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Meer omzet uit openbare aanbesteding
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Het aandeel van de omzet dat hoofdaannemers 
in de gww uit openbare aanbesteding behalen, 
is in 2007 verder gestegen tot meer dan 40 pro-
cent. dit blijkt uit het rapport ’Bedrijfseconomi-
sche kencijfers van gww-bedrijven in 2007’ van 
het economisch instituut voor de Bouwnijverheid 
(eiB). tussen 2003 en 2006 lag dit nog tussen 
30 en 35 procent. de toename deed zich vooral 
voor bij het grootbedrijf en ging vooral ten koste 
van de onderhandse aanbesteding en enkelvou-
dige uitnodiging.
in 2007 zagen de gww-bedrijven die voorna-
melijk als hoofdaannemer werkzaam zijn, over 
het algemeen de omzet stijgen. de financiële 
positie werd echter wat minder gunstig. Het 
gemiddelde winstpercentage bij de hoofdaan-
nemers in de gww daalde met 1,7 procentpunt 
tot 3,1 procent. Het percentage winstmakende 
bedrijven daalde tot gemiddeld 79 procent. Het 
lagere bedrijfsresultaat deed zich bij alle groot-
teklassen voor.
Meer dan de helft van de omzet van de hoofd-
aannemers in de gww komt uit wegenbouw-
activiteiten (inclusief riolering en grondwerk). 
andere belangrijke marktsegmenten zijn civiele 

betonbouw (16 procent van de omzet van de 
hoofdaannemers in 2007) en kabels en buizen 
(13 procent). in de omzet van de gww-hoofdaan-
nemers heeft het grootbedrijf een aandeel van 
ongeveer 60 procent, het middenbedrijf verte-

genwoordigt circa een kwart en het kleinbedrijf 
ongeveer 15 procent. Op elk van de hiervoor ge-
noemde marktsegmenten ligt het aandeel van 
het grootbedrijf tussen 60 en 70 procent. Bij rail-
infra ligt dit aandeel met 90 procent veel hoger.

Lichte daling orderportefeuille
in februari 2009 ondervindt ruim een kwart van 
de bouwbedrijven stagnatie in de voortgang van 
de werkzaamheden, omdat ze te weinig orders 
hebben. in de woningbouw geldt dit zelfs voor 
één derde van de bedrijven. in de gww zorgt 
het winterweer voor veel minder problemen 
dan de voorgaande twee maanden. alleen in 
de sector grond- en waterbouw is het weer met 
19 procent de belangrijkste stagnatieoorzaak. 
een maand geleden gold dit nog voor bijna de 
helft van de grond- en waterbouwbedrijven. dit 
constateert het eiB in de conjunctuurmeting van 
maart 2009.
Omdat het weer er in februari niet langer voor 

zorgde dat er werk bij gww-bedrijven blijft lig-
gen, is de stijging van de orderportefeuille in de 
gww van vorige maand (+ 0,2 maand) teniet- 
gedaan door de daling in februari (–0,2 maand). 
de gww-bedrijven zijn per saldo negatief in hun 
oordeel over de voorraad werk, maar positief 
over de verwachtingen van de personeelsom-
vang. de grond- en waterbouw is de enige 
sector waarin met 25 procent nog relatief veel 
bedrijven het onderhanden werk als groot be-
oordelen. 
Bijna een kwart van de bouwbedrijven verwacht 
een daling van de afzetprijzen, terwijl 5 procent 
een stijging verwacht.

de rubriek trends & Cijfers is samengesteld onder redactie van het economisch instituut voor de Bouwnijverheid (eiB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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Omzetrecord bouw in 2008
de omzet van de bouw is in 2008 met bijna 10 
procent gestegen vergeleken met het voorgaan-
de jaar. Met een omzet van ruim 90 miljard euro 
werd een nieuw omzetrecord gerealiseerd. dit 
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).
de hoge groei in 2008 valt vooral toe te schrij-
ven aan de omzetontwikkelingen in de eerste 
drie kwartalen van 2008, toen de stijging van de 

omzet gemiddeld op bijna 12 procent uitkwam. 
de economische teruggang werd in het vierde 
kwartaal echter ook voor de bouw voelbaar: de 
omzetgroei viel in deze periode terug naar am-
per 6 procent.
in 2008 liet de omzet van de gww ook een toe-
name zien. de omzet steeg met ruim 5 procent 
en bleef daarmee achter op de omzetgroei van 
de totale bouw.-2
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Totaal Bouw

Grond-, water- en wegenbouw

OMZETONTWIKKELING GWW 2008
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	 	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

openbare	aanbesteding	 31	 37	 30	 36	 41
onderhandse	aanbesteding	 35	 34	 37	 34	 31
enkelvoudige	uitnodiging	 13	 12	 15	 17	 15
klantenwerk	 7	 6	 4	 4	 5
overig	 14	 11	 14	 9	 8
totaal	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%

	 	 wegenbouw	 railinfra	 kabels	en	buizen	 	civiele	betonbouw	 totaal

kleinbedrijf	 16	 3	 3	 15	 15
middenbedrijf	 24	 6	 28	 21	 27
grootbedrijf	 60	 91	 69	 64	 58
totaal	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%
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