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Koninklijke Bouwend Nederland heeft op 16 maart 2022 een ledenpeiling gehouden onder haar leden 
om inzichtelijk te maken wat de impact is van de inval op de Oekraïne op de bouw- en infrasector.

Deze rapportage schetst de belangrijkste uitkomsten uit de ledenpeiling.

De uitkomsten zijn niet geëxtrapoleerd naar de hele sector, maar aangenomen mag worden dat de 
resultaten een helder inzicht geven in wat er speelt onder bouw- en infrabedrijven.

Gevolgen inval Oekraïne en sancties Rusland
Persmap
maart 2022

Op 13-4-2022 hebben 359 leden de enquête ingevuld (totale verzending is 3.556).
Dat komt neer op een respons van 10,1%.
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Impact van de oorlog in de Oekraïne en de sancties op de korte termijn

Op welke wijze is jouw bedrijf op korte termijn het meest gevoelig voor de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Inkoopprijzen – Hogere prijzen van grondstoffen, materialen

Toeleverketen – Vertraging en/ of schaarste van (in)directe aanlevering van bouwmaterialen en grondstoffen

Energieafhankelijkheid – Prijsstijging energie

Onzekerheid marktontwikkelingen – Uitstellen investeringen, geen nieuwe aanbestedingen/ contracten aangaan

Consumentenvertrouwen – Lagere koopbereidheid / recessie

Logistiek – Transportproblemen

Arbeidsmarkt – Minder arbeidskrachten uit Oost-Europa

Cybersecurity – Risico’s en/of maatregelen door verhoogde cyberdreiging

Anders

Financieel – Sancties en beperkingen betalingsverkeer

Geen gevoeligheden voor mijn bedrijf

Weet ik niet

97%

75%

65%

40%

25%

17%

6%

3%

2%

2%

1%

0% N = 359
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Belangrijkste consequenties van de oorlog in de Oekraïne en de sancties

Wat zijn de belangrijkste consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Hogere kosten bouwprojecten

Vertragingen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

Gebruik van andere materialen

Versnellen van verduurzaming

Bouwen van extra (tijdelijke) woningen

Weet ik niet

Anders

92%

62%

40%

39%

37%

22%

13%

5%

4%

1%
N = 353
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Top 5 consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties voor infra bedrijven van
materialen met een verwachte haperende levering voor het komend half jaar infra bedrijvenoor

Hogere kosten bouwprojecten

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

Vertragingen

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

90%

61%

45%

33%

33% N = 49

 Top 5 consequenties voor bouwprojecten op de korte termijn
voor de bouw en infrabedrijven

Top 5 consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties voor B&U bedrijven

Hogere kosten bouwprojecten

Vertragingen

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

92%

61%

36%

36%

26%

N = 247
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Belangrijkste consequenties van de oorlog in de Oekraïne en de sancties
voor de middelgrote B&U bedrijven (woningbouwers)

Wat zijn de belangrijkste consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Hogere kosten bouwprojecten

Vertragingen

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

Gebruik van andere materialen

Bouwen van extra (tijdelijke) woningen

Versnellen van verduurzaming

100%

89%

63%

63%

53%

42%

16%

16% N = 19
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Belangrijkste consequenties van de oorlog in de Oekraïne en de sancties
voor de B&U bedrijven

Wat zijn de belangrijkste consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Hogere kosten bouwprojecten

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

Vertragingen

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

Versnellen van verduurzaming

Gebruik van andere materialen

Bouwen van extra (tijdelijke) woningen

Anders

Weet ik niet

90%

61%

45%

33%

33%

14%

12%

8%

4%

4% N = 243
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Belangrijkste consequenties van de oorlog in de Oekraïne en de sancties
voor de infrabedrijven

Wat zijn de belangrijkste consequenties voor bouwprojecten (woningen, kantoren en infrastructuur) op korte termijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Hogere kosten bouwprojecten

Meer claims door vertragingen en/ of hogere prijzen

Vertragingen

Projecten niet kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen

Uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten

Versnellen van verduurzaming

Gebruik van andere materialen

Bouwen van extra (tijdelijke) woningen

Anders

Weet ik niet

90%

61%

45%

33%

33%

14%

12%

8%

4%

4% N = 48
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 Materialen en energiebronnen met een verwachte haperende levering of gebrek voor het komend half jaar 

Voor welke bouwmaterialen en energiebronnen verwacht je een haperende levering of een gebrek voor het komend half jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne
en de sancties?

Metaal/Staal

Hout

Benzine/diesel

Isolatiematerialen

Kunststof bouwproducten

Gas

Steen

Keramiek

Glas

Bitumen

Beton

Elektriciteit

Minerale wol

Zand en grind

Kalkzandsteen

Anders

Ik verwacht geen haperende levering/ gebrek aan materialen en energie

Steenkool

76%

47%

36%

35%

32%

29%

25%

21%

20%

19%

18%

16%

14%

8%

8%

5%

3%

3%
N = 359
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Top 5 van materialen met een verwachte haperende levering voor het komend
half jaar - infra bedrijven

Metaal/Staal

Benzine/diesel

Kunststof bouwproducten

Bitumen

Gas

67%

55%

53%

33%

29%

N = 49

 Materialen en energiebronnen met een verwachte haperende levering of gebrek voor het komend half jaar
top 5 voor de bouw en infrabedrijven

Top 5 van materialen met een verwachte haperende levering voor het komend
half jaar - B&U bedrijven

Metaal/Staal

Hout

Isolatiematerialen

Benzine/diesel

Gas

77%

53%

41%

35%

28%

N = 247
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 Materialen en energiebronnen met een verwachte haperende levering of gebrek voor het komend half jaar
voor de B&U bedrijven 

Voor welke bouwmaterialen en energiebronnen verwacht je een haperende levering of een gebrek voor het komend half jaar?

Metaal/Staal

Hout

Isolatiematerialen

Benzine/diesel

Gas

Kunststof bouwproducten

Steen

Glas

Keramiek

Beton

Minerale wol

Bitumen

Elektriciteit

Kalkzandsteen

Zand en grind

Anders

Steenkool

Ik verwacht geen haperende levering/ gebrek aan materialen en energie

77%

53%

41%

35%

28%

26%

26%

24%

23%

17%

16%

15%

15%

9%

6%

3%

3%

3%
N = 247
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 Materialen en energiebronnen met een verwachte haperende levering of gebrek voor het komend half jaar
voor de infrabedrijven

Voor welke bouwmaterialen en energiebronnen verwacht je een haperende levering of een gebrek voor het komend half jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne…

Metaal/Staal

Benzine/diesel

Kunststof bouwproducten

Bitumen

Gas

Elektriciteit

Steen

Zand en grind

Hout

Anders

Beton

Keramiek

Glas

Isolatiematerialen

67%

55%

53%

33%

29%

27%

22%

18%

16%

14%

14%

4%

2%

2% N = 49
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Impact van de oorlog inde Oekraïne en de sancties op de korte termijn

N = 359

%

%

%

8,1
voor de B&U bedrijven

9,2
voor de infra bedrijven

8,4
Gemiddeld verwachte stijgingspercentage 

van bouwkosten komend half jaar

N = 359

Welk percentage stijging van bouwkosten van een project verwacht je komend half jaar als
gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Geen stijging Minder dan
2,5% stijging

2,5 tot 5%
stijging

5 tot 7,5%
stijging

7,5 tot 10%
stijging

10% stijging
of meer

Weet ik niet
0% 1%

17%

25%

19%

33%

4%
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Maatregelen om problemen rondom prijsstijgingen en levering van materialen te verminderen

Welke maatregelen neem je om eventuele problemen rondom prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen te verminderen?

Kortere geldigheidsduur van offertes/ aanbiedingen

Bij aangaan nieuwe overeenkomsten melding maken van potentiële leveringsproblemen en prijsstijgingen

In gesprek gaan met opdrachtgever bij geen indexatie in lopend contract

In gesprek gaan met opdrachtgever over mogelijke bouwvertragingen

In nieuwe overeenkomsten opnemen van indexatie van prijzen

In gesprek gaan met opdrachtgever bij wel een indexatie in lopend contract, maar deze is niet afdoende

Bespreken (verdeling) risico prijsstijging (in dialoogfase) tijdens aanbesteding

Offertes/ begrotingen/ aanbiedingen o.b.v. materiaalprijzen tijdens de uitvoering/ moment van bestellen

Niet meer of zeer selectief inschrijven op werken i.v.m. te grote onzekerheid prijzen

Prijsstijgingen in lopende contracten worden voor eigen rekening genomen

Voorraden aanleggen of aanhouden van materialen waar grote prijsstijgingen worden verwacht

Anders

Ik neem geen maatregelen

65%

60%

57%

55%

51%

44%

42%

38%

30%

28%

23%

2%

1%

N = 333
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Maatregelen om problemen rondom prijsstijgingen en levering van materialen te verminderen
voor de bouwbedrijven

Welke maatregelen neem je om eventuele problemen rondom prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen te verminderen?

Kortere geldigheidsduur van offertes/ aanbiedingen

Bij aangaan nieuwe overeenkomsten melding maken van potentiële leveringsproblemen en prijsstijgingen

In gesprek gaan met opdrachtgever over mogelijke bouwvertragingen

In nieuwe overeenkomsten opnemen van indexatie van prijzen

In gesprek gaan met opdrachtgever bij geen indexatie in lopend contract

Offertes/ begrotingen/ aanbiedingen o.b.v. materiaalprijzen tijdens de uitvoering/ moment van bestellen

Bespreken (verdeling) risico prijsstijging (in dialoogfase) tijdens aanbesteding

In gesprek gaan met opdrachtgever bij wel een indexatie in lopend contract, maar deze is niet afdoende

Prijsstijgingen in lopende contracten worden voor eigen rekening genomen

Niet meer of zeer selectief inschrijven op werken i.v.m. te grote onzekerheid prijzen

Voorraden aanleggen of aanhouden van materialen waar grote prijsstijgingen worden verwacht

Anders

Ik neem geen maatregelen

65%

58%

53%

49%

48%

39%

36%

34%

30%

29%

28%

2%

1%

N = 230
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Maatregelen om problemen rondom prijsstijgingen en levering van materialen te verminderen
voor de infrabedrijven

Welke maatregelen neem je om eventuele problemen rondom prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen te verminderen?

In gesprek gaan met opdrachtgever bij geen indexatie in lopend contract

Kortere geldigheidsduur van offertes/ aanbiedingen

In gesprek gaan met opdrachtgever bij wel een indexatie in lopend contract, maar deze is niet afdoende

Bij aangaan nieuwe overeenkomsten melding maken van potentiële leveringsproblemen en prijsstijgingen

In nieuwe overeenkomsten opnemen van indexatie van prijzen

Bespreken (verdeling) risico prijsstijging (in dialoogfase) tijdens aanbesteding

In gesprek gaan met opdrachtgever over mogelijke bouwvertragingen

Offertes/ begrotingen/ aanbiedingen o.b.v. materiaalprijzen tijdens de uitvoering/ moment van bestellen

Niet meer of zeer selectief inschrijven op werken i.v.m. te grote onzekerheid prijzen

Prijsstijgingen in lopende contracten worden voor eigen rekening genomen

Voorraden aanleggen of aanhouden van materialen waar grote prijsstijgingen worden verwacht

Anders

Ik neem geen maatregelen

69%

65%

61%

57%

53%

45%

41%

27%

24%

20%

18%

6%

2%

N = 46
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Potentiele impact op de korte termijn op de omzet

N = 359

Hoe groot is de potentiële impact op jouw omzet op korte termijn van de oorlog in Oekraïne en de sancties?

Meer omzet Geen of beperkt
verschil in omzet

0 tot 10 %
minder omzet

10 tot 20 %
minder omzet

20 tot 30 %
minder omzet

30 % of meer
minder omzet

Weet ik niet

3%

43%

19%

12%

5%

1%

18%
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Potentiele impact op de korte termijn op de omzet
voor de bouwbedrijven

N = 247

Hoe groot is de potentiële impact op jouw omzet op korte termijn van de oorlog in Oekraïne en
de sancties?

Meer omzet Geen of
beperkt

verschil in
omzet

0 tot 10 %
minder omzet

10 tot 20 %
minder omzet

20 tot 30 %
minder omzet

30 % of meer
minder omzet

Weet ik niet
3%

49%

17%

11%

3% 1%

16%
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Potentiele impact op de korte termijn op de omzet
voor de infrabedrijven

N = 49

Hoe groot is de potentiële impact op jouw omzet op korte termijn van de oorlog in Oekraïne en
de sancties?

Meer omzet Geen of beperkt
verschil in

omzet

0 tot 10 %
minder omzet

10 tot 20 %
minder omzet

20 tot 30 %
minder omzet

Weet ik niet
2%

30%
28%

13%

4%

22%


