6 3.7 6,7 32,1 11 .3 9,4 100 

tol&&l~oehikk:n 1.77!1 3.7 21.0 2.1 l&.3 7,7 1,2 100 

.....u 27.960 21.2 26,0 1.8 1.1 2.0 32,4 7,1 7.4 100 

•)nidbi~ . • , bitllnllnlll&. 
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12 De prijsvorming en de prijsregeling 

De prijsvorming heeft betrekking op het tot stand komen van de 
prijs onder invloed van de beslissingen van vragers (opdracht
gevers op de bouwmarkt) en aanbieders (aannemingsbedrijven). 
Prijsregeling wordt toegepast door de prijsregelende organisaties, 
gevormd door aannemers. * 

Van aannemerszijde is de noodzaak bepleit van het gezond maken 
van de 1 aanbestedingsmarkt 1 (zie p. 74 ) . 
Met dit vraagstuk heeft zich ook de Commissie economische mede
dinging beziggehouden. Zij bracht in december 1975 advies uit aan 
de minister van Economische Zaken. Voor dit advies, waarvan een 
deel in deze informatie is opgenomen, en het aanbestedingsregle
ment prijsregelende organisaties, wordt verwezen naar p.105 e.v. 

Bij de beoordeling van de pr~Jsvorming moet worden nagegaan hoe 
de samenstelling van de kosten van de aannemerstaak is. De struc
tuur van de kosten is sterk afhankelijk van de aard van het 
produktieproces, De variabele kosten bepalen, globaal gesproken, 
het minimum waartoe de prijzen kunnen dalen. Deze kosten vertonen 
in de bouwnijverheid een geheel ander beeld dan die van andere 
industriele processen, bij voorbeeld de produktie van ethyleen, 
zoals op het volgende blad is aangegeven. 
De tweede tabel op p. 76 geeft duidelijk aan dat de variabele 
kosten een overwegend bestanddeel uitmaken van de volledige 
kosten (zie ook Een orientatie, p. 97.). 

Voor de aannemer betreft zijn aanbod een geheel nieuw produktie
proces, waarvan hem wel een aantal elementen bekend zijn, maar de 
organisatie van het proces en de omstandigheden - o.rn. die op de 
arbeidsmarkt - waaronder het moet worden uitgevoerd, vormen voor 
hem geen gegeven. Ook de wijze waarop het bestek moet worden ge
interpreteerd, is een factor die zijn invloed doet gelden op de 
prijsbepaling. Hierbij is de kwaliteit van de tekeningen eveneens 
van invloed, 
Voor de kostprijsberekening (begroting) van de aannemer is de 
nauwkeurigheid waarmee hij zijn voorcalculatie kan maken van grate 
betekenis. De begroting - de verwachte kostprijs: K - vormt de 
grondslag voor zijn voorinschrijfprijs. 

+ L h .p + _th .p 
~ rna rna o o 

(mt: rnaterialen; a2: arbeid; rna: materieel; o: overige) 

* zie Aanbestedingsregelingen, p.105 t/m 121. 
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(log schaal) 

1 produktie in miljoenen guldens 

( zie oak Een orienta tie, p. 9 'I ) 

De kostensamenstelling wordt eveneens 
beinvloed door de objectgrootte. 
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De verwachte kostprijs is te verdelen in: 

a de kosten die reeds 
zijn gemaakt 

b de vaste kosten 

c de variabele kosten 

kosten van de duurzame produktie
middelen 

kosten, niet vallende onder a, die 
moeten worden gebracht, onafhankelijk 
van het feit of een bepaald object al 
dan niet wordt uitgevoerd (kosten van 
inschrijving, van vast personeel, enz.) 

deze worden alleen veroorzaakt door het 
uitvoeren van een bepaald werk (afhan
kelijk van de in het bestek omschreven 
taak) en omvatten de materiaalkosten, 
de arbeidskosten en die van de te tref
fen voorzieningen). 

De onder a genoemde kosten betreffen al het duurzame hulpmaterieel 
- voor zover niet gehuurd, zie de tweede tabel op p. 76 - en de 
overige duurzame middelen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. 
In hoeverre de kosten van inschrijving als vaste kosten dienen te 
worden beschouwd, die bij elke inschrijving door de aanbesteder 
moeten worden vergoed, is en blijft een punt van uiteenlopende 
beoordeling. 

De voorinschrijfprijs omvat al dan niet de verwachte kostprijs, 
vermeerderd met een bruto-winstpercentage. Een en ander is af
hankelijk van het beleid dat het inschrijvende bedrijf op de 
bepaalde specifieke markt voert. 
De voorinschrijfprijs wordt door de aannemer ingeleverd bij de 
prijsregelende organisatie. De inschrijfprijs komt, indien van 
meer dan een aannemer een prijsopgave bij inschrijving wordt ge
vraagd, als regel pas tot stand na gezamenlijk overleg van de 
inschrijvers. 

Rekenvergoeding (voor uitgaven die worden gedaan om in te 
schrijven) en prijsregelende maatregelen (als 'prijscorrectie' 
en 'prijsverbetering') - zie p. 116- zijn elementen die door de 
aannemers gezamenlijk bij het vaststellen van hun inschrijfprijs 
worden betrokken. 

Bij een openbare aanbesteding kan, afhankelijk van de marktcon
stellatie, het aantal inschrijvers sterk uiteenlopen. 
De marktconstellatie was in 1975 zodanig dat dit aantal hoog 
opliep. 
In de volgende figuur zijn twee situaties bij een openbare 
aanbesteding geschetst. 

a Het is bij een aanbesteding met bij voorbeeld 71 inschrijvers 
te verwachten dat slechts 7 tot 10 van hen daadwerkelijk deel 
hebben aan de prijsvorming. Bij de bepaling van de middenprijs 
- door de aannemers - zijn, afhankelijk van het reglement van 
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de prijsregelende organisaties, de 10 laagste inschrijvers 
betrokken. Met deze middenprijs tot uitgangspunt wordt de 
prijsverbetering vastgesteld (zie p. 1-12-). 

b Het is mogelijk dat de aanbesteder bij voorbeeld drie aan
nemers passeert. Dit gebeurt omdat volgens de aanbesteder 
op grond van hun prijs en/of organisatie en/of solvabiliteit 
niet is te verwachten dat het werk overeenkomstig bestek en 
tekening zal worden uitgevoerd. Vraag en aanbod zijn dan 
volgens de aanbesteder niet homogeen. In dit geval is er van 
uitgegaan dat in totaal 74 aannemers hebben ingeschreven. 

Openbare aanbesteding met resp. 71 en 74 inschrijvers 

p 

K 

1 I i 

I I 

7 

Jl ,1---r 
II I I 

'I' I 
I I 

I I 
I' 
Ill 
II, 

•I 
3 

10
bepaling middenprijs

0 
(a) I 

l~epaling middenprijs 
(b) ~ 

il 

inschrijvers 

J• 74 inschrijvers 

,., 

In de figuur wordt aangegeven dat bij de gegeven omstandig
heden de laagste prijs en die van opvolgende inschrijvers 
boven de kostprijs ligt. 



Bij de voorgaande inschrijving is bij de voorbesteding (onder 
hoede van de prijsregelende organisatie), afhankelijk van het 
aantal inschrijvers (n) de prijs van de laagste inschrijver 
verhoogd met: 

n maal de inschrijfvergoeding 
de prijsverbetering 
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eventueel de prijscorrectie (bijdrage voor de kas van de prijs
regelende organisatie). 

De overige inschrijvers hebben hun prijs bepaald boven die van de 
laagste en schrijven vervolgens in naar volgorde van de hoogte van 
hun 'blank' cijfer (voorinschrijfprijs). 

Vraag: Vormt het rapport Aanbestedingsregelingen - zie p. 105 
t/m :120 - een pleidooi voor de door de aannemers toe
gepaste regelingen ? 

Actieve deeirieming door de aanbesteder aan de pn.Jsvorming 
houdt in, dat hij de procesfuncties moet beheersen en de markt
constellatie moet weten te onderkennen, zodanig dat hij tot een 
zelfstandig oordeel over de aanvaardbare prijshoogte kan komen. 
In dat geval kan hij de prijs als een doelmatig selectiemiddel 
voor de keuze van de uitvoeringscapaciteit aanwenden. 
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13 Samenvatting en conclusies 

De ontwikkeling van de omvang en de samenstelling van het vo
lume, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de bouwproduktie 
en de kosten van deze produktie vormen twee problemen die 
voortdurende aandacht vragen. 
Relateren van de ontwikkeling van de bouwproduktie aan die van 
het nationale inkomen geeft onvoldoende informatie over de ont
wikkeling van de bouwproduktie (B). Het is voor de verkenning 
van de ontwikkeling van B doelmatig om uit te gaan van de eisen 
die op een bepaald tijdstip aan de omvang, samenstelling en 
kwaliteit van de gebouwde omgeving (voorraad bouwwerken) worden 
gesteld. 
Verwacht kan worden dat niet de uitbreiding van de voorraad 
bouwwerken, maar de instandhouding van de voorraad en de eisen 
die aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving worden gesteld, 
geleidelijk de omvang van de bouwproduktie zullen bepalen. 
Door de vermindering van de uitbreiding van de voorraad bouw
werken wordt de mogelijkheid steeds kleiner om met deze uitbrei
ding invloed uit te oefenen op de samenstelling van de gebouwde 
omgeving. 
Bij de verkenning van de bouwproduktie dient eveneens de ontwik
keling van de bouwcapaci-teit Ca = Ma + T + A2 + Mt naar omvang 
en samenstelling te worden betrokken. · 
Door de 'kwalitatieve' veranderingen in het volume van de bouw
produktie worden hogere eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de 
bouwvakarbeiders dan tot in het begin van de j aren zeventig het 
geval was. Hierdoor ontstond het verschijnsel dat naast werkloos
heid in de bouw er een tekort aan arbeidskrachten optrad. 
Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de arbeidsvoorziening op 
alle niveaus voor de bouw. 
Industrialisatie in de bouw en de ontwikkeling van de produkti
viteit blijven zowel met het oog op de ontwikkeling van de bouw
kosten als die van de arbeidsvoorziening de aandacht vragen. 
De ontwikkeling van de produktiviteit is eveneens van betekenis 
bij het proces van stadsvernieuwing. In overeenstemming met Baumol 
kunnen economische activiteiten in twee sectoren worden ingedeeld, 
namelijk die met technische vooruitgang en die, welke slechts 
sporadisch verbeteringen in"de produktiviteit toestaan. 
Verwacht kan worden dat de reele kosten in de niet-groeisectoren 
zullen blijven stijgen. Dit beinvloedt oak de kosten van stede
lijke concentraties. 

Bij de keuze tussen R
1

, Rv en RI kan worden gesteld, dat naarmate 
de norm waaraan het gebouwde moet voldoen, wordt opgevoerd, de 
mogelijkheid van keuze zal verminderen. 

Het overheidsbeleid met betrekking tot het toekomstige bouwbeleid 
heeft ondanks de publikatie van twee nota's bouwbeleid, die in 
1976 en 1978 verschenen, weinig duidelijkheid verschaft. Dit 
gebrek aan duidelijkheid dwingt degenen die op enigerlei wijze 



bij de bouwproduktie z~Jn betrokken op het gebied van het 
bouwbeleid verkenningen te verrichten. Het ontwikkelen van 
een zienswijze over de ontwikkeling van de bouwproduktie en 
de voorraad bouwwerken kan hiervoor een bijdrage leveren. 

Het samenspel tussen de partijen op de bouwmarkt blijft ook 
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in de toekomst de nodige aandacht van alle betrokkenen vragen. 
Hierbij kan inzicht in de ontwikkeling van de marktconstellatie 
niet worden gemist . 

. Aan de prijs als keuze-instrument is de volgende voorwaarde 
verbonden. 
De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger moet in de komende 
periode de procesfuncties zodanig leren beheersen, dat hij de 
aannemerstaak volledig kan beoorde1en. In dat geval kan de 
opdrachtgever zijn belangen of die van de gebruiker zo volledig 
mogelijk behartigen. 
Uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het bouwproces 
en de bouwtechniek zijn dan deze belangen. 
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EEN MACRO-ECONOMISCHE BENADERING VAN DE ONEVENWICHTIGE GROEI: 
De anatomie van de stedelijke crisis * 

Enkele economische krachten Z~Jn zo sterk, dat ze voortdurend 
door alle barrieres die opgericht zijn om ze tegen te houden, 
heen breken. Zo zijn bijvoorbeeld de krachten van vraag en aanbod 
hestand geweest tegen middeleeuwse inspanningen om woekerrente af 
te schaffen en tegen hedendaagse pogingen om prijzen te beheersen. 
In dit artikel wordt een soortgelijk mechanisme ter discussie ge
steld dat, naar onze mening, het verleden heeft gekenschetst en 
dat waarschijnlijk ook zijn stempel op de toekomst zal drukken. 
Dit kan ons allen helpen de toekomstige betekenis van sterk uit
eenlopende economische diensten als gemeentelijk bestuur, onder
wijs, kunstmanifestaties, restaurants en recreatie te begrijpen~ 
De essentie van het betoog is, dat uit de techriische structuur 
van elk van deze activiteiten krachten voortvloeien, die onver
mijdelijk leiden tot een cumulatieve stijging van de daarmee 
samenhangende reeLe kosten. Het gevolg hiervan is, dat inspanningen 
om deze kostenverhogingen onged~an te maken, die wellicht tijdelijk 
succes opleveren 1 op den duur slechts lapmiddelen zijn, die geen 
belangrijk effect hebben op de onderliggende trends. 

De bruikbaarheid van een macro-economisch model moet in eerste 
instantie berusten op de mogelijkheid om inzicht te geven in de 
werking van de waargenomen verschijnselen. De aggregatie van ver
schillende variabelen betekent, in vergelijking met micro-econo
mische analyses, gewoonlijk een vermindering van elegantie en 
strakheid. Toch is het gelukt om met macro-modellen meer inzicht 
te verkrijgen in praktische problemen en beleidsadviezen te bieden 
dan via de meer ingewikkelde economische analyse gelukt is. Dit 
artikel volgt dezelfde weg. Het er aan ten grondslag liggende model 
is zeer beknopt. Het kan wellicht toch enig licht werpen op een 
aantal economische problemen waar onze generatie mee wordt gecon
fronteerd. 

Ons model gaat uit van verschillende veronderstellingen, waarvan 
er slechts een werkelijk essentieel is. Deze basisveronderstelling 
houdt in, dat het niet helemaal willekeurig is om economische 
activiteiten in twee groepen in te delen: in activiteiten met 
technische vooruitgang, waarbij vernieuwingen, kapitaalaccumulatie 
en economische voordelen van schaalvergroting samen leiden tot een 
cumulatief toenememde produktie per manuur, en in activi tei ten die 
alleen al door hun aard slechts sporadisch produktiviteitsverbete
ringen toestaan. 

* W. J. Baumol, ~1acroeconomics of unbalanced growth: The anatomy 
of urban crisis 
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Het ligt voor de hand dat de produktiviteit niet in alle sectoren 
van de economie dezelfde groeivoet heeft. Het is dus nauwelijks 
verwonderlijk dat men, al naar .gelang een arbitrair gekozen 
scheidslijn, alle goederen en diensten kan indelen in de ene of 
de andere categorie. Het is echter mogelijk een verdergaande 
bewering te doen, namelijk dat de plaats van een bepaalde acti
viteit in deze indeling niet primair een door historische 
omstandigheden bepaald toeval is, maar dat het eerder een mani
festatie is van de technische structuur van de activiteit, die 
precies bepaalt of de arbeidsproduktiviteit langzaam of snel 
groeit. 

De differentiatie berust op hetaandeel van de arbeid in de 
activiteit. In het ene geval is arbeid primair een middel dat nu 
eenmaal nodig is om het eindprodukt te realiseren, terwijl bij 
andere activiteiten arbeid het doel van het handelen en daarmee 
eindprodukt is. Industriele produktie omvat de meest duidelijke 
voorbeelden van het eerstgenoemde type activiteit. Wanneer iemand 
een airconditioner koopt, weet hij niet hoeveel arbeid er voor is 
gebruikt en dat kan hem ook niets schelen. Een vernieuwing die de 
hoeveelheid arbeid die voor de produktie van zijn aanschaf nodig 
is met 10% vermindert, in·teresseert hem inr het gehee.l niet indien 

_de prijs en de kwaliteit van het ·produkt niet veranderen. Zo is 
het als het ware achter de schermen mogeli .jk geweest Qm steeds 
weer een .daling van de benodigde arbeidskracht voor de meeste 
industrieprodukten te realiseren, vaak met enige verbetering van de 
kwaliteit ervan. 

Aan de andere kant is er een aantal diensten waarbij arbeid een 
doel op zich is en waarbij de kwaliteit bepaald wordt door de hoe
veelheid arbeid. Onderwijs is een duidelijk voorbeeld, waarbij de 
klassegrootte, in de zin van het aantal onderwijsuren per leerling, 
vaak wordt genomen als criterium voor kwaliteit. Ondanks moderne 
leermiddelen, het gebruik van gesloten televisiecircuits en een 
aantal andere vernieuwingen, is de klassegrootte blijkbaar toch nog 
steeds aan vrij strakke begrenzingen gebonden. we zijn zeer bezorgd 
wanneer lagere schoolklassen boven de 50 leerlingen uitgroeien en 
maken ons ongerust over het idee dat voor meer dan 2000 studenten 
tegelijk colleges worden gegeven. Zonder een volledige ommekeer in 
onze benadering van het onderwijs is er geen vooruitzicht dat we 
deze niveau's ooit zullen halen of passeren zonder ons er over op 
te winden. 
Live optreden kan een nog sterker voorbeeld geven. Bijvoorbeeld een 
hoornkwintet dat een half uur duurt, vergt een arbeidsprestatie 
van 2~ arbeidsuur en elke poging om in dit geval de produktiviteit 
te verhogen, zou door het publiek en de critici waarschijnlijk met 
argwaan bekeken worden. 

Wat het kunnen veranderen van het produktiviteitsniveau betreft, 
moet het verschil tussen de twee soorten activiteit niet worden 
overdreven. Het is meer een gradueel verschil dan een absolute 
tweedeling. Het straalvliegtuig verhoogt de produktiviteit van 
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een docent die van New York naar Californie gaat om college te 
geven. De massamedia betekenen stellig nauwverwante substituten 
voor live optreden. ~1en kan dit als de ontwikkeling van nieuwe 
produkten zien, · die tot een spectaculaire produktiviteitsstijging 
heeft geleid. Bovendien zijn er, zoals de lezer duidelijk zal zijn, 
allerlei tussen de twee extremen liggende activiteiten. Toch is 
het onderscheid tussen bedrijfstakken met relatief constante pro
duktiviteit en die, waarin de produktiviteit kan stijgen en dat 
inderdaad ook doet, erg reeel. Het is een onderscheid dat, zoals 
we zullen zien, aanzienlijke praktische betekenis heeft. 

Behalve de mogelijkheden om de activiteiten in twee basiscatego
rieen op te splitsen, wordt van drie andere veronderstellingen 
gebruikgemaakt, waarvan er twee primair ter wille van een over
zichtelijke presentatie zijn. De lezer zal gaandeweg bemerken, dat 
geen van beide essentieel is voor de gevolgde redenering. 
De eerste van deze minder belangrijke veronderstellingen bestaat 
eenvoudigweg uit de bewering dat andere uitgaven dan arbeidskosten . 
verwaarloosd kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat dit niet rea
listisch is, maar het vereenvoudigt ons mathematisch model aan
zienlijk. Een tweede, veel belangrijker en realistischer veronder
stelling is dat de loonontwikkeling in de twee sectoren van de 
economie hetzelfde is. Op de lange termijn bestaat er enige mobi
liteit op alle arbeidsmarkten en dit heeft tot gevolg, dat 
verschillen in lonen niet continu kunnen blijven bestaan. De lonen 
in de ene sector kunnen slechts blijvend achterblijven bij de lonen 
in de andere sector wanneer de eerste activiteit geleidelijk hele
maal verdwijnt. Voor het gemak wordt hier aangenomen dat de uurlonen 
in beide sectoren precies gelijk zijn, maar het model kan gemakke
lijk verfijnd worden om verschillen in loonniveaus en loonontwikke
lingen er in te brengen. 

Een laatste veronderstelling die niet essentieel, maar niet geheel 
onrealistisch is, houdt in dat de lonen net zo snel stijgen als de 
produktie per manuur in de sector waar de produktiviteit toeneemt. 
Daar de georganiseerde (en ongeorganiseerde) arbeiders deze pro
duktiviteitsstijging snel te weten komen, is het waarschijnlijk dat 
ze hun looneisen hierop afstemmen. Deze veronderstelling beinvloedt 
alleen de hoogte van het absolute prijspeil in ons model en niet de 
relatieve kosten en prijzen, die de essentiele elementen van deze 
analyse vormen. 

Men kan de logica van de gehele analyse ook vrij gemakkelijk 
intuitief benaderen. Wanneer de arbeidsproduktiviteit in een sector 
meer toeneemt dan in de rest van de economie, en dit cumulatief 
optreedt, terwijl de lonen overal even sterk stijgen, moeten de 
relatieve kosten in de niet-groeisectoren onvermijdelijk stijgen. 
De stijging van deze kosten zal cumulatief en ongelimiteerd zijn, 
want terwijl de produktiviteitsstijging in de groeisector compen
satie biedt, zal deze compensatie in de niet-groeisector geringer 
zijn. Wanneer bijv. de lonen en de produktiviteit in de groeisector 
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beide met 2% per jaar toenemen en andere kosten buiten beschouwing 
blijven, dan zullen de kosten in deze sector helemaal niet stijgen. 
Aan de andere kant zal in de niet-groeisector, wanneer de produk
tiviteit constant is, elke loonstijging een overeenkomstige kosten
verhoging met zich mee brengen. Het curnulatief stijgen van de lonen 
met 2% houdt in dat de kosten, jaar in jaar uit, 2% hoger moeten 
zijn dan in het voorgaande jaar. Op die manier leidt alleen al de 
groei in de sectoren die vanwege hun technische structuur als 
groeisectoren aangemerkt kunnen worden onvermijdelijk tot kosten
verhogingen voor de niet-groeiers, tenzij voor deze sectoren de 
arbeidsmarkten op de een of andere manier afgeschermd kunnen worden 
en de lonen absoluut constant gehouden kunnen worden, hetgeen niet 
waarschijnlijk is. 

We zien dus dat de kosten in vele sectoren van de economie onweer
staanbaar zullen stijgen, terwijl de betrokkenen hierop in feite 
geen invloed kunnen uitoefenen. Het gevolg hiervan is dat de afzet 
van deze sectoren in sommige gevallen uit de markt kan worden ge
prijsd. Indien ze hun aandeel in de afzet behouden, moet een steeds 
toenemend deel van de beroe psbevolking voor deze activiteiten 
worden ingezet en zal de groei van de economiedienovereenkomstig 
worden vertraagd. 

Deze inzichten kunnen we meteen _gebruiken -om een aant·a'l waargenomen 
verschijnselen te verklaren. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat de 
detailhandel een steeds t oenemend beslag op de nationale beroeps
bevolking legt en dat het aandeel van de verkoopkos ten in de kosten 
van goederen is toegenomen. Nu heeft de verkooptechniek in de afge
lopen decennia verschillende opmerkelijke veranderingen ondergaan; 
zelfbediening, de supermarkt en voorverpakking hebben alle bijge
dragen tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de 
detailhandel. Maar uiteindeli jk heeft de betrokken activiteit 
het karakter van dienstverlening en dat staat geen steeds door
gaande, curnulatieve produktiviteitsstijging door kapitaalaccumu
latie, vernieuwing of schaalvoordelen toe. Daarom is de relatief 
constant blijvende produktiviteit in deze sector noch het gevolg 
van slecht beleid noch van gebrek aan vindingrijkheid. Omdat 
enige verkoopinspanning een onontkoombaar element van een econo
mische activiteit is, is de vraag naar deze dienst tamelijk 
inkomenselastisch. Ons model vertelt ons wat we in zo' n geval 
kunnen verwachten. In verhouding tot andere economische activi
teiten stijgen de kosten cumulatief en legt deze sector een steeds 
grater beslag op maatschappelijke middelen. Dat klopt precies met 
wat kennelijk waargenomen i s. 

Een ander voorbeeld is hoger onderwijs. De vraag naar het produkt 
van deze sector lijkt relatief i nkomenselastisch en prij sinelas
tisch te zijn. Hoger collegegeld betekent ongetwijfeld een aan
zienlijke belasting voor de studenten uit lagere inkomensgroepen. 
Maar omdat een titel in toenemende mate een noodzakelijke voor
waarde schijnt te zijn om in een aantal aantrekkelijke beroepen 
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werk te vinden, is men blijkbaar bereid geweest om de in de 
laatste jaren steeds verhoogde collegegelden te betalen. Als 
gevolg daarvan is het hager onderwij s een steeds toenemend ·· · , 
deel van het inkomen per hoofd van de bevolking gaan opeisen. 
De relatief constante produktiviteit in het hager onderwijs 
betekent in ons model dat stijgende onderwijskosten geen tijde
lijk verschijnsel~zijn. Het duidt er veeleer op dat, wanneer de 
produktiviteit in de rest van de economie blijft stijgen, de 
onderwijskosten naar verhouding zullen toenemen, zodat we, 
ongeacht de omvang van de thans benodigde middelen, er tamelijk 
zeker van kunnen zijn dat er morgen meer geld nodig zal zijn en 
overmorgen nag meer. 

Inelasticiteit van de vraag geldt echter niet voor alle van ae 
economische sectoren met een nagenoeg constante produktiviteit. 
Veel diensten kunnen, wat de individuele consumenten betreft, 
gemakkelijker gemist worden dan de detailhandel en het onderwijs. 
Naarmate de kosten van deze diensten toenemen, neemt het gebruik 
ervan geleidelijk af en deze diensten komen, voor zover ze niet 
geheel van de markt verdwijnen, in de klasse van de luxe goede
ren met slechts een zeer beperkte markt terecht. Glas- en aarde
werk, het resultaat van zorgvuldig werk door geschoolde vaklie
den, wordt tegen astronomische prijzen verkocht, hoewel men 
heeft verteld dat de bedrijven die het produceren er maar weinig 
winst op maken. Ze houden deze produktielijnen in de eerste 
plaats aan voor hun prestige en de publiciteit. Het leeuwendeel 
van hun verdiensten verkrijgen ze van hun massaproduktie. 
Restaurants in de betere klasse en theaters worden gedwongen hun 
prijzen steeds te verhogen en zeker in het laatste geval weten 
we dat de produktieomvang afneemt, omdat het voor de producenten 
steeds moeilijker wordt de touwtjes aan elkaar te knopen. 

Een extreem voorbeeld van een activiteit die vrijwel verdwenen 
is, is de bouw en nag meer het gebruik van grate herenhuizen, 
waarvan de exploitatie, nog meer dan de bouw, weinig produktivi
teitsverbetering oplevert. Door de stijgende exploitatiekosten 
kunnen deze herenhuizen kennelijk zelfs niet meer aan de welge
stelden verkocht worden. 

Deze beschouwingen geven enige aanw~Jzingen over de waarschijn
lijke, toekomstige structuur van onze economie. Ons model geeft 
aan, dat in de industrie de relatieve daling van de kosten zich 
waarschijnlijk zal voortzetten en dat deze sector een steeds 
geringer beslag op arbeid zal leggen, tenzij de inkomenselasti
citeit van de vraag naar industrieel vervaardigde goederen erg 
hoog is. Als dit geringer beslag op arbeid door de industrie zich 
inderdaad voordoet, zal het vermoedelijk steeds moeilijker worden 
om de groei van de totale produktieomvang te handhaven. 

De analyse geeft oak aan, dat verwacht kan worden dat de reEHe 
kosten in de niet-groeisectoren van de economie zullen blijven 
stijgen. De levering van sommige diensten - die waarvan de vraag 
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inelastisch is - blijft misschien haalbaar op de vr~]e markt. 
Sommige, zoals het theater, kunnen uit de markt gedrukt worden 
en zullen om te kunnen blijven bestaan afhankelijk worden van 
vrijwillige bijdragen uit de samenleving. Onze ziekenhuizen, 
particuliere onderwijsinstellingen en een aantal andere niet 
winstgevende organisaties worden al geruime tijd op deze wijze 
in stand gehouden en dit kan zo lang doorgaan als de omvang van 
de bijdragEm gelijke tred houdt met de kosten. Andere activi
teiten zullen, voor zover ze niet verdwijnen, in produktieomvang 
dalen tot op een niveau dat primair is afgestemd op verhandeling 
als luxe geed. Dit lot staat restaurants te wachten die echte 
'haute cuisine' aanbieden en het is reeds het geval bij handge-:
maakte meubelen en maatkleding. Weer andere activiteiten, vele 
van de bovengenoemde misschien inbegrepen, zullen in toenemende 
mate terechtkomen in de handen van amateurs. Deze spelen al een 
aanzienlijke rol op het gebied van toneelvoorstellingen en con
certen, in de gastronomie en in ambachten zoals houtbewerking en 
pottenbakken. Ten slotte is een aanzienlijk deel van de activi
teiten in de niet-groeisector afhankelijk van belastingbijdragen. 
Enkele hiermee samenhangende problemen zullen in het vervolg van 
dit artikel aan de orde komen. 

Inherent aan de bovenbeschreven ontwikkelingen is een nog niet 
genoemd gevaar dat de: lezer niet mag ontgaan: debedreiging van 
de kwaliteit. Amateuristische activiteit heeft zijn voordelen 
als leermiddel, als goede vrijetijdsbesteding enzovoort. Maar 
op velerlei terrein levert het een hoogst onvolwaardig substi
tuut voor het geperfectioneerde produkt dat kan worden geleverd 
door de beroepskracht. Ongelijke produktiviteitsgroei dreigt 
dan aan veel activiteiten die ons bestaan zozeer verrijken een 
eind te maken, terwijl andere activiteiten overgaan in de handen 
van amateurs. Dit zijn gevaren die, naar het gevoel van velen 
van ons, wellicht niet verwaarloosd of lichtvaardig opgevat 
mogen worden. 

Een van de grootste economische problemen van onze tijd is de 
crisis van de grate steden. De stedelijke agglomeraties huis
vesten steeds grotere delen van onze bevolking. Maar vooral de 
centra van de grootste steden hebben te kampen met verschillende 
zeer ernstige problemen, zoals het verval van gehele buurten, 
hetgeen een vernietigend spoor achterlaat, zoals de toenemende 
luchtvervuiling, de groeiende verkeerscongestie, acute problemen 
in het onderwijs en bovenal een verslechterende budgettaire 
situatie. De financiele moeilijkheden zijn misschien het aller
belangrijkste, omdat er zonder voldoende financiele middelen 
geen hoop bestaat op een effectieve aanpak van de andere pro
blemen. Menig hervormingsgezinde burgemeester is zijn werk 
begonnen met het vaste voornemen de stedelijke problemen te 
lijf te gaan met een radicaal programma, maar schrok van het 
enorme begrotingstekort dat hem boven het hoofd hing en de 
uitvoering van het programma verhinderde. Voor de oorzaak was 
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geen redelijke verklaring. Er schijnt in deze gevallen geen 
mogelijkheid te bestaan de groei van de financiele behoeften 
van de stad te verklaren: het feit te begrijpen dat een stede
lijke begroting, veel hager dan hetgeen een tiental jaren ge
leden toereikend was, nu een ernstige ontwrichting van essen
tiele stedelijke diensten dreigt op te leveren. Met betrekking 
tot het overheidsapparaat is het gemakkelijk stijgende kosten 
aan inefficiency en corruptie te wijten, maar hervormingsgezinden 
schijnen na bestuursovername voortdurend voor het raadsel te 
staan dat het· opheffen van de misstanden hen niet de benodigde 
gelden oplevert. * 

Wanneer we zien dat het overgrote deel van de stedelijke 
diensten in de niet-groeisector van de economie valt, hebben we 
een essentieel element in de verklaring te pakken. Het merendeel 
van de gemeentelijke uitgaven gaat naar het onderwijs dat, zoals 
we reeds zagen, weinig ruimte biedt voor cumulatieve produktivi
teitsstijging. Hetzelfde geldt voor de p6litie, voor ziekenhuizen, 
voor sociale diensten en voor de verschillende controlediensten. 
Ondanks het gebruik van de computer op medisch gebied en bij de 
verkeersplanning, ondanks het gebruik van gesloten televisie
circuits en een aantal andere middelen, is er geen vervanging 
mogelijk voor de persoonlijke behandeling van een arts of de 
aanwezigheid van een politiepatrouille· .in ·e:en,~ wi"jk met hoge 
criminaliteit. Het merendeel van de stedelijke diensten heeft 
in feite dit soort kenmerken en ons model maakt duidelijk wat 
dan het te verwachten resultaat is. 
Omdat een stilstand in de kapitaalaccumulatie of van de ver
nieuwing in de groeisectoren van de economie niet te verwach
ten valt, ligt het oak niet in de verwachting dat de trend van 
reeel oplopende kosten van stedelijke diensten kan worden omge~ 
bogen. Het is zo goed als zeker dat de gemeentelijke begrotingen 
in de toekomst onweerstaanbaar en cumulatief blijven stijgen. 
Net zoals dat in het verleden is gebeurd, of er nu inflatie is, 
of het management slecht is en of er verdere misstanden binnen 
het overheidsapparaat zijn, of dat die omstandigheden er niet 
zijn. Voor die trend kan geen persoon of groep verantwoordelijk 
gesteld worden, want men kan niets doen om hem te stoppen. 

Hoewel dit al genoeg problemen oplevert voor de gemeentebe
stuurder wordt hij tegelijkertijd gekweld door andere, door hem 
niet beinvloedbare, krachten. Hiertoe behoort wat algemeen wordt 
aangeduid als het probleem van de externe effecten, sinds lange 
tijd een vast onderwerp voor welvaartseconomen. 

* Noot vert.: Dit slaat uiteraard op de Amerikaanse situatie, 
welke niet volledig vergelijkbaar is met de bestuurlijke en 
financiele verhoudingen in Nederland. 
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Sinds het verschijnen van de standaardwerken van Marshall en 
Pigou op dit gebied is de groeiende invloed van externe kosten 
op het stedelijk gebeuren een zeer belangrijke ontwikke·l ·ing 
geweest. Overbelasting van wegen en luchtvervuiling door rook 
zijn geen zaken meer die voornamelijk de rol van voorbeelden 
in leerboeken vervullen. Het zijn veeleer nijpende problemen 
geworden, die de gehele gemeenschap aangaan, heftige discussies 
in de pers opleveren en serieus bekeken worden in de politiek. 
Aan de voorspelling van een ingenieur, dat de mens veeleer ten 
onder zal gaan aan zijn eigen vervuiling dan als gevolg van een 
nucleaire ramp worden krantekoppen besteed en er worden ironische 
reportages gewijd aan het in Los Angeles wakker worden van 
hoestende vogeltjes. 

Nu zijn er ongetwijfeld veel redenen voor de explosie van de 
externe kosten, maar de· directe relatie tussen de bevolkings
omvang in een bepaald gebied en de externe kosten worden niet 
altijd even scherp gezien. Men kan gewoon veronderstellen dat 
deze kosten ruwweg in verhouding met de omvang van de bevolking 
toenemen, maar gesteld kan worden dat het veel meer voor de hand 
ligt dat ze sneller zullen toenemen, globaal genomen met het 
kwadraat van het inwonertal. Bekijk bijvoorbeeld de omvang van 
de vervuiling per woonhuis in een stad ten gevol ge van luchtver
ontreiniging. Stel deze op k x n, waarbij n het aantal inwoners 
van het gebied is. Omdat het aantal huizen in het gebied, a x n, 
globaal recht evenredig varieert met de omvang van de bevolking 
zal de totale roetneerslag in woongebieden gelijk zijn aan het 
produkt van de hoeveelheid roetneerslag per huis maal het aantal 
huizen, dit is gelijk aan kn x an = akn 2 . Overeenkomstig hiermee 
geldt dat, indien het oponthoud op een drukke weg globaal 
varieert met n - het aantal voertuigen dat over de weg rijdt -, 
het totaal aantal manuren dat hierbij verloren gaat globaal zal 
toenemen met n2, omdat het aantal passagiers ruwweg toeneemt met 
het aantal auto's. De logica van dit betoog is eenvoudig en 
misschien tamelijk algemeen: als iedere inwoner van een gebied 
exte~ne kosten veroorzaakt ten opzichte van ieder ander en wan
neer de omvang van de kosten voor elk individu globaal varieert 
met de bevolkingsomvang (dichtheid) , dan varieren de totale 
externe kosten niet evenredig met n, maar met n2, omdat de kosten 
ook door n personen gedragen worden. Natuurlijk wordt niet be
weerd dat zo'n relatie universeel is en zelfs niet dat ze ooit 
meer dan bij benadering geldt. Eerder wordt aangegeven dat 
veelal van een stijging van de bevolkingsomvang kan worden ver
wacht dat deze een onevenredige stijging van externe kosten met 
zich meebrengt en zo kan de druk op de gemeente om daar iets aan 
te doen dan overeenkomstig toenemen. 

De economische theorie geeft nog een andere oorzaak van toe
nemende stedelijke problemen aan. Dat zijn de processen van 
cumulatief toenemend stedelijk verval, die, wann eer ze eenmaal 
zijn begonnen, ertoe leiden dat het van kwaad tot erger wordt. 
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Van het kernprobleem worden hier slechts in het kort enige voor
beelden gegeven. Het openbaar vervoer is in dit verband illustra
tief. In veel stedelijke gebieden, waar het gebruik ervan is 
afgenomen, is de frequentie van de diensten sterk verminderd en 
heeft men de tarieven opgetrokken. Deze prijsverhogingen hebben 
alleen maar tot een verdere vermindering van het gebruik geleid 
en dat op zijn beurt weer tot een slechtere dienstregeling en 
een tariefstijging enzovoort, blijkbaar tot in het oneindige. 
Van meer belang is misschien de logica van de voortdurende 
vlucht naar de voorsteden, waarbij veel mensen, die anders 
blijkbaar in de stad zouden willen blijven, de stad uit worden 
gedreven door de toenemende verslechtering van het stedelijk 
klimaat, met stijgende criminaliteit, een toenemend aantal 
vervallen buurten, enz. 
Wederom versterkt de individuele oplossing de problemen van de 
gemeenschap en dit is een proces van wederzijdse beinvloeding. 
Meestal zijn degenen die de stad verlaten juist die mensen, die 
bereid en financieel in staat zouden zijn de stad in stand te 
houden. Ze onderhouden hun huizen, ze begaan geen misdaden en 
ze zijn het best in staat de belastingen op te brengen die nodig 
zijn om het proces van stedelijk verval tegen te houden. * 
Hun vertrek leidt dus tot een verdere verslechtering van het 
stedelijk klimaat en op die manier ook tot een nieuwe emigratie
stroom, enz. 

Het is duidelijk dat deze cumulatieve processen een gemeente 
steeds weer en in toenemende mate in financiele moeilijkheden 
kunnen brengen en wel op verschillende manieren: 

ze kunnen de kosten voor de gemeente direct doen toenemen, 
omdat de kostenvolumes toenemen voor bijvoorbeeld het onder
houd van gebouwen, om de stedelijke sanitaire voorzieningen 
in stand te houden, om het gemiddelde voor de inwoners 
bereikte onderwijspeil te handhaven, enz.; 
ze kunnen het belastingdraagvlak versmallen. Het wegtrekken 
van de meer welvarende inwoners veroorzaakt een daling van de 
financiele middelen die de stad ter beschikking staan; 
met het verstrijken van de tijd zal de omvang van de middelen 
die nodig zijn om de cumulatieve processen tot staan te bren
gen en om te keren zo toenemen, dat het voor de stad steeds 
moeilijker zal worden om verder te gaan dan programma's die 
deze processen enigszins vertragen. ** 

Noot vert.: Niet direct vergelijkbaar met de Nederlandse 
situatie, waarin de gemeenten hun financiele autonomie 
grotendeels hebben verloren. 

** Hierboven is uiteengezet, dat de cumulatieve processen dyna
mische externe effecten met zich meebrengen. Elke passagier 
die minder vaak gebruik van openbaar vervoer gaat maken, 

(vervolg noot volgende blz.) 
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Het verhaal is ongeveer compleet indien we aan de voorafgaande 
beschouwingen het feit toevoegen, dat elke stad concurreert 
met andere steden en met de omringende gebieden om industrie en 
om mensen aan te trekken die belasting kunnen betalen. Geen 
enkele stedelijke overheid bezit de onafhankelijkheid om haar 
belastingtarieven gedurig te blijven verhogen. Zelfs wanneer 
dit politiek haalbaar zou zijn, moeten stijgende belastingta
rieven uiteindelijk leiden tot afnemende en misschien zelfs 
negatieve meeropbrengsten, aangezien zij het belastingdraagvlak 
verder versmallen. * 

Nu alle delen ervan bekend zijn, kunnen we ons verhaal in het 
kort samenvatten. 
We hebben net gezien dat onze gemeenten waarschijnlijk onverm~J
delijk te kampen hebben met financiele problemen die op ver
schillende manieren toenemen: het belastingdraagvlak, de 
invloeden die uitgaan van de cumulatieve vervalprocessen en de 
externe kosten, die van nature sneller schijnen toe te nemen dan 
de bevolking. Deze verschijnselen houden in dat de gemeentelijke 
activiteiten uitgebreid moeten worden om de kwaliteit van het 
stedelijk leven te handhaven. De. voor ditdoel beschikbare mid
delen zijn echter uiterst beperkt en over dit alles hangt de 
sehaduw van de onevenwichtiqe groei. Ons model hiervan heeft 
duidelijk gemaakt dat men kan ven/a-chten datzelfs de kosten 

* Zie noot p. 91. 

vervolg noot p. 93. 
werkt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen een 
verslechtering van de dienstregeling in de hand. Het resul
taat hiervan is dat deze processen resultaten opleveren die 
de sociale welvaart niet zullen maximaliseren, want de pri
vate en de sociale marginale tijdsvoorkeuren zullen dan van 
elkaar verschillen. 
Het individu zal de neiging hebben om zijn gebruik van open
baar vervoer meer te beperken dan voor hem optimaal is, 
omdat hij niet alle kosten die met zijn activiteit verbonden 
zijn zelf draagt. Er bestaat een marginale transformatie
verhouding tussen het nut van openbaar vervoer nu en van het 
in de toekomst beschikbare vervoer. Wanneer de relatieve 
prijzen niet gelijk zijn aan die marginale transformatie
verhoudingen is het waarschijnlijk dat een onjuiste allocatie 
van middelen resulteert. De gevolgen zijn echter, zoals ze 
genoemd kunnen worden, niet - Pareto - optimaal. Iedereen kan 
worden benadeeld. Bijvoorbeeld, wanneer het autoverkeer maar 
voldoende slecht wordt, is het duidelijk dat iedereen beter 
af zal zijn wanneer de personenwagens volledig uit de stads
kern worden geweerd ten einde een sneller en efficienter 
openbaar vervoersstelsel mogelijk te maken. 



van een constant niveau van gemeentelijke activiteiten 
steeds hoger zullen worden. 

Het hierboven geschetste beeld is somber. Het laat duidelijk 
zien dat de steden zichzelf niet meer kunnen helpen. 
Dit alles lijkt dan een theoretische onderbouwing van het 
Heller-Pechman voorstel te zijn. Dit voorstel houdt in dat 
de federale overheid dient te zorgen voor de middelen die 
nodig zijn om onze grote stedelijke .gemeenschappen te 
behoeden voor de ernstige crisis die hen bedreigt. 
Het effect van deze crisis op de kwaliteit van het bestaan 
kan een van de ernstigste economische problemen van ons land 
worden. 

(Zie voor oorspronkelijke .tekst: American Economic Review, 
juni 1967). 
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ENKELE OPMERKINGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIVITEIT 
IN DE BOUWNIJVERHEID 
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De ontwikkeling van de produktiviteit in de bouwnijverheid heeft 
in het verleden aanleiding gegeven tot vele beschouwingen. Deze 
zijn ook in de toekomst te verwachten. Redenen genoeg om enkele 
opmerkingen over dez_e ontwikkeling te maken. 

Over de ontwikkeling van de 'arbeidsproduktiviteit' merkte de 
thans nog zittende voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, 
drs. J.W. de Pous, in zijn Nieuwjaarsrede 1968 o.m. op: 
'In de eerste drie kwartalen van 1967 steeg de bouwproduktie in 
waardecijfers ten opzichte van de overeenkomstige periode van 1966 
met niet minder dan 19%. Dit betekent - wanneer we de prijsstijging 
in deze periode op 4% stellen - een volumetoeneming met ca 15%. 
Deze produktiestijging werd bereikt ondanks het feit dat de arbeids
bezetting in de drie eerste kw·artalen van 1967 ca 5% lager was dan 
die in de eerste drie kwartalen van 1966. Hieruit volgt dus een 
produktiviteitsstijging per we~knemer in de sector van de bouwnijver
heid van niet minder dan c-a · 20% ~ Hiervan moet een deel - in het 
elfde halfjaarlijkse economische rapport op 4% gesteld - toege
schreven worden aan de gunstige klimatologische omstandigheden in de 
eerste maanden van 1967. Maar dit neemt niet weg dat de werkelijke 
stijging van de arbeidsproduktiviteit in deze sector indrukwekkend 
mag worden genoemd'. *) 

Als gevolg van de ontwikkeling van het volume van de bouwproduktie 
in vergelijking tot de netto-arbeidscapaciteit op de bouwplaats, 
gaf de bruto-produktie per man, vooral in 1967, het jaar van grote 
werkloosheid in de bouw, een belangrijke stijging te zien. De 
cijfers in de volgende tabel geven daarvan een beeld. **) 

De stijging van de bruto-produktie per man was vooral groat in 1964 
en 1967. In het eerstgenoemde jaar was dit onder meer het gevolg 
van een sterke stijging van het produktievolume, na een stagnatie 
gedurende twee jaren door ongunstige weersomstandigheden. In 1967 
nam de produktie, mede door zeer gunstige weersomstandigheden, toe 
terwij1 de arbeidscapaciteit daa1de, hetgeen resu1teerde in een zeer 
be1angrijke stijging van de bruto-produktie per man, namelijk met 13%. 
Ging de grote stijging van de produktie per man in 1964 gepaard met 

*) Sociaa1-Economische Raad, Nieuwjaarsrede 1968 van de voorzitter, 
's-Gravenhage, januari 1968. 

**)In plaats van arbeidsproduktiviteit is in de vo1gende tabe1 
de term 'bruto-produktie per man' gebezigd. 
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Ontwikkeling bruto-produktie per man 1960-1967, indexcijfers, 
1960 = 100, 

jaar volume net to bruto mutatie % 
bouwproduktie arbeidscapaciteit produktie t.o.v. 

(werkgelegenheid per man vorig jaar 
in manjaren) I ) 

1960 100 100 100 
1961 105 102 103 + 3 
1962 106 105 101 2 
1963 109 114 96 5 
1964 134 121 110 + 14 
1965 138 123 112 + 2 
1966 147 121 121 + 8 
196 7 157 115 137 + 13 

1
) van bouwvakarbeiders; niet gecorrigeerd voor arbeidstijdverkorting. 

(Gezien de stijging van het volume van de bouwproduktie tot in 
het begin van de jaren zeventig en de ontwikkeling van . de netto
arbeidscapaciteit neemt ook na 1967 de bruto-produktie per man op 
de bouwplaats n·og belangrijk toe). 

een toeneming van de produktie en met een toeneming van de arbeids
capaciteit, in 1967 deed zij zich voor bij een toenemende produktie 
en een dalende arbeidscapaciteit. De stijging van de bruto-produktie 
per man is evenwel geen maat voor de ontwikkeling van de arbeids
produktiviteit en nag minder een maatstaf om tot een beoordeling 
van de produktiviteitsontwikkeling te komen, *) 
Toch wordt de stijging van de bruto-produktie per man wel gebruikt 
voor de beoordeling van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit, 
waaraan dan tevens een waarderingsoordeel wordt verbonden. 
De vraag komt op :- wat is nu de betekenis van de 1 indrukwekkende 1 

stijging van de arbeidsproduktiviteit, die door drs. De Pous wordt 
vermeld. 
De gegevens die in het citaat worden genoemd, zijn onvoldoende voor 
de berekening van de werkelijke stijging van de arbeidsproduktivi
teit of van de produktiviteit van de bouwproduktie. In hoeverre de 
toeneming van de arbeidsproduktiviteit of van de produktiviteit ~n 
1967 indrukwekkend is, kan dan oak, met behulp van de genoemde 
cijfers, niet worden beoordeeld. 

*) bruto-produktie per 
man (bruto-arbeids
produktiviteit) 

= produktie voorfase + produktie bouwplaats 
arbeid op de bouwplaats 

arbeidsproduktiviteit= produktie op de bouwplaats 
arbeid op de bouwplaats 

produktiviteit 
produktie voorfase + produktie bouwplaats 
totaal van de gebruikte produktiefactoren 
(zowel in de voorfase als op de bouwplaats) 
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Dit wordt toegelicht met een eenvoudig cijfervoorbeeld. 
In drie opeenvolgende perioden is een naar afmetingen en inhoud 
gelijke loads gebouwd. De loodsen zijn eveneens technisch gelijk- ··· .. · 
waardig, hoewel niet geheel op dezelfde wijze samengesteld. De 
bouwsom was voor alle drie f 160.000.- (dit zou ook het geval 
zijn geweest als de loodsen gelijktijdig waren gebouwd). De om
standigheden, met name het kostenpeil, bleven ongewijzigd. Het 
bouwproces veranderde echter. In periode I werd de loads door 4 man 
gebouwd en de voorfase droeg f 60.000.- bij; in periode II droeg de 
voorfase f 100.000.- bij, terwijl op de bouwplaats 3 man werkten; 
in periode III nam de arbeid op de bouwplaats af tot 2 man. 
De ontwikkeling van de bruto-produktie per man en de arbeidsproduk
tl.viteit op de bouwplaats, die op grand hiervan kan worden berekend, 
geeft grate verschillen te zien en kan ook aanleiding zijn tot een 
totaal verschillende beoordeling. Een en ander is in het volgende 
schema aangegeven. 

Drie varianten voor het bouwen van een loads bij gelijkblijvende 
totale kosten 

periode varianten 

I 

II 

III 

op de bouwplaats 4 man 
bruto-produktie 
per man 

toe gevoegde waarde op 

f 40.000 

de bouwplaats per man f 25.000 

op de bouwplaats 3 man 
bruto-produktie 
pe r man f 53 . 333 

toegevoegde waarde op 
de bouwp laats per man f 20.000 

op de bouwp'laats 2 man 
bruto-produktie 
per man f 80.000 

toegevoegde waarde op 
de bouwplaats per man f 30.000 

verdeling kosten 

bijdrage 
voorfase 

f 60.000 

f 100.000 

f 100 . 000 

toegevoegde 
waarde 
bouwplaats 

f 100.000 

f 60.000 

f 60.000 
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Bezien we de ontwikkeling ~n de perioden II en III in vergelijking 
tot periode I, dan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

a bruto-produktie per man in II ten opzichte van I: 

53 1 333 dit is een toeneming met 33%; 
40.000 ) 

bruto-produktie per man in III ten opzichte van I: 

80.000 
dit is toeneming met 100%; 40.000 ) een 

b arbeidsproduktiviteit in II ten opzichte van I: 

20. 000 d. . d 1' . 20% 25.000 ) ~t ~s een a ~ng met o; 

arbeidsproduktiviteit in III ten opzichte van I: 

30. 000 d. . . 20% 
25 . 000 , ~t ~s een toenem~ng met o. 

Uit het voorbeeld blijkt dat de ontwikkeling van de bruto-produktie 
per man geen maat biedt voor de ontwikkeling van de werkelijke 
arbeidsproduktiviteit. *) Zij zou, bij voldoende samenhang, wel 
een indicatie kunnen ~'zijn voor de werkgelegenheid op de bouwplaats, 
die door een bepaald totaal produktievolume wordt geboden. Uit de 
gegevens over de bruto-produktie per man, die uit het verleden 
beschikbaar zijn, is evenwel nauwelijks een trendmatige ontwikkeling 
af te leiden. 
Voorts blijkt uit het voorbeeld dat de arbeidsproduktiviteit kan 
toe- of afnemen zonder dat hierdoor de kosten veranderen. De 
arbeidsproduktiviteit op de bouwplaats is dus, uit een oogpunt 
van kosten, geen maatstaf voor de doelmatigheid van h~produktie
proces. In dit verband is het belangwekkend vast te stellen, dat 
van 1950 tot 1970 de toeneming van het volume van de bouwproduktie 
gepaard is gegaan met een ongeveer gelijke prijsstijging (zie Een 
orientatie over de ontwikkeling van de bouwproduktie, 1978, p.42)~*) 

*) Zie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de produktiviteits
berekening o.a. A. Hendriks, De loonvorming en de bouwproduktie, 
Rotterdam, 1961, p. 18 e.v. 

**) Hierbij is verondersteld dat de ter beschikking staande prijs
indices - en dus eveneens de met behulp daarvan uit de produktie 
in lopende prijzen berekende produktievolumina - een indicatie 
zijn van de feitelijke ontwikkeling van deze grootheden. 
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' 
Omdat de gegeven voorbeelden doen zien dat een 'indrukwekkende stij-
ging van de arbeidsproduktiviteit' (drs. de Pous) een gegeven is dat 
op zichzelf niet voldoende is · om tot een waarneming te komen van de 
ontwikkeling die heeft plaatsgevonden, dient nog enige aandacht te 
worden besteed aan de definitie van het begrip produktiviteit. 

produktie-omvang produktiviteit = hoeveelheid produktiefactoren 

Prof. Pen behandelt dit begrip in 'Moderne Economie' (Aula reeks 
nr. 14, Utrecht 1974). Aldus gedefinieerd zou men dit de 'globale 
produktiviteit' kunnen noemen. (Zie ook 'Macro-economie', Utrecht'77). 

Hiernaast komen o~k -~ndere p~oCluktiviteitsbegrippen voor. De volgende 
vijf begrippen - die hier zijn toegespitst op de bouw - zijn ontleend 
aan 'La Productivite' van Jean Fourastie!) 
Een . schematisch overzicht van deze begrippen is gegeven op p. 103. 

a Productivite rapportee au travail Production (6) = Travail visible (2) 

Bruto-produktie per man 
(bruto-arbeidsprodukti
viteit) 

= produktie voorfase + prod. bouwplaats**) 
arbeid op de bouwplaats 

De bruto-produktie per man kan dan de bruto-arbeids}roduktiviteit 
worden genoemd. Als men spreekt (bijv. drs. De Pous van de 
toegenomen arbeidsproduktiviteit is dit begrip gebruikt. 

b Product{vite rapportee a tel = Production (6) 
autre facteur particulier Quantite de ce facteur (4) 

Formule b wordt gebruikt bij het vaststellen van de produktiviteit 
van bepa~lde produktiefactoren, bijvoorbeeld machines e.d. 

*) Serie Que sais-je, no. 557, Paris 1957 . 
Een uitvoerige kritiek op deze begrippen en op het gebruik 
daarvan is o.a. te vinden bij Fran9ois Schaller, Essai 
critique sur la Notion de Productivite, Paris 1966. 

**) Onder voorfase verstaat men alle produktie die niet op de 
bouwplaats geschiedt, zoals onder andere fabrieksbeton, 
geprefabriceerde onderdelen e.d. 
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c 

d 

e 

Productivite globale des facteurs = Production (6) 
Ensemble des facteurs (S)(Tra
vail . visible + autr~ facteurs) 

Globale produktiviteit = roduktie voorfase + roduktie bouw laat~ 
totaal van de gebruikte factoren * 

Deze formule geeft dus de globale produktiviteit die overeenkomt 
met het begrip zoals dat wordt behandeld door Prof. Pen in 'Moderne 
Economie'. 

Productivite ~ntegrale du travail = Production (6) 
Travail integre (3)Ctravail 
visible + travail incorpore) 

De 'travail integre' in formule d houdt ook de op de bouwplaats 
onzichtbare arbeid in, dus de arbeid van degenen die zich bezig
houden met bijvoorbeeld de produktie in de voorfase en met het 
transport van deze produkten naar de bouwplaats, dus in feite: 
alle arbeid die wordt aangewend voor de produktie van het 
bouwwerk. 

Productivite nette du travail = 
Produit net/(6) - (4)/ 

(Production - Facteurs exterieurs) 
Travail visible (2) -

N tt b 'd d kt' 't 't produktie op de bouwplaats e o-ar e~ spro u ~v~ e~ = b 'd d b 1 ar e~ op e ouwp aats 

Dit begrip behelst de toegevoegde arbeid, die betrokken LS 

bij het tot stand brengen van de toegevoegde waarde. 

De relatie tussen een aantal begrippen is in het volgende 
schema weergegeven. 

*) Het totaal van de gebruikte factoren: in dit geval dus 
arbeid op de bouwplaats + andere factoren op de bouwplaats 
en in de voorfase. 
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Schematisch overzicht 

Travail incorpor~ 

+ -dans les f~cceurs Travail visible - Travail int~qr6 
exterieurs 

(2) (3) !I) 

Facteuzs exterieurs 
(4) 

J Ensemble des facteurs I I (5) 

Production 

(6) 
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Het object van ruil op de bouwmarkt 

De prijsvorming op de bouwmarkt betreft niet het bouwobject, d.i. 
het tot stand te brengen bouwwerk. He.t bouwwerk is, economisch 
beschow .. ,d, het resultaat van een comb ina tie van ver,/ulde .proces 
functies. De wijze waarop de fun cties zijn gecombineerd, die vo·or 
uitvoering doo r de opdrachtgever aan het uitvoerende bouwbedrijf 
worden ove.r .gedragen, blijkt niet uit het bouwobject, maar. slechts 
uit het bestek. Het object van de ruil \<Ordt gevormd .door de·: in 
het bestek o mschreven aannemerstaak. 
De mogelijkheid om procesfuncties, die voor overdracht in aan
merking kunnen komen, op allerlei wi)ze te combineren, schept met 
betrekking tot de aanduiding van de eenheid van produkt - de 
aannemerstaak - bijzondere problemen. ~e economische heterogeni
teit met betrekking tot de combinaties van de over te dragen 
functies is schier onbegrensd. 

De bepaling van welke en de mate waarin procesfuncties worden 
overgedragen, geschiedt. - voor zover het bouwobject via de 
bouwmarkt wordt gerealiseerd - normaliter door de opdrachtgever. 
De ontwikkeling van de bouwopgave heeft er, in het bijzonder na 
1950, evenwel toe geleid dat uitvoerende bouwbedrijven gezocht 
hebben naar mogelijkheden hun aandeel in he t bouwproces te ver
groten door het vervullen van meerdere procesfuncties aan te 
b ieden . Op deze wijze trachten de betreffende bedrijven hun 
positie tegenover andere bouwbedrijven op de algemene bouwmarkt 
te versterken. De eventuele verbetering van positie kan ook 
plaatsvinden door als bouwondernemer (in tegratie van aile pro
cesfuncties) op de markt van nieuwbouwwerken op te treden. 
In het kader van het structuuronderzoek bouwnijverheid heeft, 
zeals onderstaand is aangegeven, deze ontwikkeling oak aandacht 
gekregen . 
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AANBESTEDINGSREGELINGEN, ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE 
ECONOMISCHE MEDEDINGING AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
OP 1 DECEMBER 1975 EN HET AANBESTEDINGSREGLEMENT PRIJSREGE
LENDE ORGANISATIES 

In het artikel in Cobouw d.d. 11 november 1976 (zie p. 74) 
wordt verwezen naar het advies van de Cornmissie economische 
mededinging betreffende aanbestedingsregelingen. Dit advies 
is uitgebracht op verzoek van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken d.d. 21 januari 1971. 
Het verzoek hield in: 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

Gelet op artikel II van de Wet economische mededinging (Staatsblad 1958, 413); 

Maakt aan belanghebbenden bekend, dat hij mede namens de Ministers van 
Yolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Yerkeer en Waterstaa t en van De
fensie aan de Commissie economische mededinging heeft verzocht advies uit te 
brengen over de vraag. of er aanleiding bestaat voor een optreden op grond van 
artikel 10 van bovengenoemde wet tegen bepalingen in mededingingsregelingen, 
die betrekking hebben op de inschrijving bij aanbestedingen of op prijsopgaven 
voor werken. daaronder begrepen de levering van andere prestaties, als waarvoor 
volgens het gebruik ook aanbestedingen gehouden worden. 

Met hetrekking tot de mededingingsregelingen , waarop het verzoek om advies ge
richt is. zij het volgende medegedeeld. 

Het systeem van aanbesteden heeft groepen van ondernemers ertoe geleid duur
zaam werkende mededingingsregelingen (aanbestedingsregelingen) vast te stellen . 
De inhoud va n de voornaamste hiervan komt in grote lijn gezien op het volgende 
neer. 

Iedere aangesloten ondernemer is gehouden van zijn voornemen op een werk in te 
schrij ven of van een ontvangen verzoek om prijsopgave, behoudens bij kleine op
drachten. kennis te geven aan de organisatie, die de regeling hanteert . Voorts 
moeten de betrokken ondernemers aan een bijeenkomst deelnemen, waarin onder 
meer de bedragen , die de ondernemers tevoren voor de uitvoering van het werk 
hadden beg root , worden vastgesteld. Vervolgens worden deze bedragen ver
hoogd met zogenaamde opzetten. Een van de voornaamste opzetten is de reken
vergoeding. Deze vergoeding wordt nadat het werk is gegund, in de regel tussen 
de deelnemers aan de vergadering verdeeld . Op elke deelnemer rust de verplich
ting in te schrijven tegen het voor hem vastgeste lde inschrijvingscijfer. 
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Naast de aldus globaal beschreven raamregelingen komen aanbestedingsregelin
gen van eenvoudiger of van afwijkende inhoud voor. Ook deze regelingen kunnen 
- hoewel zulks soms niet is voorgeschreven - tot bindende prijsvaststellingen lei
den. Ook is het mogelijk, dat dergelijke prijsvaststellingen tot stand komen bij wij
ze van incidentele afspraak zonder dat hieraan een raamregeling ten grondslag 
ligt. 

Aan de Commissie werd vooreerst de algemene vraag voorgelegd, of het aan
vaardbaar is, dat aangaande de bedragen waartegen wordt ingeschreven voor uit
voering van werken of de levering van andere prestaties, die worden aanbesteed, 
afspraken worden gemaakt, waaidoor tegen hogere prijzen wordt ingeschreven 
dan zonder die afspraken het geval zou zijn. 

Voorts werd aan de Commissie de vraag voorgelegd of, wanneer dergelijke af
spraken in beginsel aanvaardbaar kunnen zijn, de eis dient te worden gesteld dat 
zij zijn neergelegd in dan wei berusten op duurzaam werkende schriftelijk vastge
legde regeli ngen. 

Bevestigende beantwoording van deze vraag zou inhouden dat afspraken als hier 
bedoeld niet aanvaardbaar zouden zijn zonder toepassing van een raamregeling. 

Voorts werd de Commissie verzocht de inhoud van de duurzame aanbestedingsre
gelingen nader te beoordelen en daarbij aan de volgende vraagpunten aandacht te 
besteden: 
a. Is het aanvaardbaar, dat de aanbesteder veelal noch van het bestaan en de in

houd van de aanbestedingsregelingen noch van de toepassing ervan in zijn ge
val op de hoogte is? 

b. Moet aanvaard worden dat in de inschrijvingsprijzen vergoedingen zijn begre
pen voor ondernemers aan wie het werk niet wordt gegund? 

c. Is het- bij bevestigende beantwoording van de vorige vraag- aanvaardbaar, 
dat de rekenvergoedingen niet worden beperkt tot de ondernemers, die con
currerende inschrijvingsprijzen indienen? 

d. Is het aanvaardbaar, dat rekenvergoedingen ook zouden kunnen worden uit
betaald aan inschrijvers, die zelf geen calculatie hebben gemaakt en aileen in
schrijven teneinde een rekenvergoeding te ontvangen? 

e. Is het aanvaardbaar, dat in de inschrijvingscijfers bedragen worden verdis
conteerd, die niet betrekking hebben op het inschrijven op of het uitvoeren 
van het betrokken werk? 

---r-. - Zijn de percentages en bedragen, die met betrekking tot de- vergoedingen in 
de aanbestedingsregelingen voorkomen, voldoende gedifferentieerd en niet 
te hoog zowel verhoudingsgewijs als absoluut? 

g. Is het aanvaardbaar, dat in bepaalde gevallen ondernemers, die een serieuze 
inschrijving verricht hebben, verstoken blijven van een vergoeding omdat zij 
niet aan bepaalde in de aanbestedingsregeling gestelde voorwaarden hebben 
voldaan (geen zogenaamde claim hebben) alsmede dat in bedoelde gevallen 
de bedragen van de aan bedoelde ondernemers onthouden vergoedingen niet 
aan de opdrachtgever ten goede komen? 

h. Is het aanvaardbaar, dat bij de vaststelling door de ondernemers van hun op
zetten rekening kan worden gehouden met de waarde van door de opdracht
gever ter beschikking gestelde materialen en dat deze waarde door de onder
nemers wordt vastgesteld? 



i. Is bet aanvaardbaar, dat de ondernemers onderling kunnen vaststellen dat 
aan een bunner preferentie zal worden verleend, betwelk er veelal toe leidt, 
dat niet de ondernemer met bet laagste begrotingscijfer de laagste inscbrijver 
zal worden? 

j. Is bet aanvaardbaar, dat de gemaakte opzetafspraken niet voor een bepaalde 
tijd gel den? 

Voor belangbebbenden bestaat de gelegenbeid zicb ter zake binnen drie weken, te 
rekenen van de dag, waarop deze bekendmaking in de Staatscourant is versche
nen, schriftelijk tot het Secretariaat van de Commissie economische mededinging, 
Bezuidenhoutseweg 60 te 's-Gravenhage, te wenden met bet verzoek door de 
Commissie te worden gehoord. 

Aan het op 1 december 1975 door de Commissie economische 
mededinging (voorzitter prof.dr. C.J. van der Weijden, 
hoogleraar staathuishoudkune Erasmusuniversiteit Rotterdam) 
uitgebrachte advies ontlenen we het volgende. 

In de loop der jaren kwamen . tussen deze zelfstandig 6pererende, over het land 
verspreide prijsregelende organisaties van aannemers bepaalde vormen van con
tact en overleg tot stand. die in de opri.chting. van de Vereniging van Samenwer
kende Prijsregelende Organisaties van Aannemers ·(S:P.O.) in 1963 een zekere in
stitutionalisering bereikten. 

Op de weg die men voor zich ziet zijn met vallen en opstaan - dat verbeelt men 
zich niet - duidelijk vorderingen gemaakt, al is bet einddoel nog niet bereikt. Te
leurstellingen zijn niet uitgebleven. De autonomie van de afzonderlijke regelingen 
vormt een weerstand tegen de pogingen tot centralisatie. Maar daartegenover zeg
gen de organisaties ook op successen te kunnen wijzen. Zo beeft men kunnen be
reiken dat in 1969 ter zake van waterbouwkundige betonwerken een uniforme 
claimregeling in werking is getreden - in 1971 verbeterd - ter bestrijding van bet 
bij openbare aanbestedingen optredende euvel van deelname door inscbrijvers ai
leen met bet doe! voor calculatiekostenvergoedingen in aanmerking te komen; de
ze regeling geldt voor nagenoeg gebeel Nederland en wordt centraal ten uitvoer 
gelegd. Op I januari 1973 is er een landelijk uniform prijsregelend reglement voor 
onderbandse aanbesteding van utiliteitswerken van kracbt geworden. Sinds I ja
nuari 1974 geldt een dergelijk prijsreglement voor openbare en onderhandse aan
bestedingen van waterbouwkundige betonwerken. Daarin zijn- zo wordt gesteld 
- twee zaken van wezenlijke betekenis aan de orde: een verbetering van de rege
ling met betrekking tot de preferentieverlening en, wat bet reglement voor de wa
terbouwkundige betonwerken betreft, een correctie op het punt van de vergoe
ding van de calculatiekosten. Daarmede is aansluiting verkregen met de 
Z.N.A. V.-regeling.• 

* Z N A V: Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging; 
een prijsrege l e nde organisatie. 
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Alvorens hier nader een gedeelte van het advies wordt opgenomen, 
is het zinvol eerst kennis te nemen van het Aanbestedingsreglement 
van de prijsregelende organisaties. In aansluiting hierop is, ten 
einde enig inzicht te verkrijgen in het resultaat van de prijs
vaststelling tijdens de voorbesteding bij een openbare aanbeste
ding, een voorbeeld opgenomen (p.112 en 113). * 

* Met de in het voorbeeld vermelde 'prijscorrectie 3,4%' is de 
prijsverbetering bedoeld. Zie voor het onderscheid tussen beide 
p. 116. 



Aanbestedingsreglement van de Prijsregelende Organisaties * 

Blj de opstclling van dit aanbcstedingsreglemcnl is uitgcgao.n van de navolgendc O\'erwcejng~n: 
- het algem~-en bclang en in het bijzondcr hct bclang '':lll de opdt~chtgevers vordert, d01t de a:lll de 

aanncmers vcrslrelae opdra.:hten naar de eisen . van goed werk worden uitgevocrd: 
- het belang en de bestaanszckerhcid van de aanncmers vordert daar tegenovcr, dat dcze opdrachtcn 

aan hen worden gcgund tc;;en redelijke prijzen; 
- aan de aanncmcrs, die hct wcrk wao.rCip zij hcbben ingeschrcven scricus hcbbcn be ;root, lc.omt in 

principe ccn rcddijke vergocding toe voor de door hen in vcrband daarmedc noodukelijk gcm:~o.lcte 
k0$ll.'tl. 

Art. 2. Ieder lid dat wens! dee! te nemen aan een aanbcsteding voor werlc, c.q. prijsopga•e wensl te 
doen, dicnt zich zo spoedig mo~lijk, doch lenminstc vier werkdagen voor de lanbcstcdini. ~hrifte· 
5jlc te mcldc:n bij h;;t Cent~! Bure:lu. Bij een onderhandsc aanbcsteding en een cnkelvoudigo: uit· 
nodi~ng dic:nt .:ic: deelnemer zich te melden zodra hij de uitnodi&ing hce.:·t ontvangcn. 

Onder de verpl;chting tot mclden zijn begrepen a!le aanbestedingcn, onder wc:llc.e vorm oclk, zo ook 
bet a:ven van Oe&rotinge:-,, prij.opgo.vc, opdrachtwcrlc. e1geneouw, c.d .• :enzij hct dcsbetn:ifcnde 
werlc niet mccr d:l.n f 1.000,- bclooot. In spoedcisende gc:vallen dient aan de schriftelijio;e mc!dinJ; een 
telcfoaisc:hc of releif:lfis.:he melding voorai te go.an. Na ~diening van .:en prijsopgaaf if.an een 
melding niet worden ingetroklccn. 
MeldilliSformuliercn (met kopie voor eisett controle te bewo.rcn), zijn vcrlcrijgbur bij het Centrad 
Bureau. 

Art.. 3. Bij niet-nakoming van de meldingspticht kan hct bcstuur de nalatige tot ecn boete veroor· 
delen dan wei als ono.ierdeef van een miMelijite re~eling tussen aile betrokkenen de bctaling.,ncr 
schaddoosstellinOJ opleggen, een en ander tc bctalen a.1n de vercniging. z_, nod!g kan deze aange
lcgenheid worden voorgclegd aan de Commissie v:m tc..:zicht op de naleviag van de cre.:oJe. 

An. 6. Tijdig voor een inschrijving op ecn werlc vindt o•·crteg plaats op ecn vcrpdering van ge· 
pdigden voor net aan te bestedcn "'e:lc. Aile deolnemel"!. verbinden zich jegetU el!<:u.r de bij dii 
overleg iCtnaakte afs;:~~ken zowel naar de fetter als naar ue ~:ecst ""- te Ieven. 

Art.. 7. Het Ccntr:1al Bure::~u. e,·enrueel gcmachtigde (seen medc-inschrijvcr). roeot tijdig de deel
oemers die zich voor ecn ..,·eric hcbbcn gemeld, in verg::~derin&; bijeen .Jnder vermefdin~: van plaatS 
CD tijd. 

Art. 8. De dednc:ners stel!en hun cijfer un de voorzitter dcr vergo..dering ter il:lnd met gcbruik· 
malting v:~n bl:~nlcbrictjcs die door het Cc:mul 3urC3u ter be!<:hikk!:lg worden Sl'Steld. Wil 'en 
gegadi;ode bijzondcre voorw:urtien in zijn insctmj,ing opne:r.e::~, d:l.n worden dcze te•·ens kenbaar 
aemaakt. 

Na '-utstel!in1 van her •,oorlcpioe lu;:stc cijfer, ...,.orden e,·e:m:c!e prijs.:orrectics en rekenvcrgoe
dingen, aismede de ~ijdrage ~an het C.ntr:J..al Buroau bijg~tc!d. Van d:ze procedure "ordt door de 
voorziner een c.Jntr3~'1 t-;:ogemaakt. dat door de l~ag:ne ill5CilriJvcr "'·ordt ondertek.end. 

An. 10. De \'OOI'Zltler '-Ontrolcen de iru.:hrijvin!;!>Cijfers \Olj1enS het opg::na:Ucte C.Jntract. ledere 
ins.chriJ'er dienr zelf bij de aldus vastgcstelde ctjfers het percentage ingevolge de Wet op .Je Omzct· 
bcJasung I B. T . W .) a~art te ,·~=eldtn. 

De \'Oorzmcr draa !it e: zor~ ' 'oor dat het cont1'3Ct en de blan~b:icfjcs :w spoc:dig mogelijk in hct bczit 
\'an het Cemraal Bureau .,.·ordcn gesteld. 

An .. I I. De. dee!nemel"!. aan o;:.c:nbare aanbestcdin~en verplic:hten zkh tot hct ma~cn ,·an een dau1-
deh.1kc begroun~: . IX vt-orzHtcr ,.a~ de vcrgadcring heefl de be"oe~dheid de begrotirigcn tcr inzage 
op re vragen en d1e c:teelnemer d1e !1em dcsgevraagd geen begotin' hn toncn, de verdere deelname 
aan de vergaderin~ te O'ltl.eGgeO. 

* J. ter Beek en J.M. Staadegaard, Bestekken, begrotingen, 
bouwadministratie, 1973 
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Ari. I 2. Aile gepdiiden zijn , .e.?licht bij hun inschrijving de cijfcn. en eventuele voorv.aardcn aan 
te houden, die voor hen ui1 de re~;:ling voonvlo>eien. 

An. 13. lndien een dec:lnemc:r niet tijdi;; din hc1 geheel niet op ecn ver~aderin& als bedoc:ld in an. 6 
aan.,.ezig is. kan de voorliller hem zo nodig '= inschrijv1::1g uicsluitcn en is het hem nicttoc:gestaa.a 
in te scllrijveft. 
lndien cen dcelncmer dcsonQ.,ks inschrijft. zal hel b..-s:uur deze daad beoordclen en de bctrCikkene 
101 een boc:te kuMm ,·eroordelcn, dan we.l als ond:r~eel van een minnelijke re11elinc tussen aile 
bccrokkenen de betalln!l van een schadeloosstel.ling k'Jnncn orleggen, een en andcr te betalcn aan d= 
vereni~;ing. Desacwenst kan net bestuur van ae vere~ i ging deze aangele;cnhc:id voorleuen aan de 
Commissie van toezjcht op de naleving van de erccode.. 

Vustsull~n •an d~ midtknprijl 

An. 14. 
1. 0.: ·,oorzitter I~ Je hem t~r hand sestelde cijfers aan de vergadering 'YOOr ccn b.:rekenl uit do 
ba~;s:e tien cijicrs de middenprijs. 
2. Blijkt dat hicrbij cijfcrs zijn die mcer dan IO'X bov<!n het semiddclde cijfcr lig~:en, dan worden deze 
' an het totaanx~dr~g <.~f);o!trokken, waarna· h~l resterend~ bedrag opnieuw "Ordl ged.:eld door hct 
o,·crgcblcvcn a:1n1al cijf~rs. 
3. lndicn de Jaag5tc ins.:hrij...:r ~ich tcrugtrcktnadal de middenprijs is bepa:lid, dan word! de middcn
prij. vastgestcld JJit Jc dan tien laa·gste ·inschrijvcf$;·~:olgens de procedure ~Js.:o.-ermcld in het twcedc lid 
'Yan dit artikcl. 
4. l3ij de cijfers waaruil rle middenprijs word! bepaald, mag worden opgcteld de waarde 'Y:1n de door 
do! opdrachtgever tcr t:-:schiU ing :e stcllen en door de ~~Me~cr te \'erwcrken m:ucriakn, mils hicn~ 
door de vcrg~dering wordt beslot:n, nudat de cijfcrs bij de \'OOI4incr zijn gcdeponecrd en >oordat 
dcze zijn geolJ<'nJ. 

Volgord~ van d~ inst:hrij••ingscijfus 

An. 16. l)e ingcdicnJe cijfers bcpa1cn de votgorde waat'Yoor gcgadigdcn op hel wcrk zullen in· 
schrijvcn, bchoudens hct hicma bepaalde. 

An. 17. Nadal de cijfcrs zijn ingelevcrd doch voordat zc zijn geOIJ<'nd, is ecn dcelnemer bcvoc:cd 
prefcrcntie te vragen. lndien de vergaccrins ccnstc:nmig Jit vcrzock· inwilligt, word! hct cijfcr van 
de;;ene l!ie prcfcrcntie 'erkrii!,;t, buite:l ~s.:houwing gelatcn bij de va;tstcll ing van de voorlopigc en 
de t!efinitiev: middcnprijs. 
Hct prcfercntiecijfer mag nimmer uitgaan boven he1 gemiddcldc van die ~'ijfers die niet meer dan 10% 
hoger of IO'X lager zijn dan de mid..lcnl'rijs. Dc~>cr.e die preferenlie hccft ,·crkregen, ul hct wcrlc 
slccht.s kunncn aan\'aardcn voor ecn e~jfcr Jager <i:ln ,,f ten h00gstc g~lijk aan hct prefcrenticcijf<:r. 
De cijfcrs van de v'·crige deeJ,, cmcr> zulkn \'Ct'YOi r,cn~ met bchoud """ ~un ondcrlingc \Oigor<!e 
zodanig " ord<!n gewijzisd, cat dcgenen die prelcrcntic hccft, de laagste is. 

Vuhogirrg •·an dt! illschrij••ingsc•ifus 

Art. IS. D~ dcelnemcr wiens cijfer het l:l~g-;tc is en mccr Jan 10% onder d.; deflnitie\·e middcnprijs 
li~'l, m~g :ijn CiJfer niet ten cigcn bate "erhogcn. 

Art. 1.9. De dcelncm.r "'ien.~ cijfcr het b:lgste is en nict mecr dan 10~~ onder de dcfiniti~vc middcn
prij~ ligt, mag dt.·~ cc:wc:nit z1jn cij fcr ten cift.:n gunsce vcrhu~.:n met h!.!t pcr..:c.:nragl! d:H g~vc :1d~rt .... ordt 
door &~bruik.m..1~ins '"an d..: h:crondcr sta:.1ndc.: gr.ulc.:j.; . D~ ov~.: risc gc:~a.Oigdc:n zij n t!;1n 'tc:rpl ;::h: hun 
cijfer met een ~c!ijk t>.::Jras :e ,·erhogen. 
Zij, ;icc cijfer~ bij <k b.:palmg van de defini•i•ve middenprijs buitcn b~schouwing zijn gda ten. be· 
hoc,·en hun cij f~rs skchts tc verhogcn \OOr zo,·cr zulk; nod i,; is om d: 'erkrq;cn •·o lg.ortk •an de 
cijf~rs te h~ndha,·en. 

Art. :o. Afspraken o,·cr cen evcntucle verminderins ,·~n de maximafe ' crhcsing en de maxima!e 
vergucding (als bcdodd in art .' :1) mc-c:cn door d.: r,epdi~d~n worden b<:"end ~;emaakt n~dat de 
cijfers bij de voorziner ' ijn ingcle,erd. d·~.:h voo rJJt d:zc cijfcrs z•jn gcopo:n•J. \\'annecr de ma, i ma::~l 
todaatbare 'reken,cq;ocding nict "ordt bertkcnd, dicnl cvenccns op hct b<:dra~ ,·an de prijsvc:· 
b.:lering een overccnkomstige reductic tc worden tocgepa~t. 
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(Onderstaande grafiek van de gangbare prijsverbetering is eveneens 
in 1957 opgenomen in A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbe-:
drijf, op p. 303. In het advies Aanbestedingsrege1ingen van 1975 
is door A. Twijnstra een aanpassing van de grafiek aan het prijs
niveau 1975 gegeven. Hij geeft ook een suggestie voor een re1atie 
tussen middenprijs en prijsverhoging). 

PrijsvH~tmr•~~:r:allek 
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Tot'lic:lrting op tie gra/ittk 
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I. Voor werken v:~n ccn ton en lager maak.t men gebruik van de driehoelc 0-Z-10. H~ft men hct 
venchil tussen de prij~ •:~n de: lu~rc ins<:hrij,·cr en d.: m•ddcnprijs uirs:drukt in ccn percentage v:111 
de middcnpri_is. d:~n trckkc men uit de ~:uis van de driehoek op de lijn 0-10 tcr plaa:se van hct ~ 
vonden percentage ~n loodlijn. Waar deze lijn een der benen 0-Z of 10-Z snijdt. wordt ceo hori
zomale lijn ~etrokkcn naar Je link>e schaal. Her snij;ount van dcze horizonrale lijn met de linkse 
schaal ~ecfr her ma>.irr.:J.Ic pcti:<Dlal!c, waarme<le de laagsrc inschrijver .tijn prijs mag verberercn. 

!. Voor wcr~cn mer een middcnprijs hoger dan ecn ron maala men ~rcbruik van de drichoelc A-'-Z-B. 
De bcdoelin& is. dar her pcrccnr:.ge waarmede de prijs van de laagsrc inschrij,·cr kan "'orden , ·erbeterd, 
.,.,-,rdt gclimir«rd. 
Als men de detinitic,·e midd:nprijs heeft !:f!'·onden. trek: men cen horizonrale lijn in de drichoclt 
A-Z-B or de noogt: "aar her b.:Cr~i van dcze middcnprijs hgt. Door Jcze lijn word: de top 'an de 
driehoek A-Z-8 afgesndcn. Het ~.,ijp•.mr , ·an deze horizonraic lijn met de lijn A-Z v~rbindt m.:n 
door ~n li}n mer J.'Unt 0 en hct ~nijpunt van de horizont:~ lc lijn met de lijn B-Z ,·crbindt men door ecn 
lijn met her p'Jnt 10. Vervol~ens rrckkc :n:n c-:n verucale lijn :1i: de lijn 0-10 bij her gevonden pcr
centaie (verschil met middenprijsl. Wa.ar d~ze lijn ccn der ben~n "an her ~~=oosrrueoe~de trapezium 
snijdt, trcl:t men dan "O:r ~n honzontale lijn naar d<' linkse scnaal ten cindc bet percentAge "aar
mede de .-rijs ma~ -..9rJc~ 'erb<rcrci. tc vinJen. 
Zou e'cn,.·el de loodlijn uir tic iijn 0-10 de horizor.rale O.:,v·enlijn van het trapezium snijden, dan 
bcpaalr die her pcro:nrage. 
Uit de ti~ur bli.ii.r dar '·oor CCII miJdcnprijs \an rwee miljocn en hog:er. de ma.'l.imale prijsvcrbctcrinc 
op 2~~ li!ll ~n dezc '•rl:-ctcrin!! con~!:.:Jt is •oor een '~nc.'!il mer de miud~n;lrijs \'an 4-i tot 6;'. 
Zou hct ,·c=hil mer de midden.-r.i1 van rwcc mil.il.lCn c:t hcg:r op 3;1. ligr~n. dan vindt men voor de 
prijsverbctenn! 1 i0~ ~n \"OVf zen \·~rschil van 8~~ een \C:tbelenog van It~;. 
Tcr ,·erdui<Jcliji<ing no~; ~n· voorixeid "oor eon m•ddeupnjs van viji ton. ~ m:~.'l. imale ver~rering 
is 4~ • c!'\ cons:ant 'oor een n:~hil met de middc!1prijs \·an 5-6 'X. V ..:>or een \·e~hil \·an ~~ vindt 
men o:n pri.i!O\"erbe•~:in~ ··an 3~; en ..-oor een \trschii v.:1n ~!/. een prijsvcrbete:ina \'an ~~~. Seide 
\'oorbceldcn zijn in lie j!rah<k mel o:n srrceplijn a:~ngoge,·cn. 
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A:1. 21. ~ insd!rijve~ bncen hun tijfer verhoeen met een 1e bepalen bedn& 1cr...al>e \U &0-
maaloe rekcnkos1cn. 

De rckcnvcr~ocdin& ~r d~lnemer aan de vcrgaderin& van de vooraanbesle:ling lean m:uimaa.l 
bedragen. indie:~ de d~fini:ieve middenprijs. c,·entucel vcrm.:<!rdcrd met de door de vcrgadcrin& mec 
gewone mcerdcrhcid ,.asl{:e$lelde waarde van de door de opdr~chl&e,·er 'ocschikbaar &~lclde matcri• 
alcn bedraa~t: 

van f 0,- tot/ 10.000,'
van/ 10.000,-lot/ 20.000,
van 1 :o.ooo.- lot/ 50.000,
van I ~0.000,- lot/100.000,
,.an I 100.000,- lot/250.000,
van I 2~0.~,- en ho&er 

I 100,-
1 200,-
/ 300,-
1 soo.-
1 750,
t!rie promillo 

II. lndi~n de •·oornaamsttt g~;e>·ens niet zijn verstrekt 
van I 0,- tot/ 10.000,- I 150,-
van I 10.000,- IOI I 20.000,- I 300,-
van I 20.000,- lot/ ~o.OCC,- I 500.-
vanl 50.000,-lotl 100.000,- I 750,-
van /I 00.000,- I<H I 250.000,-. I 1.000,-
vanl250.000,- en hager vier promillo 

Ill. /ndittn de aanrrage bcrrckking htt!/1 op ,.·uningbollwcompl~n 
/750,- per woning1ype dat in de OLanvr:Jge i> opgenc>men. lndien \'OOr woningbouwcompluen door 
de unncmer op uilnodigi:~g van de opdracillgevcr, stcdebouwkundige of archilectonisth: ontwcrpo 
"'·crxuamncden moetcn worden verricht, dan wcl arbeidbesparende mcthodcn worden ontworpeu: 
1 1.000.- per woningtype dat in de aanvroce is op~:enomen. 

IV. lndien door de aanncmcr roor her ge/ze/e werlc ~onstrucrieftechnist:htl OnlM't!rp-..·wlc:aamhctktl 
marten ,.·arden 1·writ:lrt · 
van I 0,- lot/ 10.000,- I 300.
vanl 10.000,-lotl 20.000,- I 600,
van f 20.000,- 101 f 50.000,- I 900,
van f 50.000,- lot/100.000,- 11.200,
vanl 100.000.- tot 1250.000,- 1 uoo.-
van 12SO.ooo.- en boger 1.es promille 

Art. 22. De lotalc rekenvcrgocding aan aile gegadi&dcn samen mac niet boger zijn dan 5Y. van de 
detiniticve middcnprijs. 

An. l1. lnd:::n voor ccn wcrk ccn prijsopg:we is verstrckt, mac .:<!n volgcndc gegadigtle dit werk ni~t 
zondcr toc:stemmin& ·<an hct bestuur van ae vcrcniging tcgcn c:.:n aangcnomcn som, in d~guur of in 
regie uitvoeren. 

Art. 30. De dec!ncmer is vet plicht aan hcl Centraal Bureau terstond schriftclijk mededcling te doco 
zodra met bet uit te vo:ren wcrk een aanvang wordt gcmOLakt. 

Voor de gang van zaken bij onderhandse aanbcstcdingen en cnkelvoudige prijsopga
ven zijn door de samenwerkende aannemersorganisaties overecnkomstige regelingen 
opgesteld, die in hoofc!zaak met de hiervoor genoemde regelingen overeenkomen. 

Voorbeeld: 
Aanbestedin~ opencare bibliotheek te Ooaterbee~ d.d. 19 au~uatus 1975. 

Op de voorbe~teding in Kusis Sac~•= te Arnhec :ij: 71 i~~chrijver= 
aaAwe:ig. :<:r waren 72 aanmeldingen voor dit werlc, dus· 1 aa:meazer is 
~iet verachenen. 

Voor werken cuiten het bestelc wordt I 100.000,-- genotserd, dit telt 
dus mee voor rekeevergoeding en prijscorreetie. 

r.aa;stc blanlccij !er van Nijhui.s 
Prijscorreeti e 3,4~ 
Re~ecvergoeding 71 x J 1.650,-
Centraal !l11reau 
Boeden 
Gara11tie!onda 

Inschrij!cij!er Nijhuia 

J 938.500,--
37.075,--

117.150,-
3.300,--

" 1.650,--
" 825,--

J 1.098.500,--, 
exclusie! B.T.W. 



Aanbestedinssuitsla~ in ~et re~eentehuis ~e Oosterbeek. ~~1. 5.T.W. 

1. Nijhuis-Rijssen 5.V. 
2. StoffeLs Lacmel 
3. 3ouwgoor Velp 
4. Verkerk Aart 
5. Opdijn Deventer 
6. Joosten en Huugen B&bberich 

Boach OLst 
• Sanders verenigde bedrijven Arahea 

9. Ten Thije ae~gelo 
10. V.d. Velda Gent · 
11. De Wit Seek 
12. Weghont 
13. lWi;>ers Ar-...b.-
14. H.B.M • . Arnhea 
15. ·lii.jla.1d Zde 
16. Van Straten Wijchen 
17. Bouwbedrij! Heino te Heino 
18. Goudriaan Renkua 
19. Jansen aheneu 
20. Nijenhuis Ar--hea 
21. 3leenho! Wijchan 
22. Nedu Eindhoven 
23. Borkum Amsterdam 
24. ~u.skena !.obith 
25. Welling Oidam 
26. Schinkela Heesch 
27. Hoes Zwolle 
28. Grotelaar Al=elo 
29. Gebr. Bruns Alaelo 
3C. ~erver~ 3eekbergen 
31. LO~ick AlQelo 
32. Ter Brake Lichtenvoorde 
33. Jqer 'lelp 
34. 'l.cf. 'Jer! De Silt 
35. S~anjersbert; ''ateringeu 
35. a.A-'f. Ar.l..tle!ll· · 
37. Wessels 2enku= . 
38. KAiest Gendringeu 
.}9. ·;.d. 9orn RenkU.al ·~ ~ . :-.~,P ·· 
~. Reukers Groenlo 
41 , ~eaten Lichtenvoorde 
42. Nucs~eetse aennemerscombinatie Nunsp~t 
43. Van Renkum Deurningen 
44. Van Esteren Ecschede 
45. !e Lund~ Loosdrecht 
46. Paul Apeldoorn 
47. Krnmer Den Bosch 
48. V.d. Kemp Silvolde 
U.9. Ra.Limnkers (]den 
50. 3o~tt:~eler·o~aard Kerkdriel 
51. Journ• Dal!~en 
52. Meebouw Nunspeet 
53. Wessels Arche!ll 
54 • . gul~eoan Linseboten 
55. Roevenaars Vugbt 
;6. Scboen~aker Zut~hen 
57. Poorthuis Olden;aal 
58. Meijer ~enekamp 
59. 'foOJl Dijk aeeten 
60. vijking Karkelo 
61. Ve"~n~ Enter 
62. Roelofsen Vriezenveen 
63. Strik Rosmalen 
6~. Ce Vroom RarderJijk 
65. Kou1ijs Oud-3eijerland 
66. Veld!lu:.s. 3okse:!l e~ Klok Hoorn 
6?. Ro:enbr~d 3~rL~g Ka~elle 
68. Rikze~ ~~ Jar.sea Costerbeek 
69. 3o'..l·•:.edrij ~ S9ee Rotterdam 
70. ~~~ ~ntterd~ 
71. ·•ou<! s tr:l Arnheo 

I 1.098.000,
" 1.l4o.ooo.
" 1.145.000,
.. 1.150.000,
n 1.154.000,
n 1.156.000,
n 1 1 000 -
"1.t o.ooo.
" 1.1<;0.000,
" 1.19?.000,
n 1.200.000,
n 1.200.000,-
11 1.208.000,
.. 1.211.000,
.. 1.211.500,
" 1.225.000,
" 1.230.000,
" 1.235.000,
n 1.236.000,
" t.24o.ooo,
... 1.244.ooo,
.. 1.2'+5.000,
.. 1.250.000,
.. 1.260.-000,
.. 1.260.000,
n 1.270.000,
" 1.275.000,
" 1.285.000,
n 1.290.000,
" 1.292.000,
" 1.296.000,
.. 1.302.000,-
.. 1.302.000,
" 1.310.000,
" 1.-310.000,
.. 1.304.000,
.. 1.314.000,
" 1.320.000,
" 1.321.000,
" 1.330.000,
" 1.337.800,-
" 1.3~.000,
" 1.3'+7.000,
" 1.354.oco,-
" 1.355.000,
" 1.358.000,-
" 1.360.000,-
" 1.360.000,-
" 1.360.000,
.. 1.360.000,
" 1.360~000,-
.. 1.36o.ooo,
" 1.3?3.000,
" 1.380.900,-
.. 1.383.000,-
" 1.385.000,-
" 1.390.000,-
" 1.395~000,
.. 1.403.000,-
" 1.405.000,
" 1.4c8.ooo,
" 1.408.500,
" 1.L.10.0CO,
" 1.414.000,-
" 1.422.000,-
" 1.425.0CC,
" 1.440.000,-
" 1.466.055,-
.. 1.485.000,
" 1.488.000,-
" 1.490.000,-

aegrotin~ T3A de archi~ekt I 1.176.000,--, ~xclusief S.T.~. 

Thans kunnen WlJ verder gaan met de vermelding van de belang
rijkste gedeelten uit het advies, dat in 1976 bij de Staats
uitgeverij, 's-Gravenhage, verscheen. (ISBN 90 120 1214 7). 
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De gedeelten uit het advies van de Commissie Economische 
Mededinging die betrekking hebben op de rekenvergoeding, de 
prijscorrectie en- de . prijsverbetering volgen hierna. 
Bij het kritisch doornemen van het advies valt onder meer 
op dat de commissie - in navolging o.m. van minister Zijlstra 
in 1953 (zie p. 64 ) - niet afwijkt van het thema betreffende 
het bedrijfseconomisch niet verantwoorde prijspeil. 

Reken vergoeding 

Een van de meest essentiele elementen van de prijsregelingen vormt de rekenver
goeding. Vier vraagpunten van de adviesaanvrage- onder b, c, den f- hebben 
daarop betrekking. 
Tegen de gedachte van de rekenvergoeding kunnen naar het oordeel van de com
missie op zichzelf geen redelijke bezwaren worden aangevoerd. Zij houdt met de 
aanbesteding ten nauwste verband. Het behoort tot het wezen van de aanbeste
ding dat voor de uitvoering van een individueel, min of meer concreet aanwijsbaar 
werk calculatiekosten - breder: inschrijvingskosten - worden gemaakt door een -
aantal aannemers, welke tens lotte vergeefs blijken te zijn gemaakt voor al die -ge
gadigden. die met de aanbesteder niet tot zaken komen. De vraag die vanzelfnaar 
voren komt is dan hoe deze kosten naar de bedrijfseconomische er.s van kosten- 
dekking kunnen worden verhaald. Het eerst voor de hand liggende en theoretisch 
ook wei verdedigbare antwoord zou zijn dat voor de aannemer de inschrijvings
kosten tot de algemene acquisitiekosten behoren te worden gerekend, die hun ver
goeding dienen te vinden in de prijzen die hij voor de gegunde werken weet te be
dingen. Het direct in het oog springende bezwaar tegen het volgen van deze ge
dragslijn voor de individuele aannemer is dat hij daarmede gevaar loopt zich 'uit 
de markt te prijzen'. In werkelijkheid zullen er steeds aannemers gevonden wor
den die onder de druk van de concurrentie bereid zijn o.a. de rekenkosten niet in 
hun offerte op te nemen teneinde hun kansen op gunning van het werk te vergro
ten. Aldus zouden ten gevolge ¥an een overmatige concurrentie vele bedrijven 
worden verzwakt. Het is daarom alleszins begrijpelijk dat de aannemers in collec
tief verband een andere weg hebben gekozen door de voor een bepaald werk ge
maakte kosten in de voor dat werk te berekenen prijs te verwerken. Anderzijds, 
vanuit de gezichtshoek van de aanbesteder, kan dit leggen van een directe relatie 
tussen de kosten, voor een bepaald werk gemaakt, en de prijs van dat werk wor
den verdedigd door te bedenken dat de aanbesteder als enige vrager van een min 

___ _ _ <:>ff!l~:r.:__u~i_eke prestatie door middel van de aanbesteding beoogt concurrentie op 
te roepen, deze als het ware 'koopt' en daarvan kennelijk voordelen verwacht, zo
dat het niet onredelijk is dat hem daarvoor ook de rekening wordt gepresenteerd. 
Deze collectieve verrekening van de inschrijvingskosten ten laste van het bepaal
de object, waarvoor zij zijn gemaakt, roept intussen van haar kant problemen op. 
Het instituut van de rekenvergoeding kan gemakkelijk tot misstanden aanleiding 
geven. De rekenvergoeding is aileen aanvaardbaar, indien en voor zover zij dient 
om reeel gemaakte kosten van serieuze inschrijvers goed te maken. Zij mag niet 
ontaarden in een automatisme dat aan ieder, die zich bij de inschrijving meldt, een 
uitkering verzekert en de deur wijd openzet voor het verschijnsel dat met de term 
'aanbestedingstoerisme' wordt aangeduid, het euvel van niet-serieuze 'inschrij
vingen' van aannemers die zich uit het toucheren van rekenvergoedingen een in-



komenspositie- trachten op te bouwen, waar geen adequate prestatie tegenover 
staat. Het is duidelijk dat met name de openbare aanbesteding voor deze uitwas 
een belangrijke voedingsbodem vormt. Alleen selectie van gegadigden en beper
king van het aantal inschrijvers, maatregelen die de commissie hierv66r met het 
oog op het beleid op lange termijn reeds onder de aandacht heeft gebracht, kun
nen dit kwaad in de wortel aantasten. 
Inmiddels hebben ook de prijsregelende organisaties zelf al sinds geruime tijd 
naar middelen omgezien om tegen de 'klaploperij' en in het algemeen tegen een 
mogelijke grote toeloop bij openbare aanbestedingen een dam op te werpen. Zij 
hebben de oplossing van het probleem gezocht in een samenstel van maatregelen 
die "ieder voor zich en in onderling verband erop gericht zijn bij de vergoedingsre
gelingen de juiste proporties in het oog te houden . Het gaat hier om een verschei
denheid van voorzieningen. Zo kent de Z.N.A.V. een controle bij de 'entree' op 
de deelneming aan de inschrijving: de inschrijvers dienen over de aanbestedings
bescheiden te beschikken; de deelnemers moeten in het bezit zijn van een eigen 
begroting. Daarnaast is er de bevoegdheid tot een begrotingscontrole-achteraf 
door deskundigen , die tot gevolg kan hebben dat de betrokken inschrijver zijn 
aanspraak op de rekenvergoeding verliest. Deelnemers die geen werken plegen uit 
te voeren kunnen eveneens worden geweerd. In dit kader past ook de vermelding 
bij wijze van sluitstuk van de zgn. claimregeling, krachtens welke aanspraken op 
uitkeringen van de rekenvergoeding slechts kunnen worden opgebouwd door in 
werkelijkheid werken aan te nemen en uit te voeren in dezelfde categorie, waar
toe ook het nieuw aanbestede werk moet worden gerekend. Buiten deze bepalin
gen ter beperking van het aantal inschrijvers wordt aan het streven om de reken
vergoedingen binnen redelijke grenzen te houden uitdrukking gegeven in de voor
schriften, die de hoofdelijke rekenvergoedingen aan bepaalde maxima binden, ge
differentieerd naar bepaalde criteria, afhankelijk van de omvang en de aard van 
het werk en de daarmede verband houdende kosten, die de aannemer zich voor 
zijn begroting heeft moeten getroosten. Zo wordt in het geval dat bestek en teke
ningen uitvoerige gegevens bevatten met lagere tarieven gewerkt dan indien de 
aannemer ten behoeve van het werk ~onstructief-technische werkzaamheden 
heeft moeten verri~hten . Daarnaast vindt ook de methode toepassing dat het to
taal der rekenvergoedingen aan ccn maximum-limiet is gehonden. 
Een globale bcoordeling van de vergoedingsregeling(en) cum annex is kan naar de 
mening van de commissie voor de prijsregelende organisaties niet ongunstig uit
vallen. Dat verbeteringen mogelijk zijn wordt door betrokkenen niet ontkend. Re
cent aangebrachte correcties, zoals in de algemene inleidende paragraaf gerele
veerd, bewijzen dat het hun daarmede ernst is. Naar aanleiding van de in de 
adviesaanvrage aangeroerde vraag of de differentiatie voldoende is hebben be
trokkenen verklaard dat een verder gaande differentiatie en verfijning in studie 
zijn. Aileen een dieper tot de praktijk doordringend onderzoek kan omtrent de uit
werking van de hoofdgedachten een exact antwoord geven. Dat geldt behalve 
voor de kwestie van de mate van differentiatie ook voor de vraag omtrent de ab
solute hoogte der hoofdelijke rekenvergoedingen. De indru~ van de commissie is 
dat zij niet te hoog kunnen worden genoemd. Wei hoog ac ht de commissie een 
plafond voor het totaal der rekenvergoedingen van 8% van de middenprijs, zoals 
bij de uitvoering van waterbouwkundige werken geldt. 
Een punt van algeme ne kritiek betreft de c laimregeling. Bedoe ld om de klaplope
rij bij openbare aanbestedingen te weren kan zij deze integendeel in de hand wer
ken. De beschikking over claimrechten stelt de aannemer in staa t zich bij aanbe
stedingen als inschrijver te gedragen, terwijl aileen het innen van rekenvergoedin
gen wordt beoogd. Daarmede is het grote belang van een sluitende begrotingscon-
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trole in het Iicht gesteld. Voorts acht de commissie de mogelijkheid niet uitgeslo
ten dat de claimregeling tot concurrentievervalsing leidt. De aannemer, die een 
bedrag aan' rekenvergoedingen heeft 'uitstaan', kan bij het bepalen van zijn blank
cijfer er rekening mee houden dat hij bij gunning van het werk deze rekenvergoe
dingen kan incasseren; de verleiding is groot deze als aftrekpost in zijn berekening 
op te nemen. 
In het nadere overleg met betrokkenen, dat de commissie aanbeveelt, zouden 
vooral twee pun ten op de agenda moeten staan. In de eerste plaats zal moe ten 
worden aangedrongen op een scherpere normering van de eisen, die aan de begro
ting van de inschrijvers worden gesteld. Daarmede zal in de praktijk een stringen
tere begrotingscontrole-achteraf gepaard moeten gaan. Hier ziet de commissie 
een concrete taak voor de onpartijdige voorzitter, die volgens haar eerder gedane 
voorstel met het toezicht op de objectieve naleving van de regelingen zal zijn be
last. Uit aan de commi-ssie overgelegde klachten blijktdat op het stuk van het be
grotingstoezicht een straffer en doeltreffender beleid nodig is, ook al kon voor het 
achterwege blijven daarvan in het geval van de aanbesteding van de Eendrachts-

_brug door partijen een plausibele verklaring worden gegeven. In de tweede plaats 
zou de commissie als uitgangspunt voor ~en algemeen geldende regeling aanvaard 
willen zien dat voor de bepaling van het maximum van de rekenvergoedingen per 
aanbesteding met een uitkering aan b. v. de tien laagste inschrijvers wordt vol
staan. Aan een claimregeling met haar genoemde schaduwzijden zou dan geen be
hoefte meer bestaan. 
Naar de mening van de. commissie zou zonder een nadere voorziening in de voor
geste!de geest in de toekomst aan een onverbindendverklaring niet zijn te ontko
men. 

Prijsregelende maatregelen 

Behalve een redelijke vergoeding voor de inschrijvingskosten beogen de prijsre
gelende organisaties met hun aanbestedingsregelingen ook een redelijke prijs voor 
het uit te voeren werk te verzekeren. In de belangrijkste reglementaire prijsaf
spraken komt een tweetal voorzieningen voor, die met de terminologisch weinig 
onderscheidende en daardoor gemakkelijk tot verwarring aanleiding gevende be
namingen als prijscorrectie en prijsverbetering worden aangeduid. 
De prijscorrigerende maatregel, waarop vraag e van de adviesaanvrage doelt, 
voorziet in een opzet op het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag van de laagste 
inschrijver, indien dit te laag moet worden geacht. Deze prijsverhoging komt dan 
evenwel niet de laagste inschrijver ten goede, maar vormt een bijdrage in de alge
mene kas van de prijsregelende organisatie, bestemd om als reservering te dienen 
ten behoeve van doeleinden van algemeen belang voor de bouwnijverheid, zoals 
opleiding en research. De maatregel is erop gericht prijsbederf voor de bedrijfstak 
en daarmede ook een aantasting van de kwaliteit van de uit te voeren werken te
gen te gaan. Volgens betrokkenen moet er een algemene preventieve werking aan 
worden toegekend. Zou er geen mogelijkheid tot prijscorrectie zijn- aldus onge
veer de nadere moiivering - dan zou bij een volgende aanbesteding opnieuw te 
laag worden ingeschreven; met het instituut van de prijscorrectie wordt vermeden 
dat gegadigden bij hun prijsberekening bewust kosten verwaarlozen en een te !age 
prijsopgave indienen; anderzijds zouden zonder prijscorrectie toekomstige aan
besteders van vergelijkbare objecten op te lage prijzen kunnen rekenen. 
De werkelijke zin van deze prijscorrectie is allerminst duidelijk. De verdediging 
van betrokkenen kan niet overtuigen. De maatregel mist zelfs elke prijscorrige
rende werking. Het door deze verhoging gecreeerde prijsniveau is immers volko
men fictief: de prijs van de betrokken aannemer wordt niet verbeterd, want de 



verhoging ontgaat hem; aan de andere kant wordt de aanbesteder de verhoogde 
prijs wei in rekening gebracht. Het foutieve calculatie-gedrag van de aannemer 
wordt niet gecorrigeerd,- noch met betrekking tot de uitvoering van het desbetref
fende werk, noch met het oog op toekomstige inschrijvingen. Vap_een onverant
~oord lage aanbiedingspri]s is sprake indien de aannemer het werk daarvoor niet 
kan leveren zonder van de kwaliteit af te doen . In dat opzicht blijft de positie van 
de aannemer. die te laag heeft gecah.:uleerd. door de prijscorrectie onveranderd. 
lntussen wordt de verhoogde prijs wei aan de aanbesteder berekend, maar de ze
kerheid (Jmtrent de kwaliteit van het werk wordt hem onthouden . Het betoog van 
betrokkenen suggereert het bestaan van het op zichzelf juiste verband tussen prijs 
en kwaliteit van de prestatie, terwijl dat in werkelijkheid juist wordt genegeerd. 
Ook het argument van de preventieve werking ontgaat de commissie. Het is on
aannemelijk dat bij een volgende aanbesteding de aannemer zich bij zijn prijsop
gave zallaten be"invloeden door een vroegere prijscorrectie, die langs.hem heen is 
gegaan . Met betrekking tot de prijsverwachtingen van toekomstige aanbesteders 
moet het argument eveneens faien: het valt moeilijk in te zien dat een prijscorrec
tie enige invloed kan hebben op de voorstelling, die een Jatere aanbesteder zich 
maakt van de uitslag van zijn aanbesteding van een werk, dat nooit identiek is met 
een vroeger aanbesteed object - nog geheel afgezien daarvan dat het argument 
wei in zeer ver verwijderd verband staat met het vraagstuk van het weren van 
prijsbederf. 
De conclusie van de commissie is dat tegen handhaving :van de besproken voor~ 
ziening van de prijscorrectie in de aanbestedingsregelingen overwegende bezwa
ren bestaan. die voldoende grond voor een- voor de.duur .. v.an .. de op blz. 26 be
doeide termijn: voorwaardelijke - onverbindendverklaring opleveren. Voor de 
deelnemer aan her vooroverleg met een te lage aanbiedingsprijs staat de geiegen
heid open zich naar aanleiding van de prijsvergelijking als. inschrijver terug te 
trek ken. Daarmede is een bet ere weg tot we ring van prijsbederf gegeven. 

Het standpunt van de commissie impliceert dat de prijscorrectie niet ais middel 
kan dienen om de centrale kassen van de organisaties aan fondsen te helpen. 
Daarvoor zullen andere opiossingen- b.v . via een algemene omslag- dienen te 
worden gevonden. Wat overigens het algemene aspect van de 'voeding' van de or
ganisatiekassen betreft meent de commissie dat bezwaarlijk ernstige kritiek kan 
bestaan tegen afdrachten, zoais in de prijsregelingen voorgeschreven, die mogen 
worden gezien als bijdragen in en vergoedingen voor de kosten, weike de organi
saties zich ten behoeve van de collectiviteit van aannemers bij de uitoefening van 
haar taak getroosten. Oat de vergoedingen van de kosten , aan de ten uitvoerleg
ging van de prijsregelende afspraken verbonden, drukken op de prijs van de ob
jecten, ten aanzien waarvan de prijsregeiingen in werking treden, is niet anders 
dan logi:sch en consequent. Denkbaar zou zijn de voorkeur te geven aan het alter
natief van bepaalde algemene omslagen voor de organisatieleden. Deze oplossing 
heeft echter het nadeel dat zij de 'overhead'-kosten van de bedrijven verhoogt, 
die toch al onder de druk van de concurrentie moeilijk dekking kunnen vinden. 
Door de betrokken organisaties is als een verder bezwaar genoemd dat verzwa
ring van de contributies een belemmering voor deelneming aan de samenwerking 
zou betekenen. 
Met betrekking tot de prijscorrectie meent de commissie hier nog een kantteke
ning te moeten plaatsen, die teruggrijpt naar hetgeen zij in het voorgaande ter zake 
van de informatie van de opdrachtgever heeft opgemerkt. Zou tegen het voorstel 
der commissie in de prijscorrectie niet uit de regeling(en) verdwijnen , dan zou 
naar haar mening in ieder geval , waarin zij is toegepast, dit aan de aanbesteder 
dienen teworden medegedeeld. 
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De tweede voorziening op het stuk van de prijsverbetering - die overigens in de 
adviesaanvrage buiten beschouwing blijft -is van een gehee1 ander karakter. Hier 
staat de naam wei voor de zaak: een verbetering/verhoging van de ·prijs van de 
laagste inschrijver, die deze ook inderdaad ten deel valt. Met de mogelijkheid van 
deze prijscorrigerende maatregel heeft men in het prijsvormingsproces een tegen
wicht willen aanbrengen tegen de prijsdrukkende werking, die van de marktstruc
tuur en het aanbestedingsstelsel uitgaat en die een permanente bedreiging vormt 
voor een bedrijfseconomisch verantwoord prijspeil. In het instrument van deze 
prijsverbetering moet naar de bedoeling van betrokkenen een paging worden ge
zien tot benadering van de 'objectieve' prijs in de zin van de prijs van de zgn. re
presentatieve onderneming, d.i. de prijs die voor het produkt op de markt moet 
worden be.taald. De prijsverbetering kan niet los worden gezien van een reken
schema, uitgebeeld in een grafiek, dat door de prijsregelende organisaties wordt 
gehanteerd. Als orienratiepunt voor de benadering van de marktprijs staat daarin 
centraal de gedachte van de middenprijs, d.i. de prijs die in beginsel tot uitdruk
king wordt gebracht door het rekenkundig gemiddelde van de ingediende en na 
prijsvergelijking gehandhaafde prijsopgaven. De prijsverbetering betekent nu een 
optrekking van de laagste prijsopgave in de richting van de min of meer tot norm 
verklaarde middenprijs. 
Op de details van de wijze waarop de prijsverbetering wordt vastgesteld en op de 
achtergrond van de grafiek behoeft de commissie niet in te gaan . Omtrent de her
komst van de grafiek, die van het begin van de jaren '50 dateert, is weinig met ze
kerheid bekend. In boek en tijdschrift is fundamentele kritiek op de grafiek uitge
oefend 1 • Ook tijdens de hoorzittingen kwamen bezwaren naar voren, zonder dat 
evenwel een beter alternatief kon worden aangegeven. Een van de eerste vragen 
die zich aandient is of de middenprijs niet een a! te willekeurig criterium is en of 
daaraan terecht een normatieve betekenis in de zin van de dichtst mogelijke bena
dering van de objectieve marktprijs- wat daaronder ook moge worden verstaan
wordt toegekend. Betrokkenen hebben zich niet op het standpunt gesteld dat de in 
de regelingen gevolgde methode van prijsberekening de enig juiste zou zijn. Wei 
hebben zij erop gewezen dat een stelsel van een gereglementeerde prijsverbete
ring verre te verkiezen is boven 'wilde' en ongeordende opzet-praktijken. zoals 
die voorheen gebruikelijk waren. Tegenover voorstellen ter verbetering van het 
systeem staat men positief. Een brede en diepgaande gedachtenwisseling met de 
overheid over de grondslagen van de grafiek zou men op prijs stellen. 
Voor de commissie zijn vooral de limieten van belang, die aan.de mogelijkheden 
tot prijsverbetering zijn gesteld. De grondgedachte zelf van een compensatie voor 
de prijsdruk, die uit de vraag- en aanbodverhoudingen op deze markt voortvloeit, 
acht de commissie op zichzelf begrijpelijk. De vraag is echter of zij in haar uitwer
king en toepassing niet de perken van wat redelijk moet worden geacht te buiten 
gaat. De commissie zou dat niet met stelligheid willen zeggen. Het centrale punt 
van de middenprijs is in zoverre gemitigeerd, dat bij openbare aanbestedingen ai
leen de 10 laagste aanbiedingsprijzen voor de berekening daarvan bepalend zijn. 
Aanbiedingscijfers. die meer dan 110% van de zuiver rekenkundige middenprijs 
bedragen. worden geelimineerd. Er wordt dus gewerkt met een naar beneden ge
corrigeerde middenprijs: daaraan wordt de laagste aanbiedingsprijs gerelateerd. 
De omvang van de prijsverbetering beweegt zich tussen vrij bescheiden procentu
ele marges. Bij werken tot f 100.000 bedraagt de prijsverbetering maximaal 6%. 
Het niveau van de middenprijs kan nimmer worden overschreden. Voor grotere 
werken verloopt de verbetering degressief: voor werken met een middenprijs van 
f 2 miljoen of hager is zij maximaal 2112%. De verklaring daarvoor moet worden 
gezocht in de overweging dat bij kleinere werken de kans op misslagen of foutieve 
taxaties groter is dan bij grotere werken. Het calculeren is niet de sterkste zijde 



van de prestaties van de kleine aannemers. Bij grotere werken heeft in de opbouw 
van de kostprijs een grote afwijking op een onderdeel minder invloed op de totale 
aanbiedingsprijs dan bij kleinere werken. De behoefte aan 'bijsturen' en 'recht 
trekken' zal daarom bij kleine werken het grootst zijn. 
Een merkwaardig punt is dat de grafiek sinds meer dan 20 jaren niet aan het in
middels sterk gestegen kostenpeil is aangepast. Dat betekent in werkelijkheid dat 
de toegestane prijsverbetering over een brede linie is gedaald. De organisaties 
hebben verklaard het streven naar een landelijke uniformering van de toonaange
vende Z. N .A. V .-regeling primair te stellen en daaraan de voorrang te will en ge
ven boven een aanpassing, die tot een verhoging zou moe ten lei den, maar tegelijk 
wellicht de voortgang van het overleg zou vertragen . 
Betwijfeld moet worden of de prijsverbetering voor de prijsvorming in de praktijk 
veel reele betekenis heeft. Als vaststaand mag worden aangenomen dat door de 
aannemers bij het opmaken van hun aanbiedingsprijs op de mogelijkheid tot prijs
verbetering word! geanticipeerd door indiening van een lage prijs, die naar ver
wachting na prijsverbetering wei zal overeenkomen met de prijs waarvoor men 
werkelijk bereid is het werk uit te voeren. Het is duidelijk dat daarmede de rege
ling grotendeels van haar kracht wordt beroofd en van een prijsverhogend effect 
in werkelijkheid niet kan worden gesproken. Dit speculeren op de prijsverbetering 
zal zich vooral voordoen bij een ongustige conjunctuur, waarin bij vele gegadig
den een grote drang naar werk zal bestaan. Zo gezien zou kunnen worden gezegd 
dat de prijsverbetering haar doel voorbijschiet doordat zij juist in ongunstige tij
den prijsbederf in ,de hand werkt. 
Hoewel aan de regeling van de prijsverbetering een zekere mate van redelijkheid 
niet kan worden ontzegd, kunnen het nut en de noodzakelijkheid daarvan in de 
praktijk niet duidelijk worden aangetoond. Bovendien is zij op onderdelen aan
vechtbaar. Aan onverbindendverklaring zou de commissie nog niet direct willen 
denken. Voorshands gaat zij ervan uit dat in het nadere overleg met de overheid 
betrokkenen voor elke mogelijkheid tot correctie- en vereenvoudiging- open zul
len staan . 

In de SLOTOPMERKINGEN stelt de commissie dat het van belang 
is om op vrij kortetermijn een voorziening te realiseren, 
die de toepassing van de prijsregelingen tijdens het 
vooroverleg aan een objectieve controle onderwerpt, zoals 
door de commissie hierv66r is bepleit . Zolang de omstandigheden voortduren, 
waarin vraag en aanbod op de bouwmarkt onder het vigerende aanbestedingsstel
sel elkaar ontmoeten, zal het zaak zijn de daaruit voortvloeiende tot in details uit
gewerkte prijsregelingen te binden aan een regime dat het vooroverleg in de juiste 
banen leidt en dat zoveel mogelijk in garanties voor objectiviteit voorziet. De 
commissie heeft getracht aan de hand van de vraagpunten uit de adviesaanvrage 
de daartoe nodige indicaties te geven . Op bepaalde onderdelen acht de commissie 
in de bestaande regelingen (elementen van) strijd met het algemeen belang aanwe
zig, die op vrij korte termijn door middel van onverbindendverklaring ongedaan 
zal (zullen) dienen te worden gemaakt, indien zou blijken dat van betrokkenen 
geen daartoe strekkende maatregelen kunnen worden verwacht. De prijscorrectie 
komt daarvoor het eerst in aanmerking, maar ook de regeling van de preferentie
verlening en de grondslag van de vergoeding van de calculatiekosten. De mede
dingingspolitieke voorstellen van de commissie dragen echter in zoverre het ka
rakter van voorlopigheid, dat zij naar de bedoeling der commissie zullen dienen 
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voor een interim-periode, na verloop waarvan het systeem van aanbesteding een 
zodanige herziening zal hebben ondergaan, dat de prijsregelingen in haar tegen
woordige vorm grotendeels overbodig zijn geworden, respectievelijk kunnen wor
den teruggebracht tot eenvoudige en doorzichtige regelingen op een aantal nog 
overblijvende hoofdzaken. Vele thans bestaande problemen en probleempjes zul
len dan hun natuurlijke oplossing hebben gevonden. Het belang van een nieuwe 
benadering van het aanbestedingsverschijnsel rechtvaardigt naar het oordeel der 
commissie de aandacht die zij allereerst aan dit onderdeel van het totale probleem 
heeft gegeven. 
Op deze plaats zou de commissie aan haar gedane voorstellen nog een aanbeve
ling van algemene aard will en toevoegen. 

De aanbestedingsregelingen mogen worden gezien als een poging van de zijde van 
de georganiseerde aaimemers de ongereglementeerde of 'wilde' opzetpraktijken 
te elimineren. De commissie heeft er geen twijfel over Iaten bestaan dat deze pa
ging van de kant van de overheid in het algemeen gesproken ondersteuning ver
dient. Dat ontslaat intussen de overheid niet van haar taak deze aannemersrege
lingen zelf op haar aanvaardbaarheid te toetsen. Bij die toetsing zal er met name 
ook op dienen te worden toegezien dat buiten het gelnstitutionaliseerde voorover
leg geen andere vormen van (geheime) verstandhouding worden getolereerd. In 
dit verband wil de commissie uitspreken dat zij in het algemeen onwelwillend 
staat tegenover bepalingen in aannemersregelingen; die het ongecontroleerde zo
genaamde voor-vooroverleg als het ware uitlokken, zoals.de door sommige orga
nisaties toegepaste contra-melding. tenzij. da.arvoor ,in bijzondere sectoren speci
ale redenen bestaan. waarbij de commissie denkt aan het bevorderen van de vor
ming van combinaties. De vraag blijft in hoeverre men erin zal kunnen slagen het 
buiten aile regels om gevoerde voor-vooroverleg te onderdrukken . Zou dit. inoffi
ciele vooroverleg nog op grote schaal voorkomen, dan zouden de aanbestedings
regelingen in feite niet meer betekenen dan een fa~ade waarachter eeri andere. 
min of meer ongrijpbare werkelijkheid schuil gaat. Op dit punt verkeert de com
missie in onzekerheid. Vee! zal hier afhangen van de aanwezigheid en activiteit 
van outsiders en van de mate, waarin de naleving van de regelingen kan worden 
verzekerd. 
Wat nu dit Jaatste punt van de naleving betrdt heeft de commissie de stellige in
druk dat hier een van de zwakste plekken in het geheel van aanbestedingsregelin
gen wordt geraakt. In aansluiting nu op haar voorstel tot aanwijzing van een onaf
hankelijke voorzitter van het in de vergaderingen gei'nstitutionaliseerde voorover
leg zou de commissie de instelling in overweging willen geven van een objectief 
samengestelde permanente commissie van deskundigen, die regelmatig op de re
gelingen, haar ontwikkeling en haar toepassing toeziet , waarbij ook met name 
moet worden gedacht aan het voorkomen van voor-vooroverleg. Daarmede zou 
tevens een forum worden geschapen voor een periodiek en constructief overleg 
tussen de overheid en de bouwwereld. Daaruit zouden waardevolle suggesties ter 
verbetering en gezondmaking van de regelingen en haar werking in de praktijk ge
boren kunnen worden. Deze suggestie ziet de commissie a ls een verbreding van 
de grondgedachte. waardoor de instelling van de erecode voor de Z. N .A. V .-rege
ling is ingegeven . Het uitbouwen van deze basisgedachte in de richting van een 
begeleidingscommissie als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven zal naar 
de commissie verwacht op de steun en medewerking van de georganiseerde aan
nemerswereld kunnen rekenen. Het hier geopperde denkbeeld ziet de commissie 
als een afronding van de leidende gedachte van haar advies, dat namelijk de pro
blematiek van de prijsregelingen van de aannemers door de overheid in een geest 
van bereidheid tot overleg en kritische begele iding za l dienen te worden tegemoet
getreden . 



121 

Appendix 

Prijsvorming en prijsregeling in de bouwnijverheid zijn onder
werpen die telkens weer aan de orde komen. 
Het hierv66r gedeeltelijk opgenomen advies van de Commissie 
economische mededinging aan de minister van Economische Zaken, 
gepubliceerd in 1976, is een publikatie over een onderwe,rp waar,.. 
aan in de jaren vijftig de nodige aandacht is besteed. 
In 1952 is een justitieel onderzoek ingesteld naar de afspraken 
die door de aannemers werden gemaakt voor het in onderling over
leg verhogen van hun offertes. Dit onderzoek had tot gevolg dat 
het Openbaar Ministerie tot strafvervolging overging. Een . van 
deze zaken - de Mijdrechtse opzetaffaire - werd voortgezet tot 
ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad, .die niet trad in de be
oordeling van de prijshoogte, wees de opzet niet af, maar wel de 
hierbij gevolgde methode, d.w.z. de wijze waarop de prijs werd 
samengesteld. 

De opzetvervolging leidde tot verschillende activiteiten, o.m. 
het ontstaan van prijsregelende organisaties. Deze ontwikkelden, 
zoals we hebben gezien, een gereglementeerde methode voor het 
vaststellen van de prijsverbetering en van de inschrijfvergoeding. 
Daarnaast kwam in de jaren vijftig onderzoek op het gebied van de · 
prijsvorming in de bouwnijverheid op gang, dat enkele publikatiest.· 
oplE!verde, o.a. 

A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf - de structuur 
van het bouwbedrijf en de wijze van prijsvorming - Rotterdam, 
1957. Deze studie was gebaseerd op een onderzoek, waarvan het 
rapport in zijn oorspronkelijke vorm is uitgebracht en aan
vaard door de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
op 29 augustus 1956. Voor het onderzoek was door de minister 
en anderen in 1954 een opdracht verleend. 
Commissie Aanbestedingswezen, Aanbestedingswezen en prijsvor
ming, 's-Gravenhage, 29 maart 1957. Dit rapport was het resul
taat van de werkzaamheden van de door de minister van Econo
mische Zaken, dr. J. Zijlstra, einde 1953 geinstalleerde 
commissie (p. 70). · 

Van de latere publikaties betreffende de prijsvorming in de bouw 
noemen we 

Overheidscontracten en billijke prijs, (Colloquium), Brussel, 
1971 
H. Hulshof, Doel en functie van de reglementaire opzetcontrac
ten in de bouwnijverheid, 's-Gravenhage, 1973 
Commissie economische mededinging, Aanbestedingsregelingen, 
's-Gravenhage, 1976 
A. Baumgarten, Van de institutionele kaders in de grond-, weg
en waterbouw, Leiden/Antwerpen, 1978. 
A.G. ter Hennepe, Bouwmarktonderzoek, 
Avenhorn, 1980 
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Overzien we het geheel van deze publikaties, dan kan worden 
gesteld dat de inhoud hiervan met betrekking tot de 
prijsvorming in het bouwbedrijf geen toeneming van inzicht 
vertoont in vergelijking tot hetgene dat in de jaren vijftig 
is gepubliceerd. 
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DE 'ONBETAALBARE' BOUWPRODUKTIE 

De voortdurende stijging van de bouwkosten is een probleem, 
dat van het begin van de jaren vijftig af voortdurend in de be
langstelling heeft gestaan. Verwacht kan worden, dat de discus
sie over de ontwikkeling van de bouwkosten in de komende decen~ 
nia niet zal verminderen. Zij die de industrialisatie in de 
bouwnijverheid propageren, doen dit in vele gevallen uit zorg 
voor het behouden en/of bereiken van de betaalbaarheid van in 
het bijzonder de sociale woningbouw. De ontwikkeling van de tech
niek in het algemeen en nieuwe ontwikkelingen - chips - in het 
bijzonder zouden volgens sommigen in de toekomst de arbeidsvoor
ziening in de bouw, gezien de hier toegepaste techniek, in gevaar 
kunnen brengen. 
Het aan de orde stellen van de stijging der bouwkosten geschiedt 
ook in rapporten en aanbevelingen betreffende bepaalde bouw
methoden. 
De stijgende bouwprijzen hebben de vraag van opdrachtgevers naar 
uitbreiding van de voorraad bouwwerken - of verbetering van hun 
kwaliteit - en vervanging ten behoeve van sterkere gebruiks
functies niet of slechts in geringe mate kunnen beperken, vooral -- --
als zij verwachten dat 'de stijging in dez~ prijzen zich zal 
voortzetten. 
De in de tweede helft van de jaren zeventig optredende 'kwali
teits'explosie - zie p. 43- vormt geen aanwijzing voor een 
grater wordende prijsgevoeligheid bij op uitbreiding van de 
voorraad gerichte produktie. 
De functie van de prijs komt tot uitdrukking bij de keuze 
tussen alternatieve oplossingen. 
Bij het afwegen van vervanging, niet vervangen en/of rehabili
te.ren kan de bouwprijs, anders dan bij de uitbreiding van de 
voorraad bouwwerken, wel een belangrijke functie vervullen. 
De keuze die de opdrachtgever moet doen, gaat na keerpunt '72 
voortdurend minder tussen het wel of niet beschikbaar komen van 
een nieuw bouwwerk of een nieuwe stadswijk. De keuze krijgt steeds 
meer betrekking op het al dan niet vervangen van bestaande bouw
werken, waaronder woningen, of van verouderde wijken . 
Indien de opdrachtgever voor de vraag komt te staan of hij zal 
vervangen of rehabiliteren, zal hij veel gevoeliger zijn voor de 
hoogte van de bouwprijzen dan in het geval dat hij, door uitbrei
ding van activiteiten waarvoor bouwwerken onontbeerlijk zijn, 
moet besluiten tot nieuwbouw. 
Het keerpunt '72 markeert zodoende t evens een verandering in de 
prijsgevoeligh eid van de bouwproduktie. Een ve randering die ook 
nog wordt beinvloed door het in die periode aan de dag treden 
van wijzigingen in de economische groei. Hierdoor valt te ver
wachten dater minder economische 'ruimte' beschikbaar zal zijn 
voor de stadsvernieuwing dan bij onverminderde voortzetting van 
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Ontwikkeling bouwprijzen e. a. in Nederland 1920- 1975 
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die groei. Deze ontwikkeling beinvloedt de keuze voor 
rehabilitatie ongunstig indien bij de afweging de bouwkosten 
uitgangspunt zijn. 
Gezien de functie van de overheid in de stadsvernieuwing, a.m. 
met betrekking tot de financiering, zal de keuze, die tussen 
de verschillende vormen zal worden gedaan, mede beinvloed 
worden door de bouwkosten. 

Dat oak binnen de TH' s uiteenlopend wordt gedacht over de con
sequenties van die ontwikkeling der bouwkosten, komt in beide 
volgende artikelen tot uiting. 
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Moderne gebouwen maken mensen ziek 

Twijfels over 
terugkeer 
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naar traditionele bouw 
njdens de persconferentie voor de komende 
Bouwbeurs ventileerde prof. ir. M. Gout, 
hoogleraar aan de afdeling Bouwkunde aan de 
TH·Delft eniqe .,gedachten over toekomstige 
ontwikkelingen in hat bouwen". Hlj constateerde 
dat hat kwantiteitsbeleid van na de oorlog 
langzaam wordt afgebogen naar een 
kwalitaitsbelaid, omdat hat beset aan hat 
doordringen is dat er in de bouw iets moat 
varanderen . .,Maar zolang de prijsvorming uit de 
hand blijft /open, zal er weinig ruimte zijn voor 
kwalitaitsvarbeteringen. Oat kunnen dan slechts 
maatregelen in de marge zijn" . . De· prijsvorming ·. 
Is a/ stevig, uit de hand gelopen; en zal dat ook 
nog verder blljven doen, zo constateerde prof. 
Gout verder: rond 1910 warden er in Zutphen 
arbaiderswoningen gebouwd voor 1200 gulden; · · 

een gawone auto kosne in die tljd ongeveer 
hetzelfde bedrag. Hoe zou hat kunnen dat 
huizen nu ruim tien maa/ zo duur zijn als auto's", 
zo vroeg prof: Gout zich a f. Hi/ stelde verder dat, 
f'I29_J}f!heel afgezien van de geldontwaardmg; 
liefbouwen tot het1aar 2000 nog 
twee-en-een-half maa/ zo duur zal worden. 
.,Dan zal de bouw tot stilstand komen, omdat 
voor d1e pnJZ&fl de bouw niet meer mogell1k is. 
Er moeten belangfiJk& stappen worden 
ondemomen om de prijsvorming in de hand te 
krijgen, anders treedt er stagnatie in de bouw 
op'', .·aldus· prof .. Gout. Hij zoekt de oplossing 
hiervoor in de richtlng van de open 
standaardisatie. Volgens hem is die in Finland a/ 
gerealisaerd, dank zij een daar gehouden 

, .~tructuuionderzoek.· . ,_,; 

Een ander belangrijk thema in de 
voordracht van pro(. Gout was het 
verband tussen bouwen en gezond· 
heid. HU bleef in zun conclusies noe: 
aan de voorzichtige kant, want hl,j 
stelde nadrukkelijk dat hij geen me
dicus Is. Het komt er echter wei op 
neer dat hij beton afwijst en hartig 
waarschuwt voor allerlei isolalleni.a
terialen. ,Uit een onderzoek van de 
Universiteit van Stuttiart biijkt dat 
beton nadelen been ten opzichte van 
baksteen. Het heeft een slechtere 
Iucht· en vochtregulatie, met andere 
woorden: beton ademt niet. In be. 
jaardencentra komen epidemJsche 
ademha!incsziekten voor, vanwege 
die slechte reguiatie." Verder zel hij 
dat .,uit de medische wereld gege
vens binnen Kamen die er op wijzen 
dat een ziekte zeals reuma, of ziektes 
aan de ademhaUngsorganen en bij
voorbeeld allergieen verband hou
den met de woonomgeving." 

Woonkwaliteit 
Naast de realisatie tussen gezond
heid en wonen ging hij oak in op de 
ruimtelijke woonkwaliteit. ,.Dat is 
tot nu toe zeer ver onder de tafel ge
gaan. Ik wil de ministertes niets 
verwijten, m'-ar het sub.sidiebeleid 
uit bet verleden bracht de bewoning 
daniK in de knel. To~h is het van 
groat belang hoe de ruimte op de 
mens inwerkL Op dit gebied wordt 
nu oak onderzoek gedaan, maar er is 
nag weinig aan gedacht tot nu toe". 

aldus de hoogieraar. .,Gelukkig 
dringt nu oak geJeideJijk van poli
tieke zijde het besef door dat we van 
het kwantiteitsbeleid af moeten naar 
een kwaliteitsbeJeid toe. Er is een 
absolute noodzaak tot bezinning, 
zoals ook voorzitter· Bram Buys van 
de bouwbond van het NVV onlangs 
zei'', meent professor Gout. 
Van oudsher is er al gestreefd naar 
kwalileitsverbetering in de bouw. 
Reeds in 1905 werd er jn de Amster· 
damse raad gediscussieerd over een~ 
gezinsbouw in plaats van etage
bouw. Het ging toen om het ,.twee 
kwartjes probleem": men kon over
gaan tot de bouw van vier-etage wo
ningen die een huur van C 2,90 per 
week op moestcn brengen, of men 
kon besluhen tot de bouw van ~n
gezinswoningen met een hUur van 
r 3,90 per week." Kennis over kwali
teit in de bouw was volgens hem 
vijftig jaar geleden ook al aanwezig. 
Men wist al lang dat . baksteen een 
positieve invloed had op de mens. 
Bouwen met hout en steen bood een 
warmte- en vochtregeling", aldus de 
professor. ,Andere materialen raak
ten in zwang zonder dat hun effecten 
voldoende onderzocht ·. zijn . Een 
mens mnakt geluid, heeft vocht, 
warmte en zuurstof nodig en dat in 
verschillende hoeveelheden en op 
verschillende tijden." Vooral onder 
invloed van de nadruk die er na de 
tweede wereldoorlog op de kwanti
teit kwam le li21.en. ziin verschil-

Prof. ir . M. Gout: Er moeten belang
rijke slappen wOTden ondernomen 
om de prijsvormiJl9 in de hand re 
krijgen, anders treedt tr .stagn.alit irl 
de bouw op. 
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lende z:aken die verband houden met 
de kwaliteit op de achtergrond ge
raakt. 

Kwantiteit 
,.Na de tweede wereldoorlog was er 
eigenlijk maar een devies in Neder .. 
land: zo snel mogelijk bouwen en 
voor de laagst mogelijke prijs. Wie 
over kwatiteit durfde te praten was . 
een roepende in de woestijn, om het 
zacht te zeggen." zei professor Gout 
Hij zegt dat in Oos t-E.\.Iropa en met 
naine in de SOvjet-Unic de bouw nag 
steeds voor 99 procent beheerst 
wordt door het streven naar snel zo
veel mogelijk bouwen. Daardoor 
worden er waarden onder tatel ge • 
.schoven die er niet om liegen, meent 
hij . Maar daarvoor hoeven Neder. 
landers niet in de Sovjet-Unie op 
bezoek le gaan. o .. t is ook in eigen 
land te aanschouwen. 
In Japan is men volgens prof. Gout 
het verst de andere kant uitgegaan. 
Vooral vanwege het veelvuldjg 
voorkomen van aardbevingen, is 
men hier al eeuwen geleden overge
gaan tot een bouw gebaseerd op 
.,permanent veranderen". Het duide
lijksle symbool hiervan is de slaap. 
mat. AI rond he\ jaar duizend werd 
hier een vorm van modulair bouwen 
ingevoerd, ook bouwde men geen 
pennanent.e slaapkamers die drie· 
kwart van de dag leeg s laan ... Aan 
dit soort :z:aken moeten wij in Neder
land nog beginne n", zo s telde prof. 
Gout vast. Terzijde merkte hi} op dat 
,.men ook terug kan naar het tr3.di
honele bouwen. Maar ik heb grote 
twijfels of dat nog mogelijk is:· Hij 
ging hier echter niet verder op in. 
Toch zou dat volgens deskundigen 
wei t~anbeveling verdienen omdat 

traditioneel bouwen bij de snel ver· 
anderende sociale en sociaal· 
economische omstandigheden even. 
goed een anlwoord kan zijn op het 
dillemma van prijs en k"'aliteit. Ook 
andere Cactoren spelen daarbij een 
rol zoaJs de toenemende regionah~ 
autarkie en decentralisalie van be
stuur en bouwbeslissingen, het ho
gere vereiste niveau van vakbe-
.kwaamheid en mentaliteil bij tradl' 
tionele bouwers en de eisen van ge. 
bruikers en ruimteiijke ordening. 
Het is terzake dat deskundigen het 
alternatief dat de traditionele bouw 
te bieden heeft nader uitspitten en 
niet als afgedaan ten:ijde leggen. 
De open standaMdisatie is volgens 
de visie van professor Gout boven. 
dien nog steeds een luchtspiegellng 
in Nederland. Er heerst hier nog 
slechts een gasloten bouwsystema
tiek. waarbij een produkt slechts op 
een woningtype toepasbaar is. De 
voorbereiding~n van de Bouwbeurs 
zelf hebben dat nog eens duidelijk 
aangetoond. Een paging om een 
soort keten van exposerende bedrij. 
ven door de Bouwbeurs heen ll' 
vormen. d ie met hun predukten sa
men een aanlal versthillende wo
ningen konden samenstellen volgen~ 
het principe van de open standaardi." 
satie mislukte. Men slaagde er Ielfs 
niet in om een aantal bedrijven bij 
een te brengen die sam en een gesJo. 
ten ·bouwsys teem aan de bezoekers 
zouden kunnen aanbieden op grand 
van de produkten die zij exposeer. 
den. Gout: ,Een open bouwsysteem 
is een paging om een produkt op 
rrieerdere plaatsen met andere pro. 
dukten te combineren, zonder dater 
uit de produkten samen een stan
d<.~urd~ebouw tc voorschijn komt.'' 



I 
n 1930 kon je voor vijftlen· 
honderd gulden een heel aar
dige auto kopen. V oor minder 
dan twee keer dat bedrag liet 

je toen een prima huis bouwen. Een 
vergelijkbare auto kost nu, pak-weg, 
twaalfduizend gulden; acht keer zo
veel. Voor een beetje toonbaar buis 
heb je aan een ton al nauweUjk.t ge
noeg. 
Nu gut deze vergelijklng Diet hele
maal op. Blj aankoop van een huls Is 
het In de meeste gemeenten gebrul· 
kelijk, dat de grond In prijs is 
begrepen. En die Is ook fll nk in 
prijs gestegen. Blj een auto moet 
voor wegen en straten apart betaald 
worden. 

Blijfl het feit, dat de bouwkosten in 1975 om 
precies te zijn i8,15 keer zo hoog warcn als in 
1930. Tcrwijl wij met zijn allen bij elkaar 
,.maar" 8,5 kecr zoveei zijn gaan vcrdiencn. 
Wordt bouwen onbetaaibaar? Of is daar bij
voorbeeid via andere bouwmcthoden, wat aan 
te doen? 
Vergect het maar. Et is geen schijn van kans, 
dat via andere bouwmethoden de stijging van 
de bouwkosten in met name de woningboow 
verminderd zou kunnen worden. Prof. dr. ing. 
A. Hendriks, ooit gcwoon timmerman, daarna 
veclomstreden dircctcur van het Economisch 
instituut voor de Bouwnijverheid (hetapparaat 
van bouwbonden en bouwwerkgevers, dat voor 
ecn betcr gepiande bouwproduktic zou beho
ren te zorgcn) en nu hoogieraar in de bouw
economic aan drie universiteiten, zegt bet uicer
aard nict letterlijk zo. Maar zijn antwoord op 
de vraag of .,anders bouwcn" zoden aan de dijk 
zou kunnen zctten bij hct indammcn van de 
bouwkostenstijging, komt hier wei op neer. 
Hij bedoelt dan wei de reiaticve vermindering· 
van de bouwkostenstijging; dat wil zeggen dat 
bet bouwen van een huis .,minder meer'" zou 
gaan kosten dan zonder die maatregeien het 
gevai zou zijn geweest. Of: ,.meer mindcr". 
Want volgcns prof. Hendriks ligt er sowieso 
een afzwakking van de stijging van de bouw
kosten in het verschict. En ook al zou dat niet 
zo zijn, dan n6g zai het bouwen volgens hem 
niet onbetaalbaar worden. 
Ter vcrduidelijking van zijn visie op het pro
bieem van de dure huizen begint prof. Hen
driks uit te ieggen waaraan de sterke stijging 
van de bouwkosten te wijtcn is: onder overleg· 
ging van vele ingewikkelde berekeningcn, gra
tieken en rapporten. Om te beginnen is daar 
dan de economischc groei in hct algcmeen. 
Prof ifendrih heeft een onmiskenbare relatie 

PROF. DR. A. HENDRIKS 
... minder mttr o{mttr mindtr ... 
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tussen economische groei en bouwkostenstij· 
ging geconstateerd. 

Die biljkt al uit de ge&evens over de perlode 
1920-1930, jaren van emslige economlscbe 
achterultgang. De bouwkosten waren In 1930 
geduld tot minder dan de helft nn dieln 1920. 
Het dlepste dleptepunt lag rood 1935, daama 
ilepen de bouwprljzen weer langzaam op. Vanal 
1950 groelt de economic snel, steeds saeller. 
Tot omstreeks 1975. En de bouwkoste~ slijgen 
verlloudingsgewljs sneller. 

Economische groei 
Het feit, dat de bouwkosten vee! sneller zijn 
gestegen dan de economic als geheei is ge
groeid, verklaan prof. Hendriks vanuit de oor
zaken van de sterkc economische groci. Die 
kwam voorai voon uit ecn vrij plotselinge en 
vergaande industrialisatic van ons land. Com
plete nieuwe bcdrijfstakken - de olie-indus
trie, de elektronische en elektro-technische in
dustrie - werden uit de grond gestampt. Oat 
hood ruime mogclijkhcden tot het opzetten van 
geheel nieuwc produkticprocessen; met een 
hogc produktiviteiL Maar dat gold niet voor de 
bouw. Die bestond als bcdrijfstak al ecuwcn. 

~ · ... · 
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En in die lange gcschiedenis had en heeft de 
bouw volgens prof. Hendriks al een groot deel 
van haar mogelijkheden lOt verbctering van bet 
produktieproces benut. 
H ij trekt in dit verband een vergelijking tussen 
een vaderen zijnzoontje. Pa -de bouw - heel\ 
zijn groei al achter de rug. Zoon - de nieuwe 
indumieen - maakt in de bcginjaren een 
snelle groei door. 
Maar die snelle economische groeien bcpalen 
wei de jaarlijkse loonstijgingen. Zeker sinds, in 
het begin van de jaren zestig, de geleide loon· 
politiek weed afgeschal\. En zij · veroonaken 
ook een grole vraag naar bouwprodukten. En 
dus wordt de bouw duurder en duurder . 
.. Maar." zcgt prof. HendrikS, .,dat is op zicb 
ook niet erg. Want juist door de snelle econo-· 
mischc: groci ontstaat er economischc ruimte in 
de totale bestedingen. Die ruimte kan dan weer 
voor het kopen van bouwprodukten worden 
gebruikt." 
.Je kunt ook niet zeggendat de bouwkosten te 
vee! stijgen .. Heb je ooiteen bank of een verze· 
keringsmaatschappij horcn zeggen. dat hun 
kantoorgebouw te duur was? Of een gemeente, 
dat de _bouwkosten va_n een stadhuis te hoog 
waren? Zo kun je ook·niet zeggen dat het bou•· 
wen van hulzen te duur is. We k.unncn hct 
totaal aan bouwproduktie met zijn allen ge· 
woon best beta len;" 

Waannee prof. Hendriks orerigens niel wil bc
weren., dac er in de woningbouw als geYolg nn 
de hoge bouwkostea geen probiemen bestaan. 
Maar die problemen ontstaan rolgens hem pu 
bij bijroorbeeld de relotle tus.sea buur en inko. 
men. Maar het gat, dat in sommige siluatles rail 
tussen de huur die Iemond eigenlijk zou moeten 
betalen, en de huur die hij op grond nn zija 
iakomea kin bctaien, zou rio subsidies best te 
dlcbten zija. En zo sleil blj, die subsidies kun· 
nen we met zijn alien best opbrengea: er is imo 
men •oldoende economi.schc ruimte om de 
bouwproduktie Ia hoar geheei-te financleien. 

Misverstand 
De stijging van de bouwprijzen zou dus 
mindcr ernstig z.ijn dan wei wordt bewe_erd. 
Nieuemin zou ook prof. Hendriks hct toejui· 
chen. als ze wat mindcr snci zouden stijgen. Hij 
zict •llccn nict gocd. hv<: datlc bctcikcn vult . 
Hij begin I het misvc"tand uil de weg te ruimen 
ais rouden de bouwkosten best te bepetken 



:_·bouwen net als 
zijn. als de arbeidskosten per eenheid produkt 
maar zouden kunnen worden teruggebrachl. 
De efT etten daarvan mocten bepaald niet wor
den overschat, stelt hij. en ovcrhandigt v.·cer 
ecns ecn grafld::. Dczc kecr is he: I een illustr:uic 
van hct vcrschil in k:ostenstructuur tussen 
bouwproduktie en cen ethylcenkraker. 
Daaruit blijkt onder mcer. dat de 
matc.riaaikostcn in cJc bouw ccn zeer groot dcc:l 
van de totale produktiekostcn uitmaken. De 
arbcidskosten hebben op die outeriaalkosten 
maar zecr wcinig invloed. A.ls voorhttldcn: 
bcton wnrdt duurder door het tocnemendc 
milieu·vcrzct tcgcn z.and· en grindwinning: de 
bakstccnindusrric hccn .hct door mcchanisatic: 
en automatiscring ovcrtollig gc,.·ordcn pcrso
neel er jaren geleden al uitgeknikkcrd. 
Aileen cen zccr ingrijpende beperking von de 
arbeidskosten zou de bouwkostcn dus ucht· 
baar mindcr sncl kunncn docn st ijgcn. Tic:n. 
vijftien jaar geleden wist men dat ook ol. In· 
dustrialisatic van de bouw. sy~tccmhouw en 
woningfabrickcn w:ucn tocn de grotc moJc
woordcn. Hct gcbrck aan bouwc:1pacitci1 k.on 
er voor een dee I . mce · worden opgclost: htt 
problccm van de stijgende houwko!itcn. nict. En 
we hielden er'eindelou: rijen algrrjscl ijke Oats 
aan: over. 

.. AI die woningfabril!kcn zijn ccn mislukking 
gewnrdcn. Niet aileen hicr. ook bij v0orbccld 
in Amcrika en Frankrijk." constatecrr prof. 
llendrik'. nict helemaal zonder leedvermaak. 
Want had hij al niet in 1965 gezegd. dat het 
hele idee van industrialisatie van de bouw van 
ecn denkfout uitging! De denkfout namelijk. 
dat cr zoiets bcscaac als .. traditionelc bouw". als 
tcgcnhangcr van .. gc·industrialisccrdc bouw". 
Prof. Hendriks: .. Ook wat wij dan traditionele 
bouw nocmcn. is al in hogc mate gcrationali· 
sec rd. W;u dat bctrcft bcstaat er nog uccds ccn 
volkt~mcn vcrkeerd bccld van de bouw. De 
.\pcclruimtc om tot ccn bcter produkticproccs 
lc komcn is hclcmaal nict zo groot als sommi
gen wei denken." 

Mislukt 
.. De cnigc mogelijkheid tot wcrkelijk logere 
h(luwkostcn te komcn is: principiccJ andcrs 
houwcn." is de ui•c.Jrukkclijkc mcning van de 
hou..,_,·hooglcraar. Met .. principiccl andcrs hou· 
wen" bcduelt hij dan. dat het huis en de manicr 
W:l<~rop hct wordt gcproducccrd ccnzelf..Jc 
pn,.,;cs r.oudcn moctcn ondergaan al~ de auto 
hcclt doorgcmaokt. Van cen vrijwel gehcel met 
de hand gcproduceerd. uiterst degelijk geval is 

* Deze kop i s van Elseviers We ekblad. 
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die immcrs geworden tot een .. gcvolg van hct 
lopende-band-produktieprcces" dat na ccn 
jaar of vijf rijp is voor de schroothoop. Tener• 
gclijking: ambachielijk gebouwde auto's zijn 
ook niet mccr te beta len. 
,.Maar de grote vraag is. ofhet ontwikkelen van 
cen fundamenteel ander bouwprodukt haal· 
boar is," aldus prof. Hendriks. De montage .. 
woningen van Polynorm zijn volgens hem de 
enige paging. die in Nederland ooit in die 
richting is gedaan . .. Maar· dat e•periment iJ 
volslagen mislukt." 
,.De 1 ijd voor dergelijke uperimenttn Is oolt. 
eigenlijk voorblj. ·ooordal de •nag naar bouw• 
produklle in de komende jarcn Rink zal dalen, 
wordt de k .. s op nleuwe ontwlkkellngen stoeds 
gcringer. De aanloop- en.ont,.lkltellngskosten 
zijn enorm hoog. Wie Is er nu no& bereld tal 
zulke uperimenlen?" 
!let hod misschien gekund. denkt hij. in de 
periode dar er nog ecn cno!me achterstand in 
bouwproduktie in te halen viel. .. Maar teen is 
er op ccn verkeerde basis gee•perimenteerd." 
Bij data lies moct dan ook neg worden bedacht. 
dat de stljgende eisen. die wat bctreft k"·aliteit. 
variatic en woonomgcving aan ecn huis wore 
den gesteld. net ontwikkclen van volledig 
nicuwc technicken steeds mocilijk.er maakt. 
..Want." stell pror. Hendriks ... het problccm 
van de kosten aileen is natuurlijk gccn goed 
argument voor ecn andc:rc bouw. die ook. nag. 
con slcchter produkt opleven. En: .. Met aileen 
eon lagere bouwprijs ben jeer ook neg niet. A is 
daardoor de omlooptijd van he I bouwprodukt 
kotter ••ordt. kost het uiteindelijk nog hetzelf
de." 
Toch is cr voor de bczorgdcn over de bouwkose 
tenstijgingen hoop voor de toekomst. Prof. 
Hendriks verwacht. dJI de bouwkosten de ko
mcnde jaren relatief niet of nauwelijks zullen 
stijgen. Heel eenvoudig, omdat de economic 
niet mccr groeit. Voor 1976 .. gokt" hij op ccn 
stijging van 6.5 prccent: dus mindcr dan de 
inJlatic. Hct is wat moeilijk vastlc stelltn. maar 
hc:t 1.ou ook wclccns minder kunnen zijn d:1n de 
prij~<tijging van automobielen. 
llelaas gaat dat verhaalalleen maar op ,·oor de 
bouwkoslenstijgint:, en du5 aileen voor een deel 
van de prljze:n wan nieuwbouwwonlngen. AI enl• 
gc tljd I• bckcnd. d•t de koopprljzen van hulzen 
vnrig jaar met moar llelst 25 pro<ent omhoog 
zijn gcscholen. Malt dar heefl dan ook nlelJ 
mel de bou"kosccn als zodtnig te maken en 
:dies met uli.cn als de 1loude .,.·ec nn naag en 
aanbod en het gat In de markt van koophulzen. 

I'HERHUND 
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Ontwikkeling van de ~elatieve gebruikskosten van nieuwbouw 

jaar prijsindex OOUW'- relat. rente globale index index relatieve 
nationaal kosten bouw- index gebruiks- nat. ink. nat. ink. gebruiks-
inkomen index kosten kosten per hoofd per hoofd kosten 
net to index index netto, netto, nieuwbouw 
markt- nieuw- markt- markt-
prijzen bouw prijzen prijzen in 

(2 X 4) con stante 
prijzen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(2/1) (2 X 4) (6/1) (5/6) 

1914 100 100 100 100 100 100 100 100 

1920 190 310 165 120 370 210 110 175 

1925 140 160 115 115 185 180 130 105 

1930 130 145 110 110 160 180 140 90 

1935 110 105 95 95 100 130 120 75 

1939 120 125 105 80 100 150 125 65 

1950 260 425 165 80 . 340 390 150 85 

1955 330 590 180 80 470 590 180 80 

1960 390 670 170 100 670 775 200 85 

1965 480 905 190 120 1085 1170 245 95 

1970 620 1270 205 165 2095 1860 300 115 

1975 1000 2135 215 195 4165 3185 320 130 

1979 1280 2990 235 190 5680 4415 345 130 

Na de eerste wereldoorlog is in de periode 1920-1939 sprake gewees t van: 
een relatieve daling van de bouwkosten; kolom 3 
een dalend algemeen prijsniveau (deflatie); kolom 1 
een daling van de relatieve gebruikskosten van nieuwbouwwerken; kolom 8 

Na de tweede wereldoorlog is in de periode 1950-1979 sprake geweest van: 
een relatieve stijging van de bouwkosten; kolom 3 
een sti jgend algemeen prijsniveau (inflatie); kolom 1 
een stijging van de r elatieve gebrui k s kosten van nieuwbouwwerken; kolom 8 
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Brennen: 

kolom 1 (prijsindex nationaal inkomen, netto, marktprijzen) uit 
Nationale Rekeningen 1979, tabel 53, CBS. 

kolom 2 (bouwkostenindex) uit CBS, Maandstatistiek Bouwnijverheid, 
december 1979 en juli 1980: globale indexcijfers van 
bouwkosten van woningen incl. ob resp. btw. 

kolom 4 (rente-index) uit CBS, Tachtig jaren statistiek in tijd
reeksen, en CBS, Maandstatistiek Bouwnijverheid, juli 
1980: gemiddelde rentevoet van nieuw ingeschreven 
hypotheken op onroerende goederen. 

kolom 6 (index nationaal inkomen per hoofd, netto, marktprijzen) 
uit CBS, Nationale Rekeningen 1979, tabel 53. 
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In deze informatie komen de volgende onderwerpen 
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