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Projecten die uitgesteld worden
omdat er geen aannemer is die
het binnen de prijs wil bouwen,
de realisatie van distributiecen-
tradiedoorschaarsteeenhalfjaar
langerduurtenhetomvallenvan
eenmiddelgrootbouwbedrijf zo-
alsMoonendoorgestegenbouw-
kosten. Tekenen dat de bouw-
marktoververhit is,zijnergenoeg.
Het is een olievlek die zich uit-

breidt. Zo is er bij VolkerWessels
nuookvertragingbijenkelebouw-
projecten,blijktuitdedonderdag
gepresenteerdeerstekwartaalcij-
fers.Wegensprijsstijgingenenaf-
nemende flexibiliteit in de toele-
veringsketen is meer tijd nodig
om nieuwe afspraken met op-
drachtgevers temaken. Het aan-
talverkochtewoningenisgedaald
van 903 naar 389. Deels doordat
transacties net buiten dit kwar-
taal vielen,maar ook doordat de
voorverkoop vertraging oploopt
bij heronderhandelingen.
Het is een teken aan dewand.

JuistVolkerWesselsschermteral-
tijdmee dat het zich heeft inge-
dekt tegen schaarste. Onder de
ruim veertig bedrijven van het
concern (omzet €5,5mrd) zitten
nietalleenbouwersenontwikke-
laars, maar ook toeleveranciers
zoals Timmerfabriek de Mors
Rijssen,prefab-betonfabriekPGB
GroepinCoevordeneneeninstal-
latiebedrijf alsHomij.
Stijgen de prijzen in de keten,

danprofiteertVolkerWesselsdaar
viadezedochtersvanmee.Ookis
ereengrotere leveringszekerheid
doordat het concern deze bedrij-
ven zelf in huis heeft. Maar on-
danks die bescherming begint
het dus ook hier te knellen. Al is
ervolgensVolkerWesselsgeendi-
recte invloed op de prognose. Er
wordtdit jaarnogsteedseenbeter
resultaat verwacht.
Deopenheidoverdevertragin-

gen is ook op een anderemanier
een kentering. Tot dusver repten
bouwers wel van prijsstijgingen
en schaarste, maar was het vol-
gens hen vooral een sectorpro-
bleem. Over henzelf zeiden ze
steeds grotendeels beschermd
te zijn door bijvoorbeeld indexa-
tieclausules in contracten met
opdrachtgevers endoor tijdig ge-
maakteafsprakenoverprijzenen

beschikbaarheidmettoeleveran-
ciers enonderaannemers.

Eengoed ingevoerdebron inde
sector verwachtdaterbijmeerbe-
drijvenproblemengaanontstaan.
‘De komende drie, vier jaar wordt
diteennieuwecrisisvoordebouw’,
vreesthij.Deindexatieclausules in
de contracten zijn gemankeerd,
vooral bij reeds afgesloten con-
tracten voor grote enmiddelgrote
projecten. ‘Bij zzp’erszijnerprijs-
stijgingenvantientallenprocenten
enookdeprijsvansommigemate-
rialen stijgt flink. Een index,met
daarin bijvoorbeeld de cao-loon-
stijging,blijftdaarbijaltijdachter.
Alsdehuidigepersoneelsschaarste
en prijsstijgingen in die contrac-
ten niet zijn meegenomen, slaat
dat ‘eendeuk indemarge’.

Hetzelfde geldt voor het vooraf
inkopen,zegthij. ‘Eeninkoopquo-
tum van 70% lijkt heel wat,maar
alsdoordebeperktebeschikbaar-
heiddeprijzenvandieandere30%
sterkstijgenofer inhetuiterstege-
valnietgeleverdwordt, krijg jehet
ergmoeilijk.’ Bij eenkortere loop-
tijd van een project is de gevoelig-
heidminder groot.’

Het Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB) isminder somber
en verwacht in zijn prognose dat
bouwers de krapte aan personeel
deels opvangen door de producti-
viteit teverhogen.Debouwproduc-
tiekanzo tochblijvenstijgen.Wel
houdthetEIBerrekeningmeedat
in2018en2019deproductie licht
verschuift naar latere jaren.
Uitstelkanookeenandereoor-

zaakhebben; als dewal het schip
keert, bijvoorbeeld door de volle
orderportefeuilles.Alseenontwik-
kelaar nu een aannemer zoekt, is
het orderboek voor elfmaanden
gevuld.Datbetekentdaterpasna
de bouwvak van 2019 gestart kan
worden. De onzekerheidsopslag
die de bouwer rekent—hij weet
immers ook niet wat ingehuur-
de vakkrachten straks kosten—
kan zo hoog zijn dat de ontwik-
kelaar zelf besluit van het project
af te zien.
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Het EIB verwacht dat
bouwers de krapte aan
personeel opvangen
door de productiviteit
te verhogen
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