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Voorwoord

De wereld is in de greep van het Coronavirus. Ook Nederland maakt onderdeel uit van deze pandemie en is momenteel in 
de greep van een aantal zeer uitzonderlijke en ingrijpende maatregelen. Iedereen in ons land heeft zich aan te passen aan 
hygiëneregels, contactbeperkingen en zo veel mogelijk thuiswerken. Nu inmiddels iedereen is doordrongen van de harde 
realiteit, waarbij de gezondheid van vrienden, kennissen, collega’s, relaties en alle andere medebewoners van het land 
voorop staan, dient de volgende vraag zich aan: wat gaat deze situatie betekenen voor onze economie in het algemeen en 
de bouwsector in het bijzonder? 
 
Juist op dit moment is er veel behoefte aan houvast en daarom heeft BouwKennis een speciale Corona update in het leven 
geroepen. We moeten immers samen door deze crisis heen komen en hopelijk helpt dit document hierbij. In de komende tijd 
zal BouwKennis dit document verder aanvullen en periodiek bijwerken met de belangrijkste veranderingen.  
 
Als er naar aanleiding van dit document vragen zijn, neem dan contact met ons op. 

Ik hoop dat we je op zakelijk vlak met deze Corona update alvast enige houvast kunnen bieden in deze roerige tijden.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Goedhart
Directeur BouwKennis
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In december 2019 werd de Chinese stad Wuhan getroffen door het SARS-CoV-2 virus, in spreektaal beter bekend als 
het Coronavirus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Wat aanvankelijk begon als een epidemie in China, ontwik-
kelde zich in een paar maanden tijd tot een pandemie. Sinds 27 februari heeft ook Nederland te maken met dit zeer 
besmettelijke virus. De volksgezondheid heeft hierbij prioriteit nummer één, wat sommige landen ertoe heeft aangezet te 
kiezen voor een totale lock-down. Nederland houdt vooralsnog vast aan de strategie van ‘gecontroleerde verspreiding’, 
maar de deur naar een lock-down lijkt alsnog open te staan. In deze publicatie analyseert BouwKennis de gevolgen van 
de Coronapandemie voor de Nederlandse economie en de bouwsector in het bijzonder. De tekst van deze uitgave is 
afgesloten op 19 maart 2020. 

Corona: verloop tot nu toe
Corona is op woensdag 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een pandemie. 
Dat betekent dat het een wereldwijd probleem is geworden na de initiële uitbraak in China in december 2019. Grote 
brandhaarden naast China zijn Italië, Zuid-Korea en Iran. Inmiddels is Europa het nieuwe epicentrum van het virus. Op 
19 maart 2020 zijn er al circa 225.000 besmettingen wereldwijd geregistreerd. Naast deze registraties zullen er veel 
meer mensen besmet zijn, maar waarbij er geen test is gedaan. In Nederland alleen al werden op 15 maart schatten 
gedaan van 6.000 besmettingen door de GGD, op een totaal van ruim 1.100 bevestigde besmettingen. Dat is dus een 
factor 5,5 hoger.  

Corona update: 
de impact op de Nederlandse bouw

Figuur 1 Cumulatief aantal geregistreerde besmettingen COVID-19  

Bron: Hopkins University (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), 19-03-2020
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Een verspreiding van een virus gedraagt zich in wiskundige termen als een logistische functie, waarbij het verloop van 
het cumulatief aantal besmettingen zich volgens een S-curve ontwikkelt. Dat betekent dat er na een aanvankelijk trage 
start een versnelling in het cumulatief aantal gevallen komt, om na verloop van tijd weer af te vlakken. Om een indruk te 
krijgen van wat er op ons land afkomt, is het nuttig om het verloop in China te bekijken. Hier is de S-curve al gerealiseerd, 
wat inhoudt dat daar het hoogtepunt achter de rug is. Het cumulatief aantal besmettingen – de officiële cijfers die gere-
gistreerd en gecommuniceerd is door het land – laten een top zien op ruim 80.000 gevallen. Door definitieveranderingen 
en meetmethodes laat de grafiek een gekke knik zien rond 11 februari 2020. Deze meetverandering daargelaten begint 
op het moment dat de groei in het aantal besmettingen afneemt, het aantal genezingen juist een toename zien. Dat leidt 
tot een afname van het aantal actieve gevallen. Het aantal actieve gevallen laat door de tijd heen een normaalcurve zien. 
De piek in de normaalcurve is de piekbelasting voor de zorgsector.

Momenteel bevinden we ons in de fase van groeiversnelling, zoals te zien is in figuur 3. Overigens gaat het bij deze cijfers 
om het officieel vastgestelde aantal besmettingen. Doordat niet iedereen getest wordt, zal het werkelijk aantal gevallen 
een stuk hoger liggen. De logistische functie is in alle getroffen landen/regio’s te zien. De mate waarin de groeiversnel-
ling plaatsvindt, heeft weer te maken met de omvang van de populatie en de manier waarop beleidsmatig met het virus 
wordt omgegaan.

Figuur 2 Cumulatief verloop Corona in China: besmettingen, genezen, overleden en actieve gevallen 

Bron: https://www.worldometers.info/, 19-03-2020
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Nederlands beleid
Qua beleid is er een aantal opties om met het Coronavirus om te gaan. In zijn speech op 16 maart gaf minister-president 
Rutte drie mogelijke scenario’s voor het bestrijden van het virus. Nederland kiest, net als het VK en in grote lijnen ook 
Duitsland, voor het opbouwen van groepsimmuniteit. Dat in tegenstelling tot China en Italië, waar is gekozen voor een 
totale lock-down. De optie die Rutte noemde in zijn speech waren:

1. Gecontroleerde verspreiding (gehanteerde strategie):

 a. Opbouwen groepsimmuniteit: 60% gaat het virus krijgen, degenen die het gaan krijgen moeten de meest 
  weerbaren zijn die ‘een muur’ om de kwetsbaren heen kunnen gaan bouwen (40%)
 b. Gecontroleerde verspreiding van het virus, zodat piekbelasting bij ziekenhuizen en andere zorgverleners 
  wordt afgezwakt en uitgesmeerd
 c. De economie blijft nog enigszins draaiende
2. Alle risico’s uitsluiten (land op slot):

 a. Door het open karakter va de Nederlandse economie is het virus bij voorbaat al niet ‘in de kiem te smoren’, 
  dus heeft het land op slot gooien geen zin 
 b. Na het opheffen van een totale lock-down kan het virus zo weer oplaaien, volgens deskundigen van onder 
  meer het RIVM 
3. Virus ongecontroleerd laten verspreiden (niks doen):

 a. Leidt tot een grote piekbelasting in de zorg, waardoor er te weinig plekken zijn om zorg te verlenen, 
  zoals ziekenhuisbedden
 b. Stelt ook de meest kwetsbaren onder ons te veel bloot aan het virus

De keuze voor een strategie gebaseerd op groepsimmuniteit heeft ervoor gezorgd dat er aanvankelijk alleen hygiënead-
viezen zijn gegeven, terwijl zware verboden zo lang mogelijk worden uitgesteld. Dit is ook terug te zien in de kabinets-
besluiten van de afgelopen maand. Na de eerste besmetting op 27 februari in ons land duurde het tot 9 maart voordat 
de eerste maatregelen werden aangekondigd. Dit waren in eerste instantie adviezen, in het zwaarder getroffen Brabant 
werden iets zwaardere maatregelen afgekondigd. Door de rappe verspreiding van het virus is op 12 en 15 maart een 

Figuur 3 Aantal bevestigde Coronabesmettingen en -sterftegevallen in Nederland en Europa 

Bron: RIVM/Wikipedia, maart 2020
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verzwaring van de maatregelen getroffen, deze werden op 16 maart door minister-president Rutte toegelicht op de nati-
onale televisie. Op 17 maart werd een noodpakket met maatregelen geïntroduceerd om de economische gevolgen van 
Corona op te vangen. Van dag tot dag kunnen de maatregelen echter veranderen, waarmee een zwaardere lock-down 
in ons land mogelijk blijft.

Steunmaatregelen
In Europees verband zijn de volgende maatregelen getroffen:
•  ECB: op 18 maart in de avond komt de ECB plotseling met een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 
€ 750 miljard, bovenop het reeds aangekondigde opkoopprogramma van € 120 miljard en laagrentende leningen voor 
het MKB. 
•  Europese Investeringsbank (EIB): maakt € 40 miljard vrij tegen bestrijding Coronavirus
-  € 20 miljard naar garantstelling banken
-  € 10 miljard naar MKB
- € 10 miljard aan opkopen leningen met onderpand, waardoor banken meer risico’s kunnen afwentelen en weer meer 
leningen kunnen verstrekken

In Nederland houdt het op 17 maart geïntroduceerde noodpakket het volgende in: 
•  Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten: een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) 
kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% 
van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tege-
moetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode 
geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen.
•  Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers: Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een 
versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan 
tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig 
ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook 
mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
•  Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes: getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel 
van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennoot-
schaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden 
betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. 

Figuur 4 Tijdslijn overheidsbeleid ter bestrijding van Corona in Nederland (2020) 

Bron: BouwKennis, maart 2020
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De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 
4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. 
Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel 
mogelijk aanpassen.
•  Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering: Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen 
van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). 
Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt 
EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  
(minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk ver-
ruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
•  Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits: Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht 
een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken 
valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits 
stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt 
uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch ver-
laagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
•  Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven: Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borg-
stelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg 
voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.
•  Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector: Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opge-
legde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk 
met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien 
dat nodig is.
•  Compensatieregeling getroffen sectoren: De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequen-
ties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en 
drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald 
wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maat-
regelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese 
Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Economische effecten van Corona
Welke sectoren worden vooral getroffen?
Op dit moment is vooral een harde klap te verwachten op de zakelijke markt. Dit komt doordat het COVID-19 virus en de 
bestrijding ervan vooral voor een klap aan de aanbodzijde zorgt. Goederen vanuit China worden ofwel verscheept (4 tot 6 
weken in de haven van Rotterdam), dan wel via spoor vervoerd via de ‘nieuwe zijderoute’ (2 weken in Tilburg/Rotterdam). 
Deze dip in goederenimport leidt tot grote verstoringen van productieketens, die veelal just-in-time ingeregeld zijn. Dit 
betekent dat er geen of nauwelijks voorraden zijn om op terug te vallen. De crisis heeft in China 3 a 4 maanden geduurd. 
Dus zo’n periode van leveringsuitval zal op ons afkomen. De import van goederen uit China bestaat vooral uit elektrische 
apparaten en toestellen (€ 15,2 miljard) en machines en machineonderdelen (€ 9,9 miljard). 
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De export krijgt ook een zeer grote klap, om een paar redenen. Ten eerste valt de directe export naar China terug, 
omdat daar een aantal maanden sprake van grote vraaguitval was. Daarnaast zullen we een terugval merken in de 
leveringen van tussenonderdelen aan landen die weer producten leveren aan China, zoals de export naar de sterk 
geïndustrialiseerde landen Duitsland en Italië. Tot slot zal de directe export aan getroffen landen door het Coronavirus 
krimpen, met name overal in Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Spanje, VK, etc.). Dat raakt vooral de indu-
strie, groothandel en transport. 

Ook de sterk op export leunende agrarische sector ondervindt directe gevolgen van de vraaguitval uit China en andere 
getroffen landen die in lock-down gaan, zoals Italië. De uitvoer van sierteelt, vlees en vis en zuivel (bijvoorbeeld baby-
melk) zullen sterk worden getroffen. 

Daarnaast lopen ook de horeca-, toerisme-, cultuursector en de evenementenbranche grote klappen op door de contact-
beperkingen die zijn ingegeven door de overheid, de media-aandacht voor de ontwikkeling van het virus in ons land en 
gedragsbesluiten die bedrijven en burgers voor zichzelf te nemen. Dit zijn vooral de consumentgerichte sectoren. Met name 
de reisbranche en de horeca hebben als eerste forse klappen te verduren. Het gaat hierbij om een directe vraaguitval, 
ingegeven door beleidsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Het is zeker niet uitgesloten dat er ook vraaguitval 
optreedt doordat consumenten uitgaven gaan uit- of afstellen, vanwege een dip in het consumentenvertrouwen.  

De detailhandel is grofweg op te delen on food en non-food. De voedingsgerichte takken – vooral supermarkten – wor-
den niet getroffen. Sterker nog, er wordt gehamsterd, waardoor de uitgaven vooral in de tijd worden verschoven. Non-
food leidt wel onder de contactbeperkingen en zal dus ook te maken krijgen met dalende omzetten. Sommige onderne-
mingen hebben ook besloten om hun deuren te sluiten, zoals recentelijk ook IKEA. 

De zakelijke dienstverlening is bij uitstek in staat om het werken ook thuis te organiseren. Hier blijven de directe klappen 
naar verwachting beperkt. Het is verder wel realistisch te veronderstellen dat ook zakelijke dienstverleners op termijn 
gaan kampen met vraaguitval van andere sectoren, die nu hard geraakt worden. Eenzelfde redeneerlijn gaat op voor 
de bouwsector. Vooralsnog mogen bouwvakkers naar bouwplaatsen en andere werkadressen van klanten (bedrijven, 
particulieren, corporaties). Het is echter de vraag hoe deze opdrachtgevers zullen reageren op het Coronavirus. Mochten 
zij massaal hun vestigingen (tijdelijk) sluiten, bouwvakkers de toegang ontzeggen of renovatie- en onderhoud uitstellen, 
dan zal ook de bouwproductie hier onder lijden. 

Figuur 5 Belangrijkste import- en exportproducten van en naar China

Top-10 Importproducten vanuit China (mld. euro)  Top-10 exportproducten naar China (mld. euro)

Electrische apparaten, toestellen 15,2 Machines en onderdelen 3,1

Machines en onderdelen 9,9 Wetenschappelijke instrumenten 1,6

Meubelen etc. 1,7 Babymelkpoeder e.a. bereidingen 1,3

Kleding (niet brei-/haakwerk) 1,3 Electrische apparaten, toestellen 0,9

Organische chemie 1,2 Farmaceutische producten 0,8

Speelgoed 1,2 Vlees, met name van varkens 0,7

Kleding (brei-/haakwerk) 1,1 Kunststof en werken daarvan 0,6

Wetenschappelijke instrumenten 1,1 Wegvoertuigen 0,4

Kunststof en werken daarvan 1,1 Houtpulp, papier en karton 0,3

Werken van ijzer en staal 0,9 Organische chemie 0,3

Totaal top-10 34,7 Totaal top-10 10,0

% top-10 op totale import uit China 81% % top-10 op totale export naar China 78%

Bron: CBS, maart 2020
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Directe en indirecte effecten voor de bouw
Het is op dit moment nog lastig om de precieze gevolgen voor de bouwsector te overzien, laat staat te kwantificeren. 
Toch kunnen we beredeneren welke effecten er kunnen gaan optreden. Het gaat om de volgende punten: 

Directe effecten bouw
•  Indien uitvoerend bouwpersoneel niet naar de bouwplaats of naar klanten mag, valt er werk weeg of lopen projecten 
uit. Dat terwijl er wel doorbetaling van loon moet plaatsvinden. 
•  Er zullen minder woningverkopen plaatsvinden, zowel bij bestaande woningen als nieuwbouwwoningen. Makelaars 
signaleren een teruglopende interesse bij potentiële kopers.
•  Deze daling van de woningverkopen leidt tot minder renovatiewerk (relatief snel) en minder nieuwbouw (op iets langere 
termijn)
•  Poolse bouwvakkers gaan massaal naar huis, zo lezen we in het Parool op 
•  Er treden leveringsproblemen op met producten die in hard getroffen landen (lees: China, Italië, Spanje) en landen 
in lock-down (België, Frankrijk) worden gemaakt. Voor China gaat het vooral om installatieproducten zoals met name 
warmtepompen, PV-panelen en andere elektronica. De import vanuit België en Frankrijk betreft bijvoorbeeld gipspro-
ducten en isolatiemateriaal. 
•  Risicomijdend gedrag bij particuliere opdrachtgevers kan leiden tot uitstel van renovatieklussen als gevolg van vertrou-
wensdeuk, zoals de plaatsing van een badkamer, keuken of uitbouw en andere afbouwwerkzaamheden. 
•  Het gedrag van professionele opdrachtgevers is nog grotendeels onbekend. Er zijn signalen dat sommige corporaties 
liever geen bouwvakkers over de vloer hebben. Ook bedrijven sluiten hun deuren helemaal (thuiswerken) of stellen 
onderhoud en renovaties uit.  

Figuur 6 Inschatting impact COVID-19 per sector

 Vraaguitval Verstoring Thuiswerken Potentie

  productieketen  inhaalvraag

Marktsector    

Veeteelt + 0 0 0

Tuinbouw + 0 0 0

Industrie: food 0 + 0 0

Industrie: non-food +++ +++ 0 ++

Groothandel ++ ++ ++ ++

Detailhandel: food 0 0 0 0

Detailhandel: non-food ++ ++ 0 +

Horeca +++ ++ 0 0

Goederentransport ++ +++ 0 ++

Personenvervoer / toerisme +++ ++ 0 +

Bouw + + 0 0

Zakelijke dienstverlening 0 0 +++ ++

Budgetsector    

Overheid  0 0 +++ 0

Zorg 0 +++ 0 0

Onderwijs ++ +++ + 0

Sport, cultuur en recreatie +++ +++ 0 +

+++ zeer groot, ++ groot, + aanwezig, 0 niet of nauwelijks

Bron: BouwKennis o.b.v. diverse bronnen, maart 2020
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Indirecte effecten bouw
•  Hardgeraakte sectoren in Nederland stellen investeringen uit, zoals nieuwbouw, uitbreidingen of renovaties. Dit raakt 
in eerste instantie met name de utiliteitsbouw.
•  Dalingen in de sectoren horeca, transport en de industrie zijn groot. Hier valt daarom ook de vraag naar nieuwe gebou-
wen, uitbreiding van bestaande gebouwen en verhuizingen weg.
•  Door schaarste van specifieke materialen (denk aan PV-panelen en warmtepompen uit China) ontstaan er mogelijk 
stijgingen van inkoopprijzen
•  Daarentegen is de olieprijs is juist fors gedaald, wat voor sommige sectoren verlichting geeft (bijvoorbeeld chemische 
industrie)

Effecten op de bouwarbeidsmarkt
•  Eerst valt ingehuurd / flexwerk personeel weg
•  Dan lopen tijdelijke contracten af en worden niet verlengd
•  Is er een acuut financieel probleem, dan kan er deeltijd-WW worden ingezet
•  Is het probleem niet alleen met deeltijd-WW op te lossen, dan volgen ontslagen
•  Is het probleem helemaal niet meer te overzien, dan volgt er een faillissement
•  De noodmaatregelen van het kabinet van 17 maart kunnen verlichting geven. Maar voor hoe lang en voor hoeveel 
bedrijven in de bouw, is niet bekend. 

Import van bouw- en installatiematerialen
De impact aan de aanbodzijde is vooral te merken bij de installatieproducten. Hier ligt het importaandeel hoger dan bij 
veel ruwbouwproducten, zoals beton, cement en kalkzandsteen. Nieuwbouw heeft onder de BENG-normen zonnepane-
len en warmtepompen nodig. Leveringsproblemen onder deze producten zullen dus leiden tot een vertraagde oplevering. 
De mate waarin alternatieve producenten elders ter wereld kunnen worden gevonden om de leveringsuitval uit China 
en andere landen in lock-down te compenseren, zal dus bepalen hoe erg met name de nieuwbouw wordt geraakt. Het 
is ook de vraag of het zoeken naar andere leveranciers niet al te laat is, als China weer gaat draaien en de rest van de 
wereld wellicht minder gaat draaien.
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Figuur 7 Importgevoeligheid van bouwmaterialen in de Nederlandse bouw

 Import- Toepassing

 intensiteit

Ruwbouw  

Zand 0 Ophoogzand, mortel

Cement 0 Specie, mortel, prefab beton

Beton(mortel) 0 Wanden, vloeren, dakpannen

Kalkzandsteen 0 Wanden

Gips ++ Wanden (blokken), gipsplaten

Hout ++ Kozijnen, HSB-elementen, vloeren, daken

Kunststof ++ Kozijnen, leidingwerk, beplating, dakbedekking (EPDM, TPO, PVC), 

  vloerbedekking, schakelmateriaal

Aluminium + Kozijnen, vliesgevel, beplating

Staal + Draagconstructie, wapening, beplating, sandwichpanelen

Glas ++ Ramen, glaswol

Bitumen + Dakbanen, asfalt

Keramiek + Gevels, dakpannen, tegels

Installatie  

PV-panelen +++ Elektriciteitsopwekking

Warmtepompen +++ Verwarming

CV-ketels 0 Verwarming

Ventilatiesystemen + Ventilatie

Groepenkasten ++ Distributie elektriciteit

Schakelmateriaal ++ Distributie elektriciteit

Draad en kabel + Distributie elektriciteit

Lampen + Verlichting

Isolatie  

Steenwol 0 Thermische isolatie

Glaswol + Thermische isolatie

Polystyreen (EPS/XPS) ++ Thermische isolatie, verpakkingsmateriaal

PIR/PUR ++ Thermische isolatie, 

Bron: BouwKennis, maart 2020

Economische scenario’s
Scenario’s voor de Nederlandse economie
De basis voor de scenario’s zijn de mate waarin enerzijds de aanbodzijde kan herstellen, anderzijds de mate waarin de 
vraagzijde wordt geraakt. De aanbodzijde is vooral afhankelijk van het herstel van de globale toeleveringsketens van 
producten (waarbij Azië en China in het bijzonder een belangrijke rol spelen), terwijl de vraagzijde vooral afhankelijk is 
van het consumentenvertrouwen (baanverlies, vertrouwen in de regering, media, etc.). De lengte van de initiële econo-
mische schok zal zeer bepalend zijn bij de mate van daling en herstel van het consumentenvertrouwen. 
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Scenario’s voor de bouwsector
De belangrijke zaken die de kwetsbaarheid van de bouwsector bepalen, zijn:
•  Mogen bouwvakkers naar de bouwplaats / naar klant toe?
•  In welke mate worden er nieuwe opdrachten uitgezet / gegund?
•  Wat doet het consumentenvertrouwen en zijn particulieren nog geneigd te gaan verbouwen?
•  Hoe diep zal de impact op de economie zijn, wat resulteert in uitstel of afstel van investeringen door bedrijven?
•  In welke mate kunnen bouwbedrijven hun personeel vasthouden als de vraag wegvalt, wat weer de kracht van het 
herstel bepaalt in een scenario waarin Corona rap overwaait.

Scenario 1: kortstondige dip

De bouwsector heeft gedurende een paar maanden een lagere productie, als gevolg van de contactbeperkingen (scho-
len en kdv’s dicht, horeca gesloten, evenementen afgelast, particulieren die even de hand op de knip houden). Deze 
lagere productie komt vooral doordat er wat bouwplaatspersoneel wegvalt, maar niet doordat er massaal projecten 
worden afgelast. 

Scenario 2: recessie door vertrouwensdip

De effecten op de Nederlandse economie gaan dieper dan alleen een aanbodschok. Ook de burgers laten een daling in 
hun vertrouwen zien, waardoor er uitgaven worden uitgesteld. Zo worden verbouwingen uit- of afgesteld, stellen mensen 
een verhuizing uit en worden er minder nieuwbouwwoningen verkocht.  

Scenario 3: aanbodcrisis

In dit scenario herstelt Nederland en belangrijke exportlanden relatief snel en sterk na een dip. De vraagzijde kan dus 
weer herstellen. Toch kunnen er een aantal belangrijke landen nog last houden en daarmee bepaalde productieketens 
blijvend aantasten. Voor de bouw zullen de aanbodschokken beperkt blijven. 

Scenario 4: slepende crisis

In een scenario waar zowel de aanbod- als de vraagzijde langere tijd last blijven houden van de economische effecten 
van het COVID-19 virus, zal de klap voor de bouw uiteraard zeer omvangrijk zijn. Mogelijk gelden voor bouw- en instal-
latieproducten goede alternatieven voor lastiger leverbare producten, maar met name de afname aan de vraagzijde zal 
dan leiden tot minder bouwproductie.

Figuur 8 Scenario’s voor de Nederlandse economie 

Bron: BouwKennis, maart 2020

Voorwaarden herstel productieketens
• Voorspoedig herstel China
• COVID-19 in Europese landen onder controle
• Quarantaines (grotendeels) opgeheven
• Productiecapaciteit op peil (arbeid, materiaal, materieel)

Voorwaarden herstel vraagzijde
• COVID-19 in Europese landen onder controle
• Vertrouwen van consumenten herstelt na korte dip
• Het normale leven kan weer worden opgepakt
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Figuur 9 Effecten per scenario op de hoofdbouwsegmenten

 Woningnieuwbouw Woningrenovatie en  Utiliteitsnieuwbouw Utiliteitsrenovatie en

  -onderhoud  -onderhoud

Scenario 1 0 0 + +

Scenario 2 ++ ++ ++ ++

Scenario 3 + + ++ ++

Scenario 4 +++ +++ +++ +++

+++ zeer groot, ++ groot, + aanwezig, 0 niet of nauwelijks

Bron: BouwKennis, maart 2020

Conclusie
De conclusie is dat de bouwsector hoe dan ook geraakt zal gaan worden door het Coronavirus. De mate waarin en in 
welke segmenten de hardste klappen vallen, lopen sterk uiteen in de gehanteerde scenario’s. De belangrijkste variabelen 
daarbij zijn:
•  Hoe lang duurt het voordat we het virus onder controle hebben? De tijd is een allesbepalende factor. 
•  Alsnog een lock-down in Nederland of blijven we vasthouden aan de strategie van groepsimmuniteit?
•  Hoe hard gaat het consumentenvertrouwen omlaag en slaat de aanbodcrisis om in een vraagcrisis?
•  Hoe reageren opdrachtgevers in de bouw nu op de situatie: 
- toegankelijkheid van bouwplaatsen en werkplekken voor bouwvakkers
-  uitstel of afstel van opdrachten en investeringsbeslissingen
-  ontwikkelingen op de woningmarkt: verkopen van bestaande en nieuwe woningen
• Gaan er leveringsproblemen optreden bij belangrijke bouw- en installatiematerialen, waarvoor geen goede alternatieve 
voorhanden zijn en die dus projecten in de knel kunnen brengen?
BouwKennis houdt de vinger aan de pols en zal u op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.


