
 

 

Verlaagd BTW-tarief levert bouw €2,2 miljard extra omzet op 
Verlenging tijdelijke regeling gewenst 

 

Rotterdam, 24 mei 2011 – De tijdelijke BTW verlaging die op 1 oktober 2010 is ingegaan en weer afloopt op 1 juli 

2011 zal de bouw- en installatiesector €2,2 miljard  extra omzet op leveren. Een verlenging van de BTW verlaging is 

dus zeer wenselijk en levert veel winnaars op. Dit onderwerp zal vanmiddag in de Tweede Kamer ook in s temming 

worden gebracht door de ChristenUnie. De aannemerij  neemt het grootste deel voor haar rekening, maar d e 

afbouwers profiteren het meest. Hier bovenop geeft nog eens 78% van de bedrijven aan dat zij een verle nging van 

deze regeling willen. Het effect van de regeling bi j de woningeigenaren is ook duidelijk merkbaar: 19%  heeft de 

afgelopen 7 maanden een klus laten uitvoeren als ge volg van deze regeling. Dit blijkt uit onderzoeken van USP 

Marketing Consultancy die in de maand mei zijn uitg evoerd onder 400 professionals en 500 consumenten. 

 

De BTW regeling zal €2,2 miljard extra omzet voor de sector opleveren 

Op 1 oktober 2010 is de verlaagde BTW regeling voor onderhouds- en renovatieklussen van kracht geworden met als doel de 

sector te ondersteunen in mindere tijden. Na 7 maanden (tot en met april) heeft dit de bouw- en installatiesector zo’n €1,7 

miljard extra omzet gegenereerd. Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal de regeling na afloop op 30 juni 2011 €2,2 miljard 

extra omzet hebben opgeleverd. Bijna de helft van alle bedrijven (44%) werkzaam in deze sector heeft dan ook baat gehad bij 

deze regeling in de zin dat zij opdrachten hebben gehad die voor deze regeling in aanmerking kwamen (84%) en het heeft hen 

extra omzet opgeleverd (52%). Het is met name de aannemerij die het grootste deel voor haar rekening neemt van deze €2,2 

miljard, te weten €1,4 miljard. Kijken we echter naar de boost die de regeling gegeven heeft aan de gehele sector, dan heeft 

het met name extra omzet gegenereerd voor de afbouwsector (+9%) en voor de aannemerij (+6%). 

 

Extra omzet als gevolg van tijdelijke BTW verlaging  

 
Aannemers 
< 10 mdw 

Aann. 10 of 
meer mdw 

Installateurs 
 < 10 mdw 

Install. 10 of 
meer mdw 

 
Afbouw Totaal 

Regeling gebruikt  84% 80% 86% 66% 85% 84% 

Meer opdrachten? 57% 64% 36% 50% 51% 52% 

Extra omzet € 0,362 mld € 1,056 mld € 0,102 mld € 0,286 mld € 0,385 mld € 2,192 mld 

Totale omzet 
(verwachting) € 5,004 mld € 17,301 mld € 3,608 mld € 9,747 mld € 4,325 mld € 39,986 mld 

Extra omzet als % 
van totale omzet +7% +6% +3% +3% +9% +5% 
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Voor ruim een derde van de woningeigenaren die een klus liet uitvoeren, speelde de BTW-regeling een rol 

Dat deze extra omzet bij de professionals is terecht gekomen, blijkt ook wel uit het onderzoek onder de consumenten 

(WoonOmnibus). Van alle woningeigenaren die de afgelopen 7 maanden iets aan hun huis hebben laten verbouwen (19%), 

zegt 19% dat deze verbouwing tot stand is gekomen als gevolg van deze tijdelijke regeling. Nog eens 19% geeft aan dat deze 

regeling voor hen het laatste zetje gaf om de verbouwing uit te laten uitvoeren. Van de woningeigenaren verwacht 3% zeker 

een verbouwing te laten uitvoeren het komende jaar en nog eens 20% geeft aan dit misschien te gaan doen. Dit geeft aan dat 

veel woningeigenaren wel een zetje in de rug kunnen gebruiken om de eventuele verbouwing daadwerkelijk uit te gaan voeren.  

 

Verlenging van de BTW-regeling gewenst 

Veel bedrijven geven aan dat de regeling, die op 1 juli dit jaar afloopt, wat hen betreft verlengd mag worden (78%). 

Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat hun orderportefeuille na 1 juli sterk terugloopt en dat zij nog lang niet het niveau van 

voor de crisis hebben bereikt. Maar liefst 43% van de bedrijven geeft aan dat zij te maken hebben met een teruglopende 

orderportefeuille, mede ook doordat zij op dit moment veel aanvragen krijgen om opdrachten voor 1 juli af te ronden (47%). Er 

is dus sprake van een vooruitgeschoven vraag vanuit de markt die op dit moment een piek veroorzaakt, maar er ook voor zorgt 

dat de bedrijven daarna weer sterk terugvallen. Hoewel er uiteraard bedrijven zijn die geen hinder hebben ondervonden van de 

crisis (25%) of die hun oude niveau al weer hebben bereikt (8%), toch zijn er veel bedrijven die verwachten pas in de loop van 

2012 (19%) of zelfs later (18%) weer hun oude omzetniveau te hebben bereikt. Voor deze grote groep bedrijven is het zeer 

wenselijk dat de regeling wordt verlengd. Over de nieuwe termijn van de verlening lopen de meningen nogal uiteen: zo zegt 

56% dat het wat hen betreft wel een permanente regeling mag worden, maar anderen vinden 6 maanden (12%) of 12 

maanden (26% (12%+14%)) een goede termijn. 

 

Concluderend kunnen we zeggen dat de nieuwbouwproductie niet op korte termijn aantallen zal bereiken van minimaal 70.000 

woningen per jaar. De omzet zal dus met name in de onderhouds- en renovatiesector gehaald moeten worden. Het 

consumentenvertrouwen stond in mei 2011 op -10. Dit is niet zo laag als tijdens de crisis (lager dan -20), maar nog niet op het 

niveau van 2007 (positief). Om dit consumentenvertrouwen een zetje te geven en daarmee ook de bouwsector zou een 
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verlenging van de BTW verlaging zeer positief kunnen uitwerken. Dit wordt nog eens bevestigd doordat 20% van de 

woningeigenaren nog twijfelt om in juli 2011 – juli 2012 te gaan verbouwen.  

 

Verlenging van tijdelijke BTW verlaging 

 
Aannemers 

< 10 fte 
Aann. ≥ 10 

fte 
Installateurs 

 < 10 fte 
Install. ≥ 10 

fte 
 

Afbouw Totaal 

Ja  78% 76% 73% 60% 88% 78% 

Nee 13% 12% 23% 27% 3% 13% 

Weet niet 9% 12% 4% 13% 9% 9% 

 

Omzetniveau bereikt van voor de crisis 

 
Aannemers 

< 10 fte 
Aann. ≥ 10 

fte 
Installateurs 

 < 10 fte 
Install. ≥ 10 

fte 
 

Afbouw Totaal 

Nooit last gehad 23% 12% 20% 20% 33% 25% 

Terug op niveau 11% 6% 6% 6% 5% 8% 

1 juli 2011 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

1 oktober 2011 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

1 januari 2012 4% 0% 15% 0% 4% 6% 

1 april 2012 3% 6% 6% 0% 2% 4% 

1 juli 2012 3% 6% 9% 20% 2% 5% 

1 oktober 2012 4% 0% 6% 7% 2% 4% 

1 januari 2013 14% 29% 20% 27% 18% 18% 

Anders/ weet niet 35% 41% 17% 20% 34% 28% 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Business Unit Ruwbouw en Installatie 

Henri Busker 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: busker@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 
 
 
Technische verantwoording: 

Voor dit onderzoek zijn in mei 400 enquêtes afgenomen onder professionals (aannemers, klusbedrijven, E-installateurs, W-

installateurs, schilders, stukadoors en tegelzetters) en 500 enquêtes onder consumenten.  

 

De vragen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn: 

Professionals 
1) Voor hoeveel procent van uw projecten heeft u deze regeling gebruikt? 

• ……………………………………………………………………………………………… 

2)  [indien 1) grote dan 0%] Heeft deze tijdelijke lage BTW-regeling u/uw bedrijf meer opdrachten opgeleverd? 



 

 
 
  

 

• Ja 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 

3) [indien 2=ja] Kunt u aangeven hoeveel extra omzet per maand deze regeling u heeft opgeleverd? 

• ……………………………………………………………………………………………… 

4) Wilt u dat de lage BTW-regeling wordt verlengd? 

• Ja 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 

5) [indien 4=ja] Tot wanneer moet de BTW regeling verlengd worden? 

• 1 oktober 2011 

• 1 januari 2012 

• 1 april 2012 

• 1 juli 2012 

• 1 oktober 2012 

• 1 januari 20130  

• Permanent/ voor altijd 

• Anders, namelijk 

• Weet niet/geen mening 

6)  Wanneer verwacht u dat uw omzet weer het niveau bereikt van voor de crisis? 

• Nooit last van crisis gehad 

• Niveau, na dip, alweer bereikt 

• 1 oktober 2011 

• 1 januari 2012 

• 1 april 2012 

• 1 juli 2012 

• 1 oktober 2012 

• 1 januari 20130  

• Anders, namelijk 

• Weet niet/geen mening 

Consumenten 
1) Heeft u de afgelopen 7 maanden (oktober - april) iets aan uw woning laten verbouwen of renoveren? 

• Ja 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 

2) [indien afgelopen 7 maanden iets laten verbouwen/renoveren] Welke van de volgende uitspraken is van toepassing op uw 

situatie?? 

• Ik zou de verbouwing/ renovatie zeker ook uitgevoerd hebben als de BTW regeling er niet was geweest 

• Ik zou de verbouwing/ renovatie waarschijnlijk ook uitgevoerd hebben als de BTW regeling er niet was geweest, 

maar deze regeling gaf mij wel het laatste duwtje in de rug 

• Vanwege de BTW regeling heb ik deze verbouwing/ renovatie laten uitvoeren 

• Weet niet/geen mening 

3) Bent u van plan om in de periode 1 juli 2011 – 1 juli 2012 iets aan uw woning te laten verbouwen of renoveren? 

• Ja 



 

 
 
  

 

• Misschien 

• Nee 

• Weet niet/geen mening 


