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1. ALGEMENE INFORMATIE 

Het Verenigd Koninkrijk (“VK”) omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Er leven 

momenteel meer dan 68,3 miljoen mensen1 op een oppervlakte van 244.100 km2 (ongeveer 8x 

België). De Britse bevolking is als volgt verdeeld: Engeland 54 mln., Schotland 5,4 mln., Wales 3,1 mln. 

en Noord-Ierland 1,9 mln.2. Daarnaast telt het land nog verschillende overzeese gebieden die dan 

wel geen officieel deel uitmaken van het VK, aangezien de meeste onafhankelijk zijn, maar toch 

onder de jurisdictie van het VK vallen. Dit betreft eilanden zoals Gibraltar, de Kaaimaneilanden, 

de Britse Maagdeneilanden en de Falklands3. Het VK heeft nog steeds sterke banden met de landen 

uit de “Commonwealth”, wat er ook voor zorgt dat het land een sterke internationale uitstraling 

heeft en een beslissingscentrum blijft voor internationale zakendeals.  

 

De hoofdstad van het VK is Londen, met ruim 8,7 mln. inwoners. Andere grootsteden in het VK zijn 

Birmingham (1,2 mln.), Leeds (800.000), Glasgow (608.000), Manchester (530.000) en Liverpool 

(489.000)4.. Het bruto binnenlands product per capita bedroeg 40.285 USD in 20205. In onderstaande 

grafiek merken we dat de impact van COVID-19 zwaar te voelen was in het bbp van het VK 

tegenover dat van andere EU-landen (grijs). 

 

 

Bron: OECD, Real GDP forecast https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart.  

Geraadpleegd op 18/06/2020. 

 
1 Worldometer, UK population, www.worldometers.info/world-population/uk-population geraadpleegd op 08/10/2021. 
2 Population UK, UK population 2020, www.ukpopulation.org - geraadpleegd op 08/10/2021. 
3 Thought Co., British Overseas Territories, www.thoughtco.com/british-overseas-territories-1435703 - geraadpleegd op 

17/10/2019. 
4 UK Population Org, Cities www.ukpopulation.org geraadpleegd op 08/10/2021. 
5 GDP per capita – United Kingdom https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GB - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart
http://www.worldometers.info/world-population/uk-population
http://www.ukpopulation.org/
http://www.thoughtco.com/british-overseas-territories-1435703
http://www.ukpopulation.org/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GB


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.12.2021 DE BOUWSECTOR IN HET VERENIGD KONINKRIJK pagina 4 van 74 

Voor meer algemene informatie over het VK, kunt u terecht op onze landenpagina. 

2. MARKTSITUATIE 

2.1 DE SECTOR IN CIJFERS 

De bouwsector draagt jaarlijks circa £ 110 miljard bij tot het Britse bbp, een aandeel van 7%. Uit 

dit aandeel vloeit 40% voort uit de publieke sector, met de overheid als grootste opdrachtgever 6. 

Er zijn meer dan 2,9 miljoen werknemers actief in de bouwsector in meer dan 280.000 bedrijven, 

goed voor 10% van alle jobs in het VK.  

 

Sinds 2016 heeft de overheid BIM (Building Information Modelling) verplicht gesteld voor alle 

centraal ingekochte overheidsopdrachten. Sindsdien is dit systeem in de industrie sterk 

geïntegreerd. 

 

De belangrijkste toezeggingen 

van het kabinet om de doelen en 

visie voor 2025 te realiseren zijn 

het creëren van Britse 

concurrentiekracht op het gebied 

van slimme constructie en 

digitaal ontwerp met de Digital 

Built Britain-agenda. Deze agenda 

kunt u hier terugvinden.  

 

Het VK heeft wereldwijd het 

zesde grootste marktaandeel in 

de groene bouwsector.  

Tegen 2025 wordt geschat dat er 

door overheidssubsidies zo’n 

60.000 jobs actief zullen zijn in 

de isolatie-industrie alleen al 7. 

 

 

 

 
Bron: Construction 2025 www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy - geraadpleegd op 

14/10/2021. 

 

 

 
6 Gov UK Government Construction Strategy 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61152/Governm
ent-Construction-Strategy_0.pdf - geraadpleegd op 14/10/2021. 

7  Gov UK, Construction 2025 www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy - geraadpleegd op 

14/10/2021. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/410096/bis-15-155-digital-built-britain-level-3-strategy.pdf
http://www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61152/Government-Construction-Strategy_0.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61152/Government-Construction-Strategy_0.pdf
http://www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy
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Bron: Office for National Statistics – Construction output and Employment 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/ 

june2020newordersandconstructionoutputpriceindicesapriltojune2020 - geraadpleegd op 18/08/2020. 

 

De huidige coronacrisis heeft de zwaarste impact gehad op de constructie industrie sinds de start 

van het bijhouden van kwartaalcijfers in 1997. De tabel brengt de 5 grootste dalingen in 

de bouwindustrie-output in kaart.  

Zo zien we dat het verschil de financiële crisis in 2008-2009 voor een daling van 5,9% en 7,1% 

zorgde en de impact van COVID-19 vijf keer sterker gevoeld werd in de sector met een sterke daling 

van 35%. 

 

 

Bron: Office for National Statistics, Construction Statistics, Great Britain: 2019  

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-

and-earnings - geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/june2020newordersandconstructionoutputpriceindicesapriltojune2020
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/june2020newordersandconstructionoutputpriceindicesapriltojune2020
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-and-earnings
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-and-earnings
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Voor de coronapandemie konden we een continue stijging waarnemen in nieuw bouwwerk in 

Groot-Brittannië. In 2019 nam deze toe met 5,2% met een toename van zowel private als publieke 

opdrachten.  

 

Vooral private huizenbouw stimuleerde deze groei in 2019, goed voor meer dan een derde van alle 

nieuwe opdrachten. De enige daling die we toen konden waarnemen betrof publieke 

infrastructuur, die afnam met 6,9%, een daling van £ 751 miljoen. 

 

 

Bron: Office for National Statistics, Construction Statistics, Great Britain: 2019 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-

and-earnings - geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

Tewerkstelling in de bouw alsook het aantal zelfstandige bouwvakkers in Groot-Brittannië nemen 

de laatste jaren gestaag af. Het merendeel is actief in het zuiden van het eiland. Londen en 

het zuidoosten kennen het hoogste aantal mensen tewerkgesteld in de bouw en zijn 

verantwoordelijk voor bijna een derde van alle tewerkstelling. De meeste bouwfirma’s bevinden 

zich dan ook in de regio rond Londen 8.  

 

Meer informatie omtrent bouwbedrijven en hun activiteiten vindt u in het Inter-Departmental 

Business register (IDBR).  

 

 
8 Office for National Statistics, Construction Statistics, Great Britain: 2018 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2018 - geraadpleegd 
op 21/10/2019. 

http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-and-earnings
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019#employment-and-earnings
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/interdepartmentalbusinessregisteridbr
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/interdepartmentalbusinessregisteridbr
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2018
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review  - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Sinds de eerste lockdown werden opnieuw grote bouwplannen goedgekeurd. Ondanks een sterke 

heropstart en een recentere afname van goedgekeurde plannen, blijft de uitvoering in alle sectoren 

substantieel voor, op de pre-pandemieniveaus met een overall productiestijging met 29,3% op 

jaarbasis. 

 

  

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: GOV UK: Construction 2025: Strategy www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy  

- geraadpleegd op 21/07/2021. 

Zoals eerder in deze paper vermeld, is de bouwindustrie enorm belangrijk voor het VK. 

Met bijna 3 miljoen werknemers, goed voor 10% van alle jobs in het VK, draagt de sector jaarlijks 

bijna £ 90 biljoen bij aan de economie. 

Deze industrie, en zijn vakverenigingen die lobbyen bij de overheid hebben een grote impact op 

de economie en dus ook op het herstel uit de huidige crisis. 

2.2 IMPACT BREXIT & COVID 

Zowel de impact van Brexit als COVID-19 werden zwaar gevoeld in de bouwindustrie in het VK. 

Britse kmo’s hebben het moeilijker door de beperkingen rondom COVID-19 en voelen de gevolgen 

van de Brexit minder. Dit vooral omdat ze over het algemeen minder handeldrijven met of in 

de EU. Uit een recent onderzoek van Aldermore bleek dat iets meer dan een kwart (28%) van 

de omzet van kmo’s in de bouwsector afhankelijk is van handel drijven met de EU. Uit hetzelfde 

onderzoek bleek echter ook dat 40% van de Britse kmo’s geen voorbereidingen getroffen hadden 

voor de Brexit.  

 

Zowel COVID-19 als Brexit zorgden echter voor een verstoring in het leveren van bouwmaterialen. 

Jaarlijks wordt ongeveer £ 10 miljard aan bouwmaterialen naar het VK geïmporteerd. 

Bij vertragingen aan de havens en transportknelpunten, kan dit kostbare vertragingen bij de bouw 

veroorzaken 9. 

 

 
9 ConstructionBuzz: Challenges and opportunities of Brexit for construction SMEs in 2021 

https://news.constructionbuzz.co.uk/en/article/96643?utm_source=Mailjet-
ukconstructionweek&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ukconstructionweek-3078-s-en-280121 - geraadpleegd 
op 21/07/2021. 

http://www.gov.uk/government/publications/construction-2025-strategy
https://news.constructionbuzz.co.uk/en/article/96643?utm_source=Mailjet-ukconstructionweek&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ukconstructionweek-3078-s-en-280121
https://news.constructionbuzz.co.uk/en/article/96643?utm_source=Mailjet-ukconstructionweek&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ukconstructionweek-3078-s-en-280121
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Bron: BDO: Construction in 2021 and beyond www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-

20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx - 

geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

Brexit: in 2016 werd in het VK d.m.v. een volksreferendum besloten om de Europese Unie te 

verlaten. Alhoewel de onderhandelingen over de effectieve uittreding bijzonder moeizaam 

verliepen, werd op 24 december 2020 een handelsakkoord bereikt en op 31 januari verliet het VK 

officieel de Europese Unie. Op 27 april 2021 ratificeerde het Europees Parlement het Handels- en 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Dit was de laatste officiële stap in 

de formalisering van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK.  

 

Concreet impliceert de Brexit dat Vlaamse bedrijven reeds vanaf 1 januari 2021 rekening moeten 

houden met douaneformaliteiten en – eventueel – afwijkende regelgevingen. Daarnaast heeft 

het VK geopteerd voor een gefaseerde aanpak voor de importcontroles voor goederen uit 

de Europese Unie. De Brexit-tijdslijn wordt hieronder geïllustreerd. 

 

 

Bron: Vizzlo, Brexit Timeline https://vizzlo.com/gallery/timeline/example/brexit-timeline - geraadpleegd op 18/06/2020. 

 

De Brexit betekende ook het einde van vrij verkeer van personen tussen de EU en het VK. 

Uit een census die de Britse ‘Home Builders Federation’ uitvoerde bij meer dan duizend leden en 

meer dan 37.000 werknemers, bleek dat ongeveer 1 op 5 werknemers niet over de Britse 

http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
https://vizzlo.com/gallery/timeline/example/brexit-timeline
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nationaliteit beschikt. Op de (talrijke) werven in Londen blijkt dit te gaan om meer dan de helft. 

Daarnaast is het ook opvallend dat 22% van de Britse werknemers in de bouwindustrie ouder dan 

50 jaar is, terwijl slechts 10% van de EU-werknemers zich in die leeftijdscategorie bevindt. 

Ongeveer 70% van de werknemers, afkomstig uit de EU, is tussen de 20 en 39 jaar. 

Naar de toekomst toe zal het dus uiterst belangrijk worden om voldoende werkkrachten te vinden 

om de vergrijzing onder de Britse werkkrachten op te vangen10. De bouwsector in het VK heeft 

een van de hoogste percentages immigranten binnen de beroepsbevolking, hoewel het aandeel 

migrerende werknemers van regio tot regio verschilt. Vooral in de hoofdstad London zou meer 

dan de helft van de werknemers afkomstig zijn uit EU-landen, volgens de Home Builders 

Association (HBA)11.  

 

Sinds Brexit wordt een immigratiesysteem aan de hand van punten gehanteerd. Britse werkgevers 

kunnen een ‘sponsor licence’ aanvragen (tegen betaling) om nog steeds EU-werkers te kunnen 

aannemen. Deze zullen hiervoor ook een visa nodig hebben, samen met de immigratieheffing en 

een gezondheidstoeslag. Aan dit alles hangt een prijskaartje vast. Zo zou een middelmatig tot 

groot bedrijf voor één migrerende werknemer over een periode van 5 jaar te maken krijgen met 

immigratiekosten die kunnen oplopen tot ongeveer £ 10.000. Overtreders worden bestraft met 

hoge boetes12.  

Het is mogelijk dat de Britse regering zo het gebruik van ‘UK firms and materials only’ wil 

stimuleren, al zal het moeilijk kunnen opbotsen tegen bijvoorbeeld goedkope staalimport uit 

China. Met het verlaten van de EU verliest het VK ook zijn rechten op toegang tot de Europese 

Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) die samen investeren in grote 

infrastructuurprojecten.  

 

Naast ernstige arbeidstekorten door het einde aan het vrij verkeer van personen kwam er met 

de Brexit-deal ook een einde aan het vrije verkeer van goederen tussen het VK en de EU.  

 

Het is algemeen bekend dat het VK meer bouwmaterialen importeert dan het exporteert, wat 

betekent dat het gebrek aan vrij verkeer een grote belemmering is voor Britse bouwbedrijven. 

In de toekomst kunnen er aanzienlijke handelsbelemmeringen zijn voor de bouwsector als het gaat 

om het importeren van nieuwe materialen en goederen. Bedrijven moeten klaar zijn met 

papierwerk en contracten, wat betekent dat er lange vertragingen kunnen zijn die 

de toeleveringsketen beïnvloeden. Bouwbedrijven moeten zich voorbereiden om flexibeler te zijn 

met de tijdlijnen van hun projecten en nieuwe manieren ontwikkelen om efficiënter te zijn. 

De beperking van goederen zal in de hele industrie voelbaar zijn, dus bedrijven moeten hun 

leveranciers raadplegen om tekorten en stijgende kosten te voorkomen13. 

 

 
10 Home Builders Federation, Home Building Workforce Census 2017 www.hbf.co.uk/documents/7304/28075-

Home_Builder_Report-Master-_V4.pdf - geraadpleegd op 21/10/2019. 
11 Speri, Restrictions to immigration and work in the UK construction industry 

http://speri.dept.shef.ac.uk/2020/02/19/restrictions-to-immigration-and-work-in-the-uk-construction-industry - 
geraadpleegd op 19/08/2020. 

12 Construction Manager. UK firms face costs for hiring overseas staff https://constructionmanagermagazine.com/uk-

firms-face-rising-costs-for-hiring-overseas-staff/ - geraadpleegd op 20/07/2021. 
13 PSR: How Brexit will impact the construction industry www.psrsolutions.co.uk/blogs/how-brexit-will-impact-the-

construction-industry-14716173950 - geraadpleegd op 20/07/2021. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899755/UK_Points-Based_System_Further_Details_Web_Accessible.pdf
http://www.hbf.co.uk/documents/7304/28075-Home_Builder_Report-Master-_V4.pdf
http://www.hbf.co.uk/documents/7304/28075-Home_Builder_Report-Master-_V4.pdf
http://speri.dept.shef.ac.uk/2020/02/19/restrictions-to-immigration-and-work-in-the-uk-construction-industry
https://constructionmanagermagazine.com/uk-firms-face-rising-costs-for-hiring-overseas-staff/
https://constructionmanagermagazine.com/uk-firms-face-rising-costs-for-hiring-overseas-staff/
http://www.psrsolutions.co.uk/blogs/how-brexit-will-impact-the-construction-industry-14716173950
http://www.psrsolutions.co.uk/blogs/how-brexit-will-impact-the-construction-industry-14716173950
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Bron: GOV UK: Construction Products Regulation in Great Britain www.gov.uk/guidance/construction-products-

regulation-in-great-britain - geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

Aanvullend zal op 1 januari 2022. de CE-markering op producten niet langer erkend worden in 

Groot Brittannië. Gelieve op te merken dat dit (momenteel) niet geldt voor producten vanuit de EU 

naar Noord-Ierland of vanuit Noord-Ierland naar Groot-Brittannië. Combinaties op producten 

zullen wel mogelijk zijn. Zo kan een EU-bouwproduct CE hebben voor verdeling op de Europese 

markt, CE & UK voor beide markten en CE & UK (NI) voor verdeling in de EU, het VK en Noord-

Ierland (NI). 

 

Voor meer informatie hieromtrent kunt u ook terecht op de Brexit-pagina op de website van 

Flanders Investment & Trade:  

www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit.  

 

http://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain
http://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit
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Bron: Legislation to manage the coronavirus pandemic www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/legislation 

-manage-coronavirus-pandemic. - geraadpleegd op 15/10/2020. 

 

COVID-19: de impact van het coronavirus weegt zwaar door in het VK dat de ergste daling (-21%) 

van het bbp kent in de G7. Voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 belandde de Britse 

economie opnieuw in een recessie.  

 

Alhoewel er ongeziene ondersteuning van de Britse overheid beschikbaar was voor zowel 

bedrijven als werknemers, werd de constructiesector uit de ‘UK Trade Push’ gehouden. 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/legislation-manage-coronavirus-pandemic
http://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/legislation-manage-coronavirus-pandemic
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Om het nastreven van nieuwe handelsrelaties post-Brexit te ondersteunen richtte de Britse 

overheid 11 Trade Advisory Groups (TAGs) op. Deze omvatten voedings- en drankproducenten, 

financiële diensten, autofabrikanten tot zelfs artiesten maar de bouwindustrie leek genoegen te 

moeten nemen met de ‘Build Back Better’-speech van Boris Johnson.  

 

Uit de Roadmap to Recovery, gepubliceerd door de Construction Leadership Council (CLC), blijkt 

dat vooral particuliere woningbouw, commerciële bouw en private reparaties en onderhoud 

enorm zijn achteruitgegaan door de crisis. 

 

De Federation of Master Builders liet weten dat 68% van de bouwvakkers 91% van hun projecten 

had stilgelegd in april 202014. 

 

De bouwindustrie had het geluk dat ze tijdens de eerste landelijke lockdown in maart 2020 minder 

zwaar getroffen werd. Omdat er extra maatregelen ingevoerd werden en daardoor kosten moesten 

worden gemaakt om locaties COVID-19-veilig te laten opereren, was de impact veel beperkter dan 

in sectoren als horeca en transport. 

 

Uit recente gegevens van de ONS 

blijkt dat de bouwsector in 

november 2020 voor de zevende 

opeenvolgende maand groeide 

sinds de recorddaling van 40,7% 

in april 2020. Het is bemoedigend 

dat alle bouwproductie nu voor 

het eerst boven het niveau van 

voor de pandemie is hersteld15. 

 

 

 

 
Bron: Office for National Statistics: Construction output in Great Britain: May 2021 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry 

/bulletins/constructionoutputingreatbritain/may2021 - geraadpleegd op 20/07/2021. 

 
14 Roadmap to Recovery, www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/CLC-Roadmap-to-

Recovery-01.06.20.pdf - geraadpleegd op 15/10/2020. 
15 Construction Enquirer: Constuction recovers to pre-pandemic level 

www.constructionenquirer.com/2021/01/15/construction-recovers-to-pre-pandemic-level - geraadpleegd op 
20/07/2021. 

https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/CLC-Roadmap-to-Recovery-01.06.20.pdf
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/may2021
http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/may2021
http://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/CLC-Roadmap-to-Recovery-01.06.20.pdf
http://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/CLC-Roadmap-to-Recovery-01.06.20.pdf
http://www.constructionenquirer.com/2021/01/15/construction-recovers-to-pre-pandemic-level
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Bron: BDO: Construction in 2021 and beyond www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-

20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx - 

geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

In bovenstaande grafieken kunnen we vaststellen dat herstellings- en onderhoudsactiviteiten zich 

al boven de pre-pandemie cijfers bevinden in tegenstelling tot nieuwbouw dat zich nog steeds 

onder deze cijfers bevindt. Behalve infrastructuur en het bouwen van private huisvestiging 

bevinden alle andere sectoren zich onder de cijfers die we in februari 2020 (pre-pandemie) konden 

waarnemen16.  

 

Voor meer informatie hieromtrent het coronavirus in het VK kunt u ook terecht op de website 

van Flanders Investment and Trade: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-de-toestand-het-verenigd-

koninkrijk.  

 
16 BDO: Construction in 2021 and beyond www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-

20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx - 
geraadpleegd op 20/07/2021. 

http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20-%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-de-toestand-het-verenigd-koninkrijk
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-de-toestand-het-verenigd-koninkrijk
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
http://www.bdo.co.uk/getmedia/d49bdd1d-ff64-4941-98f1-20e361d61ecb/Construction-in-2021-and-beyond-building-resilience-to-support-future-success-BDO.pdf.aspx%20geraadpleegd%20op%2020/07/2021
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2.3 BELANGRIJKE ROLLEN 

De bouwindustrie bestaat uit verschillende actoren, die hieronder verder worden toegelicht. 

 

Een specifier is een ontwerper, ingenieur of productiemedewerker die beslist welk soort materiaal 

zal gebruikt worden in een bepaald project.  

 

Zaken die u moet onthouden wanneer u specifiers wenst te bereiken: 

• Ze zoeken producten om hun architectuur en ontwerpen te verbeteren. Ze willen veel 

informatie vergaren en hebben een hoge merkloyaliteit.  

• Leer de aannemers kennen, toon de bereidheid om u aan te passen aan last minute 

veranderingen, toon de te verwachten technische ondersteuning en benadruk de unieke 

productkenmerken. 

• Wanneer u aan marketing doet, enkele belangrijke regels: 

o Houd de tekst kort 

o Vermijd vakjargon 

o Nadruk leggen op accreditatie door derden 

o Maak het visueel aantrekkelijk 

• Als leverancier moet u focussen op de functionaliteit van het product en de belangrijkste 

productkenmerken, en daarnaast ook de unieke kenmerken in de verf zetten. U moet ook snel 

reageren op inlichtingen en verenigingen promoten.  

 

Om diensten aan te bieden als architect, is het in het VK verplicht om: 

• In te schrijven bij de toezichthouder van de sector (the Architects Registration Board - 

https://arb.org.uk/)  

• Verplicht om elk jaar 35 uur CPD (Continuous Professional Development) te voltooien 

De geschatte waarde van de architectuurmarkt van het VK bedroeg in 2018 2,3 miljard euro. 

Eind 2018 waren er 41.170 architecten geregistreerd, waarvan 37.075 in het VK en 4.096 in 

het buitenland. De meeste architectenbureaus zijn klein en er zijn geen dominante 

architectenbureaus met grote marktaandelen.  

 

Enkele tips over hoe u Britse architecten kan benaderen: 

• Kies uw communicatiekanalen zorgvuldig en presenteer de juiste productinformatie in 

een gemakkelijk toegankelijk formaat. 

o Internet is een veelgebruikt en populair kanaal om informatie over te brengen: 

zoekmachines, productgidsen en websites van fabrikanten leveren nuttige gegevens op.  

o Architecten lezen graag vaktijdschriften. 

o Vakbeurzen zijn een goede manier om architecten te informeren en aan te trekken. 

Voorbeelden van enkele belangrijke beurzen:  

UK Construction Week (www.ukconstructionweek.com/), Futurebuild 

(www.futurebuild.co.uk/), London Build (www.londonbuildexpo.com/), South East 

Construction Expo (www.constructionexpouk.co.uk/), … 

https://arb.org.uk/
http://www.ukconstructionweek.com/
http://www.futurebuild.co.uk/
http://www.londonbuildexpo.com/
http://www.constructionexpouk.co.uk/
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• U moet een manier vinden om de aandacht van de architect te trekken en hem daarna ervan 

te overtuigen dat uw product aan alle eisen voldoet: functionaliteit, betrouwbaarheid, 

duurzaamheid, beschikbaarheid, esthetiek (!), …  

o Architecten kijken vooral naar esthetiek en reageren dus op visueel gepresenteerde 

informatie.  

• Architecten zijn drukbezette mensen, waardoor het belangrijk is dat wanneer ze informatie 

krijgen deze to the point is en makkelijk verstaanbaar.  

• Passieve marketing is de sleutel tot het genereren van bekendheid.  

 

Doe-het-zelfzaken worden in het VK builders merchants genoemd. 

De grootste invloed op de product- en aankoopkeuzes van de bouwsector is de vraag van de klant. 

Nationale handelaars en groothandelaars zijn de plekken waar het vaakst materiaal wordt gekocht 

door bouwvakkers, loodgieters, elektriciens, … Klanten krijgen nieuwe productinformatie uit 

een mix van verschillende bronnen: de vakpers, het personeel van de doe-het-zelfzaken, 

webonderzoek, sociale media en aanbevelingen van vrienden of collega's. 

 

Enkele tips over hoe u Britse doe-het-zelfzaken kan bereiken: 

• Vaktijdschriften zoals Builders’ Merchant News, Professional Builders Merchant en Builders 

Merchant Journal, worden uitvoerig gelezen door eigenaars, directeuren en filiaalmanagers.  

• Ook vakbeurzen zoals Jewson Live (www.jewson.co.uk/promotions) en de National Painting 

and Decorating Show (www.paintshow.co.uk/) worden vaak bezocht door Britse doe-het-

zelvers 

• Onafhankelijke doe-het-zelfzaken zijn vaak lid van inkooporganisaties of consortia, die hun 

commerciële voordelen bieden.  

Enkele voorbeelden: 

o FORTIS Merchants Ltd 

o H&B Group 

o The Independent Plumbing Group (IPG) 

o Independent Buying Consortium 

o National Buying Group 

o National Merchant Buying Society 

o Plumbing & Heating Group 

o SMG – the National Furnishing Group 

 

“Het is een veel voorkomende misvatting dat de aannemer en huizenbouwer op zoek is naar 

het goedkoopste product. Vaak wordt een meer holistische benadering toegepast bij het zoeken 

naar de beste waarde. De aannemer is op zoek naar de meest effectieve oplossing voor het project, 

hij zoekt naar kwaliteit, prijs, beschikbaarheid en vervolgens technische ondersteuning.” 

 

Belangrijkste marketingkanalen om aannemers en huizenbouwers te bereiken: 

• Vakbeurzen: meer dan 280 UK Construction beurzen zoals:  

CIH Housing (https://cihhousing.com/), Futurebuild (www.futurebuild.co.uk/), London Build 

(www.londonbuildexpo.com/) en Regen Conference & Exhibition 

(https://constructuk.com/directory_listings/regen-conference-exhibition/). Deze evenementen 

http://www.jewson.co.uk/promotions
http://www.paintshow.co.uk/
https://cihhousing.com/
http://www.futurebuild.co.uk/
http://www.londonbuildexpo.com/
https://constructuk.com/directory_listings/regen-conference-exhibition/
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bieden producenten en leveranciers ook het voordeel van gratis 1-op-1-ontmoetingen met 

potentiële kopers. 

• Vaktijdschriften: zowel specifieke subsectoren zoals Housebuilder (www.house-builder.co.uk/) 

als in het algemeen zoals Construction News (www.constructionnews.co.uk/) en Building 

(www.building.co.uk/).  

• ‘Meet the Buyer’ events: hier krijgen producenten/leveranciers van bouwmateriaal de kans om 

één-op-één-ontmoetingen te hebben met potentiële inkopers van de grootste aannemings- en 

woningbouwbedrijven van het VK.  

Voorbeeld: South East Construction Expo (www.constructionexpouk.co.uk/) is een grote, maar 

ook kleinere zoals Platform Events (www.platformeventsuk.com/) en Forum Events 

(https://forumevents.co.uk/). 

• De Britse bouwsector heeft voor bijna elke sector en elke discipline een prijs/award. Dit biedt 

leveranciers en dienstverleners van bouwproducten zeer gerichte promotiemogelijkheden via 

sponsoring en bijbehorende marketing zoals: branding op de website van het evenement, 

branding op de uitnodiging van het evenement, logo op alle e-nieuwsbrieven, … 

Voorbeeld: Housebuilder Awards (www.house-builder.co.uk/events/housebuilder-awards-

2021/), South East Construction Awards (www.constructionexpoawards.co.uk/).  

 

• Vakverenigingen kunnen ook een bron van nuttige informatie zijn en er zijn er veel om 

specifieke, individuele disciplines binnen de brede aannemerssector te vertegenwoordigen. 

Voorbeeld: The Builders Conference (www.buildersconference.co.uk/), Build UK 

(https://builduk.org/).  

Er zijn maar een klein aantal praktijken van grote interieurarchitecten in het VK. De marketing 

gericht naar deze interieurarchitecten leunt heel sterk aan bij die van de architecten. Dit betekent 

dat er veel aandacht moet gegeven worden aan de esthetiek, de technische kenmerken en 

de prestatie van een product. Interieurarchitecten noemen zichzelf trouwens geen architect, maar 

een Interior Designer.  

• Veel vakbeurzen zijn gericht op specifieke subsectoren van de industrie. Voorbeeld: Design 

London (www.designlondon.co.uk/), Decorex International (www.decorex.com/en/home.html). 

• Voorbeelden van vaktijdschriften in specifieke subsectoren zijn DARC 

(www.darcmagazine.com/), Healthcare Design & Management (www.healthcaredm.co.uk/) en 

Hospitality Interiors (www.hospitality-interiors.net/). Meer algemene vaktijdschriften zijn 

Interiors Monthly (https://interiorsmonthly.co.uk/), Interior Designer 

(https://interiordesignermagazine.co.uk/) en eSociety (www.sbid.org/esociety-magazine/).  

• The British Institute of Interior Design (https://biid.org.uk/) heeft een online ‘Supplier Directory’ 

waarin leveranciers van producten en diensten voor interieurarchitecten hun naam kunnen 

laten opnemen.  

• Crannull Consulting (www.crannull.co.uk/) biedt productfabrikanten en leveranciers 

een speciale verkoopondersteunende dienst waarbij zij contact opnemen om product(en) voor 

te stellen en potentiële belangstelling te werven/afspraken te maken, enz. 

http://www.house-builder.co.uk/
http://www.constructionnews.co.uk/
http://www.building.co.uk/
http://www.constructionexpouk.co.uk/
http://www.platformeventsuk.com/
https://forumevents.co.uk/
http://www.house-builder.co.uk/events/housebuilder-awards-2021/
http://www.house-builder.co.uk/events/housebuilder-awards-2021/
http://www.constructionexpoawards.co.uk/
http://www.buildersconference.co.uk/
https://builduk.org/
http://www.designlondon.co.uk/
http://www.decorex.com/en/home.html
http://www.darcmagazine.com/
http://www.healthcaredm.co.uk/
http://www.hospitality-interiors.net/
https://interiorsmonthly.co.uk/
https://interiordesignermagazine.co.uk/
http://www.sbid.org/esociety-magazine/
https://biid.org.uk/
http://www.crannull.co.uk/
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2.4 NUTTIGE LINKS EN DOCUMENTEN 

Hieronder kan u links naar documenten terugvinden omtrent vormgeving, regelgeving en 

strategieën van de Britse bouwmarkt. 

 

UK Construction Industry Forecast 2021-2023 

➢ www.glenigan.com/market_analysis/construction-industry-forecast-2021-2023/  

 

Industrial strategy Construction sector deal 

➢ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/731871/construction-sector-deal-print-single.pdf  

 

National Infrastructure strategy – Fairer, faster, greener 

➢ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/938049/NIS_final_web_single_page.pdf  

 

The Budget and Construction Projects to Drive Recovery 

➢ www.glenigan.com/budget-2021-construction-

projects/?mkt_tok=MTkyLUtTWS01NjYAAAF7tPrd1J424_BK9q9V9DF3QFxOyp5b3gvkjzDwuf1

GBAf8TQFxaVSkWu7NqFcyGr6Kiq-VjlYE6wMutb9pp8XCoEDhdyfsMaicAVP62K1YnyE  

 

Construction Products regulation in Great Britain 

➢ www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain  

 

Construction Products regulation in Northern Ireland 

➢ www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-northern-ireland  

 

UK Conformity Assessment 

➢ www.gov.uk/guidance/uk-conformity-assessment  

 

Independent Review of Building Regulations and Fire Safety: final report 

➢ www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-

fire-safety-final-report  

 

The Construction Playbook 

➢ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/941536/The_Construction_Playbook.pdf  

  

http://www.glenigan.com/market_analysis/construction-industry-forecast-2021-2023/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/731871/construction-sector-deal-print-single.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/731871/construction-sector-deal-print-single.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938049/NIS_final_web_single_page.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938049/NIS_final_web_single_page.pdf
http://www.glenigan.com/budget-2021-construction-projects/?mkt_tok=MTkyLUtTWS01NjYAAAF7tPrd1J424_BK9q9V9DF3QFxOyp5b3gvkjzDwuf1GBAf8TQFxaVSkWu7NqFcyGr6Kiq-VjlYE6wMutb9pp8XCoEDhdyfsMaicAVP62K1YnyE
http://www.glenigan.com/budget-2021-construction-projects/?mkt_tok=MTkyLUtTWS01NjYAAAF7tPrd1J424_BK9q9V9DF3QFxOyp5b3gvkjzDwuf1GBAf8TQFxaVSkWu7NqFcyGr6Kiq-VjlYE6wMutb9pp8XCoEDhdyfsMaicAVP62K1YnyE
http://www.glenigan.com/budget-2021-construction-projects/?mkt_tok=MTkyLUtTWS01NjYAAAF7tPrd1J424_BK9q9V9DF3QFxOyp5b3gvkjzDwuf1GBAf8TQFxaVSkWu7NqFcyGr6Kiq-VjlYE6wMutb9pp8XCoEDhdyfsMaicAVP62K1YnyE
http://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain
http://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-northern-ireland
http://www.gov.uk/guidance/uk-conformity-assessment
http://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-report
http://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-report
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941536/The_Construction_Playbook.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941536/The_Construction_Playbook.pdf
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3. STERKTE-ZWAKTE ANALYSE VAN DE MARKT  

2020 en 2021 waren voor iedereen uitdagende jaren, maar vooral kmo’s in de bouwindustrie 

werden extra hard getroffen. Bouwbedrijven moeten rekening blijven houden met de gevolgen 

van Brexit alsook de aanhoudende impact van de pandemie. 

 

Constructie is een “high-cost, high-risk, long-term”-industrie. Daarom zijn de prestaties van 

de bouwindustrie een goede indicator van de gezondheid van de lokale economie. 

Wanneer het land zich economisch in moeilijkheden bevindt, komt de bouwindustrie tot stilstand. 

Wanneer de economie zich echter begint te herstellen, pikt de bouwsector de draad razendsnel 

terug op.  

3.1 STERKTES 

De constructie-industrie kan rekenen op ondersteuning van het Department for Business, Energy 

and Industrial Strategy van de Britse overheid. In de door hen gepubliceerde Construction Sector 

Deal is er een duidelijke focus op “cleaner economic growth”.  

Om deze overgang te kunnen realiseren werd de Clean Growth Grand Challenge gelanceerd door 

de Britse overheid. Hieronder valt ook de missie om het energieverbruik van nieuwe gebouwen te 

halveren, een low-carbon cluster op te zetten tegen 2030 en ‘s werelds eerste koolstofvrije 

industriële cluster tegen 2040.  

Hierbij hopen ze het goede voorbeeld te geven en de wereld te leiden in de ontwikkeling, productie 

en het gebruik van koolstofarme technologieën, systemen en diensten die minder kosten dan 

de alternatieven. Hiermee pakte het VK ook uit op COP26 in Glasgow. 

 

Andere grote uitdagingen zijn: artificial Intelligence and data, ageing society en future of mobility17. 

 

Boris Johnson stippelde dan ook een “10-point plan for a green industrial revolution” uit. Het plan 

voor £ 12 miljard aan overheidsuitgaven omvat plannen van energieopwekking tot 

gebouwrenovaties. Het plan bevat de volgende objectieven: 

 

• Offshore windenergie 

Verviervoudiging van de productiecapaciteit, genoeg om elk huis van stroom te voorzien. 

• Waterstof 

Met nieuwe waterstofproductiefaciliteiten hoopt hij te beginnen met een waterstofbuurt in 

2023, daarna een waterstofdorp in 2025, en tenslotte een waterstofstad tegen 2030. 

• Nucleair 

Ontwikkeling van grote en kleinere kerncentrales, en onderzoek naar en de ontwikkeling van 

nieuwe geavanceerde modulaire reactoren. 

 
17 Gov UK: The Grand Challenges www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-

challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges - geraadpleegd op 22/07/2021. 

http://www.gov.uk/government/publications/construction-sector-deal/construction-sector-deal
http://www.gov.uk/government/publications/construction-sector-deal/construction-sector-deal
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges
http://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges
http://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.12.2021 DE BOUWSECTOR IN HET VERENIGD KONINKRIJK pagina 20 van 74 

• Elektrische voertuigen  

Verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's en bestelwagens tegen 2030 beëindigen, 10 jaar 

eerder dan gepland.  

• Openbaar vervoer, fietsen, lopen en wandelen 

Fietsen, lopen en wandelen aantrekkelijker maken door te investeren in emissievrij openbaar 

vervoer. 

• Woningen en openbare gebouwen 

Verbetering van de energie-efficiëntie van woningen, scholen en ziekenhuizen, met als doel om 

tegen 2028 jaarlijks 600.000 warmtepompen te installeren. 

• Afvangen van koolstof 

Een extra £ 200 miljoen werd vrijgemaakt om rond 2020 twee koolstofafvangclusters te 

creëren, en twee meer tegen 2030 om tegen 2030, 10 miljoen ton koolstofdioxide te verwijderen. 

• Natuur 

Jaarlijks 30.000 hectare bomen planten. 

• Innovatie en financiën 

City of London het mondiale centrum van groene financiën maken. 

 

Met bovenstaand plan hoopt de premier de strijd naar “net zero” tegen 2050 te blijven 

voortzetten18. 

 

De coronapandemie zorgde voor een groter gevoel van samenhorigheid en samenwerking binnen 

de industrie. Zo bedacht de overheid om een Construction Playbook samen te stellen met best 

practices.  

 

Andere trends die we binnen de industrie opmerken in 2021 zijn een grote toename in het gebruik 

van remote technology, 3-D printen, modular of prefab-bouwtechnieken en designtechnologie (BIM 

& VDC)19. 

 

Acht Engelse havens zullen vrijhavens worden volgens plannen die zijn aangekondigd door 

minister Rishi Sunak. Zijn beleid voor de “controversiële lage-belastingzones" zou “een voorbeeld 

zijn van de toekomstige economie" en zou miljarden vrijmaken voor investeringen, handel en 

banen. Bedrijven die zich binnen de vrijhavens bevinden, zullen profiteren van belastingvoordelen, 

waaronder vrijstelling van zegelrecht, volledige kortingen voor investeringen in bouw en machines, 

vijf jaar nultarieven voor bedrijven en lagere tarieven en douaneverplichtingen. 

 

 
18 The Construction Index: Johnson sets out 10-point plan for ‘green revolution’ 

www.theconstructionindex.co.uk/news/view/johnson-sets-out-10-point-plan-for-green-revolution - geraadpleegd op 
22/07/2021. 

19 Levelset: 10 construction industire trends to watch in 2021 www.levelset.com/blog/construction-industry-trends/ - 

geraadpleegd op 22/07/2021. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941536/The_Construction_Playbook.pdf
http://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/johnson-sets-out-10-point-plan-for-green-revolution
http://www.levelset.com/blog/construction-industry-trends/
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De meeste zones zullen rond de grootste vrachthavens aan de kust van Engeland liggen, waaronder 

Felixstowe, Liverpool, Hull, Southampton en London Gateway. Plymouth, Teesside en een zone 

rond de luchthaven van East Midlands worden ook aangewezen gebieden20. 

3.2 ZWAKTES 

PricewaterhouseCoopers (PwC) identificeerde de volgende 6 uitdagingen waarmee bedrijven in 

de Britse Engineering & Construction sector worden geconfronteerd: 

 

 
 

1. Public/Private Partnerships PPP 

PPP-projecten zijn een belangrijke bron van bouw- en investeringsinkomsten voor veel van 

de grootste bouwbedrijven, maar ze kunnen ook een hoog risico inhouden. Er zit 

een tijdsverloop tussen het bieden op een project en het ontvangen van inkomsten. 

Projectoverschrijdingen komen vaak voor en kunnen een aanzienlijk risico vormen. 

 

2. Fraud/Ethics 

Een groot deel van de ingenieurs- en bouwbedrijven geven aan het slachtoffer te zijn van 

ernstige economische misdrijven. Hoewel diefstal van activa door sommigen als 

een geaccepteerd risico van zakendoen wordt beschouwd, nemen regulatoren een harde 

houding aan tegen bedrijven die dergelijke activiteiten door de vingers zien. Bedrijven moeten 

zich ook bewust zijn van de impact die dit kan hebben op hun reputatie en aandelenkoers. 

Risico voor diskwalificatie als directeur, strafrechtelijke vervolging en boetes die oplopen tot 

in de miljoenen, daar dreigt de Competitions and Markets Authority (CMA) mee wanneer men 

betrapt wordt op frauduleuze praktijken in het VK. 

 

3. Risk Management 

Bouwprojecten zijn risicovol. Ze stellen enorme fiscale eisen en ongebruikelijke logistieke 

uitdagingen voor bedrijven die nieuwe kantoorgebouwen, fabrieken of productiefaciliteiten 

bouwen. Het onderschatten van risico's kan leiden tot een slechte aanbestedingsstrategie. 

Of het gebrek aan middelen om het projectimplementatierisico actief te beheren, kan leiden 

tot slechte besluitvorming. Op 14 juni 2017 kwam de bouwsector negatief in het nieuws door 

de grote brand in de Grenfelltoren in Londen, waarbij 71 mensen het leven lieten. De oorzaak 

van de brand zou de externe ACM-bekleding geweest zijn die achteraf werd aangebracht op 

het betonnen gebouw (omwille van esthetische redenen). Tussen de buitenmuren en de nieuw 

aangebrachte bekleding was er echter een opening van enkele centimeters die zorgde voor 

een aanzuigeffect van verse lucht die de brand aanwakkerde. De brand zorgde voor heel wat 

publieke verontwaardiging. 

 
20 The Guardian: Eight freeports with low-tax zones to be created in England www.theguardian.com/uk-

news/2021/mar/03/eight-free-ports-low-tax-zones-created-england - geraadpleegd op 22/07/2021. 

http://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/03/eight-free-ports-low-tax-zones-created-england
http://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/03/eight-free-ports-low-tax-zones-created-england
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Het onderzoek naar de Grenfelltoren heeft een cultuur van slecht bouwen aan het licht 

gebracht. De getuigenis die de woordvoerder van de contractor, Rydon, tijdens het onderzoek 

aflegde, laat zien hoe het bedrijf grote delen van het project uitbesteedde aan andere bedrijven, 

maar niet over de expertise beschikte om te controleren wat ze ter plaatse deden. Budgettaire 

druk betekende ook dat goedkopere, brandbare materialen werden gebruikt in plaats van 

de oorspronkelijk geplande. Hetzelfde model wordt gebruikt door de meeste grote 

woningbouwers21.  

 

De overheid heeft dan ook het gebruik van aluminium composite material (ACM) verboden en 

maakte budgetten vrij om deze te laten verwijderen in de 289 gebouwen waarvan geweten is 

dat deze een gelijkaardige bekleding als Grenfell hebben22. Drie maanden na de Grenfell Tower 

brand kondigde de toenmalige staatssecretaris van Gemeenschappen & Lokaal Bestuur, Savid 

Javid, een ‘Housing Green paper’ aan als reactie op de tragedie.  

Deze paper (vindt u hier), zou zich toespitsen op regulering van 3 knelpunten in sociale 

huisvestiging: kwaliteit, veiligheid en de manier waarop er naar huurders wordt geluisterd23. 

 

4. Resolving Disputes 

De inherente en vaak onverwachte risico's van een nieuwbouwproject vormen een belangrijke 

uitdaging voor ingenieurs- en constructiebedrijven. Als een project bijvoorbeeld wordt 

vertraagd of verstoord, worden er aanzienlijke middelen ingezet en neemt dit beheertijd in 

beslag. De uitkomst kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfswaarde. 

 

5. Sustainability  

Engineering- en constructiebedrijven reageren op verschillende manieren op de druk, 

verwachtingen en drijfveren voor het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsstrategie. De meer 

vooruitstrevende bedrijven pakken de problemen aan en zijn actief in gesprek met hun 

belanghebbenden om de risico's en kansen te begrijpen. De meeste bedrijven hebben tot nu 

toe echter alleen een compliance gerichte aanpak gevolgd, waardoor ze de bredere kansen die 

duurzaamheid biedt, missen. 

 

6. Relationships with subcontractors 

Een ander aanslepend probleem binnen deze branche is het uitbetalen van onderaannemers. 

Daar lijden vooral kleinere bedrijven en individuelen onder. Een voorbeeld van dit probleem is 

de ondergang van Carillion die in 2018 de boeken moest neerleggen waardoor de sector 

opnieuw negatief in het nieuws kwam24. Het bouwbedrijf stelde wereldwijd 43.000 mensen te 

werk, waarvan ongeveer de helft in het VK. Het bedrijf was ongeveer £ 1 miljard verschuldigd 

aan zo’n 30.000 verschillende schuldeisers. 

 
21 The Times, Grenfell Tower fire exposes culture of bad building www.thetimes.co.uk/article/grenfell-tower-fire-

exposes-culture-of-bad-building-vjhtmrbn3 - geraadpleegd op 19/08/2020. 
22 Building, 2019: the year ahead in construction www.building.co.uk/communities/2019-the-year-ahead-in-

construction/5097156.article - geraadpleegd op 24/10/2019. 
23 Citymetric, There’s a fundamental problem with the government’s social housing green paper 

https://citymonitor.ai/politics/there-s-fundamental-problem-government-s-social-housing-green-paper-4193 - 

geraadpleegd op 24/10/2019. 
24 PCB Today, What are the biggest challenges we face in construction? www.pbctoday.co.uk/news/planning-

construction-news/challenges-in-construction/54176 - geraadpleegd op 25/10/2019. 

https://www.gov.uk/government/consultations/a-new-deal-for-social-housing
http://www.thetimes.co.uk/article/grenfell-tower-fire-exposes-culture-of-bad-building-vjhtmrbn3
http://www.thetimes.co.uk/article/grenfell-tower-fire-exposes-culture-of-bad-building-vjhtmrbn3
http://www.building.co.uk/communities/2019-the-year-ahead-in-construction/5097156.article
http://www.building.co.uk/communities/2019-the-year-ahead-in-construction/5097156.article
https://www.citymetric.com/politics/there-s-fundamental-problem-government-s-social-housing-green-paper-4193
https://citymonitor.ai/politics/there-s-fundamental-problem-government-s-social-housing-green-paper-4193
http://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/challenges-in-construction/54176
http://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/challenges-in-construction/54176
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Op het ogenblik van het faillissement werkte het bedrijf mee aan meer dan 70 projecten met 

een totale waarde van £ 5,7 miljard volgens databedrijf Barbour ABI25. Verschillende banken 

kondigden, na overleg met de overheid, aan om de kleinere bedrijven die afhankelijk waren van 

Carillions’ contracten, tijdelijk te ondersteunen26.  

Wellicht zullen vele (verlieslatende) contracten die Carillion eerder afsloot opnieuw 

onderhandeld worden met mogelijke nieuwe partners27. Het falen van de bouwgigant kostte 

de Britse belastingbetaler een geschatte £ 150 miljoen en veroorzaakte een vertraging van vele 

constructieprojecten in het hele land. Carillion had immers veel overheidsopdrachten lopen, 

zoals de aanleg van wegen en de bouw van ziekenhuizen en gevangenissen28.  

 

15 jaar geleden bedacht John McDonough, toenmalig directeur van Carillion, de ‘holy grail’ 

gevonden te hebben door constructie te combineren met ondersteunende diensten, support 

services genoemd. Daaronder valt onderhoud en vastgoedmanagement, wat bouwbedrijven 

zoals Carillion toeliet relaties op te bouwen met klanten en langere contracten aan te gaan, 

met minder risico en een hogere marge. Indertijd deden deze support services het ook goed op 

de aandelenbeurs, wat ook investeerders aantrok. Carillion kende groot succes sinds het bedrijf 

zich niet langer als ‘pure aannemer’, maar als ‘polyvalente mix van services’ aanbood. Met meer 

dan de helft van het bedrijf gefocust op ondersteunende diensten, werd het bedrijf opnieuw 

geclassificeerd op de stock exchange onder support services waardoor de aandelen stegen. 

 

Door het dalen van die aandelenkoers, bezuinigingen in de industrie en de stijging van 

de minimumlonen liep het fout voor Carillion, die op support services rekende voor de helft 

van zijn inkomsten, goed voor £ 5 miljard.  

 

Andere grote bedrijven zoals Interserve en Kier volgden het voorbeeld van Carillion door 

traditionele aannemers en ondersteunende diensten te laten samensmelten. Hierdoor 

geraakten ze ook in de financiële problemen. Zo ging Interserve ten onder in maart 2019 (en 

met meer dan £ 100 miljoen tegoed aan schuldeisers) en zag Kier zijn aandelen dalen met 90%. 

Met slechts 6 aannemers die momenteel overblijven op de beurs (Balfour Beatty, Costain, 

Galliford Try, Kier en Morgan Sindall), vragen velen zich af waarom ‘they were taken public in 

the first place’.  

 

De les die we hieruit leerden is dat gecombineerde praktijken moeilijk naar waarde en 

betrouwbaarheid te schatten zijn en dat aannemers niet noodzakelijk het inzicht hebben om 

samen te smelten met een volledig andere industrie29. 

 
25 Building, Subcontractors warned off breaking into sites to recover kit www.building.co.uk/news/subcontractors-

warned-off-breaking-into-sites-to-recover-kit/5091628.article - geraadpleegd op 24/10/2019. 
26 BBC, Banks create funds for firms hit by Carillion collapse www.bbc.co.uk/news/business-42729093 - geraadpleegd 

op 24/10/2019. 
27 BBC, Carillion: Kier Group boss foresees new bid process www.bbc.co.uk/news/business-42801161 - geraadpleegd op 

24/10/2019. 
28 The Guardian, Surge in outsourcing after Carillion collapse ‘staggering’, unions say 

www.theguardian.com/business/2019/jan/15/surge-in-outsourcing-after-carillion-collapse-staggering-unions-say - 
geraadpleegd op 24/10/2019. 

29 Joey Gardiner, Good mixers? Building issue 27 p. 22-24 - vrijdag, 12 juli 2019. 

http://www.building.co.uk/news/subcontractors-warned-off-breaking-into-sites-to-recover-kit/5091628.article
http://www.building.co.uk/news/subcontractors-warned-off-breaking-into-sites-to-recover-kit/5091628.article
http://www.bbc.co.uk/news/business-42729093
http://www.bbc.co.uk/news/business-42801161
http://www.theguardian.com/business/2019/jan/15/surge-in-outsourcing-after-carillion-collapse-staggering-unions-say
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4. INDUSTRIE OVERZICHT PER SUBSECTOR 

 

Bron: UK Construction Sectors, 2021 (Bron: Construct UK) 

 

De bouwindustrie in het VK kan in 8 subsectoren ingedeeld worden, waarvan commercieel, private 

huizenbouw en herstellingen en renovaties de 3 grootste zijn. Infrastructuur blijft in het VK 

een sector waaraan de overheid veel geld spendeert. Het noorden en het zuiden van het land 

kampen immers met een ongelijke welvaartsverdeling. 
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Bron: Barbour ABI, Snap Analysis www.barbour-abi.com/wp-content/uploads/2021/09/2103032-Snap-Analysis-Sep21.pdf  

- geraadpleegd op 12/10/2021. 

 

Het herstel is gemengd op sectorniveau: infrastructuur komt met 45,4% boven het respectieve 

niveau van februari 2020 en particulier commercieel zakt met 26,3% onder het respectieve niveau 

van februari 2020. De bouwactiviteit binnen de subsectoren huizenbouw en infrastructuur blijft 

hoog en consistent. Beide subsectoren tonen vooral sterke activiteiten in het zuiden en 

de Midlands. De commerciële sector toonde in de zomer van 2021 hogere niveaus terwijl 

de subsectoren industrie en bouw voor de zorg tijdens dezelfde periode opnieuw afnamen, maar 

toch boven de gemiddelde niveaus blijven. De activiteit bleef erg zwak bij de subsectoren hotel & 

vrije tijd alsook in de bouw van onderwijsinstellingen.  

 

http://www.barbour-abi.com/wp-content/uploads/2021/09/2103032-Snap-Analysis-Sep21.pdf
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4.1 HUISVESTIGING 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

De waarde van getekende hoofdcontracten voor woningen liep op tot £ 11.971 miljoen, een stijging 

met 1/3 vergeleken met een jaar geleden en met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

Onderliggende contracttoekenningen waren grotendeels verantwoordelijk voor de groei. Zo was 

er een stijging met 15% ten opzichte van de vorige drie maanden (SA) en met 27% vergeleken met 

een jaar geleden (tot een totaal van £ 9.981 miljoen). Dit betekende ook een groei van 53% ten 

opzichte van de dezelfde periode in 2019. 

 

De subsector woningbouwprojecten was het meest actief van alle segmenten binnen de sector, 

goed voor een derde van de project starts. De bouw van privéappartementen (project starts) 

bedroeg in totaal £ 2.155 miljoen en steeg met 48% tegenover vorig jaar. 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 
geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Project starts van particuliere woningen steeg met 6% tegenover vorig jaar (waarde van 

£ 2.195 miljoen). Dit is echter een daling van 44% in vergelijking met 2 jaar geleden. De waarde van 

de sociale huisvesting bedroeg £ 804 miljoen en is goed voor 13% van de huizenmarkt. Dit segment 

kent een relatief slechte periode met een daling van 12% in waarde van project starts tegenover 

vorig jaar en 14% tegenover dezelfde periode in 2019. Project starts van sociale appartementen 

zijn goed voor 11% van alle starts ter waarde van £ 688 miljoen. Ook in deze starts zien we dalingen 

van 4% tegenover vorig jaar en 11% tegenover 2019. Project starts van studentenhuisvesting 

daalden met 16% tegenover vorig jaar en met 49% tegenover 2 jaar geleden. De starts hadden 

een totaalwaarde van £ 256 miljoen, goed voor 4% van de sector. 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: ONS: Construction Output in Great Britain: May 2021 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/latest - 

geraadpleegd op 21/07/2021.  

 

De maandelijkse bouwproductie daalde in augustus 2021 met 0,2% en ligt nu 1,5% onder het niveau 

van voor de coronapandemie (februari 2020). 

 

De nieuwbouw bleef relatief gelijk tijdens de zomer van 2021. Herstel en onderhoud van zowel 

huisvestiging als niet-huisvestiging klommen snel terug naar hun pre-pandemische niveaus. 

Enkel het herstel en onderhoud van sociale huisvestiging heeft het moeilijk om dezelfde veerkracht 

te tonen. De belangrijkste reden voor deze daling zou producttekorten door supply chain 

problemen zijn, met de daaropvolgende prijsstijgingen. Ongunstige weersomstandigheden kunnen 

hier mogelijks de oorzaak van zijn. Zo kende het VK de vierde natste mei ooit sinds 1862. 

 

http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/latest
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Nieuwbouw - Publiek en privaat 

 

Bron: ONS: Construction Output in Great Britain: May 2021 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/latest - 

geraadpleegd op 21/07/2021. 

 

Er is een groot tekort aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen in het VK, vooral in de grootsteden. 

Daarnaast wordt jaarlijks onvoldoende public housing gebouwd.  

 

Tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie zien we dat public new housing het zwaarst 

getroffen werd en het moeilijk heeft opnieuw om naar dezelfde hoogte te klimmen als  

voor de pandemie. Infrastructuur is de enige industrie die zich ver boven de pre-pandemie niveaus 

kon begeven en daarmee dé groeimotor is van de bouwindustrie. De tweede grootste stijger is 

private nieuwbouw dat zich bijna op zijn pre-pandemische niveau bevindt. 

 

Betaalbare woningen (Affordable housing) zijn sociale, betaalbare huurwoningen en 

tussenwoningen die worden aangeboden aan huishoudens die hiervoor in aanmerking komen en 

voor wie de behoeften niet door de markt kunnen worden vervuld. Deze worden verhuurd door 

gemeentes of particuliere geregistreerde aanbieders van sociale huurwoningen. De te betalen huur 

bedraagt maximaal 80% van de lokale markthuur (inclusief eventuele servicekosten). 

 

Sociale huurwoningen (Social rented housing) zijn eigendom van gemeenten en particuliere 

geregistreerde aanbieders, voor wie, via het landelijke huurregime, de richthuur wordt bepaald. 

Sociale huurwoningen kunnen ook eigendom zijn van andere personen en worden verstrekt onder 

http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/bulletins/constructionoutputingreatbritain/latest
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gelijkwaardige huurovereenkomsten die zijn overeengekomen met de lokale overheid of Homes 

England30. 

 

Huizencrisis 

De bouwsector heeft sinds 2009 de economische impact gevoeld van de vanuit de VS 

overgewaaide kredietcrisis. Dit kwam deels doordat er minder hypotheken toegestaan werden aan 

particulieren en doordat geplande bouwprojecten vanwege een gebrek aan fondsen op de lange 

baan werden geschoven. 

 

Affordable house building continues to fall 

 

 

Bron: BBC News, None of pledged starter homes built, says watchdog www.bbc.co.uk/news/business-50296672 - 

geraadpleegd op 19/08/2020. 

 

In het VK heerst ook een ‘housing crisis’, aangezien er sinds de jaren 70 te weinig huizen gebouwd 

worden. De overheid zet zich al jaar en dag in om de groei van de woningvoorraad in het VK te 

stimuleren, maar deze initiatieven blijken telkens niet-uitvoerbaar. Zo startte de overheid in 2014 

‘Starter homes’ op, een plan om 200.000 nieuwe huizen te bouwen voor ‘first time buyers’ onder 

de 40 jaar oud die 20% korting zouden genieten op de totaalprijs. De wetgeving voor dit project 

werd echter niet goedgekeurd, waardoor de huizen nooit gebouwd werden31.  

 

Naar schattingen van de National Housing Federation (NHF), leven zo’n 8,4 miljoen mensen in 

Engeland in onbetaalbare, onzekere of ongeschikte huisvesting. Uit verder onderzoek van de NHF, 

uitgevoerd door de Heriot-Watt University bleek dat:  

- 3,6 miljoen mensen in een overvol huis wonen 

- 2,5 miljoen mensen hun huur of hypotheek niet kunnen betalen 

- 2,5 miljoen mensen in ‘hidden households’ wonen omdat ze zich niet kunnen veroorloven te 

verhuizen (in het ouderlijk huis, gedeeld met huisgenoten, of in dezelfde woning als de ex-

partner) 

 
30 Bron: Design Buildings Wiki: Social Housing v affordable housing 

www.designingbuildings.co.uk/wiki/Social_housing_v_affordable_housing - geraadpleegd op 212/07/2021. 
31 Bron: BBC News, None of pledged starter homes built, says watchdog www.bbc.co.uk/news/business-50296672 - 

geraadpleegd op 19/08/2020. 

http://www.bbc.co.uk/news/business-50296672
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Social_housing_v_affordable_housing
http://www.bbc.co.uk/news/business-50296672
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- 1,7 miljoen mensen in ongeschikte woningen wonen (zoals ouderen in huizen met trappen die 

ze niet meer op kunnen of gezinnen in woningen zonder buitenruimte) 

- 1,4 miljoen mensen wonen in huizen van slechte kwaliteit 

- 400.000 mensen zijn dakloos of lopen het risico dakloos te worden  

Het onderzoek schatte ook dat ongeveer 3,6 miljoen mensen enkel een fatsoenlijke woning zouden 

kunnen betalen indien het sociale huurwoningen zouden zijn. Dat is bijna het dubbele van 

het aantal dat momenteel op de officiële wachtlijst van de overheid staat voor sociale huisvesting. 

De huur van dergelijke woningen is gemiddeld 50% goedkoper dan bij particuliere verhuurders. 

De contracten zijn veiliger en de panden zijn vaak specifiek ontworpen voor een doelgroep, 

bv. voor ouderen met mobiliteitsproblemen.  

 

Engeland heeft jaarlijks zo’n 340.000 nieuwe woningen nodig, waarvan 145.000 sociale woningen, 

om aan de vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. De overheid gaf aan dat huisvestiging 

de prioriteit was en dat ze sinds 2010 al 430.000 ‘affordable homes’ heeft gebouwd32.  

 

De dakloosheid in Engeland is het hoogst sinds het jaar 2007. Voor velen is het probleem niet 

het tekort aan huisvestiging, maar de betaalbaarheid ervan. Volgens data van de Britse overheid 

werden tussen april tot en met juni 2019, 32.220 huishoudens beschouwd als dakloos, een stijging 

van 23% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien33. 

 

 

Bron: Statista, Average cost* of an apartment in Europe as of the 1st half of 2019, by city 

www.statista.com/statistics/1052000/cost-of-apartments-in-europe-by-city - geraadpleegd op 19/08/2020. 

 

Deze Statista-grafiek geeft de gemiddelde kost van een appartement in Europese steden in 

euro per vierkante meter weer. Hieruit kunnen we afleiden dat Londen nog steeds de duurste stad 

 
32 Bron: BBC News, Housing Crisis affects estimated 8.4 million in England – research www.bbc.co.uk/news/uk-49787913 

- geraadpleegd op 19/08/2020. 
33 The Guardian, Homeless household in England rise by 23% in a year 

www.theguardian.com/society/2019/dec/18/homeless-households-in-england-up-by-23-in-a-year-official-figures - 
geraadpleegd op 19/08/2020. 

http://www.statista.com/statistics/1052000/cost-of-apartments-in-europe-by-city
http://www.bbc.co.uk/news/uk-49787913
http://www.theguardian.com/society/2019/dec/18/homeless-households-in-england-up-by-23-in-a-year-official-figures
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in Europa is voor huisvestiging. In 2018 betaalde men voor een niet-gemeubeld appartement met 

drie slaapkamers in London £ 5.400 per maand, in Europa was dat gemiddeld £ 1.70034.  

 

Volgende grafiek toont aan hoeveel huur per maand er betaald wordt voor een studio of 

appartementen met één, twee of drie slaapkamers in de duurste buurten van Londen.  

 

London to have the highest average house price in England 

 

 
 

 

Bron: Simply Business, London rent prices: Which areas have the highest and lowest average prices? 

www.simplybusiness.co.uk/knowledge/articles/2019/09/average-rent-in-london-guide-for-buy-to-let-landlords - 

geraadpleegd op 19/08/2020. 

 

Bekvechten over de Britse huizenmarkt is een nationale sport, maar men is het wel eens over 

het dalen van de huizenprijzen en het stijgen van de aandelen van de huizenbouwers. 

Door de opheffing van de COVID-19-maatregelen en de verlening van de ‘Stamp Duty Holiday’, 

ontstond er een ‘opgekropte’ vraag en stegen de vraagprijzen van verkopers nog meer.  

 

Aan de vraagkant bleef de druk op de overheid bestaan, om steun te verlenen met het ‘Help to 

Buy’ programma door het intrekken van hypotheken voor starters op de koopmarkt (zie verder). 

 

Aan de aanbodkant schieten lokale bouwers opnieuw tekort, waardoor de grote bedrijven hun 

greep op de markt kunnen blijven versterken. Woningbouwers ontkennen vaak dat ze aan 

landbanking doen (*), maar onderzoek suggereert het tegendeel.  

 

Gemiddeld hebben grote bouwers elk ongeveer vier jaar aan landbanking in reserve (althans 

volgens ongebruikelijk hoge voltooiingspercentages voor 2019).  
 

(*) Landbanking is de praktijk van het samenvoegen van percelen voor toekomstige verkoop of ontwikkeling. 

 
34 Verdict, The extent of the London housing crisis www.verdict.co.uk/london-housing-crisis - geraadpleegd op 

19/08/2020. 

http://www.simplybusiness.co.uk/knowledge/articles/2019/09/average-rent-in-london-guide-for-buy-to-let-landlords
http://www.verdict.co.uk/london-housing-crisis
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Berkeley, de specialist in Londen en Zuidoost-Engeland, heeft een overschot van meer dan 15 jaar 

aan landbanking. Taylor Wimpey verlaagde de richtlijnen voor voltooiing en haalde tegelijkertijd 

£ 500 miljoen op om opportunistische grondaankopen te financieren. 

 

Nieuwbouwprojecten zijn in Engeland en Wales slechts sinds vorig jaar terug op het niveau van 

2007, zeven jaar na de introductie van het National Planning Framework. Minister van 

Volkshuisvestiging, Christopher Pincher, kondigde in januari 2021 aan dat alle huizen en bedrijven 

aan nieuwe normen voor energie-efficiëntie zullen moeten voldoen. Dit kwam als een reactie op 

een consultatie over de Future Homes Standard waarbij de regering plannen opstelde om 

de energieprestaties van nieuwe woningen radicaal te verbeteren, waarbij alle woningen 

koolstofarm moeten worden verwarmd, zeer energiezuinig moeten zijn en tegen 2025 koolstofvrij. 

Meer informatie hieromtrent kunt u hier terugvinden. 

 

Overheidsinitiatieven 

De Britse regering lanceerde in maart 2013 het programma ‘Help to Buy’. Dit initiatief werd al 

verlengd tot 2020 en ondertussen opnieuw verlengd door de coronacrisis. De deadline voor 

het afwerken van de nieuwe huizen, alsook uitzonderingen voor bouwprojecten die door het virus 

grote achterstand opliepen, werd van december 2020 verlengd naar 28 februari 2021. 

 

De overheid lanceerde ondertussen een nieuw ‘Help to Buy’ programma, dat het huidige vervangt. 

Het zal lopen van 1 april 2021 tot en met maart 2023. De nieuwe regeling introduceert prijsplafonds 

voor ‘first time buyers’. Dit programma verstrekt een lening aan een lage rentevoet voor de eerste 

aanbetaling (5% in plaats van de gebruikelijke 10%) en de overheid leent tot 20% van de waarde 

van het huis (tot 40% van de waarde in Londen).  

 

Daarnaast voorziet de overheid kleine aannemers met een extra 450 miljoen via het Home Building 

Fund waarmee ze £ 400 miljoen beschikbaar stelt om nieuwe huizen te bouwen op braakliggend 

land. De overheid voert ook nieuwe wetten in om de levering te versnellen35.  

 

Een ander overheidsinitiatief is bijvoorbeeld ‘Rent to Buy’ (ook wel ‘Rent to Save’ of ‘Rent to Own’ 

genoemd, in London noemt het ‘London Living Rent’), waarbij men in Engeland, Schotland en 

Noord-Ierland nieuwbouwhuizen 20% onder de marktprijs kan huren voor een maximale periode 

van 5 jaar. Gedurende die periode heeft men de mogelijkheid om het onroerend goed, of een deel 

ervan, onder een Shared Ownership-regeling, te kopen. Aan het einde moet men ofwel kopen of 

verhuizen. 

 

In januari 2018 werd ook ‘Homes England’, opvolger van ‘Homes and Communities Agency’, opgezet 

door de toenmalige secretaris van Huisvestiging, Sajid Javid. Dit agentschap speelt een belangrijke 

rol bij het veiligstellen van land in gebieden waar mensen willen wonen en ondersteunt kleinere 

en meer innovatieve bouwbedrijven op de markt. Zo werd de bouw van 

47.965 nieuwbouwwoningen opgestart en 40.452 woningen opgeleverd tussen 1 april 2019 en 

 
35 Gov UK: Help to Buy scheme extended www.gov.uk/government/news/help-to-buy-scheme-extended - geraadpleegd 

op 19/08/2020. 

https://www.gov.uk/government/consultations/the-future-homes-standard-changes-to-part-l-and-part-f-of-the-building-regulations-for-new-dwellings
http://www.gov.uk/government/news/help-to-buy-scheme-extended
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31 maart 2020. Driekwart (75%) van deze woningen betrof betaalbare woningen (affordable 

housing), een stijging van 67% tegenover het jaar voordien36. 

 

De overheid, en vooral de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, kreeg veel kritiek over 

het overheersend tekort aan sociale en betaalbare huisvestiging.  

 

Het ‘Project Speed’ van Premier Boris Johnson om de bouw van huizen te doen toenemen.  

Dit ambitieus plan van £ 5 miljard om de Britse economie te boosten legt de focus op 

de ontwikkeling van infrastructuur. Het fonds zal vooral 

gebruikt worden voor het bouwen van huizen, 

openbare diensten en transportverbindingen. Het voegt 

inhoud toe aan Boris Johnson’s “Build, Build, Build”-

belofte tijdens zijn speech van 30 juni 2020. Hierbij 

beloofde hij de planningswetten te zullen wijzigen om 

vertragingen bij grootschalige bouwprojecten te 

voorkomen en groenere en betere huizen te leveren37.  

Bron: BBC News, Boris Johnson: Economy speech fact-checked www.bbc.co.uk/news/53236921 - geraadpleegd op 

19/08/2020. 

 

Er werd ook aangekondigd dat er £ 1,5 miljard beschikbaar zou worden gesteld voor het onderhoud 

en de bouw van ziekenhuizen, het verwijderen van slaapzalen in de geestelijke gezondheidszorg 

en het vergroten van de spoedcapaciteit. De overheid zegde ook £ 100 miljoen toe voor weg- en 

spoorprojecten onder het motto “get Britain Moving”. De minister herhaalde tijdens zijn speech 

ook zijn belofte van £ 1 miljard voor schoolbouwprogramma’s die van start zouden gaan vanaf 

september 2021, alsook £ 200 miljoen voor voortgezet onderwijs. De premier herhaalde ook 

het engagement om tegen 2025 jaarlijks meer dan 30.000 hectare bomen te planten.  

 

Robert Jenrick, staatssecretaris voor Volkshuisvestiging, Wijken en Lokaal Bestuur, licht 

de wijziging in planningswetten toe: nieuwe huizen en ziekenhuizen zouden een ‘permission in 

principle’ of een automatische toestemming moeten krijgen om te bouwen. Land zal hiervoor in 

drie categorieën ingedeeld worden: voor groei (growth), voor vernieuwing (renewal) en voor 

bescherming (protection).  

 

Jenrick staat erop dat: “We are cutting red tape, but not standards”. De overheid hoopt hiermee 

het bouwen van nieuwe huisvestiging te versnellen omdat aannemers niet langer moeten wachten 

op de bouwgoedkeuring. De oorspronkelijke planningswetgeving werd ingevoerd in 1947, twee jaar 

na het einde van de oorlog en kende recentelijk veel kritiek omdat het zo lang duurt om 

een bouwvergunning te krijgen.  

 
36 Gov UK: New Homes England statistics show overall housing starts up in 2019-20, with a higher proportion of 

affordable homes www.gov.uk/government/news/new-homes-england-statistics-show-overall-housing-starts-up-in-

2019-20-with-a-higher-proportion-of-affordable-homes - geraadpleegd op 19/08/2020. 
37 Arla, Prime Minister promises “Project Speed” will increase home building www.arla.co.uk/news/july-2020/prime-

minister-promises-project-speed-will-increase-home-building.aspx - geraadpleegd op 19/08/2020. 

http://www.bbc.co.uk/news/53236921
http://www.gov.uk/government/news/new-homes-england-statistics-show-overall-housing-starts-up-in-2019-20-with-a-higher-proportion-of-affordable-homes
http://www.gov.uk/government/news/new-homes-england-statistics-show-overall-housing-starts-up-in-2019-20-with-a-higher-proportion-of-affordable-homes
http://www.arla.co.uk/news/july-2020/prime-minister-promises-project-speed-will-increase-home-building.aspx
http://www.arla.co.uk/news/july-2020/prime-minister-promises-project-speed-will-increase-home-building.aspx
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Deze aanpassing in de wet is momenteel enkel van toepassing in Engeland, aangezien het nationale 

planningsbeleid wordt overgedragen aan administraties in Schotland, Wales en Noord-Ierland38. 

 

In maart 2020 lanceerde de overheid ook The Everyone In scheme om dakloosheid tegen te gaan. 

Hiervoor werd £ 150 miljoen vrijgemaakt om 3.300 huizen te bouwen tegen maart 2021. 

De coronapandemie maakt het bereiken van die doelstelling niet gemakkelijk en steeds meer 

mensen dreigen dakloos te worden39. 

 

In de zomer van 2020 werd een Stamp Duty Land Tax ‘holiday’ verkondigd. Stamp Duty Land Tax 

(SDLT) is een belasting die men moet betalen wanneer men onroerend goed of land boven 

een bepaalde prijs koopt in Engeland en Noord-Ierland (Schotland en Wales hebben aparte 

regelgeving). 

Deze belasting wordt verlaagd tussen 8 juli 2020 en 31 maart 2021 door het optrekken van  

de SDLT-drempel van £ 125.000 naar £ 500.000. Dit zal resulteren in een gemiddelde besparing van 

£ 4.500 (en mogelijks een totale besparing van £ 15.000 per transactie), wat voor velen welgekomen 

nieuws is. De regering beweert dat hierdoor 9 op de 10 huizenkopers geen SDLT zullen betalen40. 

 

Minister Rishi Sunak kondigde in een ‘Spending Review’ een nieuwe nationale infrastructuurbank 

(met een hoofdkantoor in het noorden van het land) en een nivelleringsfonds aan. Hij beloofde 

een infrastructuurinvestering van £ 100 miljard (de grootste in 40 jaar tijd) die zich zal richten op 

huisvesting, breedbandinfrastructuur, mobiele connectiviteit, wegen en fietspaden. Er werd ook 

een nieuw nivelleringsfonds ter waarde van £ 4 miljard aangekondigd, waarbij lokale gebieden 

voor projecten tot £ 20 miljoen financiering kunnen aanvragen. Sunak zei dat het initiatief gaat 

over het financieren van de "infrastructuur van het dagelijks leven", inclusief nieuwe bypasses, 

verbeterde treinstations, betere winkelstraten en stadscentra41. 

 

 
38 BBC News, New homes to get 'automatic' permission in England planning shake-up www.bbc.co.uk/news/uk-

53625960 - geraadpleegd op 19/08/2020.  
39 Government won’t cut 300,000 housing target www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54731662 - geraadpleegd op 

02/11/2020. 
40 Stamp Duty Land Tax ‘Holiday’ Announced: But what does it mean? www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/real-

estate-law-blog/stamp-duty-land-tax-sdlt-holiday-announced-but-what-does-it-mean - geraadpleegd op 08/12/2020. 
41 National Infrastructure Bank and Levelling Up Fund Unveiled www.insidermedia.com/news/national/spending-

review-reveals-covids-economic-impact - geraadpleegd op 08/12/2020. 

https://www.gov.scot/policies/taxes/
https://gov.wales/land-transaction-tax-guide
http://www.bbc.co.uk/news/uk-53625960
http://www.bbc.co.uk/news/uk-53625960
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54731662
http://www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/real-estate-law-blog/stamp-duty-land-tax-sdlt-holiday-announced-but-what-does-it-mean
http://www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/real-estate-law-blog/stamp-duty-land-tax-sdlt-holiday-announced-but-what-does-it-mean
http://www.insidermedia.com/news/national/spending-review-reveals-covids-economic-impact
http://www.insidermedia.com/news/national/spending-review-reveals-covids-economic-impact
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4.2 INFRASTRUCTUUR 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021.  

 

Project starts in de energiesector waren goed voor 43% van alle civieltechnische projecten met 

een totaalwaarde van £ 3.256 miljoen. Dat is een groei van 57% tegenover vorig jaar en een 1004% 

toename tegenover 2019. De grote groei binnen deze sector is vooral te danken aan de start van 

het £ 3 miljard ‘Sofia Wind Farm Expansion’. 

 

Ook de spoorwegindustrie doet het erg goed in vergelijking met de voorbije twee jaar. De sector 

noteerde een stijging van 691% (2020) en 817% (2019). Met een totaalwaarde van £ 2.388 miljoen 

was dit segment goed voor 31% van de activiteiten in de civiele sector. De boost kwam er vooral 

door de start van het £ 2,2 biljoen project Euston HS2 Station (zie verder).  

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Wegenprojecten daarentegen kenden een moeilijkere periode. Nieuwe project starts daalden dan 

ook met 86% tegenover 2020 en met 61% tegenover 2019. De projecten die wel van start gingen 

hadden een waarde van £ 3.155 miljoen, goed voor 2% van deze sector.  

 

Ook project starts voor afvalvoorzieningen namen af met dalingen van resp. 79% en 83% tegenover 

2020 en 2019. Het grootste project, Thames Tideway Tunnel, ging van start in 2015. De nieuwe 

Londense Super Sewer zal 25 km lang en 7,2 meter breed zijn. In september 2020 werd 

het westelijke deel van het project voltooid. Tideway zou in 2025 volledig afgewerkt zijn met 

een kostplaatje van £ 4,13 biljoen.  
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

In 2010 lanceerde de Britse overheid voor het eerst een Nationaal Infrastructuur Plan. Het erkende 

daarmee dat de infrastructuur ervoor zorgt dat: 

• de economie richting krijgt wordt, 

• er extra jobs gecreëerd worden 

• en dat deze toekomstige economische groei mogelijk moet maken.  

Er werd dan ook een National Infrastructure Commission opgericht, die de overheid moet bijstaan 

met advies inzake de grotere langetermijnprojecten. De focus ligt op transport, digitale 

connectiviteit, en milieuvriendelijke energie-, water- en afvalvoorzieningen.  

 

De komende decennia zal er hard gewerkt moeten worden aan de infrastructuur omwille van 

de groeiende economie en bevolking die voor extra vraag zullen zorgen. Om dit het hoofd te 

bieden wil de regering werken aan zowel een grotere capaciteit als een grotere efficiëntie. 

Vooral de energiesector is hierbij belangrijk, aangezien een grote portie van de beschikbare 

capaciteit op haar laatste benen loopt, net wanneer er een grotere vraag zou komen42. 

 

De National Infrastructure Commission streeft ernaar de meest geloofwaardige, vooruitstrevende 

en invloedrijke partner te zijn voor infrastructuurbeleid en -strategie. Ze stimuleren ook 

innovatieve ideeën met financieringen zoals hun prijs voor Roads For The Future43.  

 

Transport 

Het vervoernet in het VK bestaat uit wegen-, lucht-, spoorweg- en waternetwerken. 

Het wegennetwerk bestaat uit 46.654 km aan hoofdwegen, 3.497 km aan autosnelwegen en 

344.000 km aan verharde wegen. Het National Railnetwerk telt 16.116 km aan nationale spoorwegen 

 
42 NIC, congestion, capacity, carbon: priorities for national infrastructure www.nic.org.uk/wp-

content/uploads/Congestion-Capacity-Carbon_-Priorities-for-national-infrastructure.pdf - geraadpleegd op 
25/10/2019. 

43 National Infrastructure Commission, Roads for the Future Completion www.nic.org.uk/our-work/roads-for-the-

future - geraadpleegd op 29/10/2019 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
http://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Congestion-Capacity-Carbon_-Priorities-for-national-infrastructure.pdf
http://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Congestion-Capacity-Carbon_-Priorities-for-national-infrastructure.pdf
http://www.nic.org.uk/our-work/roads-for-the-future
http://www.nic.org.uk/our-work/roads-for-the-future
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in Engeland en 303 km in Noord-Ierland. Er bestaan ook stedelijke spoornetwerken in Belfast, 

Birmingham, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Londen, Manchester en Newcastle.  

 

Transport For London (TFL) is een lokale overheidsinstantie verantwoordelijk voor het Londense 

netwerk van de belangrijkste routes: 

1. de London Underground (vergelijkbaar met een metro, ook wel “Tube” genoemd),  

2. de London Overground (vergelijkbaar met een bovengrondse treinservice), en Docklands Light 

Railway (DLR) (een geautomatiseerd licht metrosysteem in de Docklands regio in Oost-Londen)  

3. TFL Rail dat deel uitmaakt van de Crossrail-service en bij opening de Elizabeth-line genoemd 

zal worden. 

4. TFL heeft de controle over trams, bussen en taxi’s, alsook fietsvoorzieningen en rivierdiensten 

in Londen, maar niet over de National Rail-diensten44.  

 

TFL is ook een van de grootste landeigenaars in Londen, met 2.306 hectare aan land en 

eigendommen. Een groot deel daarvan maakt deel uit van het operationele transportnetwerk, 

maar er zijn mogelijkheden om bepaalde terreinen te verkopen of te ontwikkelen (vb. huizenbouw).  

 

1. London Underground: 

In september 2021 werd Northern Line Extension (NLE) geopend. Dit is de eerste grote Tube-

uitbreiding in de 21e eeuw en speelt nu al een vitale rol in het verbeteren van transport ten 

zuiden van de rivier. Zo zijn er meer dan 250 metrostations ten Noorden van de rivier en slechts 

29 ten Zuiden ervan. De NLE tussen Kennington en Battersea zal de gebieden Vauxhall, Nine Elms 

en Battersea helpen om nieuwe banen te creëren en bijkomende huisvesting te bouwen. 

Het ontwerpen en de bouw hiervan gebeurt door een joint venture (JV) tusen Ferrovial 

Agroman & Laing O’Rourke. Tot voor kort was dit een deel van de stad dat voornamelijk 

bestond uit verloederde magazijnen, maar nu volledig onder handen werd genomen45. 

Zo vonden er enkele high-profile residentiële projecten plaats, zoals het converteren van 

het iconische Battersea Power Station, en werd de Amerikaanse ambassade er opgeleverd. 

Volksrepubliek China kocht de iconische Royal Mint Court-site op voor hun nieuwe ambassade. 

Met een oppervlakte van ongeveer 65.032m² wordt het een van de grootste ambassades ter 

wereld46. Er wordt ook geopteerd om de Bakerloo Line uit te breiden. Deze zou van Elephant & 

Castle (zone 1) naar Lewisham doorgetrokken worden via de Old Kent Road en New Cross 

Gate.47.  

 

2. London Overground:  

In 2019 werden gloednieuwe London Overground Trains in dienst genomen, de British Rail Class 

710. Deze zullen allen doorloopwagons, airco, live netwerkinformatie en verbeterde 

 
44 Transport For London, Improvements and projects http://tfl.gov.uk - geraadpleegd op 25/10/2019. 
45 Transport For London, Northern line extension https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-

projects/northern-line-extension - geraadpleegd op 20/08/2020. 
46 CBRE, New Chinese Embassy Site www.cbre.co.uk/services/business-lines/capital-markets/case-

studies/content/new-chinese-embassy-site-royal-mint-court - geraadpleegd op 25/10/2019. 
47 Transport For London, The Night Tube https://tfl.gov.uk/campaign/tube-improvements/what-we-are-doing/night-

tube?intcmp=22069 - geraadpleegd op 20/08/2020. 

https://tfl.gov.uk/
https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-projects/northern-line-extension
https://batterseapowerstation.co.uk/
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future/bakerloo-line-extension
http://tfl.gov.uk/
https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-projects/northern-line-extension
https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-projects/northern-line-extension
http://www.cbre.co.uk/services/business-lines/capital-markets/case-studies/content/new-chinese-embassy-site-royal-mint-court
http://www.cbre.co.uk/services/business-lines/capital-markets/case-studies/content/new-chinese-embassy-site-royal-mint-court
https://tfl.gov.uk/campaign/tube-improvements/what-we-are-doing/night-tube?intcmp=22069
https://tfl.gov.uk/campaign/tube-improvements/what-we-are-doing/night-tube?intcmp=22069
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toegankelijkheid hebben. De British Rail Class 710 voor het Londense Overground netwerk 

wordt gebouwd door Bombardier48.  

 

3. TFL Rail: 

 

Bron: BBC News, HS2 go-ahead controversial and difficult, admits Boris Johnson www.bbc.co.uk/news/business-

51461597 - geraadpleegd op 20/08/2020. 

 

Het grootste lopende transportproject is de ontwikkeling van Crossrail, ook wel de Elizabeth 

Line genoemd naar de koningin. De nieuwe spoorlijn, die momenteel door Crossrail Ltd wordt 

gebouwd en zich zal uitstrekken over meer dan 100 km, zal stoppen in 41 stations, en ook 

toegankelijk zijn voor mindervaliden. Om deze lijn te voltooien werden er al 42 km nieuwe 

tunnels onder Londen gegraven, 10 nieuwe stations gebouwd, en kregen 30 stations 

een upgrade. De lijn zal een paarse kleur krijgen (in Londen worden de metro- en treinlijnen 

onderscheiden door verschillende kleuren). Er wordt verwacht dat er jaarlijks 200 miljoen 

passagiers gebruik zullen van maken49. De Elizabeth Line, die net voor eind december 2018 zou 

geopend worden, liep heel veel vertraging op, maar men verwacht dat ze geopend zal worden 

in 202250.  

 

Na het afwerken van HS1 (Channel Tunnel Rail Link), die Londen met het Europese vasteland 

verbindt via de Eurotunnel, is men begonnen aan HS2.. Deze nieuwe hogesnelheidslijn zal 

Londen met de ‘Northern Powerhouse51’ verbinden via Birmingham en zal voor snelle, frequente 

en betrouwbare verbindingen zorgen tussen 8 van de 10 grootste steden in Groot-Brittannië; 

Birmingham, Londen, Leeds, Manchester, Liverpool, Sheffield, Edinburgh en Glasgow. 

Euston station zal het nieuwe eindstation van de nieuwe spoorweg in Londen worden 

(zie hierboven, projectgoedkeuringen). Dit project lag een tijd stil, maar kreeg in februari 2020 

dan toch opnieuw groen licht van Boris Johnson. Hij voegde er ook aan toe dat hij een fulltime 

minister zou aanstellen om toezicht te houden op het project en bekritiseerde het beheer van 

het project52. Er zijn ook plannen om een HS3-lijn te bouwen, die de naam Northern Powerhouse 

Rail (NPR) zou dragen en de steden Liverpool, Leeds en Manchester met Hull zou verbinden53.  

 
48 Transport For London, Improving London Overground https://tfl.gov.uk/modes/london-overground/improving-

london-overground - geraadpleegd op 20/08/2020. 
49 Crossrail, central and south east stations www.crossrail.co.uk/route/stations - geraadpleegd op 20/08/2020. 
50 Our plan to complete the Elizabeth Line www.crossrail.co.uk/project/our-plan-to-complete-the-elizabeth-line/ - 

geraadpleegd op 18/10/2021. 
51 Northern Powerhouse https://northernpowerhouse.gov.uk/ - geraadpleegd op 28/10/2019. 
52 Bron: BBC News, HS2 go-ahead controversial and difficult, admits Boris Johnson www.bbc.co.uk/news/business-

51461597 - geraadpleegd op 20/08/2020. 
53 BBC, George Osborne urges ‘HS3’ rail for northern England http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41007784 - 

geraadpleegd op 28/10/2019. 

http://www.bbc.co.uk/news/business-51461597
http://www.bbc.co.uk/news/business-51461597
https://tfl.gov.uk/modes/london-overground/improving-london-overground
https://tfl.gov.uk/modes/london-overground/improving-london-overground
http://www.crossrail.co.uk/route/stations
http://www.crossrail.co.uk/project/our-plan-to-complete-the-elizabeth-line/
https://northernpowerhouse.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/news/business-51461597
http://www.bbc.co.uk/news/business-51461597
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41007784
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4. Taxi’s, auto’s en bussen alsook fietsvoorzieningen, rivierdiensten en luchthavens 

TFL Official Taxi’s in Londen, hier ook wel Blackcabs genoemd, hebben heel wat te verduren 

gekregen met de opkomst van alternatieve dienstenaanbieders zoals Uber. Om tegemoet te 

komen aan gebruiksvriendelijkheid werden apps zoals Gettaxi (Gett) gecreëerd en accepteren 

alle taxi’s nu ook betalingen met de kaart54. Ook onthulde de London Electric Vehicle Company 

(LEVC) een nieuwe generatie van uitlaatgasloze BlackCabs, de TX555. Er werd £ 65 miljoen 

vrijgemaakt voor taxichauffeurs om hun voertuigen opnieuw uit te rusten. Momenteel worden 

de London-licensed taxi’s vrijgesteld van ULEZ-kosten. Andere Private Hire Vehicles (PHV’s) zoals 

Addison Lee en ook ‘ride sharing’ bedrijven zoals Uber vallen wel onder de nieuwe regeling. 

Voertuigen die geregistreerd zijn als ‘personenvervoer voor mensen met een beperking’ worden 

dan weer wel vrijgesteld van deze kost.  

 

Voor het autorijden in Greater Londen zijn 3 regelingen mogelijk voor u van belang; de Low 

Emission Zone (LEZ), Ultra Low Emission Zone (ULEZ) en de Congestion Charge. Meer informatie 

hieromtrent kunt u hier terugvinden. 

Op de Transport for London (TfL) website wordt gebruik gemaakt van een tool om 

de emissienormen van een voertuig te achterhalen. Indien het hier om een voertuig gaat dat in 

België geregistreerd is, dan kiest u voor de Non-UK optie. Afhankelijk van de uitstoot van 

het voertuig zult u al dan niet LEZ (en/of ULEZ) kosten moeten betalen. Sinds 8 april 2019 is er 

in het centrum van London een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) regulering van toepassing. 

Deze geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door (behalve de eerste kerstdag).  

Vanaf 25 oktober 2021 breidt de Ultra Low Emission Zone (ULEZ) uit van centraal Londen tot 

1  grotere zone, tot aan de North Circular Road (A406) en South Circular Road (A205). (de noord- 

en zuidringwegen zelf vallen niet onder de zone). Meer informatie vindt u hier.  

Het gebruik van zero emission capable (ZEC) voertuigen wordt door TFL gestimuleerd. Die werkt 

actief samen met hun partners om een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

(EV) te voorzien in Londen zodat men snel en efficiënt het voertuig kan opladen. 

Deze doelstellingen vallen onder het aanpakken van de luchtvervuiling in de Mayor's Transport 

Strategy.  

 

Het TFL busnetwerk vervoert jaarlijks zo’n 2,3 miljard passagiers. 12 zones buiten het centrum 

met een slechte luchtkwaliteit werden als ‘Low Emissions Bus Zones’ geïdentificeerd. Alle bussen 

die in deze zones rijden voldoen nu aan/of scoren beter dan de Euro VI standaarden. 

Ondertussen telt TFL 200 ‘groene’ bussen en elke enkeldeksbus die sinds 2020 aan de vloot 

werd toegevoegd is een zero emission bus. Veel van de elektrische bussen voorzien ook USB-

oplaadpunten voor de passagiers56. 

 

 
54 TFL, Accepting card payments https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/accepting-card-

payments?intcmp=38746 - geraadpleegd op 28/10/2019. 
55 LEVC, The London electric vehicle company unveils next generation zec black cab & announces further UK R&D 

investment www.levc.com/ 
corporate/news/the-london-taxi-company-unveils-next-generation-zec-black-cab-announces-further-uk-rd-
investment - geraadpleegd op 28/10/2019. 

56 Transport for London, Improving busses https://tfl.gov.uk/modes/buses/improving-buses?intcmp=42923 - 

geraadpleegd op 18/10/2021. 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/?intcmp=53502
https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/?intcmp=53502
http://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/pollution-and-air-quality/mayors-ultra-low-emission-zone-london
https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/accepting-card-payments?intcmp=38746
https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/accepting-card-payments?intcmp=38746
http://www.levc.com/corporate/news/the-london-taxi-company-unveils-next-generation-zec-black-cab-announces-further-uk-rd-investment/
http://www.levc.com/corporate/news/the-london-taxi-company-unveils-next-generation-zec-black-cab-announces-further-uk-rd-investment/
http://www.levc.com/corporate/news/the-london-taxi-company-unveils-next-generation-zec-black-cab-announces-further-uk-rd-investment/
https://tfl.gov.uk/modes/buses/improving-buses?intcmp=42923
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In de voorbije decennia is het aantal fietsers in de stad meer dan verdubbeld. Er worden 

stadsfietsen beschikbaar gesteld die gesponsord worden door de bank Santander. Deze hebben 

een rode kleur en kosten £ 2 per half uur57.  

Sinds kort zijn er ook elektrische fietsen en steps beschikbaar in de grote steden. Om de drukste 

plaatsen van Londen voor fietsers veiliger te maken werd een ‘Cycleways’ netwerk aangelegd. 

Onder deze term vallen de ‘Cycle Superhighways’ en de ‘Quietways’. Tegen 2024 wil TFL 450 km 

aan nieuwe Cycleways aanleggen zodat 28% van de Londenaren binnen een straal van 

400 meter van het netwerk wonen58. 

 

Uber sloot met Thames Clippers een partnership af voor rivierbootservices op de Thames rivier 

in de hoofdstad. Meer informatie vindt u hier. 

 

Luchthavens 

Er zijn veel regionale en internationale luchthavens, met Heathrow Airport als een van de drukste 

ter wereld. Het VK heeft ook een netwerk van havens. Voor het London Infrastructure plan 2050, 

zie Transport Supporting Paper.  

 

De laatste jaren werd er ook veel gesproken over het uitbreiden van de capaciteit van 

het luchtverkeer rondom Londen. Zowel de luchthaven van Heathrow als die van Gatwick zouden 

volgens de prognoses binnen enkele jaren uit hun voegen barsten. Het kabinet keurde de plannen 

voor het bouwen van een derde landingsbaan in Heathrow na veel controverse opnieuw goed. 

Deze zou in 2028 openen59.  

 

Uiteraard werden vele van deze plannen door de coronapandemie op ‘pauze’ gezet. Zo werd 

de tender voor een spoorverbinding met Heathrow t.w.v. £ 900 miljoen uitgesteld60. 

 
57 Hire a Santander Cycle in London https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles?intcmp=2295 - geraadpleegd op 

18/10/2021. 
58 TFL Cycle Superhighways https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways - geraadpleegd op 

18/10/2021. 
59 Plan overview www.heathrow.com/company/about-heathrow/expansion/plan-overview - geraadpleegd op 

18/10/2021. 
60 Heathrow’s £900m rail link bid delayed due to Covid-19 www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-

news/heathrows-rail-link-bid-delayed/82889 - geraadpleegd op 16/10/2020. 

https://www.thamesclippers.com/plan-your-journey/timetable
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/Transport%20Supporting%20Paper_3.pdf
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles?intcmp=2295
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways
http://www.heathrow.com/company/about-heathrow/expansion/plan-overview
http://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/heathrows-rail-link-bid-delayed/82889
http://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/heathrows-rail-link-bid-delayed/82889


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.12.2021 DE BOUWSECTOR IN HET VERENIGD KONINKRIJK pagina 43 van 74 

4.3 INDUSTRIEEL 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Project starts in deze sector waren dun gezaaid vergeleken met voorgaande jaren. Echter, 

de subsector ontwikkelingspijplijn doet het goed, met een toename van hoofdcontract-

toekenningen en goedkeuringen van gedetailleerde plannen. Grote projecten (ter waarde van 

£ 100 miljoen of meer) waren er, in tegenstelling tot vorig jaar en het jaar daarvoor, niet.  

 

Industriële hoofdcontracten stegen met 36% vergeleken met het voorgaande jaar en met 42% 

tegenover twee jaar geleden (totale waarde van £ 1.752 miljoen). De groei is vooral te wijten aan 

de gunning van grote projecten die £ 350 miljoen toevoegden, tegenover geen enkel gegund groot 

contact in de voorbije twee jaren.  

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/theglenigan-construction-review - 
geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Productie bracht een waarde van £ 379 miljoen voor de industriële project starts (goed voor 51% 

van de totale waarde) gedurende de 3 maanden tot augustus 2021. Dit betekende een daling van 

19% tegenover 2020 en van 35% ten opzichte van 2019. De magazijn- & logistiekproject starts zijn 

goed voor 1/3 van de sector starts ter waarde van £ 245 miljoen. 

Zoals bij de productie, is dit voor de magazijn- en logistiekproject starts een daling tegenover 

de voorbije twee jaar met respectievelijk 30% en 58%. 

http://www.glenigan.com/market_analysis/theglenigan-construction-review
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4.4 COMMERCIEEL 

Kantoorgebouwen 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Project starts voor kantoorgebouwen namen sterk af, maar tegelijkertijd namen 

de contracttoekenningen opnieuw toe. De enige groei kwam er door de grote project starts 

(minstens £ 100 miljoen in waarde), met een waarde van £ 950 miljoen steeg ze met 124% ten 

opzichte van vorig jaar. 

 

Planningsgoedkeuringen voor kantoren, met een totaalwaarde van £ 1.353 miljoen, daalden met 

44% tegenover het voorgaande jaar. De waarde nam echter met 14% toe in vergelijking met 

dezelfde periode in 2019. Dit is te wijten aan grote projectgoedkeuringen die met 104% toenamen 

ten opzichte van 2019. 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

Retail 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Nieuwe project starts liepen sterk terug tegenover de voorbije twee jaar. De goedkeuring van 

plannen daarentegen bleef stijgen, wat zorgt voor een veelbelovende ontwikkeling. Er waren geen 

grote project starts (met een waarde van £ 100 miljoen of meer), in vergelijking met de voorbije 

2 jaar. 

 

Project starts voor supermarkten, goed voor 65% van alle retailsector starts, namen met 8% toe 

tegenover vorig jaar en met een derde tegenover 2019. Ook project starts van tankstations en 

supermarktmagazijnen namen opnieuw toe tegenover de vorige jaren. 

 

Project starts van winkelcentra kennen een erg moeilijke periode met een daling van 90% 

tegenover vorig jaar en van 93% ten opzichte van 2019. 

 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Hotel & vrije tijd 

Project starts stegen ten opzichte 

van vorig jaar maar bleven ver 

achter op het niveau van 2019.  

 

Toekenningen van hotel- en 

vrijetijdscontracten namen sterk 

toe met 112% ten opzichte van 

vorig jaar en met 22% vergeleken 

met dezelfde periode in 2019 

(mogelijks te wijten aan 

het stimuleren van lokale 

vakanties door COVID-19), en 

waren  goed voor een waarde van 

£ 1.307 miljoen. 

 

 

 

 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021. 

 

 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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4.5 PUBLIEK 

Gezondheidszorg 

 

Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - geraadpleegd 

op 08/10/2021.  

 

Het zuidwesten was goed voor een kwart van al het gezondheidswerk met een waarde van 

£ 176 miljoen. Dit was 337% hoger dan vorig jaar en 169% hoger dan dezelfde periode in 2019. 

Er waren ook veel project starts in het zuidoosten, een stijging van 129% tegenover 2020 en 15% 

tegenover 2019 en goed voor £ 121 miljoen, wat 18% uitmaakt van de totale sector. Ook in 

het oosten van Engeland werd groei waargenomen tegenover de voorbije twee jaar. De waarde 

van het aantal project starts in het noordwesten bedroeg £ 101 miljoen en was goed voor 15% van 

de totale sector. ‘Health-starts’ in Londen, hadden een totaalwaarde van £ 30 miljoen, een forse 

daling ten opzichte van het voorgaande jaar (-83%), maar tegenover dezelfde periode in 2019 was 

het een stijigng met 81%. Bouwgoedkeuringen in de gezondheidszorg in de hoofdstad namen dan 

weer wel toe met 230% (goed voor £ 287 miljoen) ten opzichte van het vorig jaar (2020) en 494% 

vergeleken met dezelfde periode in 2019. 

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021.  

 

Onderwijs 

 
 

Ondanks een daling in projectstarts op nationaal vlak waren er enkele streken in het VK die het wel 

goed deden.  

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.12.2021 DE BOUWSECTOR IN HET VERENIGD KONINKRIJK pagina 51 van 74 

Zo was Schotland, goed voor 18% van de project starts in de sector. Deze kenden een groei van 

131% ten opzichte van het voorgaande jaar en 37% tegenover dezelfde periode in 2019. Wales deed 

het zelfs nog beter, met een verhoging van 171% tegenover 2020 en 138% van 2019, goed voor een 

totaal van £ 103 miljoen (9% van de sector). De project starts in de West Midlands, goed voor 10%, 

waren ook een lichtpuntje voor de sector. Ten opzichte van het voorgaande jaar was dit 

een stijging met 36% en een stijging met 48% vergeleken met 2019 (goed voor een totaal van 

£ 114 miljoen). De project starts voor onderwijs in het oosten van Engeland waren goed voor 

£ 170 miljoen, een toename met driekwart tegenover 2020 en 28% t.o.v. 2019 (goed voor 15% van 

alle sectorstarts in de sector). 

 

 

Bron: Glenigan Construction Review www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review - 

geraadpleegd op 08/10/2021.  

  

http://www.glenigan.com/market_analysis/the-glenigan-construction-review
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5. OPPORTUNITEITEN 

5.1 BOUWMATERIALEN 

 

Bron: Office for National Statistics: Construction statistics, Great Britain: 2019 

www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019, -  

geraadpleegd op 20/07/2021. 

 

Zoals eerder werd aangehaald, is er een stijgend handelstekort voor wat betreft bouwmaterialen 

binnen het VK. De grote vraag naar materialen in combinatie met een steeds groeiende bouwsector 

en een zwakke Pond zorgen voor interessante opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.  

 

Het handelstekort in bouwmaterialen en componenten daalde in 2019 met £ 152 miljoen tot 

£ 10.421 miljoen. De invoer blijft dan ook meer dan dubbel zo groot als de export. Voor meer details 

hieromtrent kunt u terecht op deze overheidswebsite. Gelieve op te merken dat deze data van 

voor COVID-19 en Brexit dateren. 

 

Marktbenadering: 

 

In 2018 werd NBS gelanceerd als online platform waar producenten van bouwmaterialen hun 

product kunnen laten specifiëren en zichtbaarheid op de markt creëren. Het is een wereldwijde 

geïntegreerde service voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de bevoorrading of 

de eigenlijke bouwfase. Deze service werd vroeger aangeboden door RIBA Insights en groeide uit 

tot een onafhankelijk platform, dat wel nog steeds met RIBA samenwerkt.  

 

  

http://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/2019
https://www.gov.uk/government/collections/building-materials-and-components-monthly-statistics-2012
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NBS is het enige platform dat producten zichtbaarheid kan geven in alle fases van de bouwtijdlijn. 

Het portaal verwijst door naar de RIBA Product Selector (1) , RIBA CPD (2), NBS National BIM Library 

(3) en NBS Plus (4). 

 

1. RIBA biedt verschillende manieren aan om uw bouwproduct bekendheid te geven binnen 

het VK. Een daarvan is hun Product Selector. Een bedrijf kan daar gratis contactgegevens, 

een logo, een link naar de website en beknopte informatie over een product toevoegen. 

Tegen betaling is het mogelijk om meer prominent aanwezig te zijn op de site en meerdere 

producten toe te voegen. Dit is niet de enige speler op de markt. Zo heeft The Building Centre 

een Specifinder. Deze is gratis voor de gebruiker, producenten moeten wel betalen. Ook Mixed 

Media Information (uitgever van Public Sector Build Journal en Future Constructor and 

Architect) heeft een online bibliotheek; Sustainable Building Products (SBP) Library. 

 

2. Het RIBA CPD Providers Network zou een ideale tool kunnen zijn voor Vlaamse bedrijven die 

hun (bouw)product op de Britse markt willen zetten. RIBA (Royal Institute of British 

Architecture) bestaat al sinds 1834 en wordt algemeen erkend als leidinggevende organisatie in 

het land. 

 

3. NBS (National Building Specification) is een gespecialiseerde aanbieder van technische 

informatie over bouwmaterialen gericht op personen werkzaam binnen de bouwsector (zowel 

architecten, aannemers, ontwerpers als ingenieurs). Het biedt tools aan voor architecten en 

specifiers, waaronder een ‘NBS National BIM Library’.  

 

4. Al meer dan 40 jaar is NBS het orgaan achter het erkende nationale standaardspecificatie-

systeem voor het VK. NBS Plus is het enige platform dat een bouwproduct op het ogenblik van 

specificatie binnen handbereik van decision makers plaatst.  

 

BIM (Building Information Modeling) is een digitaal model dat ervoor zorgt dat iedereen die aan 

een project werkt, gemakkelijk kan begrijpen wat er omgaat in het gebouw. Het digitale BIM model 

bevat alle informatie die nodig is om het gebouw te ontwerpen, te bouwen en achteraf te 

onderhouden. De informatie binnen het digitale model groeit naargelang het project tot stand 

komt en wanneer het gebouw in gebruik genomen wordt. Het is een model dat ervoor zorgt dat 

de gehele bevoorradingsketen op een heel precieze en digitale manier op de hoogte is van alle 

componenten van het ontwerp, zodat alles ook eerst getest kan worden vooraleer 

het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het gebruik van BIM wordt door de overheid in verschillende 

fases uitgerold, en is nu verplicht bij elk centraal toegewezen overheidsproject.  

 

Dit gebeurt in het kader van de ‘Digital Built Britain Strategy’. Deze maakt zelf ook deel uit van 

de ‘Industrial Strategy, Construction 2016 – 2020’. Het wordt gepromoot door UK BIM Alliance.  

 

De BIM Hub is een one-stop ecosysteem voor BIM- & AEC-bedrijven, individuen en groepen om 

sneller en betekenisvoller met elkaar te ageren. Het introduceert een nieuw paradigma in BIM en 

digital procurement door de producent en zijn producten/vaardigheden/diensten/expertise in 

contact te brengen met klanten en andere geïnteresseerde partijen.  

 

https://www.architecture.com/
http://www.ribaproductselector.com/
http://www.buildingcentre.co.uk/product_finder
http://www.sustainable-buildingproducts.com/index.php
http://www.sustainable-buildingproducts.com/index.php
http://www.ribacpd.com/
http://www.thenbs.com/
http://www.nationalbimlibrary.com/en-gb
https://manufacturers.thenbs.com/nbs-plus
http://www.ukbimalliance.org/
https://thebimhub.com/
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Het Department of Business, Energy en Industrial Strategy ging, om deze strategie uit te voeren, 

een partnership aan met de universiteit van Cambridge. Dit resulteerde in de oprichting van 

het Centre for Digital Built Britain.  

 

Alle producten die in deze NBS National BIM Library opgenomen zijn, voldoen aan de opgelegde 

standaarden en geven architecten en specifiers dus meteen een indicatie dat het hierin 

opgenomen product voldoet aan de eisen die ze moeten stellen. Meer dan 4000 architectenbureaus 

maken momenteel gebruik van deze online bibliotheek.  

 

Meer dan 3000 architectenbureaus zijn aangesloten bij, en dus officieel erkend door, RIBA. Om deze 

erkenning te behouden, moeten architecten jaarlijks minimum 35 uren CPD-training (Continuous 

Professional Development) volgen. Binnen het kerncurriculum zijn er 10 verschillende 

onderwerpen. Van elk van deze onderwerpen moeten de architecten minimum 2 uur volgen op 

jaarbasis, wat dus neerkomt op 20 van deze 35 uren61. Meer informatie hierover vindt u hier terug. 

 

Daarnaast publiceert Building Magazine ook een twintigtal keer per jaar een artikel (zowel in 

het tijdschrift als op hun website) getiteld: ‘what to specify’. Indien uw product aansluit bij 

een bepaalde categorie, volstaat het om een viertal weken voor publicatie een Engelstalig 

persbericht op te sturen naar newsdesk@assemblemediagroup.co.uk waarop uw product, indien 

goedgekeurd, kosteloos wordt opgenomen in dit artikel. Productie van bouwmaterialen in het VK 

is vrij beperkt. 

5.2 HUIZENBOUW 

De huizenmarkt is ‘booming’ business in het VK. Ten eerste is er momenteel een groot huizentekort, 

een feit waar de overheid structureel verandering wil in brengen. De overheid wil dit gaan 

aanpakken door: 

• meer grond beschikbaar te maken om op te bouwen; 

• ervoor te zorgen dat huizen sneller gebouwd kunnen worden; 

• de markt verder te helpen differentiëren door kleinere bouwbedrijven aan te moedigen; 

• en door verschillende maatregelen om het kopen van een huis betaalbaarder te maken voor 

huishoudens die momenteel uit de markt geprijsd worden62. 

 

Daarnaast is er ook een trend van renoveren en van het ombouwen van bestaande gebouwen. 

In het VK wordt momenteel veel belang gehecht aan het beter isoleren van de huizen, en 

het beperken van het energieverbruik en uitstoot. De huizenmarkt maakt dan ook inherent deel 

uit van de ‘Clean Growth Strategy’ die het Department for Business, Energy & Industrial Strategy 

(BEIS) ontwikkelde. Huizen vertegenwoordigen momenteel 13% van de Britse uitstoot (22% indien 

elektriciteitsverbruik meegerekend wordt). Dit is een afname met 17% sinds 1990. Deze terugval 

wordt toegeschreven aan een combinatie van betere en striktere standaarden, betere boilers en 

het gebruik van betere isolatie. Daarnaast worden huishoudens door middel van de ‘Domestic 

 
61 RIBA, CPD www.architecture.com/education-cpd-and-careers/cpd - geraadpleegd op 1/11/2019. 
62 Department for Communities and Local Government, Fixing our broken housing market 2017 - geraadpleegd op 

5/11/2019. 

http://www.cdbb.cam.ac.uk/
http://www.nationalbimlibrary.com/en-gb
https://cpduk.co.uk/news/construction-professionals-cpd-seminars#:~:text=CPD%20is%20the%20means%20by,current%20and%20future%20career%20progression.
mailto:newsdesk@assemblemediagroup.co.uk
http://www.architecture.com/education-cpd-and-careers/cpd
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Renewable Heat Incentive’ financieel ondersteund bij het aankopen van warmtepompen, biomassa 

boilers en zonneboilers.  

 

De overheid lanceerde ook een Green Homes Grant Scheme waarbij 2/3 van energie-efficiënte 

woningverbeteringen (zoals woningisolatie) door de overheid betaald zouden worden d.m.v.   

vouchers die tot £ 5.000 waard kunnen zijn. Kanselier Rishi Sunak lichtte de Green Homes Grant 

Scheme, ter waarde van £ 2 miljard toe, om te verzekeren dat de juiste isolatie voor huizen gebruikt 

wordt. Het maakt deel uit van een ruimer plan (£ 3 miljard) om de CO2-uitstoot in het VK te 

verminderen63. Meer informatie hieromtrent kunt u terug vinden op de website van de overheid: 

www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures.  

 

De overheid wil snel verandering brengen in het huizentekort, daarom wordt er meer en meer 

naar prefab en modulaire huizen gekeken. De snelheid waarmee op deze manier gebouwd kan 

worden, maar ook de kwaliteit die kan afgeleverd worden, worden als troeven aanschouwd64. 

Experts en woningbouwers gebruiken hiervoor ook de termen ‘off-site’ en ‘modular construction’, 

nieuwe buzzwoorden zonder slechte connotatie binnen de industrie65. 

 

Na het 50e World Economic Forum in Davos alsook COP 26 in Glasgow in 2021 werkt de hele wereld 

samen aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Elektrische auto's, hernieuwbare energie en 

recycling op industriële schaal zijn nu gebruikelijk, nu de wereld zich aanpast in de hoop  

een netto-nul economie (net-zero economy) te creëren, die de Britse regering wettelijk verplicht is 

te bereiken tegen 2050. 

5.3 INFRASTRUCTUUR EN RESICOM 

Infrastructuur in het VK biedt veel opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven door het grote aantal 

projecten en initiatieven van de overheid. Zo onthulde de overheid dat er 58 projecten in de pijplijn 

zitten voor de spoorverbeteringsplannen die een waarde hebben van £ 10 miljard66. In 2020 wordt 

er gerekend dat er zo’n £ 20 miljard aan spoorweginfrastructuur zal worden gespendeerd67.  

 

Door grote projecten zoals HS2 groeien ook plannen in het noorden van het VK. Zo is Manchester 

enorm aan het groeien en wil de stad meer jonge professionals aantrekken. De stad zet in op 

infrastructuur, kantoren en huizenbouw en wordt vandaag ook wel “Manc-Hattan” genoemd. ONS 

gaf aan dat de bouwproductie in het noordwesten in 2018 zo’n tien keer het nationale gemiddelde 

bedroeg, wat de regio een van de drukste in Europa maakt. Momenteel zijn er in Manchester heel 

 
63 Homebuilding, Insulation News: Vouchers up to £5.000 to be issued in England, Government to confirm 

www.homebuilding.co.uk/news/insulation-news-vouchers-up-to-pound5000-to-be-issued-in-england-government-to-
confirm - geraadpleegd op 20/08/2020. 

64 PSBJ, meeting the housing demand http://www.psbj.co.uk/features/from-the-magazine/talking-point/1625-mcavoy-

group-meeting-the-housing-demand - geraadpleegd op 6/11/2019. 
65 The Guardian, ‘UK housebuilding revolution’: £ 65,000 prefab homes go into production 

https://www.theguardian.com/society/2018/nov/30/uk-housebuilding-revolution-65000-prefab-homes-go-into-
production - geraadpleegd op 6/11/2019. 

66 New Civil Engineer, 58 projects named on £ 10bn rail enhancements pipeline www.newcivilengineer.com/latest/58-

projects-named-on-10bn-rail-enhancements-pipeline-16-10-2019 - geraadpleegd op 7/11/2019. 
67 New Civil Engineer, £ 20bn of rail schemes to be delivered in 2020 www.newcivilengineer.com/latest/20bn-rail-

schemes-to-be-delivered-in-2020-02-11-2019 - geraadpleegd op 7/11/2019. 

http://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures
http://www.homebuilding.co.uk/news/insulation-news-vouchers-up-to-pound5000-to-be-issued-in-england-government-to-confirm
http://www.homebuilding.co.uk/news/insulation-news-vouchers-up-to-pound5000-to-be-issued-in-england-government-to-confirm
http://www.psbj.co.uk/features/from-the-magazine/talking-point/1625-mcavoy-group-meeting-the-housing-demand
http://www.psbj.co.uk/features/from-the-magazine/talking-point/1625-mcavoy-group-meeting-the-housing-demand
https://www.theguardian.com/society/2018/nov/30/uk-housebuilding-revolution-65000-prefab-homes-go-into-production
https://www.theguardian.com/society/2018/nov/30/uk-housebuilding-revolution-65000-prefab-homes-go-into-production
http://www.newcivilengineer.com/latest/58-projects-named-on-10bn-rail-enhancements-pipeline-16-10-2019/
http://www.newcivilengineer.com/latest/58-projects-named-on-10bn-rail-enhancements-pipeline-16-10-2019/
http://www.newcivilengineer.com/latest/20bn-rail-schemes-to-be-delivered-in-2020-02-11-2019
http://www.newcivilengineer.com/latest/20bn-rail-schemes-to-be-delivered-in-2020-02-11-2019
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wat bouwprojecten aan de gang68. Projecten met residentiele woningen alsook commerciële 

panden worden lokaal ‘resicom’ genoemd.  

 

Door de enorme toename van thuiswerken (work from home) en de veronderstelling dat dit 

de ‘new normal’ zal worden en blijven, zagen we een afname in nieuwe kantoorontwikkelingen en 

staan veel (dure) huurkantoren leeg in plaatsen zoals Canary Wharf (Londen)69.  

 

Ook in Schotland gebeurt heel wat. Daar werd de Aberdeen Western Peripheral Route (AWPR) 

recent afgewerkt die het verkeer en dan vooral de files, in en rond het centrum verbetert. 

#GoNorthEast viert de betekenis, de schaal en de voordelen van de route, die onder de thema’s 

economie (#GoConnect), veiligheid (#GoSafer) en duurzaamheid (#Go Greener) vallen70.  

 

De Scottish Futures Trust (SFT), het onafhankelijke centrum van infrastructuurexpertise van 

de Schotse overheid, heeft haar nieuwste vijfjarenplan voor bedrijven gepubliceerd. Daarin wordt 

uiteengezet waaraan de overheid prioriteit gaat geven vanuit een visie op infrastructuur van 

wereldklasse voor de Schotse bevolking. Het plan vindt u hier terug. 

5.4 SMART & DIGITAAL 

In een industrie die toch tot voor kort maar weinig tot nog geen digitale revolutie kende, is 

mogelijk een kentering in zicht. Keith Waller, directeur ontwikkeling van de Construction 

Innovation Hub, kreeg van de overheid £ 72 miljoen om de constructie-industrie te transformeren 

op vlak van digitale ontwikkeling en geavanceerde productietechnologieën. Zijn visie? Een wereld 

waar hoofdaannemers werken met marges van 5% in plaats van 0,5%, architecten vrijgesteld 

worden van repetitieve productspecificaties opdat ze zich kunnen focussen op design en 

een overheid die aanbesteedt op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding en niet enkel kost.  

 

De overheid hoopt ermee op een digitaal geleide, productie-gerichte en samenwerkende 

bouwsector die samen werkt om koolstofuitstoot, tijd en kosten te doen afnemen alsook export 

te doen toenemen71.  

 

Productie in de constructie-industrie groeide voor COVID-19 jaarlijks met slechts 1%, dat is 

grotendeels te wijten aan het feit dat dit een van de minst gedigitaliseerde industrieën ter wereld 

is. Slechts 1% van inkomsten gaat naar onderzoek & ontwikkeling (O&O). Mocht constructie even 

productief worden als andere industrieën dan zou dit jaarlijks £ 1,24 triljoen kunnen toevoegen 

aan de wereldeconomie.  

 

De nood aan digitalisering van de constructie-industrie wordt door zo goed als elke speler op 

de markt erkend. Toch heeft de industrie het moeilijk met het aannemen, toepassen en 

 
68 Building, This is Manchester: What’s behind the city’s building boom? www.building.co.uk/focus/this-is-manchester-

whats-behind-the-citys-building-boom/5102434.article - geraadpleegd op 7/11/2019. 
69 London high-rise offices to suffer ‘dramatic’ dent in demand, say experts 

www.theguardian.com/business/2020/jun/23/experts-predict-decline-in-future-demand-for-city-skyscraper-offices - 
geraadpleegd op 9/10/2020. 

70 AWPR Go North East, A new perspective https://awprgonortheast.co.uk/ - geraadpleegd op 7/11/2019. 
71 Tom Campbell, Man on a mission, Building Magazine - Issue 22, vrijdag 07 juni 2019. 

https://www.scottishfuturestrust.org.uk/storage/uploads/corporateplan20192024.pdf
http://www.building.co.uk/focus/this-is-manchester-whats-behind-the-citys-building-boom/5102434.article
http://www.building.co.uk/focus/this-is-manchester-whats-behind-the-citys-building-boom/5102434.article
http://www.theguardian.com/business/2020/jun/23/experts-predict-decline-in-future-demand-for-city-skyscraper-offices
https://awprgonortheast.co.uk/
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implementeren van technologie in alle aspecten van de bouw. Er is een grote vraag naar 

overheidsstimuli om de terughoudende industrie tot digitalisering op te roepen. Onderzoek toont 

aan dat bijna de helft (44,3%) van de bouwbedrijven geen inzicht heeft in de prestatie van 

het bedrijf, noch zijn projecten. Professionelen in de sector verzamelen ofwel geen gegevens, of 

doen dit handmatig in plaats van digitaal. Het rapport; Unlock the Benefits of Going Digital in 

Construction vindt u hier.  

 

Een mooi voorbeeld van de mogelijkheden door digitalisering is een Digital Twin. De National 

Infrastructure Commission haalde de National Digital Twin (NDT) aan als een opportuniteit om 

£ 7 miljard per jaar extra aan voordelen in de Britse infrastructuursector te genereren. Een digitale 

tweeling is een soort van digitale kopie van een project. Zo kan men digitaal projecteren op grote 

schaal, wat de communicatie met alle partners vergemakkelijkt72. De digitale factoren kunnen 

allemaal afzonderlijk bekeken en bewerkt worden, zo worden mogelijke problemen online 

geïdentificeerd in plaats van on-site. Deze digitale tweeling kan ofwel een fysieke representatie 

van de buiten- of binnenkant van een gebouw zijn, alsook een intern systeem weergeven. 

Door real-time gegevens te verstrekken over de huidige staat en het gebruik, spelen digitale 

tweelingen een belangrijke rol bij het plannen en beheren van de belangrijkste bedrijfsmiddelen73. 

 

Daarnaast lijkt de industrie wel oor te hebben naar het gebruik van robots, drones en 3D printers 

om constructie efficiënter en creatiever aan te kunnen pakken. Tot nu toe zijn architecten telkens 

gelimiteerd geweest door wat bouwvakkers kunnen maken, met robotica in opmars wordt opeens 

veel meer mogelijk. Zo worden momenteel enkel rechte muren gebouwd, voor robots is 

het bouwen van een gebogen muur even gemakkelijk. Dit werd aangetoond in het DFAB House in 

Zürich, het eerste huis gebouwd door robots en praktisch onmogelijk te bouwen door mensen. 

Werven zijn geen ideale locatie voor hightech producten. Vandaar dat robots waarschijnlijk ‘off-

site’ de grootste toegevoegde waarde bieden. Het belangrijkste voordeel is de tijdbesparing. 

Een gemiddeld huis bouwen duurt gemiddeld minstens een jaar. Een prefab huis kan in principe 

de volgende dag geleverd worden.  

 

De combinatie van digitalisatie, het inzetten van drones en graafmachines is veelbelovend 

gebleken. Zo kon een BBC-journalist de proef op de som nemen in de Komatsu faciliteit in Durham. 

Die slaagde erin, zonder enige ervaring met dergelijke machines, een relatief vlak terrein de creëren, 

op de gewenste hoogte. De computer aan boord laat enkel graven toe op de opgegeven hoogte 

waardoor er nooit te diep gegraven wordt (onafhankelijk van hoe hard men ook aan de hendels 

trekt) en een drone houdt overzicht op het terrein en kan aflezen hoe veel en hoe diep op 

een bepaalde plaats al gegraven werd. Komatsu hoopt zichzelf hiermee te profileren als aanbieder 

van digital construction tools. Investeringsbank Goldman Sachs voorspelde dat de bouwindustrie 

de tweede grootste markt zal worden voor het gebruik van drones, enkel overtroffen door 

het leger74. 

 

 
72 CDBB, What is the National Digital Twin (NTD)? www.cdbb.cam.ac.uk/news/what-national-digital-twin-ndt - 

geraadpleegd op 7/11/2019. 
73 CDBB, Case study: Demonstrating the potential of digital twins 

www.cdbb.cam.ac.uk/CDBBResearchBridgehead/2019JanDTcase - geraadpleegd op 7/11/2019. 
74 BBC, The house the robots built, www.bbc.com/future/bespoke/the-disruptors/the-house-the-robots-built - 

geraadpleegd op 8/11/2019. 

http://www.infrastructure-intelligence.com/sites/default/files/article_uploads/Unlock%20the%20Benefits%20of%20Going%20Digital%20in%20Construction-WEB.pdf
http://www.cdbb.cam.ac.uk/news/what-national-digital-twin-ndt
http://www.cdbb.cam.ac.uk/CDBBResearchBridgehead/2019JanDTcase
http://www.bbc.com/future/bespoke/the-disruptors/the-house-the-robots-built
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Ook woningcorporaties beginnen hun weg te vinden in het gebruik van artificial intelligence (AI) 

(kunstmatige intelligentie) om kosten te verlagen en processen te stroomlijnen. Het nieuwe Go-to-

tool om klantenervaring en personeelstijd te optimaliseren is Robotic Process Automation (RPA). 

Dit instrument biedt een manier om efficiëntie te creëren in het beheer van sociale woningen. 

Uitgaven voor herstel en onderhoud in de industrie namen hierdoor af en contractbeheer en 

interne onderhoudswerkzaamheden verbeterden. Dit instrument laat toe efficiëntie te verhogen 

zonder te moeten inboeten op service75. 

 

Sommige bedrijven bewezen zichzelf wel al tech savvy genoeg te zijn om nieuwe producten op 

de markt uit te testen. Zo schakelde aannemer Galliford Try na een test met technologiebedrijf 

EAVE over naar digitale oorbeschermers die lawaaihotspots op verschillende locaties kunnen 

identificeren. Deze gebruiken een hear-through IoT technologie die toelaat geluiden in 

de omgeving te horen en tegelijkertijd bescherming bieden voor luide omgevingen. Deze werden 

gebruikt tijdens de werken op de Lincoln Eastern Bypass en nu ook op de sites rond de M176. 

 

Niet alleen ons bouwen moet slimmer worden, maar ook onze gebouwen zelf kunnen er nog op 

vooruitgaan. Voorbeelden gaan van het boeken van een meetingroom op een smartphone, 

gezichtsherkenning om binnengelaten te worden tot slimme ventilatie- en energiebesparende 

systemen. Smart Buildings maken gebruik van een combinatie van verschillende technologieën, 

geautomatiseerde controles en beslissingsondersteunende software die zorgen voor een snelle en 

responsieve omgeving. Vaak helpen ze bij het verbeteren van de efficiëntie en operationele 

effectiviteit van bouwsystemen zoals HVAC, terwijl ze ook de betrouwbaarheid en robuustheid 

verhogen. Dat resulteert in een lager energieverbruik en grotere operationele efficiëntie77. 

 

Er is ook een markt voor slimme energiemeters, waarvan er momenteel 14,3 miljoen geïnstalleerd 

werden. De overheid hoopt tegen 2024, 85% van de huizen hiervan te voorzien. Alhoewel het nog 

niet wettelijk verplicht is, hoopt de overheid dat mensen automatisch zullen overstappen naar dit 

smart systeem door de snelle stijging van energierekeningen en de ‘last’ van manuele 

meterlezingen78. Heel wat huizen met smartmeters ondervonden dat hun meter in dumb modus 

overging na het overstappen van energieleverancier. Deze domme smartmeters zorgden online 

voor heel wat commotie, en dus ook voor terughoudendheid om er al een aan te schaffen voor 

huizen die er nog geen hebben79.  

 

 
75 Building Construction Design, Robotics – the future of housing 

https://ukconstructionweek.inloop.com/en/article/40615/robotics-the-future-of-housing?referer=left-div - 
geraadpleegd op 7/11/2019. 

76 Construction Magazine, Galliford Try adopts smart digital ear defenders 

http://www.constructionmanagermagazine.com/news/galliford-try-adopts-smart-digital-ear-defenders - 
geraadpleegd op 7/11/2019. 

77 Building, Construction and property industry experts shared their views on the potential of smart buildings and 

how these opportunities might be realised. Jonathan Owen reports www.building.co.uk/focus/roundtable-building-
smart/5102427.article - geraadpleegd op 7/11/2019 

78 BBC, Smart meters will get to Star Trek phase, says minister www.bbc.co.uk/news/business-50232763 - geraadpleegd 

op 1/11/2019. 
79 Telegraph, Hallelujah! You’ll finally be able to demand a fix for your ‘dumb’ smart meter this Christmas 

www.telegraph.co.uk/bills-and-utilities/gas-electric/hallelujah-finally-able-demand-fix-dumb-smart-meter-christmas - 
geraadpleegd op 8/11/2019. 
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De Environmental Industries Commission (EIC) bracht een nieuw rapport uit: Strategy to reality: 

Getting smart cities to deliver for the environment. Daarin wordt geanalyseerd in welke mate 

steden gebruik maken van het potentieel van smart environmental opportunities. Het toont aan 

dat steden voor grote uitdagingen staan om hun milieuambities waar te maken. Het rapport kijkt 

daarnaast ook naar stedelijke recyclingpercentages en luchtvervuiling80. 

 

Het wegennetwerk zag zowel in Europa als in het VK een overgang naar smart motorways. 

Deze kregen in het VK veel kritiek en media-aandacht wegens onduidelijkheid en onveiligheid. 

Vooral het gebruik van dynamische vluchtstroken op de autosnelweg komt onder vuur te liggen. 

Hierdoor vergroot men de rijbaancapaciteit met 33% en kan het verkeer vlotter rijden. 

Met het optioneel wegvallen van de vluchtstrook werden Emergency Refuge Areas (ERA) 

toegevoegd aan de rijbaan, maar deze bleken onvoldoende om enkele dodelijke ongevallen te 

vermijden81.De overheid lanceerde daarom een dringend onderzoek naar de effectiviteit van 

deze slimme wegen, maar garandeerde dat slimme snelwegen ‘even veilig of veiliger zijn dan 

conventionele snelwegen’82. Een kaart met overzicht voor het Smart Motorways Network in 

Engeland vindt u hier terug.  

5.5 TOEKOMSTIGE PROJECTEN  

Hier kunt u aanvullend een overzicht terugvinden van de meest recente top 100 bouwprojecten 

om aan deel te nemen in het VK, uitgebracht door Glenigan. Hieronder vindt u de top 2021 

bouwprojecten in het VK, gerangschikt volgens de projectwaarde: 

 

1. Project Euston HS2 (£ 2.200 mln) 

HS2 zal het aantal zitplaatsen op treinen vanuit Euston station tijdens de piekuren meer dan 

verdubbelen en zo ruimte vrijmaken op de westkustlijn voor meer lokale en langeafstandsdiensten 

naar plaatsen zoals Watford, Northampton en Milton Keynes.  

 

2. Project HS2 Northolt Tunnels (£ 1.400 mln) 

De Northolt-tunnel, de tweede langste tunnel van de Phase One-route, zal passagiers vervoeren 

van station Old Oak Common naar West Ruislip.  

 

3. Project The Stag Brewery regeneration (£ 1.250 mln) 

Dit mixed-use scheme in Londen omvat nieuwe woningen, kantoren, winkels, een school, groene 

openbare ruimten en een betere verbinding met de Thames rivier. 

 

 
80 Infrastructure Intelligence, Cities are missing smart environmental opportunities, says new EIC 

reporthttp://www.infrastructure-intelligence.com/article/nov-2019/cities-are-missing-smart-environmental-
opportunities-says-new-eic-report - geraadpleegd op 7/11/2019. 

81 New Civil Engineer, Highways England ordered to reveal smart motorway safety details 

https://ukconstructionweek.inloop.com/en/article/41208/highways-england-ordered-to-reveal-smart-motorway-
safety-details?referer=left-div - geraadpleegd op 7/11/2019. 

82 Inews, Government launches urgent review into smart motorways amid safety concerns https://inews.co.uk/inews-

lifestyle/cars/government-launches-urgent-review-into-smart-motorways-amid-safety-concerns-819227 - 
geraadpleegd op 8/11/2019. 

http://eic-uk.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Strategy-to-Reality.pdf
http://eic-uk.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Strategy-to-Reality.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836639/BHM17_0054_MGW.PDF
https://www.glenigan.com/top-100-construction-projects-2021/
http://www.infrastructure-intelligence.com/article/nov-2019/cities-are-missing-smart-environmental-opportunities-says-new-eic-report
http://www.infrastructure-intelligence.com/article/nov-2019/cities-are-missing-smart-environmental-opportunities-says-new-eic-report
https://ukconstructionweek.inloop.com/en/article/41208/highways-england-ordered-to-reveal-smart-motorway-safety-details?referer=left-div
https://ukconstructionweek.inloop.com/en/article/41208/highways-england-ordered-to-reveal-smart-motorway-safety-details?referer=left-div
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/cars/government-launches-urgent-review-into-smart-motorways-amid-safety-concerns-819227
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/cars/government-launches-urgent-review-into-smart-motorways-amid-safety-concerns-819227


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.12.2021 DE BOUWSECTOR IN HET VERENIGD KONINKRIJK pagina 60 van 74 

4. Project Elephant & Castle Town Centre - Phase 2 (£ 1.000 mln) 

Deze herontwikkeling zal een openlucht en autovrij stadscentrum creëren dat onderwijs, winkels, 

restaurants en recreatie alsook nieuwe woningen en werkruimte samenbrengt, en houdt eveneens 

een belangrijke verbetering van het lokaal openbaar vervoer in. 

 

5. Project HS2 Chiltern & Colne Valley (£ 965 mln) 

De Chilterns-tunnel is de langste tunnel op de HS2-route. De twin-bore tunnel is 10 mijl lang en zal 

passagiers onder de Chiltern Hills vervoeren.  

 

6. Project Dogger Bank A (£ 900 mln) 

Doggersbank Windpark is een offshore windpark dat in drie fasen wordt ontwikkeld - Doggersbank 

A, B en C - gelegen tussen 130-190 km van de noordoostkust van Engeland. Samen zouden ze 

het grootste offshore windpark ter wereld worden. 

 

7. Project Northern Estate Programme (£ 800 mln) 

Het Northern Estate-programma omvat de renovatie en ontwikkeling van meerdere monumentale 

gebouwen van klasse I, II en II* in Whitehall die kantoorruimte bieden aan het Lagerhuis.  

 

8. Fase 1 Gateway Energy Centre (£ 680 mln) 

InterGen stelt de ontwikkeling van een moderne, flexibele 900MW gasgestookte 

elektriciteitscentrale voor in het London Gateway Logistics Park, naast de London Gateway Port 

ten noorden van de Thames. 

 

9. Project Durieshill, Stirling (£ 650 mln) 

De Stirling Council keurde Springfield Properties’ plannen goed voor de bouw van een 'superdorp' 

tussen Plean en Bannockburn. Naast 3.000 nieuwe woningen en flats komen er een zorgcentrum, 

een business park, 15 winkels en andere commerciële units, geconcentreerd rond een autovrij plein. 

 

10. Kings Lynn B (£ 600 mln) 

Het King's Lynn Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Station Project heeft een capaciteit 

van 382 MW. EP UK Investments stelt voor een elektriciteitscentrale tot 1.700 MW op de locatie te 

bouwen. 

6. OPDRACHTEN BINNENHALEN  

In het beleidsdocument ‘Construction Sector Deal’ verklaart de Britse regering dat de bouwsector 

een omzet heeft van £ 370 miljard (€ 408 miljard). Als een van 's werelds grootste bouwmarkten, 

in een open markteconomie, biedt de industrie aanzienlijke kansen voor internationaal gevestigde 

bouwbedrijven die willen exporteren naar het VK.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/construction-sector-deal/construction-sector-deal
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Om up-to-date te kunnen blijven reiken we u graag onderstaande bedrijven/instanties/ 

verenigingen/federaties/ … aan: 

 

• Evaluatie van de bouwmarkt en de economie:  

Barbour ABI is een van de toonaangevende leveranciers van bouwprojectgegevens in het VK. 

Maandelijkse produceren ze een analyse van de markt die een uitgebreid overzicht geeft van 

de huidige en voorspelde activiteit per bouwonderdeel. Deze worden als volgt ingedeeld: 

residentieel (residential), infrastructuur (infrastructure), commercieel en winkels (commercial & 

retail), hotel, vrije tijd & sport (hotel, leisure & sport), industrieel (industrial), medische 

gezondheid (medical & health) en opleiding (education). 

 

• Index voor inkoopmanagers in de bouw: 

Economische voorspellers Markit en The Chartered Institute for Purchasing and Supply (CIPS) 

produceren de maandelijks Purchasing Managers’ Index (PMI) voor de bouw in het VK.  

 

• Onderzoek naar toekomstige trends: 

The Royal Institute of British Architects (RIBA) produceert deze maandelijkse enquête waarin 

de zakelijke trends die het architectenberoep beïnvloeden en het toekomstgerichte sentiment 

van architecten zelf worden gevolgd. Aangezien de huidige werklast van architecten een goede 

voorspeller is van toekomstige bouwactiviteiten, biedt deze RIBA-enquête een belangrijke 

barometer voor alle subsectoren van de industrie. 

 

• Onderzoek naar de staat van de handel: 

Een belangrijke vakvereniging in het VK voor fabrikanten/leveranciers van bouwproducten is 

de Construction Products Association (CPA). Onder haar activiteiten publiceert zij elk kwartaal 

een State of Trade Survey.  

 

Op het vlak van infrastructuur is de Britse overheid uiteraard de belangrijkste opdrachtgever. 

Dit kan zowel de federale overheid zijn, maar ook lokale overheden of lokale agentschappen. 

Voor de grotere projecten worden er verzelfstandigde agentschappen opgericht (denk dan aan 

HS2 Ltd, Crossrail Ltd, etc.). 

Binnen de Britse overheid bestaat een sterke tendens om aanbestedingen elektronisch te laten 

verlopen. ‘The Crown Commercial Service’ is een uitvoerend agentschap van 

de regeringsadministratie (Cabinet Office) en de grootste aankooporganisatie (Professional 

Buying Organisation) in het VK. Deze dienst biedt diverse centrale en lokale 

overheidsdepartementen de mogelijkheid om het gros van hun aankopen elektronisch te laten 

verlopen. Meer informatie kan u vinden op deze website. Daarnaast is het ook mogelijk om alle 

plannen in te kijken die nog goedgekeurd moeten worden. Kijk hiervoor op Infrastructure 

Planning Portal.  

 

CompeteFor is een website bedoeld voor opdrachtgevers en uitvoerders (buyers en suppliers) 

om elkaar te vinden en de opdrachtgevers te helpen bij het opstellen van een shortlist van 

leveranciers, welke vervolgens via normale tenderprocedures kunnen meedingen voor 

contracten. CompeteFor is in het leven geroepen voor de Olympische Spelen in 2012, maar 

wordt nu nog steeds gebruikt voor bijvoorbeeld Crossrail. 

http://www.barbour-abi.com/
https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases
https://www.cips.org/supply-management/tag/markitcips-uk-construction-purchasing-managers-index/?page=1
https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-landing-page/future-trends-survey-2020
https://www.constructionproducts.org.uk/publications/economics/state-of-trade-survey/state-of-trade-survey-2020-q2/
https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/
http://www.granddesignsmagazine.com/
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In het VK geldt dat veel van de projecten door private partijen worden ontwikkeld en 

uitgevoerd en deze zetten zelf offertes uit voor onderdelen van de werkzaamheden. Deze zijn 

te vinden via portals zoals Tenders Direct. Het uitschrijven van offertes wordt soms door lokale 

overheden vermeden, doordat ze zich inschrijven in publieke raamwerken. Meestal gaat het hier 

om kleinere overheden, die de mankracht niet hebben, noch de koopkracht om een goed 

contract te kunnen afdwingen.  

 

BIP Solutions geeft trainingen aan bedrijven die aanbestedingen willen binnenhalen. 

De opleiding omvat uitleg over het hele proces dat bij aanbestedingen doorlopen wordt (van 

de voorbereiding voor het behalen van bepaalde certificaten tot het vinden van geschikte 

opportuniteiten in het VK). De opleiding kan dus een ideaal startpunt zijn voor Vlaamse 

bedrijven die hun eerste stappen willen zetten in het VK.  

 

Deze kleinere lokale overheden gaan dan aankloppen bij publieke sector “buying groups”. 

Een goed voorbeeld daarvan is ESPO. Deze schrijven zelf algemene tenders uit die voldoen aan 

de Britse en Europese wetgeving. Ondernemingen die deze tender ‘binnenhalen’, komen dan 

voor een aantal jaren terecht op een supplier list, waaruit deze lokale overheden dan kunnen 

gaan sourcen, zonder zelf een tender te moeten uitschrijven.  

 

Voor hulp bij het binnenhalen van aanbestedingen kunt u ook contact opnemen met AmBid. 

AM Bid zijn biedings-, voorstel- en aanbestedingsdeskundigen die 80% + biedingspercentages 

behalen voor lokale, regionale en nationale organisaties. Op hun website vonden we ook 

volgend artikel terug: 10 Bid Trends for the Construction Sector in 2020.  

 

Indien u hier meer info over had gewenst kunt u Andrew Morrison contacteren met de groeten 

van Flanders Investment & Trade, Londen. 

 

Contact: Andrew Morrison, Founder & Business Development Director 

Mob: +44 (0)75 0752 3920 

Email: andrew@ambid.co.uk  

7. WETTELIJK KADER 

Het VK bestaat uit 4 verschillende jurisdicties (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), die 

elk een apart parlement hebben. Hoewel het algemeen budget in Londen bepaald wordt, heeft elk 

parlement (‘devolved assembly’) bepaalde bevoegdheden inzake huisvesting, onderwijs en 

gezondheid. Dit zorgt ervoor dat elke regio vrij is om een ander beleid te voeren voor wat betreft 

huizenbouw of het bouwen van scholen en ziekenhuizen. Schotland heeft daarnaast sinds jaar en 

dag een eigen rechtssysteem, wat betekent dat het controlesysteem voor gebouwen er op een heel 

ander beleidskader rust dan de rest van het VK.  

 

Indien u zou wensen op de Britse markt actief te worden als aannemer of onderaannemer is 

het ook belangrijk op de hoogte te zijn van het Construction Industry Scheme (CIS). Dit is een wet 

http://www.cic.org.uk/
https://www.bipsolutions.com/
http://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO-Supplier
http://www.ambid.co.uk/
http://www.ambid.co.uk/2019/12/10-bid-trends-for-the-construction-sector-in-2020
mailto:andrew@ambid.co.uk
http://www.gov.uk/what-is-the-construction-industry-scheme
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opgelegd door de overheid, waarbij door de aannemer een deel van de betaling aan een eventuele 

onderaannemer ingehouden wordt, waarop deze rechtstreeks wordt doorgestort aan het Britse 

ministerie van Belastingen & Douane, zijnde HM Revenue & Customs (HMRC). Deze betaling wordt 

aanzien als een voorschot op de belastingen en sociale zekerheid die de onderaannemer moet 

betalen. Aannemers moeten zich vooraf registreren hiervoor. Voor onderaannemers is 

deze registratie niet verplicht.  

 

Indien u meer hulp wenst om u aan te melden bij dit schema kunt u altijd contact opnemen met 

de Belgian Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC). Dit is een ledenorganisatie die onder andere 

de loonadministratie verzorgt voor verschillende Belgische bedrijven actief in het VK.  

 

Daarnaast kunnen ze u ook bijstaan in legale zaken. De BLCC heeft behalve een boekhouder ook 

een jurist in dienst: de heer Philippe Sauvage.  

 

Let wel: In tegenstelling tot Flanders Investment & Trade - een gratis overheidsdienst - rekent 

de BLCC wel kosten aan voor geleverde diensten. 

 

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC) 

Westwood House 

Annie Med Lane 

South Cave HU15 2HG 

UK 

Tel: +44 (0)20 7127 4292 

Email: info@blcc.co.uk  

Website: www.blcc.co.uk  

 

Contact: Michel Vanhoonacker, Chairman 

Email: mvanhoonacker@blcc.co.uk  

 

The BLCC has been the trusted one-stop shop for successfully conducting business in the UK 

since 1890. As a private not-for-profit business organisation, we help over 250 companies 

annually exporting and investing in the UK. This includes sole traders, multinationals, start-ups 

and well-established companies. 

  

http://www.constructionline.co.uk/static/
http://www.govopps.co.uk/
mailto:mvanhoonacker@blcc.co.uk
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8. VAKVERENIGINGEN 

Royal Institute of British Architecture (RIBA)  

66 Portland Place  

London W1B 1AD  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 7580 5533  

Email: info@riba.org  

Website: www.architecture.com  

 

‘The RIBA is a global professional membership body driving excellence in architecture. We serve 

our members and society in order to deliver better buildings and places, stronger communities 

and a sustainable environment.’  

 

Construct UK 

RMBC, Unit 12 

Mountfield Road 

New Romney 

Kent TN28 8LH 

UK 

 

Tel: +44 (0)330 133 0019 

Email: info@constructuk.com  

Website: www.constructuk.com  

 

‘Established in 2002, Construct UK provides an impartial, comprehensive, unique and up-to-date 

compendium of construction-specific information compiled to support the activities of the 

industry’s sales and marketing professionals.’  

 

Builders Merchants Federation (BFM) 

1180 Elliott Court 

Herald Avenue 

Coventry CV5 6UB  

UK 

 

Tel: +44 (0)2476 854980 

Email: info@bmf.org.uk  

Website: www.bmf.org.uk  

 

‘The Builders Merchants Federation (BMF) is the only organisation that represents and protects 

the interests of builders merchants, plumbing, heating, roofing, decorative and timber merchants 

and their suppliers in the UK and Ireland. We are the authoritative voice for the building materials 

distribution sector, conveying the views and issues that face merchants and suppliers, to the 

widest possible audience.’ 

mailto:info@riba.org
http://www.architecture.com/
mailto:info@constructuk.com
http://www.constructuk.com/
mailto:info@bmf.org.uk
http://www.bmf.org.uk/
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Home Builders Federation (HBF) 

HBF House  

27 Broadwall  

London SE1 9PL  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 7960 1600  

Email: info@hbf.co.uk  

Website: www.hbf.co.uk  

 

‘HBF works with Government and stakeholders to develop housing policy in the UK. Membership 

gives companies a voice on current issues through inclusive and specialist representation and 

access to up to date information on policy development.’ 

 

National Federation of Builders (NFB)  

Elizabeth House  

8A Princess Street 

Knutsford 

Cheshure WA16 6DD  

UK  

 

Tel: +44 (0)3450 578 160  

Email: info@builders.org.uk  

Website: www.builders.org.uk  

 

‘The National Federation of Builders (NFB) represents small to medium-sized builders, contractors 

and house builders across England and Wales. As one of the UK’s longest standing trade bodies, it 

was created to represent the building profession and to promote conditions its members need to 

thrive and contribute to the economic success of the UK.’  

 

Construction Industry Council  

The Building Centre  

26 Store Street  

London WC1E 7BT  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 7399 7400  

Email: enquiries@cic.org.uk  

Website: www.cic.org.uk  

 

‘The Construction Industry Council (CIC) is the representative forum for the professional bodies, 

research organisations and specialist business associations in the construction industry.’ 

 

 

 

 

mailto:info@hbf.co.uk
http://www.hbf.co.uk/
mailto:info@builders.org.uk
http://www.builders.org.uk/
mailto:enquiries@cic.org.uk
http://www.cic.org.uk/
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Federation of Master Builders  

David Croft House  

25 Ely Place  

London EC1N 6TD  

UK 

 

Tel: +44 (0)330 333 7777  

Email: reception@fmb.org.uk  

Website: www.fmb.org.uk  

 

‘The Federation of Master Builders is the largest trade association in the UK construction industry, 

representing thousands of firms in England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Established in 

1941 to protect the interests of small and medium-sized (SME) construction firms, the FMB is 

independent and non-profit making, lobbying for members' interests at both the national and 

local level.’ 

 

Construction Products Association (CPA) 

The Building Centre 

26 Store Street 

London WC1E 7BT 

UK 

 

Tel: +44 (0)20 7 323 3770  

Email: jeff.may@constructionproducts.org.uk  

Website: www.constructionproducts.org.uk  

 

‘The Construction Products Association represents the UK's manufacturers and distributors of 

construction products and materials. The sector directly provides jobs for 313,000 people across 

21,000 companies and has an annual turnover of more than £ 50 billion.’  

 

Construction Equipment Association (CEA) 

Unit 19 Omega Business Village 

Thurston Road  

Northallerton DL6 2NJ 

UK 

 

Tel: +44 (0)20 8253 4502 

Email: info@thecea.org.uk  

Website: www.thecea.org.uk  

 

‘The Construction Equipment Association (CEA) is the trade association that represents the UK 

construction equipment sector - and is recognised by HM Government as the voice of our industry. 

We are represented in Brussels - as active members of the Committee for European Construction 

Equipment (CECE) - and our influence is felt worldwide through our technical, regulatory and 

international trade work.’  

 

mailto:reception@fmb.org.uk
http://www.fmb.org.uk/
mailto:jeff.may@constructionproducts.org.uk
http://www.constructionproducts.org.uk/
mailto:info@thecea.org.uk
http://www.thecea.org.uk/
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Constructing Excellence  

Bucknalls Lane  

Garston  

Watford WD25 9XX  

UK  

 

Tel: +44 (0)3330 430 643  

Email: helpdesk@constructingexcellence.org.uk  

Website: www.constructingexcellence.org.uk  

 

‘Constructing Excellence is a platform for industry improvement to deliver excellence for clients, 

industry and users through collaborative working. We are funded and governed nationally by 

corporate membership from leading edge clients, contractors, consultants, manufacturers and 

others committed to improving the industry’s performance. Constructing Excellence was formed 

in 2003 when the following bodies merged: Reading Construction Forum, Design Build Foundation, 

Construction Best Practice Programme, Movement for Innovation, Local Government Task Force, 

Rethinking Construction, BE, Construction Clients Group.’  

 

The Building Centre 

Store Street  

London WC1E 7BT  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 7692 4000  

Email: info@buildingcentre.co.uk  

Website: www.buildingcentre.co.uk  

 

‘The Building Centre exists to promote innovation in the built environment. First established in 

1931, the organisation has since developed to become a not-for-profit dedicated to providing 

education, information and inspiration to all sectors of the built environment as well as the 

general public.’  

 

Electrical Contractors’ Association (ECA)  

Lincoln house  

137-143 Hammersmith Road  

London W14 0QL  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 7313 4800  

Email: contact via http://www.eca.co.uk/contact-us  

Website: www.eca.co.uk  

 

‘Founded in 1901, the Electrical Contractors’ Association (ECA) is the UK’s leading trade association 

that represents and supports the interests of businesses involved in all aspects of electrical and 

electrotechnical design, installation, inspection, testing, maintenance and monitoring across 

England, Wales and Northern Ireland.’  

mailto:helpdesk@constructingexcellence.org.uk
http://www.constructingexcellence.org.uk/
mailto:info@buildingcentre.co.uk
http://www.buildingcentre.co.uk/
http://www.eca.co.uk/contact-us
http://www.eca.co.uk/
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9. VAKBEURZEN & CONFERENTIES 

UK Construction Week (UKCW) 

3 – 5 mei 2022, (ExCel, Londen) 

4 – 6 oktober 2022, (NEC, Birmingham)  

Website: www.ukconstructionweek.com  

 

UK Construction Week (UKCW) will stage London and Birmingham editions in 2022 to capitalise 

on Government construction commitments. UK Construction Week has been awarded to the ‘Best 

UK Tradeshow by the Association of Event Organisers’ in 2020. The judges said this was 

an outstanding entry which demonstrated the positive success of several new initiatives and 

sustainable procedures. 

 

 

Futurebuild (ExCel, Londen) 

1 – 3 maart 2022 

Website: www.futurebuild.co.uk  

 

Net zero pioneer Futurebuild, brings together the brightest minds, the disruptive thinkers and 

most exciting innovators to transform the industry. The curated exhibition showcases 

manufacturers and suppliers of the most innovative technology, products and services from 

the built environment and our industry renowned knowledge programme sees the most influential 

thought leaders and pioneering thinkers take the stage to address the industry’s most pressing 

issues. 

 

The UK Concrete Show (NEC, Birmingham) 

5 – 6 mei 2022  

Website: www.concreteshow.co.uk  

 

Design, manufacture, specifying, site installation, testing, maintaining, repairing… it’s YOUR show! 

If you have anything to do with concrete, you can’t afford to miss The UK CONCRETE Show 2022 - 

and to celebrate with us, our 10th Anniversary. The show has grown over the years to be Europe’s 

largest specialist concrete event and is attended by specialists from all over the world. 

 

National Construction Expo (Arena MK, Milton Keynes) 

23 september 2022 

Website: www.nationalconstructionexpo.co.uk  

 

Attracting major stakeholders alongside building industry professionals, this event is all about 

how the construction industry can help modern Britain meet future challenges. It looks at 

the innovative technologies and techniques that can create the sustainable infrastructure and 

buildings the country needs, through a dynamic conference programme of talks, seminars and 

workshops. The focus is on digital technologies, including BIM; offsite and innovative 

manufacturing technologies; energy systems and storage for greater sustainability; construction 

4.0 and AI; approaches to whole life asset performance, and much more. 

http://www.ukconstructionweek.com/
http://www.futurebuild.co.uk/
http://www.concreteshow.co.uk/
http://www.nationalconstructionexpo.co.uk/
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The Offsite Show (ExCel, Londen) 

3 – 5 mei 2022 

Website: www.offsiteshow.com  

 

For two crucial days, the offsite industry comes together in one place. This is the ideal opportunity 

to discover all the latest developments in designs, products and materials and to network with 

other professionals. The show will present a full seminar programme, including CPD-accredited 

talks, and over 100 exhibitors representing a wide range of product groups and services.  

 

Homebuilding and Renovating Show 

24 – 27 maart 2022, Birmingham 

21 – 22 mei 2022, Glasgow 

25 – 26 juni 2022, Surrey 

30 september – 2 oktober 2022, Londen 

15 – 16 oktober 2022, Edinburgh 

Website: www.homebuildingshow.co.uk  

 

Self-build specialists, renovation experts and leading brands are all under one roof at 

the Homebuilding & Renovating Show in London. Discover the latest products, understand how 

to maximise your budget or seek an architect's opinion. From small plots to big builds, 

the Homebuilding & Renovating Show is the place to pick up tools and tips from the brightest and 

best in the business. 

 

Grand Designs Live  

30 – 8 mei 2022 (ExCel, Londen) 

5 - 9 oktober 202 (NEC, Birmingham) 

Website: www.granddesignslive.com  

 

Inspiring self-builders and renovators to create the home of their dreams, the iconic Grand Designs 

brand brings together the much-loved Channel 4 TV series, magazine, as well as the bi-annual 

Grand Designs Live events. Located at London’s Excel and Birmingham’s NEC, Grand Designs Live 

features the latest in ideas, innovation and home project guidance. Visitors can find an array of 

exhibitors, experts and live talks, across four unique Project Zones; Build, Kitchens & Bathrooms, 

Gardens and Interiors. 

 

Essential Install Live (EI Live) (Farnborough Exhibition Centre, Farnborough) 

Datum 2022 nog niet gekend 

Website: www.eiliveshow.com  

 

Marking its tenth year in the market, EI Live! is returning with an expanded format covering three 

related and inter-connected sectors giving exhibitors and visitors a unique opportunity to explore 

existing relationships fully, but also create brand new ones. Following recent developments, 

the decision has been made to move EI Live! to the new dates of September 29 – 30, 2021. All other 

aspects of the show will remain the same and the show team is also looking into moving 

the presentation of the Smart Building Awards to during EI Live! to September 2021. 

http://www.offsiteshow.com/
http://www.homebuildingshow.co.uk/
http://www.granddesignslive.com/
http://www.eiliveshow.com/
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Visitor registration will open again soon. A September date also gives us more time to increase 

the footprint of EI Live! even further, and gives us time to put more visitor attractions in place 

and also increase the visitor offering across the show. EI Live! 2021 will cover home automation, 

entertainment, and AV systems, but also encompass commercial building automation and AV as 

well as smart products from the world of electrical contracting.  

10. VAKTIJDSCHRIFTEN 

Building Magazine  

64 High Street 

Wanstead  

London E11 2RJ  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 8955 7078  

Website: www.building.co.uk  

 

Contact: Andrew Bracey, Head of Media SalesMob: +44 (0)7920 234 478 

Email: andrew.bracey@assemblemediagroup.co.uk 

 

For more than 170 years, Building has been an information pioneer for the construction industry, 

bringing unrivalled intelligence to the market through journalistic coverage, news, analysis and 

data. And as the world continues to change, our approach to the construction community is 

changing too.  

 

Architects Journal  

EMAP Publishing Limited  

Telephone House  

69 – 77 Paul Street  

London EC2A 4NQ  

UK  

 

Tel: +44 (0)20 30332626  

Email: Help@subscribe.architectsjournal.co.uk  

Website: www.architectsjournal.co.uk  

 

Contact: Frazer Stokes, Commercial Director 

Tel: +44 (0)20 3953 2924 

Email: frazer.stokes@emap.com  

 

The AJ supports the architecture industry on a daily basis with in-depth news analysis, insight into 

issues that are affecting the industry, comprehensive building studies with technical details and 

drawings, client profiles, competition updates as well as letting you know who’s won what and 

why.  

http://www.building.co.uk/
mailto:andrew.bracey@assemblemediagroup.co.uk
mailto:Help@subscribe.architectsjournal.co.uk
http://www.architectsjournal.co.uk/
mailto:frazer.stokes@emap.com
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DIY Week  

Datateam Business Media Limited  

15A London Road  

Maidstone  

Kent ME16 8LY  

UK  

 

Tel: +44 (0)1622 687031  

Email: contact form op www.diyweek.net/contact  

Website: www.diyweek.net  

 

Contact: Neil Mead, Editorial Director  

Tel: +44 (0)1622 699110 

 

For more than 130 years, DIY Week has been the DIY, hardware and garden centre industry's main 

news source. DIY Week has the well-deserved reputation for being essential for anyone who needs 

to keep abreast of what's happening across the entire market, from small independent hardware 

retailers to major DIY multiples, and also online retailers.  

 

Public Sector Build Journal  

Mixed Media Information  

Barham Court 

Maidstone 

Kent ME18 5BZ  

UK  

 

Tel: +44 (0) 1622 873 229  

Email: rebecca@mixedmediainfo.com  

Website: www.psbj.co.uk  

 

Contact: Sam Ball, Publisher 

Email: sam@redhutmedia.com  

 

Public Sector Build Journal (PSBJ) is a leading, modern B2B building specification publication in 

the UK construction marketplace. With its modern design and refreshing outlook it provides must-

read editorial and product information.  

 

Essential Install Magazine  

All Things Media  

Suite 14  

6-8 Revenge Road  

Lordswood  

Kent ME5 8UD  

UK  

 

http://www.diyweek.net/contact
http://www.diyweek.net/
mailto:rebecca@mixedmediainfo.com
http://www.psbj.co.uk/
mailto:sam@redhutmedia.com
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Tel: +44 (0)1634 673 163  

Email: ian@allthingsmedialtd.com  

Website: www.essentialinstall.com  

 

Contact: David Kitchener, Managing Director 

Tel: +44 (0)1634 673163 

Email: david@allthingsmedialtd.com  

 

Essential Install delivers the very best in industry news, views and facts for the Smart Building and 

Home Automation trade sector, completely free. This high-quality trade publication offers the very 

best information and opinion cut directly from the coal face of this innovative industry hitting 

inboxes and desktops every single month.  

 

Homebuilding & Renovating  

Future Publishing Limited  

Quay House  

The Ambury  

Bath BA1 1UA  

UK  

 

Tel: +44 (0)344 848 2852  

Email: homebuilding@futurenet.com  

Website: www.homebuilding.co.uk  

 

Contact: Jackie Sanders, Sales 

Tel: +44 (0)330 390 6530 

Email: jackie.sanders@futurenet.com  

 

Homebuilding & Renovating is the UK’s bestselling self-build magazine. Full of inspiration and 

practical advice for your project, the magazine also features a regular Beginner’s Guide section 

with advice on finding the finance, build costs, insurance and planning to help you get started.  

mailto:ian@allthingsmedialtd.com
http://www.essentialinstall.com/
mailto:david@allthingsmedialtd.com
mailto:homebuilding@futurenet.com
http://www.homebuilding.co.uk/
mailto:jackie.sanders@futurenet.com
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11. LEGENDE  

 

• Arm’s Length Body - Openbare instantieALB

• Building Information Modeling - Intelligent 3D-model digitaal 
platform

BIM

• Building Research Establishment - Centrum voor bouwwetenschapBRE

• Cross Laminated Timber - Soort gelamineerd houtCLT

• Code of Practice - Praktijk-/ gedragcodeCP

• Energy Industries Council - Toonaangevende vakverenigingEIC

• Gross Domestic Product - Bruto Nationaal Product (BNP)GDP

• High Risk Residential Building - Hoog risico woning gebouwHRRB

• Heat, Ventilation and Air Con - Verwarming, ventilatie en aircoHVAC

• Invitation To Tender - Uitnodiging tot onderhandelingITT

• Mergers & Aquisitions - Fusies en overnamesM&A

• Maintenance & Repair - Onderhoud & HerstelM&R

• Modern Construction Method - Moderne Constructie methodeMMC

• Non-Governmental Organisation - niet-gouvernementele 
organisatie

NGO

• Official Journal of the European Union - Publicatie van alle 
aanbestedingen van de publieke sector

OJEU

• Research & Development - Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)R&D

• Royal Institute of British Architects - Professionele instantie voor 
architecten

RIBA

• Specific, measurable, achievable, realistic and timebound - Specifiek, 
meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden

SMART

• Small and medium-sized enterprises - Klein tot middelgrote 
onderneming (KMO)

SME

• Value For Money - Waarde voor geldVFM
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DISCLAIMER 
 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met 

de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik 

van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel 

of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in 

deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

 

Datum van publicatie: januari 2022 

• Een manier om economische groei te bereiken met behulp van ‘clean’ technologie om zo duurzame 
ontwikkeling mogelijk te maken. Het doel is de levensstandaard te verhogen met een verminderde 
impact op het milieu.

Clean Growth

•Een gedragscode die verwachtingen beschrijft voor bouwbedrijven in een poging om het imago van 
de bouwsector te verbeteren. 

Considderate Constructors

• Inclusieve groei houdt in dat kans armoede in het algemeen verbeterd word. Dat er kansen worden 
gecreëerd en belemmeringen verlaagd voor het bereiken van betere levensomstandigheden voor 
menen in kans armoede.

Inclusive Growth

•Sociale mobiliteit is de beweging van individuen, gezinnen of huishoudens binnen of tussen sociale 
lagen van een samenleving. Het is een verandering van sociale status ten opzichte van iemands 
huidige sociale locatie binnen een bepaalde samenleving.

Social Mobility

•Eis om een reeks extra resultaten te leveren rekening houdend met de economische, sociale en 
ecologische voordelen voor gemeenschappen.

Social Value

•De onderling verbonden hiërarchie van leveringscontracten nodig om een gebouw neer te zetten.

Supply Chain

•Stedelijke regeneratie omvat de herontwikkeling van sites die momenteel niet bewoonbaar zijn, 
waardoor meer woningen kunnen worden gebouwd. 

Urban Regeneration
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