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In november 2006 steeg de omzet in de bouw* met bijna 9 procent
ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. November is hier-
mee de zevende maand op rij met een omzetgroei voor de bouw.

In de zonnige en zachte novembermaand van 2006 steeg vooral de
omzet in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) met bijna 13 pro-
cent heel fors ten opzichte van november 2005.
Ook voor de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) was
november een goede maand. De omzet steeg in deze branche met
10 procent. De overige bouwbedrijven kenden met ruim 4 procent
een minder sterke omzetstijging. 

Opbrengsten en kosten B&U. De bedrijfsopbrengsten in de burger-
lijke en utiliteitsbouw bedroegen in 2004 30,2 miljard euro. De B&U
had hiermee in 2004 een aandeel van ruim 45 procent in de totale
bedrijfsopbrengsten van de bouw (66,8 miljard euro). 

De bedrijfslasten in de bouw worden grotendeels bepaald door de
inkopen (inclusief de uitbestede werkzaamheden) en de eigen
arbeidskosten. Gezamenlijk maken deze twee posten bijna 85 pro-
cent van de totale bedrijfslasten van de bouw uit. Ruim 58 procent is
hierbij voor rekening van de inkopen en ruim 26 procent voor de kos-
ten van eigen personeel. Voor de B&U komt het totaal van inkopen
en eigen arbeidskosten nog hoger uit. Hier vormen beide posten
gezamenlijk bijna 90 procent van de totale bedrijfslasten. Het zijn
hier vooral de inkopen die met een aandeel van ruim 67 procent in
de totale bedrijfslasten relatief hoog uitvallen. Ruim 22 procent van
de totale bedrijfslasten in de B&U bestaat uit arbeidskosten. Ruim
72 procent van de arbeidskosten in de B&U bestaat uit kosten voor
bruto lonen en salarissen en bijna 28 procent wordt besteed aan
sociale lasten. 

Het bedrijfsresultaat van de B&U maakte in 2004 bijna 6 procent van
de totale bedrijfsopbrengsten uit. Voor de totale bouw was dat ruim 
6 procent.

*De omzetontwikkelingen in dit artikel hebben betrekking op het
groot- en middenbedrijf in de bouw, bedrijven met minstens tien werk-
zame personen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven ruim
70 procent van de totale omzet in de bouwnijverheid.

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

Vooral omzet GWW groeit fors in november
2006 

Maart
20 NEN Cursus Energieprestatie voor de utiliteitsbouw, Utrecht, 

inl.: www.nen.nl

21-25 5th European Conference on Sustainable Cities & Towns,
Sevilla, Spanje, 
inl.: www.sevilla2007.org

21 SEV-R Congres Wonen in Kantoren, Utrecht, 
inl.: www.rostra.nl

21 Facility Night 2007, Paleis Het Loo, Apeldoorn, 
inl.: www.fmm.nl

22 Conferentie Bouwen aan een duurzame toekomst, 
Theater Concordia Den Haag, 
inl.: www.dubonieuwestijl.nl

27 Domotica Praktikum Domotica voor Energiemanagement,
Amsterdam, 
inl.: www.smart-homes.nl

28-29 Architect 07 netwerkevent architecten, opdrachtgevers, 
aannemers en producenten, Cruise Terminal Rotterdam, 
inl.: www.architect07.nl

28-29 Nationale Bodem Conferentie, NBC Nieuwegein, 
inl.: www.bodemconferentie.nl

29 Netwerkdag duurzaam bouwen bouwberoepsonderwijs, 
Viba Expo, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.dubocentrum.nl/agenda

29 Research Colloquium @ Building Technology ‘Climate: 
design skins, comfort, exergy’, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, 
inl.: www.buildingtechnology.tudelft.nl

April
15-20 EGU GENERAL ASSEMBLY 2007 ‘Geothermal Energy and 

Brine Transport’, Wenen, Oostenrijk, 
inl.: http://meetings.copernicus.org/egu2007/

19-20 Symposium ‘Improving the quality of existing urban building
envelopes’, Delft, 
inl.: www.bk.tudelft.nl

23 Tweedaagse internationale conferentie DustConf 2007: 
How to improve air quality, Maastricht, 
inl.: www.senternovem.nl

24 NEN Cursus Energieprestatie voor de woningbouw, Utrecht, 
inl.: www.nen.nl

26 NEN Halfdaagse Cursus Energiezuinige installatietechniek in
de woningbouw voor bouwkundigen, Utrecht, 
inl.: www.nen.nl

Mei
24 Opening 3rd IABR ‘POWER - Producing the Contemporary City’,

Kunsthal Rotterdam, 
inl.: www.biennalerotterdam.nl

30-1 juni European Geothermal Congress EGC 2007, Unterhaching
(in de buurt van Muenchen), Duitsland, 
inl.: www.geothermie.de of www.egc2007.de

Juni
10-14 9th REHVA World Congress ‘WellBeing Indoors’, Helsinki, 

inl.: www.clima2007.org

22-24 Symposium MBT and waste sorting technology
2007,Hannover, Duitsland, 
inl.: www.wasteconsult.de 

Omzetontwikkeling bouwnijverheid 2006, bedrijven met 10 of meer
werkzame personen.

Bedrijfslasten en bedrijfsresultaat 2004, burgerlijke en utiliteitsbouw.
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