Vertroebeld energiebeleid
zorgt voor onzekerheid
bij installateurs
Bouwunie stelde in september een reeks belangrijke vragen aan haar installateurs HVAC, sanitair en
andere technieken. De enquête werd uitgevoerd bij zowel grote als kleine bedrijven, van Limburg tot
West-Vlaanderen actief in de particuliere, bedrijfs- en overheidsmarkt.
Voldoet het energiebeleid? Wat vindt men van de afschaffing van de vestigingswet? Hoe ziet men
de opkomende concurrentie op de onderhoudsmarkt? Heeft men meer werk? We zetten de belangrijkste
bevindingen op een rijtje.

Fossiele brandstoffen
als overgangsmaatregel
U kon het al meerdere keren lezen in de
pers: de regering kondigt een kernuitstap aan. Alleen is er nog onduidelijkheid over hoe het energiebeleid zonder
kerncentrales er zal uitzien. Dat doet
bij meer dan de helft van de installateurs toch wel wat vragen rijzen. Alles
elektrisch is volgens de respondenten
gezien de huidige stand van zaken niet
mogelijk. Fossiele brandstoffen moeten
een overgangsmaatregel blijven want
de alternatieven zijn nog te duur. Mede
door de hoge elektriciteitsprijs liggen
de energiewinsten uit een zuinige condensatieketel momenteel hoger dan uit
een warmtepomp. 51% van de installateurs gelooft niet dat België van gas zal
afstappen zoals in Nederland.

Het installatiebedrijf
krimpt
Er is een stijging van het aantal installatiebedrijven zonder personeel. Uit de
cijfers van onze sectorenquêtes van de
afgelopen jaren zien we dat het aantal
in 2016 nog iets minder dan 30% was.
Ondertussen loopt dit op tot boven de

45%. Er zijn een aantal factoren die deze
toename verklaren. Het vinden van geschikte monteurs en technici blijft voor
installatiebedrijven een moeilijke opgave. Er is te weinig geschikt personeel
beschikbaar op de arbeidsmarkt en de
uitstroom uit het onderwijs is te laag.
Uit navraag bij de installatiebedrijven
blijkt overigens dat 35% van het personeel dat een installatiebedrijf verlaat,
beslist om zelfstandig te worden. (zie
Grafiek 1 - Grootte installatiebedrijf)
Dat maakt, samen met de stijging
van de administratieve lasten en
oplopende opleidingskosten, dat

installatiebedrijven besluiten om klein
te blijven of zelfs te krimpen. We zien
het aantal bedrijven zonder of met
weinig personeel hierdoor behoorlijk
toenemen.

Extreem hoge
opleidingskosten en
administratieve lasten
De installatiesector moet het hoofd
bieden aan snelle, technologische ontwikkelingen en een heleboel verplichte
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verschillende technologieën beschikbaar op de markt waarbij de installatie
slim kan worden gemeten. De helft van
de installateurs zegt dat hun klanten
vragen naar de slimme meter of apps
om het energieverbruik te meten.

Eindklant koopt installatie
vaker zelf online
Do it yourself: een term die professionele installateurs liever niet horen.
Toch merken we dat meer eindklanten
zelf een installatie online kopen, maar
vervolgens lukt het niet om de installatie effectief te installeren. 62% van de
installateurs krijgt weleens de vraag om
een installatie te installeren die de klant
zelf heeft aangekocht. De helft van deze
installateurs zegt hier niet op in te gaan.
De andere helft doet het wel en rekent
dan een hoger uurtarief aan.
De opkomst van de online webshops heeft
invloed op de verkoopsmarges van het
installatiemateriaal. 42% van de installateurs bevestigt nu reeds een daling te
zien. 43% zegt dat ze gelijk zijn gebleven.
Wordt er dan minder geïnstalleerd? Toch
niet, want de installateurs klagen niet.
Er is voldoende werkvolume. De komende 12 maanden verwacht 38% meer
werkvolume, 50% zegt dat het gelijk zal
blijven. 12% verwacht eerder een daling.
Het zijn alvast ontwikkelingen om de
komende jaren verder op te volgen.

Geen grote doorbraak van
de warmtepomp, ventilatie
en koeling wel in de lift
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De warmtepomp is nog steeds de meest
gebruikte hernieuwbare energietechniek
in nieuwbouw, maar van een grote
doorbraak kunnen we niet spreken.
Uit de antwoorden van de installateurs zien we dat deze techniek voor
nieuwbouw al enkele jaren stagneert
en dit rond de 35% . De plaatsing van
koeling en ventilatie zit wel in de lift. In
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Bij 1 op 2 installateurs lopen de kosten
voor een installatie- of onderhoudsopdracht op door toenemende files en het
moeilijk vinden van een parkeerplaats
in de stad. Een kwart van deze installateurs rekent extra kosten aan. Dat
gaat van een extra werkuur tot een
forfaitaire kostprijs per km. 56% van
de installateurs moet vaker rondrijden
om een parkeerplaats te zoeken, wat
parkeer- of verkeersboetes met zich
meebrengt.

Samenwerken is overleven
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renovatieprojecten blijven PV-panelen
en zonneboilers de meest toegepaste
technieken. (zie Grafieken 3.1 en 3.2)
De plaatsing en vervanging door een
condensatieketel op gas blijft tot op
vandaag de meest toegepaste techniek
door de installateur.



De concurrentie in de installatiesector neemt toe. 1 op de 2 installateurs
ondervindt vandaag veel concurrentie
van grote energieleveranciers die zich
op de onderhouds- en installatiemarkt
begeven. Ze bieden met hun onderhoudscontracten een 24u-service aan.
Wil de installateur het hoofd boven
water houden, dan moet hij samenwerken. Het is een ontwikkeling
die stillaan aan het doorbreken is.
Vandaag werkt 1 op 2 installateurs
samen met een collega. Ze voeren in
hoofdzaak samen opdrachten uit en
er is uitwisseling van specialisaties.
Samen met het aanbieden van onderhoudscontracten, zorgt het bundelen
van de krachten er voor dat installatiebedrijven professioneler worden en
hun aanbod kunnen afstemmen op
de vraag inzake totaalservice voor de
klant. Hopelijk zet deze ontwikkeling
zich verder door.



Er is wel een stijgende trend van
installateurs die zich specialiseren
in warmtepompen (72%) en hybride
systemen( 41%). Daarnaast zien we
ook een opvallende stijging inzake de
specialisatie rond ventilatie, koeling en
sanitaire installaties.
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