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Sterke omzetgroei van gww-bedrijven in 2008
De omzet van gww-bedrijven is in 2008 met  
7,5 procent gegroeid in vergelijking met 2007. 
Bij het grootbedrijf lag de groei met bijna 10 pro-
cent hoger dan bij het middenbedrijf in de gww 
(6,3 procent) en het kleinbedrijf (2,7 procent). De 
omzetgroei in de gww lag daarmee hoger dan 
die in de b&u. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bouw 
in beeld 2008’, een jaarlijks onderzoek onder dui-
zend hoofdaannemers in de bouw van het Eco-
nomisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).
De meeste bedrijven maakten in 2008 winst. De 
sterkere omzetgroei in de gww in vergelijking 
met de b&u ging niet gepaard met hogere winst-
marges (netto resultaat voor belasting als per-
centage van de omzet). Gemiddeld genomen 
kwamen de winstmarges van de hoofdaanne-
mers in de gww uit op bijna 3 procent, in de b&u 
was dit 3,7 procent. Binnen de gww lagen de 
winstmarges hoger bij het mkb dan bij het 
grootbedrijf.
aan het eind van 2008 bleek de orderpositie in 
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Omzet van bouwbedrijven daalt in februari 2009
De omzet van bouwbedrijven met tien of meer 
werkzame personen is in februari 2009 met ruim 
8 procent gedaald. In januari dit jaar lieten deze 
bedrijven nog een zeer lichte stijging zien van 
0,3 procent. Deze omzetontwikkelingen tonen 
aan dat de bouwsector nu ook duidelijk de ge-
volgen van de economische en financiële crisis 
begint te ondervinden, aldus het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS).
De omzetontwikkeling van de gww in februari 
2009 kwam uit op een daling van ruim 4 procent 
vergeleken met februari 2008. Opvallend is de 
flinke omzetstijging van de gww van 12 procent 
in de maand januari. Hiermee liep de omzetgroei 
ruim voor op die van de totale bouw in januari 
2009. %
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Algemene kosten in gww hoger dan in b&u
Over 2006-2007 bedroegen de algemene be-
drijfskosten (aK) 12,7 procent van de directe kos-
ten voor de gww en 8,8 procent voor b&u-bedrij-
ven. Eerdere schattingen van het EIB over 2006 
duidden op een aK van 12,6 procent voor de 
gww-bedrijven en 9,7 procent voor de b&u-be-
drijven. De resultaten van het onderzoek zijn ge-
publiceerd in het rapport ‘algemene kosten in 
het bouwbedrijf 2006-2007’. In dit onderzoek 
zijn, evenals in voorgaande jaren, hoofdaanne-
mers bevraagd naar de algemene bedrijfskosten.

In de aK zitten verschillen naar grootteklasse, 
objectspecialisatie en aard van werkzaamheden. 
Het percentage aK neemt in het algemeen af 
met de bedrijfsgrootte in manjaren en met de 
omzet. In de gww zijn met name de posten ‘cal-
culatie’, ‘acquisitie, marketing en pr’ en ‘admini-
stratie, financieel beheer en verslaglegging’ ho-
ger dan in de b&u.
algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven 
hun opdrachtgevers in rekening brengen door 
een opslagpercentage toe te passen in de kos-

tenbegroting van een werk. Het gaat hier om be-
drijfsgebonden kosten die moeilijk zijn uit te 
splitsen. In de praktijk leidt onduidelijkheid over 
het begrip algemene kosten tot verwarring tus-
sen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het 
ontbreken van een eenduidige verbijzondering-
methode in de sector bemoeilijkt de vergelij-
king. Zo kunnen algemene kosten die samen-
hangen met bouwplaatsmanagement bij de één 
in bouwplaatskosten vallen en bij de ander in de 
algemene bedrijfskosten. 

10

de gww bij met name het kleinbedrijf minder te 
zijn dan een jaar daarvoor. Bij het groot- en  

middenbedrijf in de gww lag deze nog op een 
vergelijkbaar niveau als in 2007.

	 Omzetgroei	2008	(%)	 Winstmarges	2008			
	 	 (%)

Gww	 	
Kleinbedrijf	(≤	20	fte)	 2,7	 3,8
Middenbedrijf	(21-100	fte)	 6,3	 3,3
Grootbedrijf	(≥101	fte)	 9,5	 2,4
Totaal	gww	 7,5	 2,9
	 	
B&u	 	
Kleinbedrijf	(≤	20	fte)	 8,0	 4,2
Middenbedrijf	(21-100	fte)	 6,8	 3,5
Grootbedrijf	(≥101	fte)	 2,4	 3,5
Totaal	b&u	 5,2	 3,7
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