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Houd de bouw aan het werk! 

 

Het EIB waarschuwt, dat het samenvallen van economische krimp, PFAS, stikstof en nu 

Corona er over een halfjaar een flinke klap komt, die vergelijkbaar is met de bouwcrisis 2012-

2013 die twee jaar duurde en waar tienduizenden banen verloren gingen. 

 

Het kabinet neemt allerlei maatregelen om de pijn voor ondernemers te verzachten. Dat is 

goed, maar nog beter is het om de pijn waar mogelijk te voorkomen. Voorkomen is immers 

beter dan genezen. 

 

Investeren in bouwprojecten is een beproefd middel om de economie te stimuleren in zware 

tijden. Hierbij wordt meestal eerst en vooral ingezet op investeringen in de infrastructuur, 

omdat de overheid bij ongeveer 75 procent van deze projecten de opdrachtgever is. De nu te 

verwachten klap kan misschien niet worden voorkomen, maar wel worden gedempt als 

overheden, waterschappen, woningcorporaties e.d. nu blijven doorgaan met het aanbesteden 

van projecten. Vooral gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers. 

 

We zien echter, dat veel gemeenten en andere overheden bouwplannen uitstellen of stoppen. 

Soms worden zelfs bestaande contracten opengebroken. Dat is niet altijd te voorkomen, want 

ook gemeenten kampen helaas met zieke medewerkers en niet al het werk kan thuis worden 

gedaan. 

 

Wij roepen overheidsopdrachtgevers op om met in achtneming van de gezondheidsadviezen 

van het RIVM: 

- lopende werken voor zover mogelijk doorgang te laten vinden, 
- betaaltermijnen te versnellen, 
- de noodzakelijke investeringen en onderhoud te blijven doen, 

- aanbestedingstrajecten door te zetten, 

- bij de gunning en termijnen rekening te houden met de corona-crisis en daarover goed 

te communiceren met opdrachtnemers, 

- (bouw)vergunningverlening te bespoedigen, 

- bestaande contracten te eerbiedigen en hierbij coulant om te gaan met vertraging 

veroorzaakt door de corona-crisis en boetes als gevolg hiervan. 

 

Dat is de beste garantie om te zorgen dat bedrijven en hun werknemers, die we straks weer 

hard nodig hebben, de crisis overleven. 
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