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Hogere grondstof- en energieprijzen maken bouwen 
duurder 

Arnhem, 24 november 2011 – De bouwkosten stijgen pe r 1 januari 2012 als gevolg van 
prijsstijgingen van bouwmaterialen. Producenten van  ruwbouwproducten verhogen 
hun prijzen met drie tot negen procent, als gevolg van gestegen grondstof- en energie 
prijzen. Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie v oor de bouwmaterialengroothandel, 
voorziet dat de groothandelsprijzen over de hele li nie omhoog gaan. Per leverancier 
kunnen de prijsaanpassingen uiteraard fluctueren. 

Bij eerdere grote stijgingen van de grondstof- en energieprijzen, zoals in 2000 en 2007, kon 
de bouwmaterialengroothandel een deel van de prijsstijgingen nog compenseren door 
efficiënter te werken. Die rek is er nu uit. De sector heeft zich door tijdige koerswijzigingen 
goed kunnen wapenen tegen de economische crisis, maar de bedrijfsresultaten staan nog 
steeds onder zware druk. Alhoewel de Hibin Conjunctuurmeting afgelopen oktober aangaf 
dat de sector stabiliseert, bleek daaruit ook dat pas in 2013 herstel wordt verwacht. Nieuwe 
informatie over de impact van de schuldencrisis voedt de verwachting dat herstel nog langer 
op zich zal laten wachten. De afgelopen drie jaar is het personeelsbestand in de sector met 
13% gedaald. De sector doet er alles aan om kennis en service op het nieuwe volumeniveau 
te handhaven. Daarom is het onvermijdelijk dat de bouwmaterialengroothandel de 
prijsstijgingen voor een groot deel zal moeten doorberekenen. 

Over Koninklijke Hibin 
Koninklijke Hibin richt zich enerzijds als brancheorganisatie voor de bouwmaterialenhandel 
op belangenbehartiging, advisering, arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen, en 
anderzijds als servicecentrum op een aantal succesvolle diensten voor haar leden. Namens 
de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en neemt ze initiatieven om via 
samenwerking binnen de bouwketen de positie van de bouwtoelevering te versterken. Voorts 
stimuleert Hibin innovaties en bevordert ze het professionele ondernemerschap binnen de 
branche. 
Hibin Opleidingen biedt het instrumentarium voor werving, selectie, opleiding en 
loopbaanbegeleiding. Hibin Personeel & Zorg zorgt voor verzuim- en re-integratiebegeleiding 
met aantoonbaar lagere verzuimcijfers en voor professionele HRM-ondersteuning van Hibin-
leden. Hibin Borg staat voor professionele consumentenvoorwaarden en een 
geschillencommissie. Koninklijke Hibin vertegenwoordigt 360 vestigingen en 90% van de 
omzet in de branche en telt tevens circa 55 fabrikanten/importeurs. 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor nadere informatie over dit bericht kunt u 
contact opnemen met Gert Smit, voorzitter, of Peter van Heijgen, directeur van Koninklijke 
Hibin, 026-363 35 55, of www.hibin.nl raadplegen.  


