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1999 uitstekend jaar voor de bouwsector
De omzet in de bouwsector is in 1999 met 9% gestegen. Uit cijfers van
het CBS blijkt dat de groei de laatste tien jaar niet zo groot is geweest.
Alle sectoren in de bouw hebben aan de omzetgroei bijgedragen. Het
aantal bouwbedrijven is vorig jaar met 7% gestegen. De bouwsector
kan dus terugkijken op een uitstekend jaar. Volgens CBS-cijfers blijkt
verder dat architecten de eerste negen maanden van 1999 minder
opdrachten hebben gekregen voor het ontwerpen van bouwprojecten
dan in de overeenkomstige periode in 1998.
Omzet 117 miljard gulden
Volgens de eerste voorlopige uitkomsten hebben alle bedrijven in de
bouwnijverheid in 1999 een omzet behaald van in totaal 117 miljard
gulden. In 1998 was dit 108 miljard gulden. De omzet in de sector is
gemiddeld met 9% gegroeid. Ten opzichte hiervan is de omzetgroei van
de aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw met 8% iets
achtergebleven. Positieve uitschieters met een omzetgroei van 10% zijn
de grond-, water- en wegenbouwbedrijven en de
bouwinstallatiebedrijven.
De omzet van de overige bouwbedrijven, waaronder aannemers voor
het afwerken van gebouwen en andere gespecialiseerde aannemers
zoals schilders en stukadoors, is 9% toegenomen.
De groei van de omzet is voor het grootste deel veroorzaakt door
bedrijven die zowel in 1998 als in 1999 in de bouw actief waren.
Meer bedrijven in de bouwnijverheid

CBS-Persdienst
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid is in 1999 fors gestegen,
namelijk met 7%. In 1999 zijn ruim 10 000 ondernemers met een nieuw
bedrijf begonnen. Daarentegen zijn bijna 5 000 grotendeels kleine
bedrijven opgeheven. Per saldo is daarmee het aantal bedrijven in 1999
met 5 000 toegenomen tot 78 000. De omzet van de nieuwe bedrijven
was in 1999 in totaal 2,5 miljard gulden. Zowel kleine, middelgrote als
grote bedrijven zijn in aantal gegroeid (met respectievelijk 8%, 4% en
6%).
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Minder opdrachten voor architecten
In het derde kwartaal van 1999 hebben architecten aanzienlijk minder
orders ontvangen voor het ontwerpen van bouwprojecten in de
burgerlijke en utiliteitsbouw: 14% minder dan in het derde kwartaal van
1998. Ondanks de groei tot en met de eerste helft van 1999 is het totaal
voor de eerste negen maanden van 1999 lager dan in de
overeenkomstige periode in 1998 (-2%).
Record aantal annuleringen bij architecten
Vooral voor de woningbouw en de zakelijke dienstverlening is het
aantal opdrachten afgenomen. De afname voor woningbouwprojecten
is in het tweede kwartaal van 1999 ingezet. Voor de zakelijke
dienstverlening is in het derde kwartaal van 1999 voor het eerst sprake
van aanzienlijk minder opdrachten. Ook het aantal annuleringen is
groot. In de afgelopen twintig jaar is nog nooit in drie opeenvolgende
kwartalen voor zo’n groot bedrag aan bouwopdrachten geannuleerd.
Voor het eerst in lange tijd is hierdoor de hoeveelheid onderhanden
werk afgenomen.

Technische toelichting
De omzet (bruto opbrengst in lopende prijzen) heeft betrekking op
bouwbedrijven incl. de bouwinstallatiebedrijven. Het betreft alle
bedrijven, dus ook de bedrijven zonder personeel. Van bedrijven
waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit bouwactiviteiten wordt de totale
omzet tot de omzet van bouwbedrijven gerekend. Zo kan het
voorkomen dat de omzet van een bedrijf het ene jaar bijvoorbeeld tot de
elektrotechnische bedrijven wordt gerekend en een volgend jaar tot de
bouwbedrijven, terwijl er in werkelijkheid slechts sprake kan zijn van
een lichte verschuiving van de hoofdactiviteit.
Tot de gepresenteerde omzet is ook gerekend de omzet die als
onderaannemer is gerealiseerd.
Tot en met 1998 zijn definitieve gegevens van de omzet beschikbaar.
Deze gegevens staan vanaf maandag 10 januari 2000 op Statline.
Voor 1999 zijn de omzetcijfers nog voorlopig.
Onderhanden werken zijn projecten, waarvoor bij de architect een
opdracht is ontvangen, maar waarvan nog niet is begonnen met de
bouw. Gemiddeld zit er tussen de ontvangst van de opdracht voor het
maken van een ontwerp door de architect en de start van de
bouwwerkzaamheden door de aannemer ongeveer anderhalf jaar.
Aangezien de laatste jaren de hoeveelheid onderhanden werk is
toegenomen betekent de teruggang van opdrachten aan architecten op
korte termijn nog niet dat dit gevolgen zal hebben voor de te
verwachten bouwproductie.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het
Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de heer L. Bunschoten,
tel. (070) 337 4209. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 5816.
Omzet van bedrijven in de bouwnijverheid
1996
1997

1998

1999 1)

mld.
gulden
Burgerlijke en
utiliteitsbouw
Grond-, water- en
wegenbouw
Bouwinstallatiebedrijven
Overige bouwbedrijven
Totaal bouwnijverheid

44,3

46,2

48,2

52

16,7

17,4

18,3

20

21,6

22,4

25,2

28

14,5
97,1

15,1
101,1

16,2
107,8

18
117

NB. Door afronding hoeft het totaal niet altijd overeen te komen met de som der
opgetelde getallen
1) Voorlopige uitkomsten
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