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Lag
ge volume
es, btw-verhoging zo
orgt voor een extra prijsdrukk
In h et afgelopen
n kwartaal lijk
kt de stabilisa
atie die zich heeft
h
ingezet door te zetteen. De markt geeft nog
zek er niet een ro
ooskleurig be
eeld, maar de
e grootste on
nzekerheden lijken zich tee stabiliseren. Macroppen worden genomen diee een verderre
eco nomisch zull en er op kortte termijn bellangrijke stap
bilisatie en mogelijk
m
een lichte opwaarrtse trend te weeg
w
zal brengen. De Am
merikaanse ve
erkiezingen
stab
en d
de verdere E uropees financiële stabili satie zullen hierin
h
een do
oorslaggevennde rol krijgen
n. In
Ned
derland zijn we
w in afwachtting van een nieuw akkoo
ord na de verk
kiezingen vann afgelopen september.
s
Al m
met al is er op
p het gebied van prijsontw
wikkeling bin nen de bouw
w weinig gebeeurt. Materialen, lonen en
prijzzen van onde
eraannemers zaten reeds op een laag niveau en he
erstellen zichh langzaam waardoor
w
er
ove r de gehele l inie een plus
s van maxima
aal 0,4 % in de
d directe bouwkosten t.oo.v. het voorg
gaande
artaal is te sig
gnaleren.
kwa
Bij d
de aanbested
dingsindex ziien we dat aa
annemers voor strategische projecten weer een sta
apje
sch erper durven
n in te schrijven. Het beeld
d zet zich do or dat de aan
nnemers steeeds beter op de huidige
marrkt zijn ingeri cht, de koste
en van de ove
erhead kome
en steeds verder onder coontrole. Met de
d
ontw
wikkelingen m.b.t.
m
BIM ric
chten aannem
mers zich op het verder be
eperken van faalkosten waardoor
w
zij
hierr ook door sc herper willen
n inschrijven..
De BTW verhog ing zal mogelijk in de kom
mende period
des nog voor een verdere prijsdruk zorrgen, deze
oed is mome
invlo
enteel nog nie
et goed zicht baar. Bouwp
projecten krijg
gen te makenn met een verhoging van
de b
bouwkosten welke
w
voor het grootste d
deel niet kunn
nen worden gecompensee
g
erd met hoge
ere
opb
brengsten, ditt zal voor een
n extra prijsd ruk zorgen in
n de projectontwikkeling.

Co nclusies


De prijz en binnen de
e bouwmarkt stabiliseren zich op een ondergrens.
o



Er is no g steeds een
n duidelijke k rapte van aa ngeboden prrojecten, aan nemers schrijven nog
steeds scherp
s
in op de portefeuillle te vullen.



Voor de
e bouwkosten
n is de komen
nde periode een
e
verdere lichte
l
stijgingg te verwachtten.



Het omsslagpunt kom
mt steeds dich
hter bij waarb
bij vraag en aanbod
a
beterr op elkaar is afgestemd.
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