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1. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE HET VK 

Beknopt overzicht  
Het Verenigd Koninkrijk omvat het eiland Groot-Brittannië (Engeland, Schotland & Wales) en Noord-Ierland. 
Er leven momenteel ongeveer 65,6 miljoen mensen (ONS (a), 2017) op een oppervlakte van 242.495 km2 

(ongeveer 8x België). Daarnaast telt het land nog verschillende overzeese gebieden die dan wel geen officieel 
deel uitmaken van het VK, aangezien de meeste onafhankelijk zijn, maar ze blijven toch onder de jurisdictie 
van het VK. Dit betreft eilanden zoals Gibraltar, de Kaaiman eilanden, de Britse Maagden Eilanden en de 
Falklands (ThoughtCo, 2017). Het VK heeft nog steeds sterke banden met de landen uit het Gemenebest, wat 
er ook voor zorgt dat het land een sterke internationale uitstraling heeft en een beslissingscentrum blijft 
voor internationale zakendeals.  
 
De hoofdstad is Londen, momenteel de grootste stad binnen de Europese Unie met zijn ruim 8 miljoen 
inwoners. Andere grote steden zijn Birmingham (1,1 miljoen), Leeds (780.000), Glasgow (615.000), Manchester 
(540.000) en Liverpool (485.000) (ONS (a), 2017). Het Bruto Binnenlands Product per capita bedroeg in 40.096 
Dollar in 2016 volgens het IMF. Daarmee doet het land het net iets minder goed dan België (41.283 USD) (IMF, 
2017).  
 
De inflatie bedroeg eind 2017 3%, en de wisselkoers met de Euro en de Dollar kreeg heel wat te verduren 
sinds het Brexit referendum in juni 2016. De economie groeit wel nog steeds, voornamelijk ondersteund 
door de lage koers van de Britse Pond, waardoor exporteren goedkoper wordt voor de Britten (FT, 2017). 
Bijna 80% van het BBP komt uit de dienstensector, wat dus met grote voorsprong de grootste sector is 
binnen de Britse economie (ONS (b), 2017).  
 
Voor meer informatie over het VK, kunt u tevens terecht op de volgende pagina: 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/verenigd-koninkrijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/verenigd-koninkrijk
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2.  BOUWSECTOR 

De bouwsector draagt jaarlijks ongeveer 100 miljard pond bij tot het bruto binnenlands product, wat 
neerkomt op een aandeel van 6,1%. De private sector blijft met voorsprong de grootste opdrachtgever (ONS 
(c), 2017). 
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De sector biedt werk aan 2,3 miljoen mensen, het merendeel daarvan is actief in Londen en het Zuidoosten 
van het eiland. De meeste bouwfirma’s bevinden zich dan ook in deze regio rond Londen (ONS (c), 2017): 
 

De Britse bouwsector is daarnaast sterk gefragmenteerd. Meer dan 99% van de bedrijven binnen de sector 
zijn kmo’s (SMEs in het Engels). Dit komt neer op een totaal van 1 miljoen kmo’s binnen de sector 
(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2017).  
 
De Britse ingenieurs- en architectenbureaus staan aan de wereldtop en verzorgen projecten wereldwijd. 
Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Een goed voorbeeld hiervan is de BREEAM standaard, 
die oorspronkelijk ontwikkeld werd door BRE (Building Research Establishment), wat op dat moment nog 
een overheidsinstantie was. Inmiddels werd deze geprivatiseerd (Department for Business, Innovation & 
Skills, 2013).  
 
De grootste opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven binnen de Britse bouwsector liggen binnen duurzaam 
bouwen, efficiëntie, en het toepassen van BIM technologie (Building Information Modelling). BIM moet zorgen 
voor een betere doorstroom van informatie en kostenreducties door efficiëntie volgens de Britse overheid. 
Meer informatie over BIM volgt verder in dit document. 
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3. MARKTSITUATIE          

De bouwsector heeft sinds 2009 zwaar te lijden onder de vanuit de VS overgewaaide kredietcrisis. Dit kwam 
deels doordat er minder hypotheken toegestaan werden aan particulieren. Tevens werden geplande 
bouwprojecten vanwege een gebrek aan fondsen op de lange baan geschoven.  
 
In het land heerst ook een ‘housing crisis’, aangezien er sinds de jaren 1970 te weinig huizen gebouwd 
werden. In de praktijk werden er gemiddeld 160.000 huizen gebouwd per jaar, terwijl dit er ongeveer 
250.000 zouden moeten zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende bevolking en om het 
structurele tekort dat door de jaren heen ontstaan is, weg te werken (ONS (c), 2017). 
 

 
De Britse regering lanceerde in maart 2013 het programma ‘Help to Buy’. Dit initiatief werd recent verlengd 
tot 2020. Onder dit initiatief krijgen kopers van nieuwbouwwoningen de kans om slechts 5% van de 
aanschafprijs zelf op tafel te leggen in plaats van de gebruikelijke 10%. Daarnaast staat het programma ook 
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toe om een hypotheek te nemen voor 75% van de aankoopprijs en voor de overige 20% een renteloze lening 
bij de overheid aan te vragen. In Londen kan zelfs een renteloze lening van 40% aangevraagd worden, en 
dient er dus slechts een hypotheek van 55% aangenomen te worden. Hiermee wilde de regering jonge 
huizenkopers aanmoedigen en tegelijk de bouwmarkt aanzwengelen (HM Government, 2017).  
 
Deze en andere overheidsinitiatieven hadden tot gevolg dat de markt opnieuw aantrok na de crisis, maar 
ondertussen heeft de sector het opnieuw moeilijker. De sector kampt dan ook met hoge loon- en 
materiaalkosten die de marges aantasten en lange betalingstermijnen in de hand werken. Daarnaast is er 
ook een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Het is momenteel nog vingerdik kijken wat het resultaat 
zal zijn van de Brexit-onderhandelingen maar de bouwsector is voorstander van een vrij verkeer van 
personen om zo zeker te zijn van Europese (goedkopere) arbeidskrachten. 
 
Uit een census die de Home Builders Federation uitvoerde bij meer dan duizend leden en meer dan 37.000 
werklieden, bleek dat ongeveer 1 op 5 werklieden niet over de Britse nationaliteit beschikt. Op de (talrijke) 
werven in Londen werd dit meer dan de helft. Daarnaast is het ook opvallend dat 22% van de Britse 
werklieden ouder zijn dan 50, terwijl slechts 10% van de EU werknemers zich in die leeftijdscategorie 
bevinden. Ongeveer 70% van de werklieden afkomstig uit de EU zijn tussen de 20 en 39 jaar. Naar de 
toekomst toe wordt het dus uiterst belangrijk om voldoende werkkrachten te vinden om de vergrijzing 
onder de Britse werkkrachten op te vangen (Home Builders Federation, 2017).  
 
De Construction Products Association (CPA) rapporteerde een groei van 3% in 2016 en vooral de residentiële 
sector (groei van 5% in 2016), de bouw van kantoren (groei van 7% in 2016) en infrastructuurprojecten (57% 
groei tegen 2019) laten zich gelden. 
 
Belangrijk ook om weten is het steeds stijgende handelstekort inzake bouwmaterialen (ONS (c), 2017). Zowel 
deze markt van bouwmaterialen als de markt van huizenbouw bieden grote kansen voor Vlaamse bedrijven 
die zaken willen doen in het VK. Hier wordt dan ook verder op ingegaan verder in dit document. Momenteel 
wordt 64% van de bouwmaterialen binnen het VK geïmporteerd vanuit de EU (Fenwick Elliott, 2017). 
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UITDAGINGEN 

 
De bouwsector heeft momenteel te kampen met een beschadigd imago. De sector kwam negatief in het 
licht in 2017 door de grote brand in de Grenfell toren in Londen, waarbij 71 mensen het leven lieten. De 
oorzaak van de brand zou een externe bekleding geweest zijn die aangebracht werd 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 en de regering beval een rapport 
die de oorzaken verder moet toelichten, en aanbevelingen moet doen naar de toekomst toe. Dit rapport zal 
gepubliceerd worden in april 2018, maar zou volgende aanbevelingen bevatten: een grotere persoonlijke 
aansprakelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen van het project, een 
verbeterd proces, naleving en handhaving van de regelgeving, een sterkere stem voor de bewoners, een 
verbetering van de kwaliteitscontrole van de bouwmaterialen en het zorgen voor een betere competentie 
van alle personen betrokken (Building Magazine (a), 2018).  
 
Begin 2018 kwam de sector opnieuw negatief in het nieuws, toen bleek dat Carillion de boeken diende neer 
te leggen. Het bouwbedrijf stelde wereldwijd 43.000 mensen te werk, waarvan ongeveer de helft in het VK. 
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Het bedrijf is ongeveer 1 miljard Pond verschuldigd aan 30.000 verschillende schuldeisers. Op het moment 
van het faillissement werkte het bedrijf mee aan meer dan 70 projecten met een totale waarde van 5,7 
miljard Britse Pond volgens databedrijf Barbour ABI (Rogers, 2018). De uitwassen van het faillissement zullen 
pas na verloop van tijd aan het licht komen, maar verschillende banken kondigden, na overleg met de 
overheid, maatregelen aan om de kleinere bedrijven afhankelijk van contracten met Carillion, tijdelijk te 
ondersteunen (BBC (a), 2018). Wellicht zullen vele (verlieslatende) contracten die Carillion eerder afsloot 
opnieuw onderhandeld worden met mogelijke nieuwe partners (BBC (b), 2018).  
 

4. INFRASTRUCTUUR 

 
In 2010 lanceerde de Britse overheid voor het eerst een Nationaal Infrastructuur Plan. Het erkende daarmee 
dat de infrastructuur ervoor zorgt dat de economie gestuurd wordt en er extra jobs gecreëerd worden. 
Deze moeten zo toekomstige economische groei mogelijk maken. Er werd dan ook een National 
Infrastructure Commission (NIC) opgericht, die de overheid bij moet staan met advies inzake de grotere 
langetermijnprojecten. De focus ligt op transport, digitale connectiviteit en milieuvriendelijke energie-, 
water- en afvalvoorzieningen.  
 
Er wordt erkend dat er in de komende decennia hard gewerkt dient te worden aan de infrastructuur. 
Redenen hiervoor zijn de economie die aantrekt en de groeiende bevolking die beiden voor extra vraag 
zullen zorgen. Om dit het hoofd te bieden wil de regering werken aan zowel een grotere capaciteit als een 
grotere efficiëntie van de infrastructuur van het land. Vooral de energiesector is voor de overheid hierbij 
belangrijk. Momenteel loopt een grote proportie van de beschikbare capaciteit op haar laatste benen, net 
wanneer verwacht wordt dat de vraag naar energie exponentieel zal toenemen (NIC (b), 2017).  
 
 
De NIC werkt rond drie peilers: transport, digitale connectiviteit en energie-, water- en afvalvoorzieningen. 
 

a) Transport 
 
Naast de erkenning van de overheid dat bestaande wegen en spoorwegen onderhouden dienen te worden, 
zijn er ook enkele grote projecten aan de gang, of staan deze in de steigers.  
 
Momenteel legt men in Londen de laatste loodjes aan een extensie van de Northern Line, die het Nine Elms 
district beter bereikbaar moet gaan maken. Dit is een regio ten zuiden van de Theems, vlak bij Battersea 
Park. Tot voor kort was dit een deel van de stad die voornamelijk bestond uit verloederde magazijnen, 
maar die nu volledig onder handen werd genomen. Zo vonden er enkele high-profile residentiële projecten 
plaats, zoals de herbestemming van het iconische Battersea Power Station, en werd in het begin van dit 
jaar de gloednieuwe Amerikaanse ambassade er opgeleverd.  
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Daarnaast wordt er volop doorgewerkt aan de gloednieuwe Crossrail, die Reading en de luchthaven van 
Heathrow in het Westen met Shenfield en Abbey Wood in het Oosten van Londen moet gaan verbinden. 
Om deze lijn tot voltooiing te brengen werden er reeds 42 km nieuwe tunnels onder Londen gegraven, 
werden er 10 nieuwe stations gebouwd, en kregen 30 stations een upgrade (TFL, 2018). Momenteel zijn er 
ook plannen in de maak voor een Crossrail 2, die van Zuid-Londen (Surrey) via Kings Cross of Euston tot in 
Noord-Londen (Hertfordshire) zou lopen.  
 

 
 
Ook op het vlak van treinen beweegt momenteel heel wat. Nu HS1, die Londen met het Europese vasteland 
verbindt via de Eurotunnel, eindelijk afgewerkt is, gaat men beginnen aan HS2. Deze nieuwe 
hogesnelheidslijn zou Londen met het ‘Northern Powerhouse’ (Manchester, Sheffield en Leeds) moeten 
verbinden via Birmingham. Afgelopen zomer werden contracten ter waarde van meer dan 6 miljard Britse 
pond getekend voor de eerste fase die Londen met Birmingham gaat verbinden. De onteigeningen gingen 
van start, en de werken zouden in 2018 moeten gaan aanvangen (The Guardian (d), 2017).  Momenteel 
worden ook plannen gemaakt om een HS3-lijn te bouwen die Liverpool, Leeds en Manchester met Hull zou 
moeten verbinden (BBC (c), 2017).  
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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. De overheid besliste om te opteren voor het bijbouwen van 
een derde landingsbaan in Heathrow, maar eerst worden er nog bijkomende onderzoeken gedaan (The 
Guardian (b), 2017). Reeds in 2001 werd voor het eerst geopperd dat een bijkomende landingsbaan nodig 
was, maar het dossier blijft dus voor beroering zorgen. Het dossier was reeds de inzet van verschillende 
verkiezingen en vele lobbyverenigingen zijn actief rondom het thema.  
 
Om concrete opportuniteiten voor uw bedrijf te vinden kunt u terecht op het ‘Infrastructure Planning 
Portal’ . Daar zijn alle plannen die nog goedgekeurd moeten worden terug te vinden. Om effectief mee te 
dingen naar overheidsopdrachten zijn er verschillende routes. Deze worden verder toegelicht aan het eind 
van dit hoofdstuk.  
 

b) Digitale connectiviteit 
 
Het VK wil zich in de markt zetten als een leidende digitale economie. Er wordt echter tegelijkertijd erkend 
dat bijvoorbeeld de 4G-voorzieningen in het land te wensen overlaten, en dit terwijl andere landen zich 
volop voorbereiden op 5G. Momenteel is het VK slechts het 54ste land wereldwijd wanneer het aankomt op 
4G beschikbaarheid (NIC (a), 2016).  
 
Eén van de stappen die ondernomen werd is het aannemen van de ‘Universal Service Obligation’-wet. Deze 
garandeert iedereen in het VK toegang tot websnelheden van minimum 10 Mbps/seconde tegen 2020 
(Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2017).  
 
Daarnaast zal ook verder geïnvesteerd worden in het leggen glasvezelkabels, zowel in de steden als in meer 
rurale streken (NIC (b), 2017).  
 

c) Energie-, water- en afvalvoorzieningen 
 
Londen teert momenteel nog op een afwateringssysteem dat afkomstig is uit de Victoriaanse tijd. 
Momenteel bouwt men aan een ‘Thames Tideway Tunnel’, die afvalwater afkomstig van de vele bedrijven 
en huizen in de Londense regio dient op te vangen, aangezien de verouderde riolen de grote groei van de 
stad niet kunnen bolwerken. Deze tunnel zou 25km lang worden en ongeveer 4 miljard pond gaan kosten 
(Infrastructure and Projects Authority, 2017).  
Het grootste energieproject is met voorsprong Hinkley Point C, een gloednieuwe kerncentrale in Somerset, 
in het Westen van het land. Het wordt er momenteel opgetrokken door een consortium van het Chinese 
CGN en het Franse EDF. Het project zou uiteindelijk meer dan 20 miljard pond kosten. Ook in het VK gaan 
echter stemmen op om over te gaan tot een kernuitstap. Er wordt dan ook met de ogen gefronst bij het 
starten van dergelijk groot project, terwijl de gebruikte technologie overigens nog niet op punt staat. 
Daarnaast garandeerde de Britse overheid aan EDF een prijs van £ 92,50/MWh voor de uitbating van de 
kerncentrale, terwijl de marktprijs momenteel ongeveer £ 40/MWh bedraagt (The Guardian (c), 2017).    
  

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/
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Er wordt ook op hernieuwbare energie ingezet. Sinds 2010 werd er meer dan 30 Gigawatt capaciteit aan 
het elektriciteitsnet toegevoegd, waarvan 75% aan hernieuwbare energie. Momenteel zijn er over het hele 
VK meer dan 100 groene stroom projecten lopende. Tussen 2017/2018 en 2020/2021 zou er nog meer dan £ 
57 miljard in het elektriciteitsnet geïnvesteerd worden. Vooral offshore wind is populair. Een goed voorbeeld 
is de ‘Beatrice offshore wind farm’ in Schotland, die opgeleverd zou moeten zijn tegen 2019 en die voldoende 
stroom zou moeten leveren voor 450 000 gezinnen (Infrastructure and Projects Authority, 2017). De overheid 
beloofde daarnaast ook nog eens 550 miljoen Britse Pond extra subsidies voor offshore windmolenparken. 
Volgens experten zou dat moeten leiden tot een verdubbeling van de huidige offshore wind capaciteit (The 
Guardian (a), 2017). Het VK is nu al wereldleider op het vlak van offshore wind. Maar liefst 40% van de 
wereldwijd geïnstalleerde capaciteit is Brits (BEIS, 2017).  
 

 
Offshore wind (UK) map, bron: Crown Estate, mei 2015 
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MEEDINGEN NAAR OVERHEIDSOPDRACHTEN 

 
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.).  
Alle projecten en tenders die daar toe behoren dienen openbaar gemaakt te worden indien deze bedragen 
betreffen die meer dan £10 000 bedragen. Vanaf een bepaald bedrag dienen deze ook via het ‘Official 
Journal of the EU’ (OJEU) worden aangekondigd. Deze kunnen allen teruggevonden worden op de Tenders 
Electronic Daily Website. Ook specifieke Britse publicaties, zoals “Tracker” en “Government Opportunities” 
zijn goede informatiebronnen.  
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 Verenigd Koninkrijk. 
Deze dienst biedt diverse centrale en lokale overheidsdepartementen de mogelijkheid om het gros van hun 
aankopen elektronisch te laten verlopen. Meer informatie kan men vinden op de website: . 
CompeteFor is een website bedoeld om opdrachtgevers te helpen bij het opstellen van een shortlist van 
suppliers, welke vervolgens via normale tenderprocedures kunnen meedingen voor contracten. Competefor 
is in het leven geroepen naar aanleiding van de Olympische Spelen in 2012, maar wordt nu nog steeds 
gebruikt voor projecten als Crossrail. 
Voor kleinere contracten aangaande constructiewerkzaamheden maken opdrachtgevers ook regelmatig 
gebruik van de betaalde website Construction Online. 
In het VK geldt dat veel van de projecten door private partijen worden ontwikkeld en uitgevoerd en deze 
zelf tenders uitzetten voor onderdelen van de werkzaamheden. Deze zijn te vinden via portals zoals Tenders 
Direct. Veelal vinden tenders voor de private sector ook plaats via “word-of-mouth” en hiervoor is het zeer 
belangrijk een netwerk in het VK te hebben om van het laatste nieuws op de hoogte te blijven. 
Het uitschrijven van tenders 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 
buying power om een goed contract te kunnen afdwingen. 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 uit te moeten schrijven. Voor alle informatie omtrent 
ESPO en hoe opgenomen te worden in hun raamwerken, kunt u terecht op deze link. 
BIP Solutions geeft trainingen aan bedrijven die aanbestedingen willen binnenhalen. De opleiding omvat 
uitleg over het hele proces dat een aanbesteding met zich meebrengt (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. 
BIP Solutions geeft ook interessante lezingen en roadshows, zoals “Supplying to the NHS” of “Supplying to 
Local Government”. 

  

 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.trackerintelligence.com/
http://www.govopps.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service
https://www.competefor.com/
http://www.constructionline.co.uk/static/
https://www.tendersdirect.co.uk/
https://www.tendersdirect.co.uk/
https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO-Supplier
https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO-Supplier
https://www.bipsolutions.com/


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

 

pagina 14 van 39 De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk 

5. OPPORTUNITEITEN 

a) Bouwmaterialen 
 
Zoals eerder werd aangehaald in dit document, is er een stijgend handelstekort inzake bouwmaterialen 
binnen het VK. De grote vraag naar materialen, in combinatie met een nog steeds groeiende bouwsector, 
zorgen voor interessante mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven. 
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 reeds sinds 
1834 en wordt algemeen erkend als leidinggevende organisatie in het land.  
 
RIBA biedt verschillende manieren aan om uw bouwproduct kenbaarheid te geven binnen het VK. Eén 
daarvan is hun Product Selector – www.ribaproductselector.com. Een bedrijf kan daar gratis 
contactgegevens, een logo, een link naar de website en beknopte informatie over één product toevoegen. 
Tegen betaling is het mogelijk om meer prominent aanwezig te zijn op de site en meerdere producten toe 
te voegen. De betalende opties starten vanaf £ 150 / jaar excl. BTW.  
 
Daarnaast is RIBA ook de organisatie achter NBS (National Building Specification). NBS is een 
gespecialiseerde aanbieder van technische informatie voor personen werkzaam binnen de bouwsector 
(zowel architecten, aannemers, ontwerpers als ingenieurs). NBS is reeds meer dan 40 jaar het orgaan achter 
het erkende nationale standaardspecificatiesysteem voor het VK. NBS biedt verschillende tools aan voor 
architecten en specifiers, waaronder een ‘NBS National BIM Library’.  
 
BIM (Building Information Modelling) is een digitaal model dat er voor zorgt dat iedereen die aan een 
project werkt, gemakkelijk kan begrijpen wat 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 er voor zorgt dat de gehele supply chain op een heel precieze en 
digitale manier op de hoogte is van alle componenten van het ontwerp. Op deze manier kan alles getest 
worden vooraleer het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het gebruik van BIM wordt door de overheid in 
verschillende fases uitgerold, en is nu reeds verplicht bij elk centraal toegewezen overheidsproject. Dit 
gebeurt in het kader van de ‘Digital Built Britain Strategy’. Deze maakt op zich deel uit van de ‘Industrial 
Strategy, Construction 2016 – 2020’.  
 
Het Department of Business, Energy en Industrial Strategy ging, om deze strategie tot uitvoering te brengen, 
een partnership aan met de universiteit van Cambridge. Dit resulteerde in de oprichting van het Centre for 
Digital Built Britain.  
 
 
 
 

http://www.ribaproductselector.com/
http://www.cdbb.cam.ac.uk/
http://www.cdbb.cam.ac.uk/


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

 
De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk pagina 15 van 39 

Alle producten die in deze NBS National BIM Library opgenomen zijn, voldoen aan de standaarden die 
opgelegd worden en geven architecten en specifiers dus meteen een indicatie dat het product hierin 
opgenomen voldoet aan de eisen die ze dienen te stellen. Meer dan 4000 architectenbureaus maken 
momenteel gebruik van deze online bibliotheek. Voor meer informatie over hoe uw product hier in op te 
nemen, kunt u de volgende brochure raadplegen: http://www.riba-insight.com/pdfs/NBS-National-BIM-
Library_brochure.pdf  
 
Meer dan 3000 architectenbureaus zijn aangesloten bij, en dus officieel erkend door RIBA. Om deze 
erkenning te behouden, dienen architecten jaarlijks minimum 35 uren aan CPD (Continuous Professional 
Development)-training te doen. Binnen het kerncurriculum zijn er tien verschillende onderwerpen. Van elk 
van deze onderwerpen dienen de architecten minimum twee uur te volgen op jaarbasis, wat dus neerkomt 
op 20 van deze 35 uren (RIBA, 2018).  
 
Het is mogelijk voor bedrijven om zelf deze CPD trainingen te geven, mits ze zich accrediteren via RIBA. Dit 
is dus een ideale manier om op een educatieve manier in contact te komen met architecten en andere 
‘specifiers’. Deze CPD trainingen gebeuren traditioneel voornamelijk face-to-face, maar de laatste jaren 
gebeuren deze ook online (via videocontent, blogposts etc.).  
 
Om zich als bedrijf in te schakelen binnen dit CPD Providers Network dient men contact op te nemen met 
Belinda Beake, die werkzaam is bij RIBA Insight. Daarop zal het RIBA-team bekijken of het product voldoet 
aan de nodige standaarden en accreditaties. Zolang het product voldoet aan de standaarden, kan het bedrijf 
zich aansluiten binnen het netwerk. Er wordt dan een contract afgesloten voor een initiële periode van 
twee jaar. Samen met het bedrijf wordt dan gekeken in welk format de training best gegeven wordt. Er 
wordt aangeraden om, naast een degelijke technische basis, deze training ook interessant en persoonlijk te 
houden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het USP van uw product. Zij het het familiale karakter 
van het bedrijf, of een nauwe samenwerking met de academische wereld op het vlak van R&D (wat in het 
VK ongewoon is, en dus een  goede onderscheidende factor kan zijn voor Vlaamse bedrijven). Binnen deze 
periode van twee jaar kunnen tot vijf verschillende topics of seminaries geaccrediteerd worden per bedrijf.  
 
Alle trainingen die geaccrediteerd en gekeurd worden, worden dan gelinkt aan één of meerdere van de tien 
onderwerpen van het CPD kerncurriculum (het volledig document valt hier te raadplegen). Aangezien alle 
onderwerpen jaarlijks voor minimum 2 uur aan bod moeten komen, is het uiteraard interessanter om – 
indien mogelijk – uw training te doen aansluiten bij een onderwerp die minder populair is bij andere CPD 
Providers (in casu bijvoorbeeld ‘Architecture for social purpose’). Hierbij een overzicht van de huidige tien 
CPD kerncurriculum onderwerpen en het aantal huidige aanbieders (per januari 2018): 
 

1. Architecture for social purpose:   7 aanbieders 

2. Health, safety and wellbeing:    76 aanbieders 

3. Business, clients and services:    22 aanbieders 

4. Legal, regulatory and statutory compliance:  154 aanbieders 

5. Procurement and contracts:    9 aanbieders 

6. Sustainable architecture:    162 aanbieders 

http://www.riba-insight.com/pdfs/NBS-National-BIM-Library_brochure.pdf
http://www.riba-insight.com/pdfs/NBS-National-BIM-Library_brochure.pdf
https://www.architecture.com/-/media/files/cpd/cpd-core-curriculum/riba-cpd-core-curriculum-2018.pdf
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7. Inclusive environments:    41 aanbieders 

8. Places, planning and communities:   17 aanbieders 

9. Building conservation and heritage:  16 aanbieders 

10. Design, construction and technology:   512 aanbieders 

Bron: https://www.ribacpd.com/core2018.aspx  
 
Naast het bijstaan bij de accreditatie van de training in verschillende formats krijgt de provider ook de 
toelating om gebruik te maken van het RIBA CPD Providers Network logo. Het CPD materiaal wordt 
daarnaast ook verspreid via de RIBA website en de maandelijkse RIBA CPD e-newsletter (bereik: 16.000 
architecten en specifiers). Tot slot wordt er ook twee keer per jaar een forum event ingericht voor alle 
providers. De prijs voor dergelijk tweejarig contract bedraagt momenteel £ 4460 per jaar. 
 
Tot slot organiseert RIBA ook CPD roadshows. Dit zijn regionale events waarbij heel wat CPD trainingen 
samengebald worden. Hier komen dus altijd aanzienlijke aantallen architecten op af, aangezien ze in één 
dag heel wat van hun jaarlijkse CPD punten kunnen verzamelen. Voor de providers brengt dit een extra 
kostprijs mee, voor een regionaal event betaalt u £ 1125, voor een evenement in Londen wordt dit £ 1440. 
De programma’s van deze roadshows worden altijd ongeveer een jaar op voorhand vastgelegd, dus hou er 
rekening mee dat het een tijd kan duren vooraleer u hier kunt aan deelnemen.  
Voor meer informatie kunt u Belinda Beake contacteren: 
 
Belinda Beake, National Sales Manager  
RIBA Insight 
The Old Post Office 
St Nicholas Street 
Newcastle Upon Tyne NE1 1RH 
UK 
Tel/Mob: +44 (0) 7802 540 281 
Customer Service: +44 (0) 345 200 1056 
Email: belinda.beake@riba-insight.com  
Website: https://www.riba-insight.com/default.asp  
 
De RIBA Product Selector is niet de enige speler op de markt. Zo heeft ook The Building Centre een 
Specifinder. De website is gratis voor de gebruiker. Producenten moeten echter wel betalen om vermeld te 
worden op de website. 
 
Ook Mixed Media Information (uitgever van Public Sector Build Journal en Future Constructor and 
Architect) heeft een online bibliotheek van bouwmaterialen.  
 
Daarnaast publiceert Building Magazine ook een twintigtal keer per jaar een artikel (zowel in het tijdschrift 
als op hun website) getiteld: ‘what to specify’. Op de agenda kunt u de publiceerdata van de verschillende 
productcategorieën terugvinden. Indien uw product aansluit bij een bepaalde categorie, volstaat het om 
een viertal weken voor publicatie een Engelstalig persbericht op te sturen naar specifier@ubm.com, waarop 
uw product, indien goedgekeurd, kosteloos wordt opgenomen in dit artikel.  

https://www.ribacpd.com/core2018.aspx
mailto:belinda.beake@riba-insight.com
https://www.riba-insight.com/default.asp
https://www.buildingcentre.co.uk/specifinder/18
http://www.sustainable-buildingproducts.com/index.php
https://d2vhdk00tg424t.cloudfront.net/Uploads/i/d/j/2018-Forward-Featuresv2-.pdf
mailto:specifier@ubm.com
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b) Huizenbouw 
 
Een belangrijke opportuniteit voor Vlaamse bouwmaterialen is de huizenmarkt. De huizenmarkt is booming 
business in het VK. Ten eerste is er momenteel een groot huizentekort, waar de overheid structureel 
verandering in wil brengen. De overheid wil dit gaan aanpakken door ten eerste meer bouwgrond 
beschikbaar maken via een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarnaast wil ze er voor zorgen dat deze 
huizen sneller gebouwd kunnen worden door de wetgeving aan te passen. Ook wil de overheid de markt 
ondersteunen in het verder diversifiëren door kleinere bouwbedrijven aan te moedigen. Tot slot gaat ze 
verschillende maatregelen invoeren om het kopen van een huis betaalbaarder te maken voor huishoudens 
die momenteel uit de markt geprijsd worden (Department for Communities and Local Government, 2017).  
 
Wegens dit huizentekort, kijkt de industrie meer en meer in de richting van prefab en modulaire huizen. De 
snelheid waarmee op deze manier gebouwd kan worden, maar ook de kwaliteit die kan afgeleverd worden, 
worden als troeven aanschouwd (Public Sector Build Journal, 2017). 
 
Naast nieuwbouw is er ook een trend om te 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 procent van de Britse uitstoot (22% indien elektriciteitsverbruik 
meegerekend wordt). Dit is echter een terugval van 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 Renewable Heat Incentive’ financieel 
ondersteund bij het aankopen van warmtepompen, biomassa boilers en zonneboilers. Tot slot is er ook een 
markt voor ‘slimme’ energiemeters; hoewel deze niet verplicht zijn, werden er toch reeds meer dan 7 miljoen 
geïnstalleerd (BEIS, 2017).   
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6. WETTELIJK KADER 

 
Vooralsnog maakt het VK deel uit van de Europese eenheidsmarkt, en dient dus de Europese regulering 
gevolgd te worden bij het uitvoeren van goederen en diensten naar het VK.  
 
Het VK bestaat uit 4 verschillende landen (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), dewelke 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 wanneer het aankomt op huizenbouw, of het bouwen 
van scholen en ziekenhuizen. Schotland heeft daarnaast ook al 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.  
 
 
 
 
 
Een praktijkvoorbeeld van het effect hiervan is bijvoorbeeld het installeren van CO-alarmen. In Noord-
Ierland gebiedt de wet dat er een alarm geïnstalleerd dient te worden waar eender welk verbrandingstoestel 
geïnstalleerd is. In Schotland echter, dient dit enkel te gebeuren waar een nieuw toestel geïnstalleerd wordt, 
of waar een toestel hersteld wordt. In Engeland en Wales tot slot spreekt men niet meer over het meer 
algemene verbrandingstoestel (‘combustion appliance’), maar over nieuwe of herstelde ‘fixed solid fuel 
appliance’. Dit betekent dat gasboilers hiervan vrijgesteld zijn (Building Magazine, 2017).  
 
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 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 
en douane, zijnde HM Revenue & Customs (HMRC). Deze betaling wordt aanzien als een voorschot op de 
belastingen en sociale zekerheid die de onderaannemer dient te betalen. Aannemers dienen zich op 
voorhand te registreren hiervoor. Voor onderaannemers is deze registratie niet verplicht. Echter, indien een 
onderaannemer niet geregistreerd is onder dit schema, betekent dit dat het ingehouden bedrag groter zal 
zijn. Voor alle informatie over dit schema kunt u op de volgende website terecht: 
https://www.gov.uk/what-is-the-construction-industry-scheme  
 
Indien u meer hulp zou wensen om u aan te melden bij dit schema kunt u ook altijd contact opnemen met 
de Belgian Luxembour 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 geld aan voor geleverde diensten.  

https://www.gov.uk/what-is-the-construction-industry-scheme
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Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC) 
Westwood House 
Annie Med Lane 
South Cave HU15 2HG 
UK 
Tel: +44 (0)20 7127 4292 
Fax: +44 (0)87 0429 2148  
Email: info@blcc.co.uk     
Website: www.blcc.co.uk    
 
  Contact: Michel Vanhoonacker, Chairman 
  Email: mvanhoonacker@blcc.co.uk   
 
  Philippe Sauvage, Jurist 
  Email: psauvage@blcc.co.uk 
 

mailto:info@blcc.co.uk
http://www.blcc.co.uk/
mailto:mvanhoonacker@blcc.co.uk
mailto:psauvage@blcc.co.uk
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7. VAKVERENIGINGEN 

 
Britse vakverenigingen hebben over het algemeen een erg goede reputatie wat betreft de kennis van hun 
vakgebied. Niet zelden vindt u op hun website een grote hoeveelheid interessante marktinformatie, en een 
lijst van aangesloten leden. Hierbij een niet-exhaustieve lijst van vakverenigingen actief in de bouwsector:  
 
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. Being inclusive, ethical, environmentally aware and collaborative underpins all that we do. 
 
Builders Merchant Federation 
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.  
 
Home Builders Federation 
HBF House 
27 Broadwall 
London SE1 9PL 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7960 1600 
Email: info@hbf.co.uk 
Website: www.hbf.co.uk  
 

mailto:info@riba.org
http://www.architecture.com/
mailto:info@bmf.org.uk
http://www.bmf.org.uk/
mailto:info@hbf.co.uk
http://www.hbf.co.uk/
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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. 
 
 
 
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.  
 
Noot: ‘The Building Centre’ (TBC) kan als kenniscentrum voor de bouwsector in het VK van nut zijn in uw 
zoektocht naar de juiste contacten binnen specifieke segmenten van deze sector. TBC bestaat al meer dan 
75 jaar, en positioneert zich als een betrouwbare en onafhankelijke informatiebron bij uitstek voor de 
bouwsector, en met name voor specifiers (architecten, interior designers, etc.).  
 
National Federation of Builders (NFB) 
Spectrum House 
Suite AF29  
Beehive Ring Road 
Gatwick 
West Sussex RH6 0LG 
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 

mailto:info@buildingcentre.co.uk
http://www.buildingcentre.co.uk/
mailto:info@builders.org.uk
http://www.builders.org.uk/
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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 
 
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 
The Building Centre 
26 Store Street 
London WC1E 7BT 
UK 
Tel: +44 (0) 207 323 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. 
 
Specialist Engineering Contractors’ (SEC) Group 
Rotherwick House 
3 Thomas More Street  
St Katharine's & Wapping 
London E1W 1YZ 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7313 4900 
Email: contact@secgroup.org.uk  

mailto:enquiries@cic.org.uk
http://www.cic.org.uk/
mailto:reception@fmb.org.uk
http://www.fmb.org.uk/
mailto:jeff.may@constructionproducts.org.uk
http://www.constructionproducts.org.uk/
mailto:contact@secgroup.org.uk
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Website: www.secgroup.org.uk  
 
The Specialist Engineering Contractors’ (SEC) Group exclusively represents the interests of the specialist 
contractors across the UK and is made up of the British Constructional Steelwork Association, Electrical 
Contractors’ Association, Building Engineering Services Association, Lift and Escalator Industry Association, 
SELECT (Electrical Contractors’ Association for Scotland) and the Scottish & Northern Ireland Plumbing 
Employers’ Federation (SNIPEF). 
 
 
 
 
 
The Concrete Society 
Riverside House 
4 Meadows Business Park 
Station Approach 
Blackwater 
Camberley 
Surrey GU17 9AB 
UK 
Tel: +44 (0) 1276 607 140 
Email: contact via http://www.concrete.org.uk/contact-form.asp?id=4 
Website: www.concrete.org.uk  
 
Stone Federation  
Channel Business Centre 
Ingles Manor 
Castle Hill Avenue 
Folkestone 
Kent CT20 2RD 
UK 
Tel: +44 (0) 1303 856 123 
Email: enquiries@stonefed.org.uk 
Website: www.stonefed.org.uk  
 
Stone Federation is the official trade association for the natural stone industry. The Federation co-ordinates 
all aspects of the industry and provides specifiers and users with a first point of contact for information, 
advice and guidance in sourcing an appropriate material and a reliable service. 
 
The Tile Association 
The Mount 
Stafford Close 

http://www.secgroup.org.uk/
http://www.concrete.org.uk/contact-form.asp?id=4
http://www.concrete.org.uk/
mailto:enquiries@stonefed.org.uk
http://www.stonefed.org.uk/
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Stone 
Staffordshire ST15 0HG 
UK 
Tel: +44 (0) 300 365 8453 
Email: info@tile.org.uk 
Website: www.tiles.org.uk 
 
The Tile Association (TTA) represents all aspects of the wall and floor tile industry in the UK, from 
manufacture to installation. 
 
Timber Trade Federation 
The Building Centre 
26 Store Street 
London WC1E 7BT 
UK 
Tel: +44 (0) 20 3205 0067 
Email: ttf@ttf.co.uk 
Website: www.ttf.co.uk  
 
The Timber Trade Federation (TTF) is the UK’s foremost membership body for the timber supply chain. Our 
members constitute timber importers, merchants, agents and manufacturers and account for around two-
thirds of the £10 billion UK timber industry. 
 
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. 
 
Electrical Contractors’ Association (ECA) 
Lincoln house 
137-143 Hammersmith Road 
London W14 0QL 

mailto:info@tile.org.uk
http://www.tiles.org.uk/
mailto:ttf@ttf.co.uk
http://www.ttf.co.uk/
mailto:helpdesk@constructingexcellence.org.uk
http://www.constructingexcellence.org.uk/


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

 
De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk pagina 25 van 39 

UK 
Tel: +44 (0) 20 7313 4800 
Fax: +44 (0) 20 7221 7344 
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. 
 
 
 
NICEIC (National Inspection Council for Electrical Installation Contracting) 
Warwick House 
Houghton Hall Park 
Houghton Regis 
Dunstable LU5 5ZX  
UK 
Tel: +44 (0) 333 202 5725 
Email: enquiries@niceic.com 
Website: www.niceic.com 
 
NICEIC is the UK’s leading voluntary regulatory body for the electrical contracting industry. It has been 
assessing the electrical competence of electricians for nearly sixty years and currently maintains a roll of 
over 26,000 registered contractors. 
 
CEDIA (Custom Electronic Design & Installation Association) 
Unit 2 
Phoenix Park 
St Neots 
Cambridgeshire PE19 8EP 
UK 
Tel: +44 (0) 1480 213 744 
Email: info@cedia.co.uk 
Website: www.cedia.co.uk  
 
CEDIA is the international trade organisation for the home technology industry with nearly 3,700 member 
companies worldwide. Built upon a strong volunteer foundation, CEDIA provides access to industry-leading 
education, certification, research and raises consumer awareness. 
 
Energy Institute 
61 New Cavendish Street 
London W1G 7AR 

http://www.eca.co.uk/contact-us
http://www.eca.co.uk/
mailto:enquiries@niceic.com
http://www.niceic.com/
mailto:info@cedia.co.uk
http://www.cedia.co.uk/
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UK 
Tel: +44 (0)20 7467 7100 
Email: info@energyinst.org 
Website: www.energyinst.org 
 
The Energy Institute (EI) is the professional body for the energy industry, developing and sharing knowledge, 
skills and good practice towards a safe, secure and sustainable energy system. 
 
Renewable Energy Association 
6 Spring House 
Graphite Square 
Vauxhall Walk 
London SE11 5EE 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7925 3570 
Fax: +44 (0) 20 7925 2715 
Email: info@r-e-a.net 
Website: www.r-e-a.net 
 
REA was established in 2001 as a not-for-profit trade association, representing British renewable energy 
producers and promoting the use of renewable energy in the UK.  
Energy UK 
Charles House 
5-11 Regent Street 
London SW1Y 4LR 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7930 9390 
Email: press@energy-uk.org.uk 
Website: www.energy-uk.org.uk 
 
Energy UK is the trade association for the GB energy industry with a membership of over 100 suppliers, 
generators, and stakeholders with a business interest in the production and supply of electricity and gas 
for domestic and business consumers.  
 
Renewable UK 
Greencoat House 
Francis Street 
London SW1P 1DH 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7901 3000 
Email: info@renewableuk.com 
Website: www.renewableuk.com 
 

mailto:info@energyinst.org
http://www.energyinst.org/
mailto:info@r-e-a.net
http://www.r-e-a.net/
mailto:press@energy-uk.org.uk
http://www.energy-uk.org.uk/
mailto:info@renewableuk.com
http://www.renewableuk.com/
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RenewableUK is the UK's leading not for profit renewable energy trade association. 
 
Environmental Services Association 
3rd Floor 
154 Buckingham Palace Road 
London  SW1W 9TR 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7824 8882 
Email: info@esauk.org 
Website: www.esauk.org  
 
The Environmental Services Association (ESA) is working to transform waste and resource management in 
the UK. Our work helps enable our members to turn Britain's waste into valuable resources whilst 
protecting the environment. 
 
Federation of Environmental Trade Associations  
2 Waltham Court 
Milley Lane 
Hare Hatch 
Reading 
Berkshire RG10 9TH  
UK 
Tel: +44 (0) 118 940 3416 
Email: info@feta.co.uk 
Website: www.feta.co.uk  
 
FETA is the recognised UK body representing the interests of over 400 manufacturers, suppliers, installers 
and contractors within the heating, ventilating, building controls, refrigeration & air conditioning 
industry to policy makers and the wider public. 
 

8. VAKTIJDSCHRIFTEN 

 
 
Vaktijdschriften zijn niet alleen een interessante bijkomende bron van informatie over uw vakgebied, u kan 
er ook in adverteren om in contact te komen met agenten, distributeurs of andere interessante zakelijke 
contacten. Op de website van de hieronder vermelde vakbladen vindt u meer uitleg over de tarieven voor 
abonnementen en advertenties. 
 
Hieronder vindt u, in willekeurige volgorde, enkele relevante tijdschriften actief in de bouwsector terug:  

mailto:info@esauk.org
http://www.esauk.org/
mailto:info@feta.co.uk
http://www.feta.co.uk/
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Building Magazine 
240 Blackfriars Road 
London SE1 8BF 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7921 5000 
Email: cameron.marshall@ubm.com – National Advertisement Manager 
Website: www.building.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  
 
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. 
 
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  
 
First established in 2002 by former Building Centre director, Darren Jarvis, Construct UK was created to 
provide the UK construction marketing community with fast access to an independent and extensive 
resource of construction-specific sales, media and marketing information. 

mailto:cameron.marshall@ubm.com
http://www.building.co.uk/
mailto:Help@subscribe.architectsjournal.co.uk
http://www.architectsjournal.co.uk/
mailto:info@constructuk.com
http://www.constructuk.com/
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DIY Week 
Datateam Business Media Limited 
15A London Road 
Maidstone 
Kent ME16 8LY 
UK  
Tel: +44 (0)1622 687031 
Fax: +44 (0)1622 757646 
Email: contact formulier op http://www.diyweek.net/contact  
Website: www.diyweek.net  
 
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. 
 
 
Builders Merchants Journal 
Datateam Business Media Limited 
15A London Road 
Maidstone 
Kent ME16 8LY 
UK  
Tel: +44 (0)1622 687031 
Email: contact formulier op http://www.buildersmerchantsjournal.net/contact 
Website: www.buildersmerchantsjournal.net 
 
Builders Merchants Journal has been serving the builders merchant and their suppliers in print since 1920 
and online since 2007. The magazine publishes monthly and is editorially led with content 
including  business analysis, commodity features, people, products and opinion. 
 
Public Sector Build Journal 
Mixed Media Information 
Pear Platt 
Woodfalls Industrial Estate 
Gravelly Way 
Laddingford 
Kent ME18 6DA 
UK 
Tel: +44 (0) 1622 873 229 
Fax: +44 (0) 1622 320020 
Email: rebecca@mixedmediainfo.com 
Website: www.psbj.co.uk 

http://www.diyweek.net/contact
http://www.diyweek.net/
http://www.buildersmerchantsjournal.net/contact
http://www.buildersmerchantsjournal.net/
mailto:rebecca@mixedmediainfo.com
http://www.psbj.co.uk/
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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.  
 
Noot: Dezelfde uitgever (Mixed Media Information) brengt daarnaast ook FC&A uit – Future Constructor and 
Architect: 
 
Future Constructor & Architect is a specification platform for architects and building contractors, which 
focuses on top-end domestic and commercial developments. 
 
 
Essential Install Magazine  
All Things Media 
Suite 14 
6-8 Revenge Road  
Lordswood  
Kent ME5 8UD 
UK 
Tel: +44 (0) 1634 673 163 
Email: ian@allthingsmedialtd.com 
Website: www.essentialinstall.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. 
 
Inside CI 
23 Craven Terrace 
London W2 3QH 
UK 
Tel: +44 (0) 7860 328192 
Email: david@insideci.co.uk 
Website: www.insideci.co.uk  
 
Inside CI is the UK's fastest growing digital website dedicated to custom installation, electronic system 
design and related technologies. With daily news, product reviews and features covering every aspect of 
the custom install business, from AV and automation, to lighting and case studies, Inside CI is the essential 
go-to resource for installers, designers, distributors and dealers. 
 
 
 

mailto:ian@allthingsmedialtd.com
http://www.essentialinstall.com/
mailto:david@insideci.co.uk
http://www.insideci.co.uk/
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Utility Week 
Faversham House Ltd 
Windsor Court 
Wood Street 
East Grinstead 
West Sussex RH19 1UZ 
UK 
Tel: +44 (0) 1342 332 084 
Email: contact via http://utilityweek.co.uk/info/ContactUs 
Website: www.utilityweek.co.uk  
 
The magazine is about the business of utilities. It covers policy and regulation; finance and investment; 
customers; operations and assets; and markets and trading. As well as the latest developments, it offers 
informed analysis and expert commentary from our team of editorial experts and from the industry itself. 
 
 
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 
 
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. 
 
Grand Designs Magazine 
Media 10 
Crown House 
151 High Road 
Loughton  
Essex IG10 4LF 
UK 
Tel: +44 (0) 1293 312 154 
Email: media10@inter-media.co.uk  
Website: www.granddesignsmagazine.com  
 
Grand Designs Magazine is the official monthly publication to accompany the hit television series hosted 
by presenter Kevin McCloud and broadcast on Channel 4 and More 4. 

http://utilityweek.co.uk/info/ContactUs
http://www.utilityweek.co.uk/
mailto:homebuilding@futurenet.com
http://www.homebuilding.co.uk/
mailto:media10@inter-media.co.uk
http://www.granddesignsmagazine.com/
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Builder & Engineer 
Excel Publishing 
6th Floor Manchester One  
53 Portland Street  
Manchester M1 3LD 
UK 
Tel: +44 (0)161 236 2782 
Fax: +44 (0) 161 236 2783 
Email: contact via http://www.builderandengineer.co.uk/contact 
Website: http://www.builderandengineer.co.uk/ 
 
Builder & Engineer is a bi-monthly, editorially driven publication, with a mixture of news, interviews, 
industry features, product launch information and in-depth coverage of all aspects of the UK construction 
sector.  

http://www.builderandengineer.co.uk/contact
http://www.builderandengineer.co.uk/
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9. VAKBEURZEN 

 
De meeste grotere vakbeurzen in het VK hebben een internationaal karakter en zijn een belangrijk forum 
van en voor het internationale bedrijfsleven. Een bezoek aan een vakbeurs in het Verenigd Koninkrijk is bij 
registratie vooraf veelal gratis. Vaak kunt u op de websites van komende en eerder gehouden vakbeurzen 
de zgn. ‘Exhibitor lists’ bekijken. 
 
Hierbij een niet-exhaustief overzicht van vakbeurzen binnen de bouwsector, in chronologische volgorde: 
 
Ecobuild  
6-8 maart 2018 
Excel, Londen 
Website: www.ecobuild.co.uk  
 
‘Ecobuild’ biedt een breed spectrum aan van duurzame bouwproducten voor nieuwbouw en renovatie van 
residentiële, commerciële en industriële projecten. U krijgt de kans om te netwerken met professionals uit 
de industrie, klanten en leveranciers uit de hele wereld. 
 
Homebuilding and Renovating Show 
22-25 maart 2018 
NEC, Birmingham 
Website: www.homebuildingshow.co.uk  
 
Hear specialists talk about everything from plot finding to perfecting interiors. Get personalised advice on 
your project. Discover brands showcasing a vast range of products. With a calendar of events spanning the 
UK, each Homebuilding & Renovating Show is a hub of building and renovating expertise. 
 
Noot: Er vinden meer shows plaats in Glasgow (Juni), Surrey (juli), Londen (September), Edinburgh (oktober), 
Harrogate (November) en Somerset (November) 
 
Grand Designs Live 
5-13 mei 2018 
Excel, Londen 
 
10-14 oktober 2018 
NEC, Birmingham 
 
Website: www.granddesignslive.com  
 
Noot: Dit is voornamelijk een B2C beurs 
 

http://www.ecobuild.co.uk/
http://www.homebuildingshow.co.uk/
http://www.granddesignslive.com/
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Grand Designs Live, proudly sponsored by Anglian Home Improvements, returns in 2018 to London's Excel 
from the 5 - 13 May and from the 10 - 14 October at Birmingham's NEC. The show offers visitors a unique 
opportunity to see all the latest trends for the home as well as many products never seen before. 
 
 
Essential Install Live 
9-10 mei 2018 
Sandown Park, Surrey 
Website: www.essentialinstallive.com 
 
EI Live! is the UK’s leading trade show for the custom install / home automation / smart building industry, 
continuing to bring together all those who have a passion for pushing the industry forward 
 
The National DIY Show 
3-4 juni 2018 
Ricoh Arena, Coventry 
Website: www.totallydiy.co.uk 
 
Noot: voorheen Totally DIY & Tools Exhibition 
 
The show will be back in 2018 re-energised, refocused, and bigger than ever before with the  new name The 
National DIY Show. With new dates 3rd and 4th June, the show is set to become the UK's largest trade only 
national DIY exhibition.  
 
Vision 
21-22 juni 2018 
Business Design Centre, Londen 
Website: www.visionlondon.com  
 
If you want to reach over 4,000 architects, designers & specifiers, then Vision 2018 is the event for you 
 
UK Construction Week  
9-11 oktober 2018 
NEC, Birmingham 
Website: www.ukconstructionweek.com   
 
Deze beurs verzamelt 9 verschillende vakbeurzen met elk hun gespecialiseerd thema: 

• Build Show 

• Energy 2018 

• Timber Expo  

• Smart Buildings 2018 

• Surface & Materials Show 

http://www.essentialinstallive.com/
http://www.totallydiy.co.uk/
http://www.visionlondon.com/
http://www.ukconstructionweek.com/
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• HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning) 2018 

• Civils Expo 

• Plant & Machinery Live 

• Grand Designs Live 

 
 
 
London Build 
23-24 oktober 2018 
Olympia, Londen 
Website: www.londonbuildexpo.com  
 
London Build is the leading construction and design show to cover London and the South of England. 
London Build unites an incredible range of high-level attendees involved in construction, architecture, 
infrastructure and design in London. This year's expo saw huge growth with 254 exhibitors, 17,627 pre-
registered visitors, 105 partners and 184 speakers.  
 
MIPIM UK 
Precieze datum en locatie worden nog bevestigd, maar normaliter gaat deze door te Olympia, Londen in 
oktober 2018. 
Website: www.mipimuk.co.uk  
 
MIPIM UK is the UK’s largest and most insightful property event, providing the most comprehensive 
conference programme in the industry. It is the leading property summit for all key stakeholders in UK real 
estate. 
 
Scotland Build 
21-22 november 2018 
SECC, Glasgow 
Website: www.scotlandbuildexpo.com  
 
Scotland Build 2018, now in its fourth year, is Scotland's largest construction expo dedicated entirely to 
opportunities in Scotland. Scotland Build is attended by the country's ‘movers & shakers’ in the UK’s 
construction industry from: tier 1 contractors, subcontractors, builders, developers, local councils, housing 
associations, government, architects, solution providers and more. 
 
Building Live 
November 2018 – exacte datum nog te bevestigen 
155 Bishopsgate, Londen 
Website: www.building-live.co.uk 
 

http://www.londonbuildexpo.com/
http://www.mipimuk.co.uk/
http://www.scotlandbuildexpo.com/
http://www.building-live.co.uk/
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One full day of exclusive content; the live platform for Building’s market-leading journalism, which is 
unparalleled for its insight into UK construction. 
 
Architect @ Work 
23-24 januari 2019 
Olympia, Londen 
Website: www.architect-at-work.co.uk 
  
Exhibitors focus on innovative products, materials, applications and services that are presented for 
approval to a judging panel of architects and interior designers. The judging panel assesses the innovative 
nature of each product. Your guarantee that a visit to ARCHITECT@WORK will be interesting. 
 
 
FIT Show 
21-23 mei 2019 
NEC, Birmingham 
Website: www.fitshow.co.uk 
 
Within just five years the FIT Show has grown from launch to become the acknowledged primary showcase 
for the UK window, door, flat glass and conservatory industry. It has achieved this by bringing together 
the producers and suppliers of components, systems and services, with the fabricators, installers and other 
professionals that fabricate, sell and install them. 
 
HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning) & Refrigeration Show 
Januari 2020 – exacte data nog te bevestigen 
ExCeL, Londen 
Website: www.hvacrshow.com  
 
The HVAC & Refrigeration Show, the UK’s only dedicated exhibition for the refrigeration, air conditioning, 
ventilation, heating and heat pump sectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.architect-at-work.co.uk/
http://www.fitshow.co.uk/
http://www.hvacrshow.com/
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