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In de eerste vijf maanden van dit jaar is de omzet van de middelgrote
en grote bedrijven (dit zijn bedrijven met 10 of meer werkzame per-
sonen) in de B&U gestegen met bijna 10 procent in vergelijking met
diezelfde periode in 2005. Het eerste kwartaal en de maand mei
leverden de grootste bijdrage aan deze stijging, waarbij maart zelfs
een omzetstijging van maar liefst ruim 21 procent liet zien. April was
de enige maand met een negatieve omzetontwikkeling.

In de totale bouwnijverheid is het beeld niet anders. Ook hier piekte
de omzet van de middelgrote en grote bedrijven in maart met een
omzetstijging van bijna 17 procent, terwijl mei met 16,5 procent
omzetgroei eveneens een zeer goede maand voor de bouw was. In
de reeks van positieve maandontwikkelingen, was april de enige dis-
sonant met een daling van de omzet van ruim 2 procent. 

Bij de branche afwerken van gebouwen liet april zelfs een omzetda-
ling van bijna 9 procent zien, terwijl deze branche in de vier overige
maanden t/m mei van dit jaar omzetstijgingen boekte van rond de 10
procent. Tot de branche afwerken van gebouwen behoren ondermeer
stukadoors-, keukenstellers-, vloerleggers- en schildersbedrijven
maar ook bijvoorbeeld installateurs van prefab zwembaden en
wegenmarkeringsbedrijven.

Omzetdaling april mede gevolg van sterke daling pro-
ductieve uren. Een mogelijke oorzaak voor de omzetdalingen in
april 2006 is de daling van het aantal productieve uren in die maand.
De daling van het aantal productieve uren met ruim 14 procent in
april 2006 ten opzichte van diezelfde maand een jaar eerder wordt
ondermeer veroorzaakt doordat Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
dit jaar in april vielen en in 2005 niet. 

Aandeel van de B&U in de totale bouwsector. Op 1 januari
2004 telde de B&U-sector 28.860 bedrijven, tegen 72.365 bedrijven
in de totale bouwnijverheid, een aandeel van bijna 40 procent. 
Op 30 september 2004 waren er in de totale bouwnijverheid in ons
land 460.000 personen werkzaam, waarvan bijna 36 procent in de
B&U, namelijk 165.000 personen.
In 2004 was de totale netto omzet in de gehele Bouwnijverheid
65.516 miljoen euro, waarvan 29.901 miljoen euro voor rekening
van de B&U kwam, een aandeel van ruim 45 procent. 

Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice,
T. 0900 – 0227 (0,50 euro per minuut).

Omzetstijging voor B&U in de eerste vijf maan-
den van 2006

September
12-14 Vakbeurs Installatietechniek, Hardenberg, 

inl.: www.evenementenhal.net

14 BOUW Congres ‘De architect als Grote Verleider? De markt-
werking van het beeld.’, Café Staal, Rotterdam, 
inl.: www.reedbusiness.nl

20 5e Jaarcongres Herbestemming industrieel erfgoed,
Energiehuis, Stadswerven, Dordrecht, 
inl.: www.realestatemagazine.nl

20 Facility Management Marktevent 2006 ‘Nut en noodzaak van
innovatief facility management’, Nieuwegein’s Business
Center, Nieuwegein, 
inl.: www.fmm.nl

21 8e jaarcongres Kwaliteit in beheer ‘De regievoerende overheid’,
Musis Sacrum, Arnhem
inl.: www.elseviercongressen.nl

21-22 Architect@Work, Ahoy, Rotterdam,  
inl.: www.elektrozine.be

25-27 Vakbeurs Vloeren,  Rijswijk, 
inl.: www.evenementenhalrijswijk.nl

26 PAO Cursus Design & Construct, TU-Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

Oktober
3-7 Vakbeurs Hout 2006, Ahoy’, Rotterdam, 

inl.: www.hout.nl 

4 Nationale Elektrodag, De Kuip Rotterdam, 
inl.: www.elektrodag.nl

4-5 en 1-2 november Vierdaagse OTB-cursus Strategisch voorraadbe-
leid en beheerplannen bij woningcorporaties,
Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn, 
inl.: www.otb.tudelft.nl

5 Funderingsdag Built Environment, de consequenties voor fun-
deringen, De Reehorst Ede, 
inl.: www.betonvereniging.nl

5 PAO/CUR Bouw & Infra cursus ‘Leren van instortingen’, 
CURNET-huis, Gouda, 
inl.: www.pao.tudelft.nl  

5-6 Eco bouwmarkt, VIBA Expo, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.viba-expo.nl

11 RDMZ Instandhoudingssymposium Monumentaal Beton,
Groothandelsgebouw, Rotterdam, 
inl.: www.rdmz.nl 

11-12 en 16-17 november Vierdaagse OTB-cursus Herstructurering
van naoorlogse woonwijken, De Sparrenhorst, Nunspeet, 
inl.: www.otb.tudelft.nl

12 Dag van de Openbare Ruimte, Euretco Expo Center, Houten,  
inl.: www.dagvandeopenbareruimte.nl

12 Nationale Staalbouwdag, Ede, 
inl.: www.bouwenmetstaal.nl

Omzetontwikkeling Bouwnijverheid, naar branche. Bedrijven met 10 of
meer werkzame personen.
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