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Conclusies op hoofdlijnen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek
verricht naar de economische effecten van een prijsopslag van € 1 op de kubieke meter
betonprijs. Hierbij is er vanuit gegaan dat de opslag wordt geheven door de betonproducent en
in rekening gebracht bij de afnemer. Daarnaast wordt de opslag in rekening gebracht op
Nederlands beton en Nederlandse prefab betonproducten, geleverd door betoncentrales en door
leveranciers van prefab betonproducten. Beton dat in omloop komt via andere kanalen, zoals de
retail, wordt buiten beschouwing gelaten in de analyse.
Import en substitutie als gevolg van een prijsopslag op beton
De opslag van € 1 per m3 zal ertoe bijdragen dat er een verschuiving optreedt van Nederlandse
betonproductie naar het buitenland, aangezien beton in Nederland relatief duurder wordt door
de opslag. Daarnaast kan er substitutie plaatsvinden naar andere materialen: als gevolg van de
opslag worden andere materialen relatief goedkoper in verhouding tot beton. In figuur 1 staan
de gevolgen van de prijsopslag voor de betonproductie weergegeven.
Figuur 1

Substitutie bij een prijsopslag van € 1 per m3 tussen 2018-2030, miljoen m33
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Geconcludeerd kan worden dat de effecten bij een opslag van € 1 per m3 relatief beperkt zijn.
Jaarlijks neemt de vraag naar Nederlands beton af met 0,83% als gevolg van de opslag van € 1.
Gecumuleerd over 2018-2030 neemt de productie hierdoor af met 1,4 miljoen m3 op een totale
productie van 165 miljoen m3. Van het totale effect van 1,4 miljoen m3 is 920.000 m3 toe te
schrijven aan de verschoven vraag naar buitenlands beton, daarnaast wordt 440.000 m3
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gesubstitueerd door andere materialen. De toenemende vraag naar buitenlands beton zal vooral
in de grensgebieden geconcentreerd zijn. Hoewel de effecten op macroniveau relatief beperkt
blijven, kunnen de gevolgen op bedrijfsniveau in de grensstreken aanzienlijker zijn.
De substitutie naar het buitenland treedt op bij heffing bij de Nederlandse betonproducent. Bij
een opzet waarbij de opslag over zowel in Nederland geproduceerd beton als geïmporteerd
beton wordt geheven, ontstaat de prikkel om beton te importeren niet en blijft alleen
substitutie naar andere materialen over als effect van de heffing. Dit zou inhouden dat de vraag
als gevolg van de opslag jaarlijks met ongeveer 0,27% afneemt bij gelijkblijvende
omstandigheden in plaats van 0,83% in de huidige opzet. De juridische haalbaarheid van een
dergelijke heffing op geïmporteerd beton is echter onzeker, evenals de uitvoeringskosten van
een alternatieve opzet, waarbij de heffing bijvoorbeeld direct plaatsvindt bij de afnemer of
opdrachtgever.
Verdeling naar deelsectoren
De afname van de productie heeft betrekking op zowel prefab betonelementen als betonmortel.
De vraag naar betonmortel zal voornamelijk afnemen in de woningbouw en de utiliteitsbouw,
aangezien daar relatief veel mortel wordt gebruikt. Alternatieve materialen zijn in deze
sectoren in beperkte mate hout, staal en kalkzandsteen. Voor prefab betonelementen geldt dat
juist de vraag vanuit de GWW-sector zal afnemen. Substitutie zal naar verwachting met name
optreden in randelementen van bruggen en tunnels.

Tabel 1

Substitutie-effecten naar deelsectoren, 2018 en 2030

Deelsectoren

Verdeling
betonmortel/
prefab (%)

Substitutie naar buitenland en
andere materialen (1.000 m3)
2018

2030

Betonmortel

Prefab

Subst.

Import

Subst.

Import

Woningbouw

39

20

10

22

9

21

Utiliteitsbouw

44

27

12

27

11

26

GWW
Totaal

17

53

13

24

12

22

100

100

35

73

33

69

Bron: CE Delft, Cement&Betoncentrum, bewerking EIB

Prijselasticiteit van de vraag naar beton
Empirische studies voor verschillende productgroepen in de economie wijzen op een
prijselasticiteit van circa -1. Voor de vraag naar beton is eveneens deze elasticiteit gehanteerd.
Gelet op de beperkte substitutiemogelijkheden voor beton in de praktijk, zijn de substitutieeffecten hiermee zeker niet te laag ingeschat.
Voor wat betreft de vraag naar buitenlands beton wordt onderscheid gemaakt tussen de vraag
naar betonmortel en de vraag naar prefab elementen. Vanwege de transportkosten bij
betonmortel en het relatief beperkte aandeel in de huidige import, ligt het in de rede om in de
analyse bij prefab producten uit te gaan van een hogere prijselasticiteit dan bij betonmortel. De
huidige reële prijsverschillen met het buitenland en de omvang van de import geven een
prijselasticiteit van -0,4 voor betonmortel en -1,4 voor prefab elementen. Voor prefab elementen
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is hierbij een correctie doorgevoerd om rekening te houden met de (licht) lagere kwaliteit van
buitenlands beton. Deze uitgangspunten gelden bij een prijsverhoging van € 1 per m3 en de
effecten zullen naar verwachting lineair toenemen bij prijsverhogingen die hier beperkt boven
blijven. Bij grotere prijsverhogingen zullen de effecten niet alleen absoluut, maar ook relatief
gaan toenemen. De elasticiteiten nemen dan toe.
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Inleiding

De totstandkoming van het Betonakkoord bevindt zich in de afrondende fase en de betrokken
partijen zijn bezig met het concretiseren van de uitvoering. Om de mogelijkheden van
eventuele toekomstige sectorfinanciering ten behoeve van het Betonakkoord te verkennen,
bestaat er bij de betrokken partijen behoefte aan meer inzicht in de economische effecten van
een opslag op de betonprijs. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat het Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB) gevraagd om aan de hand van een opslag van € 1 per m3 beton inzichtelijk te maken
welke economische effecten te identificeren zijn.
Bij de analyse worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•

•
•
•

De euro wordt geheven door de betonproducent en in rekening gebracht bij de afnemer.
De opslag wordt in rekening gebracht op beton en prefab betonproducten geleverd door
betoncentrales en door leveranciers van prefab betonproducten. Beton dat via overige
kanalen, bijvoorbeeld retail, in omloop komt, valt buiten de analyse.
De opslag wordt uitsluitend door Nederlandse betonproducenten in rekening gebracht en
niet door buitenlandse producenten.
De opslag wordt uitsluitend in rekening gebracht bij de levering van beton van Nederlandse
betonproducenten aan Nederlandse bedrijven en niet op andere momenten.
De gepresenteerde ramingen gaan uit van staand beleid in een evenwichtig groeiscenario
van de economie.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door deskresearch en 12 interviews met in totaal 15
experts op het gebied van beton, werkzaam bij brancheverenigingen, opdrachtgevers en
bouwbedrijven. De ramingen zijn gemaakt op basis van deskresearch, interviews en eerder door
het EIB opgestelde ramingen.
In het eerste hoofdstuk van het rapport staat de Nederlandse betonsector centraal. We gaan in
op de betonproductie, de betonvraag en presenteren een raming van deze vraag tot aan 2030. In
hoofdstuk twee gaan we in op de import van beton en betonproducten en de gevolgen van een
opslag voor de vraag naar nationaal en internationaal beton. Hoofdstuk drie behandelt de
prijselasticiteit van beton op de Nederlandse markt. Hoofstuk vier biedt een overzicht van het
totale effect (import en substitutie) en geeft een opdeling naar deelsectoren.

9

10

1

De Nederlandse betonsector

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de betonsector in Nederland en ramen we de vraag
naar beton tot 2030. Deze betonvraag kan worden beschouwd als het nul-alternatief in de
analyse: de vraag naar beton zonder de prijsopslag.
In de eerste paragraaf bespreken we de samenstelling van de betonproductie in Nederland en
ramen we de betonproductie tot 2030. In paragraaf twee gaan we in op de vraag naar beton; dit
is de Nederlandse betonproductie aangevuld met de import van beton en betonproducten uit
het buitenland. Daarnaast presenteren we hier de raming van de vraag naar beton tot 2030.
1.1

Betonproductie

In het rapport ‘Macro-economische verkenning betonakkoord’1 heeft het EIB de Nederlandse
betonproductie geraamd op basis van prognoses van de bouwproductie uit de lange
termijnverkenning van de bouw ‘Investeren in Nederland’2. De betonproductie in 2015 bedraagt
op basis van deze raming ongeveer 13,8 miljoen m3 in 20151.
Deze betonproductie kan enerzijds worden onderverdeeld naar betonmortel en prefab
betonproducten en anderzijds naar deelsegmenten. De onderverdeling van de productie in 2015
is weergegeven in tabel 1.1.

Tabel 1.1

Verdeling betonproductie in miljoen m3, 2015

Deelsegment

Betonmortel

Prefab

Totaal

2,9
3,2
1,3
0,4
1,3

1,0
1,3
2,6

3,9
4,5
3,9
0,4
1,3

9

4,8

13,8

Woningbouw
Utiliteitsbouw +
agrarisch
GWW
Droge
mortelindustrie
Overige
Totaal1
1

Verschillen in optelling ontstaan door afronding

Bron: Cement&BetonCentrum3, CE Delft4, bewerking EIB

Voor de raming van de betonproductie tot 2030 wordt de productie in 2015 als uitgangspunt
gehanteerd en wordt gebruik gemaakt van het trendmatige ‘Evenwichtige Groei’-scenario (EG)
uit ‘Investeren in Nederland’. Voor de analyse is uitsluitend de productie van belang die
afkomstig is van betoncentrales en fabrikanten van prefab producten. Aangezien de heffing
naar verwachting niet berekend wordt over de categorieën ‘overige’ en ‘droge mortelindustrie’,
zijn deze categorieën in de raming buiten beschouwing gelaten en is uitgegaan van de
segmenten woningbouw, utiliteitsbouw en GWW, inclusief prefab producten. Hiermee komt de
relevante betonproductie voor de analyse in 2015 op ruim 12 miljoen m3.

1

Macro-economische verkenning betonakkoord, EIB (2016).

2

Investeren in Nederland, EIB (2015).

3

http://www.cementenbeton.nl/marktinformatie/betonmarkt, Cement&BetonCentrum (2017).

4

Update prioritering handelingsperspectieven verduurzaming beton, CE Delft (2016).
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Figuur 1.1

Betonproductie 2015-2030, miljoen m33
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Figuur 1.1 laat de verwachte betonproductie zien die is berekend op basis van de gemiddelde
groei van de totale bouwproductie tussen 2015 en 2030. In 2015 is de vraag naar mortel
afkomstig van centrales 7,4 miljoen m3 en de vraag naar prefab elementen van beton 4,8
miljoen m3. In totaal betekent dit een productie van 12,2 miljoen m3.
Het CPB heeft een dematerialisatietrend berekend van 0,9%5. Dit houdt in dat naar verwachting
op langere termijn relatief minder beton wordt gebruikt ten opzichte van het bouwvolume.
Andere ontwikkelingen, zoals legolisering en verminderd gebruik van beton door eventuele
toekomstige alternatieven, zijn buiten beschouwing gelaten in de raming.
De totale betonproductie neemt naar verwachting tot 2020 toe, waarna deze daalt en tegen het
einde van het decennium constant blijft. De toename tot 2020 wordt vooral gekenmerkt door
het inhalen van de tekorten die tijdens de crisis zijn opgebouwd.

5

Verbruik van Grondstoffen in de Bouwnijverheid’, notitie 02/01. CPB (2002), Den Haag.
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1.2

Betonvraag

De vraag naar beton bestaat uit de productie van beton in Nederland vermeerderd met de vraag
naar buitenlands beton in Nederland. In de analyse is verondersteld dat er geen export
plaatsvindt van Nederlands beton naar het buitenland. Op basis van de uitgevoerde interviews,
gaan wij er vanuit dat ongeveer 4% van de in Nederland gebruikte betonmortel afkomstig is uit
het buitenland en ongeveer 10% van de prefab elementen uit het buitenland afkomstig zijn. De
voor de analyse relevante vraag naar beton6 komt in 2015, inclusief import, op 13 miljoen m3,
waarvan bijna 60% betonmortel en 40% beton afkomstig van prefab elementen. In figuur 1.2 is
de betonvraag inclusief import vanuit het buitenland weergegeven tot aan 2030.

Figuur 1.2

Betonvraag 2015-2030, miljoen m33
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6

De voor de analyse relevante betonvraag omvat de vraag naar beton waarover een euro opslag in rekening gebracht kan
worden en de import (waarover geen euro geheven zal worden). De Nederlandse betonproductie waarover geen euro
geheven kan worden (droge mortel verkocht door handelaren in bouwmaterialen en de vraag van ‘doe-het-zelvers’) is niet
meegenomen.
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2

Import van beton

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de import van beton en betonelementen uit het buitenland. In
de eerste paragraaf bespreken we de prijselasticiteit van de vraag naar buitenlands beton. In
paragraaf twee worden kwantitatief de gevolgen voor de import als gevolg van de prijsopslag op
Nederlands beton uiteengezet.
2.1

Prijselasticiteit van de vraag naar buitenlands beton

De euro opslag wordt enkel in rekening gebracht door de Nederlandse betonproducent en niet
door betonproducenten in het buitenland. Momenteel ligt de prijs per m3 in het buitenland
ongeveer 10% lager dan in Nederland. De opslag zal als gevolg leiden tot (nog) goedkoper
buitenlands beton. Naast de prijs van buitenlands beton spelen ook transportkosten en de
kwaliteit van betonmortel en betonproducten een rol bij importbeslissingen. Deze factoren
worden onderstaand allereerst besproken. Vervolgens wordt de prijselasticiteit aan de hand van
de besproken factoren en aangrijpingspunten uit de praktijk bepaald.
Voor betonmortel geldt dat de afstand tussen de betoncentrale en de bouwplaats maximaal
ongeveer 50 kilometer kan bedragen. Bij langere afstanden zijn toeslagmaterialen in het beton
noodzakelijk om uitharding tijdens transport te voorkomen. In verband met de prijsverhoging
die dit tot gevolg heeft, geven afnemers de voorkeur aan nabijgelegen betoncentrales. De vraag
naar geïmporteerde betonmortel zal dan ook vooral afkomstig zijn uit de grensstreek. Voor
prefab betonelementen geldt dit minder: de elementen zijn op zich geschikt om over langere
afstanden te vervoeren. Hier geldt echter wel dat de transportkosten over langere afstanden
kunnen oplopen door het aanzienlijke gewicht van de elementen. Ook hier bestaat dus een
prikkel om de elementen in Nederland aan te schaffen, ondanks de lagere prijs van beton in het
buitenland.
Naast de transportkosten speelt de kwaliteit van beton een rol bij de vraag naar buitenlands
beton. Nederlandse opdrachtgevers vragen vaak om kwaliteitscertificaten voor het gebruikte
beton, welke veelal niet geleverd (kunnen) worden door buitenlandse betonproducenten. Naast
deze certificaten, zijn de geïnterviewden van mening dat Nederlands beton kwalitatief
hoogwaardiger is dan buitenlands beton. Als gevolg wordt de prikkel om buitenlands beton te
importeren beperkt, ondanks het prijsverschil. Dit gegeven moet ook in ogenschouw genomen
worden bij het interpreteren van bestaande prijsverschillen. Zo zal een deel van het
prijsverschil van 10% verklaard worden door een lagere kwaliteit beton, hierbij zullen
kwaliteitsverschillen vooral bij prefab elementen een rol spelen.
Prijselasticiteit van de vraag naar buitenlands beton
De geïnterviewden geven aan dat ongeveer 4% van de in Nederland gebruikte betonmortel en
ongeveer 10% van de gebruikte prefab betonelementen afkomstig is uit het buitenland. Met name
beton uit België en Duitsland wordt geïmporteerd. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de prijs
(buitenlands beton is 10% goedkoper). De aandelen uit de praktijk geven zo een eerste indicatie
van de prijselasticiteit van de vraag naar buitenlands beton. Voor betonmortel suggereren deze
verhoudingen een prijselasticiteit van -0,4 en voor prefab elementen -1, in het geval de
prijselasticiteiten lineair verlopen. De verschillen tussen de prijselasticiteiten van betonmortel
en prefab betonproducten stroken met de gegeven transportkosten die spelen bij betonmortel.
De beperkte transportafstand van mortel geeft immers aanleiding om een lagere prijselasticiteit
te verwachten dan voor prefab elementen. Voor wat betreft betonmortel zal een belangrijk deel
van de markt in grensregio’s al worden voorzien uit buitenlands beton, waardoor de vraag naar
buitenlandse mortel bij een prijsopslag relatief minder sterk reageert dan de vraag naar
buitenlandse prefab elementen.
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Een lineair verband?
Nu we een eerste indicatie van de elasticiteiten hebben, resteert nog de vraag in welke mate het
verband tussen de prijs van buitenlands beton en de importvraag lineair is. Zo is het
aannemelijk dat de vraag naar buitenlands beton bij grotere prijsverschillen zowel absoluut als
relatief sterker zal reageren dan bij kleine prijsverschillen. Ter illustratie kan gedacht worden
aan een prijsverhoging die dermate groot is dat het, ondanks de aanzienlijke transportkosten,
in de Randstad rendabel wordt om een belangrijk deel van de betonvraag te voorzien uit import.
Naast de invloed van grote agglomeraties, wordt de elasticiteit beïnvloedt door de oppervlakte
van de Nederlandse afzetmarkt voor buitenlandse fabrikanten. De oppervlakte van de
Nederlandse afzetmarkt neemt relatief sterker toe bij grotere prijsverschillen (zie kader ter
illustratie). De prijselasticiteit van de vraag naar buitenlands beton zal als gevolg elastischer
worden bij omvangrijkere prijsverschillen.
Prijs van betonproducten en de Nederlandse afzetmarkt
Dit kader biedt een sterk vereenvoudigde illustratie waarmee aan de hand van enkel en
alleen transportkosten getracht wordt te duiden waarom in theorie de prijselasticiteit van
de vraag naar buitenlands beton kan stijgen naarmate het prijsverschil met buitenlands
beton toeneemt. In het voorbeeld wordt gerekend met transportkosten van € 0,42/km en
één buitenlandse fabrikant van prefab elementen in de grensregio. Onderstaande figuur
geeft weer dat bij een prijsverschil van 7%, het voor Nederlandse afnemers rendabel is om
tot ongeveer 47 km landinwaarts buitenlands beton te importeren. Bij een prijsopslag van €
1 per m3 op Nederlands beton neemt de oppervlakte van de Nederlandse afzetmarkt voor
buitenlands beton met 371 km2 toe. Bij een volgende prijsopslag van € 1 per m3 vergroot de
afzetmarkt met 390 km2. Indien de prijsopslag van € 6 per m3 wordt verhoogd naar € 7 per
m3, neemt de afzetmarkt met 484 km2 toe. Bij grotere prijsverschillen zullen de elasticiteiten
zowel absoluut als relatief toenemen. Hoewel dit een sterk vereenvoudigde illustratie is,
geeft het mechanisme wel grond om voorzichtig te zijn met het veronderstellen van een
lineair verband tussen de prijs van betonproducten en de vraag naar buitenlands beton.
Nederlandse afzetmarkt buitenlandse prefab fabrikant bij prijsopslagen op Nederlands
beton
+€1
+€1
51,8 km

49,4 km
47 km

Nederland

Buitenlandse
fabrikant

Buitenland

Bron: EIB
In de praktijk zal naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zijn van een lineair verband tussen
de prijs van betonproducten en de vraag naar buitenlandse prefab producten. Bij relatief
geringe prijsopslagen (€ 1 per m3) zal het effect echter weinig veranderen, waardoor het in de
rede ligt om uit te gaan van de elasticiteiten op basis van bestaande prijs- en
importverhoudingen. Bij aanzienlijk grotere prijsverschillen zal echter wel rekening gehouden
moeten worden met hogere elasticiteiten, waarbij het effect niet alleen absoluut maar ook in
relatieve termen zal toenemen.
Bij een prijsopslag van € 1 per m3 wordt in deze studie een prijselasticiteit van -0,4 voor
betonmortel gehanteerd. Bij buitenlandse prefab elementen hanteren we een correctie van 3%
voor kwaliteitsverschillen. De elasticiteit voor buitenlandse prefab producten wordt zo 10%
(importvolume)/-7% (prijsverschil buitenland) = -1,4.
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2.2

Effecten van een prijsopslag op de import van beton

De prijselasticiteiten zullen in de volgende paragraaf gehanteerd worden bij het bepalen van de
effecten van een prijsopslag op de import. Om de importeffecten te berekenen wordt allereerst
besproken welke prijstoename een euro per m3 teweegbrengt op de prijs van mortel en prefab
elementen. Daarna worden de effecten aan de hand van verschillende steekjaren besproken.
Voor mortel wordt gerekend met een prijs van € 75 per m3 (excl. btw). Een euro opslag per m3
leidt dan tot een prijstoename van 1,3%. De prijselasticiteit voor betonmortel bedraagt -0,4. Als
gevolg zal de vraag naar Nederlands beton met ongeveer 0,5% afnemen en verschuiven naar
een vraag naar buitenlands beton. Bij prefab elementen wordt gerekend met een gemiddelde
prijs per m3 van € 2857. De opslag geeft hier een prijsstijging van 0,4%. Bij een prijselasticiteit
van -1,4 omvat de afname van de vraag naar prefab elementen uit Nederland eveneens
ongeveer 0,5%.

Tabel 2.1

Import van beton zonder en met prijsopslag, mortel uit centrales en
prefab beton, 1.000 m3

Type

Situatie

2018

2020

2025

2030

Mortel

Zonder toeslag
Met toeslag

328
372

343
388

308
349

310
351

44

46

41

41

Zonder toeslag

573

599

538

542

Met toeslag

Verschil
Prefab elementen

1

Totaal
1

602

629

565

569

Verschil

29

30

27

27

Verschil

73

76

68

69

Verschillen in optelling ontstaan door afrondingsverschillen

Bron: EIB

Indien de euro opslag vanaf 2018 geheven wordt, zal de vraag naar Nederlands beton jaarlijks
met ongeveer 70.000 m3 afnemen, ofwel een productieafname van 0,5% per jaar. Gecumuleerd
betekent dit dat de vraag naar beton uit Nederland met ongeveer 920.000 m3 afneemt tussen
2018-2030 op een gecumuleerde productie van 165 miljoen m3. In figuur 2.1 is de substitutie
naar het buitenland en de Nederlandse betonproductie in de situatie met de prijsopslag grafisch
weergegeven. Zoals eerder opgemerkt, zal deze afname, vanwege de transportkosten, vooral
optreden in de grensstreek. Hoewel de effecten op macroniveau dus relatief gering zijn, kunnen
de effecten bij individuele betonproducenten in de grensstreek aanzienlijk zijn.
Wanneer heffing plaatsvindt bij de betonproducent en in rekening wordt gebracht bij de
afnemer, ontstaat een prikkel om beton te importeren vanwege het toegenomen prijsverschil
met het buitenland. Bij een andere opzet van de heffing, bijvoorbeeld direct bij de afnemer van
beton ongeacht het land van herkomst van het beton, ontstaat deze prikkel niet. Er zijn dan ook
mogelijkheden om de opslag zo in te richten dat substitutie naar het buitenland niet optreedt.
In hoeverre het juridisch mogelijk is een opslag te berekenen over geïmporteerd beton en welke
kosten gepaard gaan met het inrichten van een heffing- en collectiesystematiek, behoorde niet
tot de scope van dit onderzoek.

7

Voor de gemiddelde prijs per m3 van prefab elementen is een gewogen gemiddelde berekend van de prijs per m3 van
gewapende en niet gewapende elementen. De elementen die ten grondslag liggen aan deze berekening zijn: heipalen,
rioolbuizen, tegels, betonsteenblokken, vloeren en lateien.
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Figuur 2.1

Bron: EIB
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Substitutie naar buitenlands beton bij een prijsopslag van € 1 per m3 tussen
2018-2030, miljoen m3

3

Substitutie van beton

Naast de substitutie van de vraag naar buitenlands beton, worden betonproducten in Nederland
gesubstitueerd door producten gemaakt van andere materialen. Materialen als hout en staal
kunnen, wanneer zij een geschikte vervanger voor beton zijn, relatief aantrekkelijker worden
door de prijsverhoging van beton.
Aan de hand van beschikbare literatuur en de gevoerde interviews zal in de eerste plaats de
substitutie-elasticiteit van beton besproken worden. Aan de hand van de substitutie-elasticiteit
en een raming van de Nederlandse betonproductie worden vervolgens de effecten van een
prijsopslag in kaart gebracht over de periode 2018-2030.
3.1

De substitutie-elasticiteit van beton

Om de substitutie-elasticiteit van beton te bepalen zal in de eerste plaats onderzocht moeten
worden in welke mate betonproducten vervangbaar zijn door producten van andere materialen.
Omdat de toepassing van beton naar de deelsectoren woningbouw, utiliteitsbouw en gww
verschilt, worden de substituten aan de hand van deze opdeling onderstaand uiteengezet. In de
paragraaf erna wordt aan de hand van de substitutiemogelijkheden en de beschikbare
literatuur de substitutie-elasticiteit besproken.
3.1.1 Alternatieven voor beton naar deelsectoren

Uit de gevoerde interviews komt naar voren dat betonproducten veelal moeilijk substitueerbaar
zijn voor producten gemaakt van andere materialen. Materialen die in aanmerking komen als
vervanger voor beton zijn hout, staal en kalkzandsteen. De mate waarin deze materialen een
reële vervanger voor beton vormen wordt onderstaand naar deelsectoren besproken.
Woningbouw
In de woningbouw treedt relatief weinig substitutie op. De belangrijkste substituten die worden
genoemd in de interviews zijn hout, staal en kalkzandsteen. Houten vloeren kunnen in theorie
een substituut vormen voor beton, met name omdat houten vloeren goedkoper zijn (€ 38 per m2
ten opzichte van € 56 per m2 prefab beton). Nadelen van hout zijn de geringere prestaties op het
gebied van geluidsisolatie en brandveiligheid. De geïnterviewden verwachten in de praktijk niet
dat de vraag naar houten vloeren ten koste van beton toe zal nemen als gevolg van de
prijsopslag. Houtskeletbouw en houten funderingen worden in de interviews ook genoemd als
mogelijk alternatief voor beton. Deze constructievorm is echter locatieafhankelijk en wordt in
het algemeen al toegepast waar mogelijk.

Staal vormt in theorie een substituut voor betonnen wanden en vloeren, maar gezien het
prijsverschil met beton in deze elementen (geschat op 1,5 keer de prijs van beton), zal de opslag
naar verwachting weinig invloed hebben op de vraag. Daarnaast is staal onderhoudsgevoeliger
dan beton. De vraag naar betonnen randelementen als balkons en lateien, waarvoor staal als
mogelijk substituut voor wordt genoemd, zal naar verwachting slechts in zeer beperkte mate
afnemen. Ook hier speelt de prijs een rol, alsmede de grotere onderhoudsgevoeligheid van
staal.
Voor wanden wordt kalkzandsteen als relatief geschikt materiaal genoemd bij het produceren
van kleine hoeveelheden woningen. Bij grote hoeveelheden wordt beton aantrekkelijker door de
spreiding van overheadkosten, bijvoorbeeld het maken van een mal, maar bij kleine
hoeveelheden is kalkzandsteen zowel in kwaliteit als in prijs concurrerend met beton. Voor
rioleringen en vergelijkbare elementen in woningen geldt dat deze nu al van PVC gemaakt
worden. De euro opslag zal hier dan ook weinig effect hebben.
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Utiliteitsbouw
In de utiliteitsbouw wordt relatief veel staal gebruikt ten opzichte van beton. Ook hybride
constructies met staal en beton komen in de utiliteitsbouw relatief veel voor omdat de
combinatie van materialen zeer geschikt is voor het opnemen van zowel druk- als trekkrachten.
Ruimtelijke elementen zoals schalen worden relatief vaak met staal gemaakt, ook wanneer het
ontwerp een betonnen uitstraling heeft. Staalbouw kent bovendien een kortere bouwtijd en is
lichter dan beton, waardoor het materiaal voordelen biedt wanneer in de hoogte gebouwd
wordt8.

De gesproken experts verwachten echter niet dat de prijsopslag tot veel substitutie van beton
zal leiden. Bij de overwegingen voor de materiaalkeuze speelt prijs een kleinere rol dan in de
woningbouw en in de GWW. De reden om voor staal te kiezen is veelal esthetisch van aard; zo
zijn met staalconstructies bijvoorbeeld meer transparantie en minder volumineuze en slankere
constructies te bereiken. Voor elementen die nu van beton zijn, zoals fundering, parkeergarages
en trappenhuizen, is geen geschikt substituut voor handen.
GWW
Zoals uit de berekeningen blijkt, slaat het grootste deel van de substitutie neer in de GWWsector. Ook hier geldt echter dat de substitutie van kubieke meters beton als gevolg van de
opslag beperkt is. Naast de relatief lage prijs van beton heeft dit te maken met de hoge kwaliteit
van Nederlands beton en met de goede milieuprestaties. Volgens de geïnterviewden kan
Nederlands beton op milieugebied concurreren met andere materialen, waardoor grote
opdrachtgevers die milieuaspecten meenemen in de gunning van offertes relatief vaak voor
beton kunnen kiezen.

Bij bruggen geldt dat staal in sommige gevallen een goed substituut vormt voor beton, mede
door het lage gewicht en de snelle bouwtijd. Spoorbruggen op hoogte worden om deze reden in
sommige gevallen van staal gemaakt. De prijs geldt hier echter niet als leidend, waardoor de
opslag niet veel effect zal hebben op de vraag. Voor betonnen fundering van bruggen bestaat
geen geschikt alternatief.
Randelementen, bijvoorbeeld hameitorens van bruggen, kunnen van kunststof in plaats van
beton gemaakt worden. Gezien de concurrerende prijs lijkt dit een van de productgroepen waar
substitutie van beton door een ander product op kan treden.
De basis van tunnels is veelal van beton vanwege de waterdichtheid. Staal en gewapende
grondconstructies worden genoemd als alternatieven voor betonnen keerwanden en
damwanden. Waar substitutie door staal onwaarschijnlijk lijkt door de hoge mate van
onderhoud (staal roest), is substitutie van damwanden en keerwanden door gewapende grond
mogelijk. Daarnaast wordt folietoepassing bij afdichting van tunnels genoemd als goed
alternatief voor beton, mits de ruimte dit toelaat.
In het grondwerk zou enige substitutie op kunnen treden bij rioleringen, al is het te gebruiken
materiaal voor rioleringen veelal afhankelijk van de draagkracht en de benodigde diameter: bij
kleine diameters wordt regelmatig voor PVC gekozen, waar grote diameters vaak beton
vereisen. Het is denkbaar dat er een ‘omslagpunt’ bestaat bij een bepaalde diameter waar de
keuze vanwege de prijs doorslaat van beton naar PVC. Dit omslagpunt is echter niet naar voren
gekomen uit dit onderzoek.
Voor wegen geldt dat deze veelal van asfalt zijn. De verwachting is niet dat dit aandeel verder
toeneemt door de prijsopslag. Alleen in plaatsen met veel zwaar verkeer (bijvoorbeeld
parkeerplaatsen voor vrachtwagens of bussen) wordt beton gebruikt om spoorvorming te
voorkomen. Voor fietspaden geldt dat deze vaak van asfalt worden gemaakt door de betere
prestaties ten opzichte van betonnen tegels. Het is echter niet uit te sluiten dat de opslag voor
de aanleg van fietspaden een (kleine) afname van het aandeel beton impliceert. Straatstenen

8

Utiliteitsbouw: beton of staal?, Cement thema (2013).
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van baksteen zijn 1,5 tot 2 keer zo duur als betonnen straatstenen. De keuze voor baksteen lijkt
dan ook esthetisch van aard en niet prijs gedreven. De verwachting is niet dat de prijsopslag
hier een rol van betekenis zal spelen. Voor trottoirbanden is uit de interviews geen geschikt
alternatief naar voren gekomen. Waterwegen zijn vanwege de waterdichtheid vrijwel altijd van
beton. Substitutie zal hier vermoedelijk niet optreden.
De substitutie-elasticiteit van beton
Zoals bovenstaand besproken bieden maar weinig materialen op grote schaal goede
substitutiemogelijkheden voor beton. De beschikbare literatuur rond de prijselasticiteit van
cement (en beton) bevestigt dit beeld9. Naast de beperkte substitutiemogelijkheden komt naar
voren dat betonproducten in veel gevallen intermediaire goederen vormen, waarbij het aandeel
in de finale prijs van het eindproduct relatief gering is (de procentuele toename van de prijs van
een woning als gevolg van een prijsopslag van beton is te verwaarlozen). De resultaten uit de
interviews en de literatuur geven zo aanleiding om te veronderstellen dat de substitutieelasticiteit van betonproducten niet hoger zal liggen dan -1. Dit betreft de prijselasticiteit van
het eindproduct, niet het beton zelf, dus bijvoorbeeld de prijselasticiteit van een betonnen balk,
die als substituut een balk van staal of hout zou kunnen hebben. Gegeven de beperkte
substitutiemogelijkheden voor beton moet een prijselasticiteit van -1 beschouwd worden als
een royale inschatting van de vraaggevoeligheid, waarmee de effecten van een prijsopslag niet
te laag worden ingeschat.

Bij de berekeningen van de substitutie-effecten wordt tot slot een constante uitgave per product
verondersteld. Dit houdt in dat als de prijs van bijvoorbeeld gewapend beton omhoog gaat, de
consumptie daalt, maar de uitgaven in gewapend beton constant blijven. Deze aannames zijn
waarschijnlijk een overschatting van de realiteit omdat betonproducten volgens de literatuur
en de gesprekken in de praktijk moeilijk substitueerbaar zijn. Het is dan ook waarschijnlijk dat
een prijsstijging leidt tot een toename van de uitgaven in beton. De berekende effecten beogen
zo een absolute bovengrens vast te stellen.
3.2

Effecten van een prijsopslag op de substitutie van beton

Voor de berekening van de effecten van een prijsopslag hanteren we wederom de opslag van € 1
per m3 beton. Net als in de berekening van de import, wordt uitgegaan van beton dat afkomstig
is van centrales en de levering van prefab betonelementen, aangezien de opslag uitsluitend op
dit beton geheven zal worden. Gezien de prijsverschillen, is het voor de berekening van belang
onderscheid te maken tussen gewapend en ongewapend beton en geprefabriceerde betonelementen. Op basis van de interviews is geschat dat 95% van de gebruikte betonmortel
gewapend wordt gebruikt. Daarnaast stelt CE Delft10 dat 50% van de prefab betonelementen
gewapend is. In tabel 3.1 wordt de verdeling naar gewapend en ongewapend beton
weergegeven.

9

Aggregates, cement and ready-mix concrete market investigation, Competition Commission UK (2010).
Global cement industry: competitive and institutional dimensions, Selim, Tarek & Salem, Ahmed (2010).

10

Update prioritering handelingsperspectieven verduurzaming beton, CE Delft (2016).
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Tabel 3.1

Verdeling betonproductie uit centrales en prefab, miljoen m3

Type beton

Gewapend

Niet gewapend

Totaal

Betonmortel
Prefab elementen

7
2,4

0,4
2,4

7,4
4,8

Totaal

9,4

2,8

12,2

Bron: CE Delft, EIB

De gewapende betonmortel is berekend door 95% te nemen over de totale betonmortelproductie
voor woningbouw, utiliteitsbouw en GWW uit tabel 1.1. Van de productie van 4,8 m3 beton in
prefab elementen uit dezelfde tabel is 50% gewapend en 50% ongewapend. De categorie
‘overige, ongewapend’ wordt gevormd door bijvoorbeeld afwerking uit gestort beton.
Bij het bepalen van de effecten hanteren we zoals gezegd een prijselasticiteit van -1 als
bovengrens. De gevolgen van een prijsstijging van € 1 per m3 zijn voor de productievolumes van
2015 weergegeven in tabel 3.2. In de tabel is de gemiddelde prijs van de eindproducten per m3
beton, de prijsstijging ten gevolge van de opslag van € 1 en de gevolgen voor de productie
weergegeven. De gemiddelde prijs per m3 beton van gewapend beton en prefab elementen is
wederom berekend op basis van de prijs van een groot aantal producten. De tabel toont aan dat
de consumptie van beton zou dalen met 33.000 m3 ten gevolge van de opslag van € 1 in 2015. Dit
houdt in dat de productie als gevolg van de opslag jaarlijks met ongeveer 0,27% afneemt bij
gelijkblijvende omstandigheden. Figuur 3.1 biedt een grafische weergave voor de periode 20182030.

Tabel 3.2

Substitutie door € 1 opslag op de productievolumes van beton, mortel uit
centrales en prefab, 2015

Type beton

Volume
(miljoen
m3)

€/m3
beton

Prijstoename (%)

Afname
vraag
(miljoen m3)

Voor prijsopslag

Betonmortel,
gewapend
Prefab elementen,
gewapend
Prefab elementen,
ongewapend
Overige,
ongewapend
Totaal1
1

22

Na prijsopslag

7,01

750

0,1%

0,009

7

2,40

365

0,3%

0,007

2,39

2,40

200

0,5%

0,012

2,39

0,37

75

1,3%

0,005

0,36

0,033

12,15

12,18

Verschillen in optelling ontstaan door afrondingsverschillen

Bron: EIB

Nieuw
volume
(miljoen m3)

Figuur 3.1

Substitutie naar andere materialen bij een prijsopslag van € 1
per m3 tussen 2018-2030, miljoen m3

Bron: EIB

23

24

4

Totale effect van een prijsopslag op beton

Nu de invloed van de opslag op de vraag naar beton is berekend, kan de raming gemaakt
worden van de gevolgen van de opslag voor de Nederlandse betonproductie. De substitutie van
de vraag naar beton uit het buitenland en de substitutie van beton door andere materialen
worden hierin meegenomen. Wij zijn er vanuit gegaan dat eerst de import toeneemt, waarna
vervolgens substitutie naar andere goederen plaatsvindt. De raming wordt weergegeven in
figuur 4.1.
De resultaten geven weer dat de gevolgen van de opslag van € 1 per m3 op de betonprijs voor de
productie beperkt zijn. Jaarlijks neemt de betonproductie af met 0,83% als gevolg van de opslag.
Gemiddeld neemt de productie jaarlijks met 33.000 m3 af door substitutie door andere
materialen en met 70.000 m3 door substitutie naar het buitenland. Gecumuleerd over de periode
2018-2030 neemt de productie af met 1,4 miljoen m3 op een totale productie van 165 miljoen m3.
Van het totale effect van 1,4 miljoen m3 is 920.000 m3 toe te schrijven aan de verschoven vraag
naar import. Daarnaast wordt 440.000 m3 beton gesubstitueerd door andere materialen.

Figuur 4.1

Substitutie bij een prijsopslag van € 1 per m3 tussen 2018-2030, miljoen m3

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

Productie na prijsopslag

Verdringing naar buitenland

Verdringing door substitutie

Bron: EIB

Bij een opslag van € 5 per m3 zal het effect op zijn minst een vijfvoud zijn van het effect bij een
opslag van € 1 per m3. Bij grotere prijsverschillen geldt echter wel dat het verband tussen de
prijs en de importvraag van prefab elementen niet zonder meer lineair blijft, maar in absolute
en relatieve termen zal toenemen.
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4.1.1 Effecten naar deelsectoren

Het Cement&BetonCentrum en CE Delft maken schattingen van de verdeling van betonmortel
en geprefabriceerde betonproducten naar deelsectoren. Deze verdeling kan worden gebruikt om
de verdeling van de afname van de betonproductie als gevolg van import en substitutie te
duiden. De verdeling is weergegeven in tabel 4.1. De afname van de betonproductie is
gelijkmatig verdeeld over de deelsectoren. Binnen de typen beton zijn wel verschillen te
constateren: de substitutie van betonmortel treedt voornamelijk op binnen de woningbouw en
de utiliteitsbouw. De afname van de vraag naar prefab betonelementen zal met name
plaatsvinden vanuit de GWW-sector.

Tabel 4.1

Substitutie naar het buitenland en naar andere materialen bij een
prijsopslag van € 1 per m3 naar deelsectoren, 2018 en 2030

Deelsectoren

Verdeling
betonmortel/
prefab (%)

2018

2030

Betonmortel

Prefab

Subst.

Import

Subst.

Import

Woningbouw

39

20

10

22

9

21

Utiliteitsbouw

44

27

12

27

11

26

GWW
Totaal

17

53

13

24

12

22

100

100

35

73

33

69

Bron: CE Delft, Cement&Betoncentrum, bewerking EIB
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Substitutie naar buitenland en
andere materialen (1.000 m3)
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Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2013 (Arbouw)
2015

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015
Grondmarkt in crisistijd
Van de grond af aan
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Algemene kosten in het bouwbedrijf 2011-2013
Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2013
Restschulden in Nederland
Beleggen in zorgvastgoed
Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing
Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2014 (Arbouw)
Investeren in Nederland
Werkloosheid in de bouw 2009-2011
Woningmarktgebieden in de Noordvleugel
Infrastructuurmonitor: MIRT 2016
Vitaliteit op de lange termijn
Succesvolle EMVI-aanbestedingen
Energiebesparende technieken en kwalificaties bouwpersoneel
Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2014
Algemene kosten in het bouwbedrijf 2012-2014
Monitor bouwketen, najaar 2015
Bouw in beeld 2014-2015
MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
Monitor Zzp’ers in de bouw 2014, eerste halfjaar
Monitor Zzp’ers in de bouw 2014, tweede halfjaar
2016

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016
Macro-economische verkenning betonakkoord
Ziekteverzuim in de bouw 2014
Instandhouding van monumenten
Monitor Zzp’ers Bouw 2015, eerste halfjaar
Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 - cijfers over 2015 (Arbouw)
Evaluatie marktvisie waterschappen
Monitor bouwketen, voorjaar 2016
Investeren in de Nederlandse woningmarkt
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Ziekteverzuim in de bouw 2015
Energieakkoord
Verplicht energielabel voor kantoren
Monitor Zzp’ers Bouw 2015, tweede halfjaar
Investeren in de infrastructuur
Monitor bouwketen, najaar 2016
Huurtoeslag en de woningmarkt
2017

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017
De leermeester in de praktijk
Algemene kosten in het bouwbedrijf 2013-2015
Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2015
Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode
Infrastructuurmonitor: MIRT 2017
Internationale vergelijking kwaliteitsborging
Woningmarkt in Twente
Sustainable Urban Delta
Monitor bouwketen, voorjaar 2017
Bouw in beeld 2015-2016
Monitor ZZP’ers Bouw 2016, eerste halfjaar
Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Energiebesparing in de utiliteitsbouw
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