
WIE ZIJN WIJ

Dura Vermeer, opgericht in 1855, is een onafhankelijk familiebedrijf  
dat zich richt op de Nederlandse bouwmarkt met activiteiten op het 
gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Met ruim  
€ 1,4 miljard omzet en circa 2.800 medewerkers neemt Dura Vermeer 
een positie in de top tien van bedrijven in de Nederlandse bouwbranche 
in. Met meer dan 20 zelfstandige werkmaatschappijen verdeeld over 
twee divisies combineren we een sterke regionale verankering met 
de kennis, kracht en middelen van een landelijk opererend bedrijf. 
Onze kernactiviteiten betreffen ontwerp, ontwikkeling en realisatie 
van bouw- en infrastructurele projecten, transformatie, onderhoud 
en renovatie. Vaak complexe opgaven, waarbij veiligheid, kwaliteit en 
projectmanagement cruciaal zijn. Onze activiteiten zijn gefundeerd op 
een solide financiële basis en een open en betrouwbare stijl van zaken 
doen. Dat is onze norm en dat is waar onze klanten zich in herkennen. 
 
We zijn een familiebedrijf met sterke kernwaarden. Met 165 jaar 
geschiedenis is continuïteit onze belangrijkste drijfveer. Als 
familiebedrijf richten wij ons op duurzame relaties met onze klanten, 
medewerkers en partners en het creëren van langetermijnwaarde.  
Maar ook op de maatschappij als geheel. Daarvoor is het cruciaal  
om naar onze klanten te luisteren, flexibel te zijn en tijdig in te  
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij handelen we altijd vanuit  
onze kernwaarden: veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.  
Met veiligheid op #1.
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In miljoenen euro’s

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

GECONSOLIDEERDE
BALANS

Vóór resultaatbestemming /  
bedragen x € miljoen 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa 5,0 5,8

Materiële vaste activa 95,3 90,3

Financiële vaste activa 25,1 26,9

125,4 123,0

Vlottende activa

Voorraden 48,3 78,7

Onderhanden Projecten - 21,6

Vorderingen 173,0 171,1

Liquide middelen 269,0 119,4

490,3 390,8

Kortlopende schulden 373,4 302,5

Vlottende activa minus  
kortlopende schulden 116,9 88,3

Activa minus  
kortlopende schulden 242,3 211,3

Langlopende schulden 6,3 8,1

Voorzieningen 32,6 25,3

Eigen vermogen 203,4 177,9

Passiva minus  
kortlopende schulden 242,3 211,3

GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING

Bedragen x € miljoen
2020 2019

Netto-omzet 1.529,2 1.261,4

Wijziging in voorraden gereed 
product en werken in uitvoering -92,4 242,8

Totale bedrijfsopbrengsten 1.436,8 1.504,2

Kosten van grond- en hulpstoffen, 
uitbesteed werk en andere  
externe kosten 1.128,2 1.233,8

Lonen en salarissen 195,3 170,3

Sociale lasten en pensioenlasten 48,1 42,4

Afschrijvingen op vaste activa 12,8 11,6

Overige bedrijfslasten 1,4 1,1

Totale bedrijfslasten 1.385,8 1.459,2

Bedrijfsresultaat 51,0 45,0

Rentebaten en  
soortgelijke opbrengsten 0,3 0,4

Rentelasten en soortgelijke kosten -1,6 -0,6

Resultaat voor belastingen 49,7 44,8

Belastingen -12,8 -11,4

Resultaat deelnemingen 4,6 2,7

Resultaat na belastingen 41,5 36,1

Totaalresultaat 41,5 36,1

NIEUWBOUWWONINGEN  
EN APPARTEMENTEN  
KOP VAN RHIJN  
OEGSTGEEST

VOORUIT



De ambities van Dura Vermeer zijn hoog. We koersen op een 

leidende rol in duurzaamheid, digitalisering en innovatie in de 

bouwbranche, een verdere groei van ons bedrijfsresultaat en 

verdere versterking van onze positie als aantrekkelijke werkgever. 

Als het gaat over duurzaamheid, richten wij ons op een toekomst-

bestendige wereld. We werken en bouwen waar mogelijk met groene 

energie. Qua digitalisering richten we ons primair op het bouwpro-

ces om meer toegevoegde waarde te creëren en service en comfort 

aan klanten te bieden. Tot slot tonen we op het aspect innovatie 

initiatief met het in de markt zetten van vernieuwende concepten, 

processen en producten. We richten ons op een verdere industriali-

satie en standaardisatie van het bouwproces en op het toepassen 

van nieuwe technologie. We werken strategisch samen met start-  

en scale-ups en sluiten innovatieve partnerships.

Naast onze strategische vernieuwingsambities (duurzaamheid, 

digitalisering en innovatie), blijft onze focus liggen op operational 

excellence: projectbeheersing en kostenoptimalisatie met als doel 

het verbeteren van werkenresultaten. Op basis van de huidige 

inzichten verwachten we in 2021 qua omzet minimaal het niveau van 

2020 te realiseren. De verwachte winstgevendheid is per divisie en 

per type activiteit anders. Vooralsnog verwachten we – gezien de 

ervaren prijsdruk bij kort-cyclische projecten – dat de nettomarge 

onder 2020 zal liggen.

De investeringen in materiële vaste activa – buiten vastgoedposities 

om – zullen het komende jaar naar verwachting beperkt blijven tot 

vervangingsinvesteringen. 

Onze liquiditeitspositie blijft naar verwachting goed.

KERNCIJFERS

Bedragen in miljoenen euro’s 2020 2019

Omzet, resultaat en vermogen

Bedrijfsopbrengsten 1.437 1.504

Werkvoorraad* 2.527 2.686

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA)** 68,4 59,3

Bedrijfsresultaat (EBIT)** 55,6 47,7

Nettoresultaat 41,5 36,1

Eigen vermogen 203,4 177,9

Totaal vermogen 615,7 513,8

Ratio's

Nettorendement*** 2,9% 2,4%

Solvabiliteit**** 33,0% 34,6%

Personeelsbezetting

Gemiddeld aantal FTE's 2.608 2.511

* De werkvoorraad is de som van (1) het nog niet uitgevoerde deel van de opdrachtwaarden van de 
 projecten die op balansdatum in uitvoering waren, verhoogd met (2) die werken waarvan de doorgang 
 met grote mate van zekerheid vaststaat.
** Het bedrijfsresultaat omvat ook het (netto)resultaat deelnemingen.
*** Het nettorendement betreft het nettoresultaat als percentage van de bedrijfsopbrengsten. 
**** De solvabiliteit is berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen 
 (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen), vermenigvuldigd met 100 procent. 

De in dit verslag opgenomen cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag 

2020 van Dura Vermeer Groep NV. Dit verslag is te downloaden via 

www.duravermeer.nl

De investeringen in nieuwe en renovatie van bestaande bedrijfs- en 

kantoorgebouwen kwamen in de loop van 2020 nagenoeg volledig 

stil te liggen. Veel bedrijven beraden zich op nieuwe kantoorcon-

cepten, met minder ruimtes om te werken en meer ruimtes om te 

ontmoeten en te inspireren. De Divisie Bouw en Vastgoed inten-

siveerde haar inspanningen op de markt voor zorg, onderwijs en 

laboratoria. Hierbij maakte zij gebruik van de nodige aansprekende 

referenties die in de afgelopen jaren zijn verkregen. 

 

 

INFRASTRUCTUUR 
Door de stikstof- en PFAS-problematiek was er aanvankelijk zorg 

bij de Divisie Infra over het jaar 2020. Desondanks heeft de Divisie 

Infra zowel qua omzet (€ 626 miljoen) als qua resultaat in het 

verslagjaar boven verwachting gepresteerd. Ook de uitbraak van de 

coronapandemie heeft daar – door het grote aanpassingsvermogen 

van onze mensen – niets aan af kunnen doen. 

Bij het bedrijfsonderdeel Infra Landelijke Projecten werd gestaag 

doorgewerkt aan de verbreding van de A16, de aanleg van wind-

parken, de uitvoering van hoogwaterbeschermingsprojecten en  

de Vechtdalverbinding. Grote projecten zoals het Theemsweg-

tracé en het hoogwaterbeschermingsprogramma Ooijen-Wanssum 

naderden in 2020 hun laatste fase. Bij het bedrijfsonderdeel Infra 

Regionale Projecten liepen de activiteiten ook goed door, maar had 

de ene regio het iets moeilijker dan de andere. Op regionaal gebied 

zijn noemenswaardig de Fokkerweg, Prins Clausbrug, Centrumplan 

Losser en de vele kleinere projecten die de ruggengraat vormen 

voor de Divisie Infra. Bij het bedrijfsonderdeel Railinfra werd 

de opgaande lijn van 2019 succesvol voortgezet. En ook bij het 

bedrijfsonderdeel Infra Participaties (specialistische bedrijven en 

deelnemingen) werden goede resultaten geboekt met de (duurza-

mere) asfaltproductie, het uitbouwen van de circulaire toepassing 

van bouw- en grondstoffen en de doorontwikkeling en de uitrol van 

(nieuwe) innovaties. 

Trots is er vooral over het lage ziekteverzuim, de hoge medewer-

kersbetrokkenheid, de hoge klanttevredenheid, de lage IF-rate en de 

stappen die zijn gezet naar een emissieloze bouwplaats. Ook op het 

gebied van digitalisering werd vooruitgang geboekt. Infra is bezig 

met een inhaalslag, zeker waar het gaat om parametrisch ontwer-

pen. Wat werkt is het langjarig vasthouden aan een consistente 

koers gericht op de strategische prioriteiten, met als uitgangspunt 

‘wij werken veilig, of wij werken niet’ naast ‘iedereen gelukkig’.

VOORUITZICHTEN
De stikstofproblematiek en de coronacrisis hebben geleid tot 

onzekerheid over de beschikbaarheid van overheidsbudgetten en 

bestedingspatronen van private opdrachtgevers. Hoewel de groei 

van de bouwsector is komen stil te vallen en op deelsectoren sprake 

is van een krimp, staat Dura Vermeer met een werkvoorraad van 

ruim € 2,5 miljard goed gesteld voor 2021 en verder. De vraag naar 

nieuwbouwwoningen is onverminderd groot en ook de verduurza-

ming van corporatiewoningen is door een aanpassing in de aanpak 

weer in beweging gekomen. 

De vooruitzichten voor Infra zijn tweeledig. Enerzijds is er de belofte 

van de grote vervangingsopgave, de energietransitie, en het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, anderzijds zien we de 

negatieve impact van de stikstofproblematiek op het aanbod van 

infrastructuurwerken en de zeer beperkte budgetten van de lagere 

overheden door corona. 

HET JAAR 2020 
 
In 2020 liet de bouwsector, na vijf jaren van groei, een lichte krimp 

van de bouwproductie zien. De impact van corona daarbij bleef – 

tegen de verwachting in – beperkt. De bouw kon met inachtneming 

van zogenaamde doorwerkprotocollen gedurende de lockdownperi-

odes zijn activiteiten voortzetten. De stikstof- en PFAS-problematiek 

zorgden met name voor deze krimp. Zowel de woning- en utiliteits-

bouw als de infrastructuur ondervond hinder van deze problematiek. 

Hoewel de orderboeken van de bouwsector goed waren gevuld in 

2020, is de bouwproductie in 2020 op een lager niveau uitgekomen 

dan in 2019.  

 

FINANCIËLE RESULTATEN  
Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed gehad op Dura Vermeer. 

De bedrijfsopbrengsten en de werkvoorraad namen af met respec-

tievelijk 4,5% en 5,9%. Vergeleken met 2019 is het nettoresultaat 

met 15% gestegen, naar € 41,5 miljoen. Dit is bereikt door niet 

primair te sturen op omzet, maar te kiezen voor rendabele projecten 

die bij onze expertise passen, met een verhoogde focus op operatio-

nal excellence, duurzaamheid en digitalisering. 

 

Verder bedraagt: 

- de werkvoorraad per einde boekjaar € 2,5 miljard  

 (2019: € 2,7 miljard);

- de solvabiliteit 33% (2019: 34,6%);

- de netto financieringspositie € 260,0 miljoen  

 (2019: € 108,4 miljoen). 

 

 

BOUW EN VASTGOED 
De Divisie Bouw en Vastgoed laat in 2020 wederom een positieve 

ontwikkeling zien van haar resultaat, ondanks lagere opbrengsten: 

€ 810 miljoen in 2020 versus € 928 miljoen in 2019. Het tonen van 

veerkracht bij de omschakeling naar digitaal thuiswerken en het 

organiseren van coronaproof bouwplaatsen hebben daarbij een 

belangrijke rol gespeeld. 

De Divisie Bouw en Vastgoed leverde in 2020 2.777 woningen op, 

tegenover 3.950 in 2019. Ondanks de vertraging bij de afgifte van 

vergunningen is het aantal verkochte (grondgebonden en gesta-

pelde) woningen uit eigen ontwikkeling bij Dura Vermeer gestegen 

van 1.268 in 2019 tot 1.345 in 2020. 

De Divisie Bouw en Vastgoed leverde in 2020 een aantal aanspre-

kende nieuwbouwprojecten op, waaronder het zelf ontwikkelde 

kantoorgebouw van DuPont op het Bio Science Park in Leiden, het 

Dura Vermeer-kantoor De Verbinding inclusief Showroom THUIS in 

Utrecht en de zelf ontwikkelde woningen in Tudorpark (Hoofddorp) 

en Remisehof (Rotterdam). Ook werd een aantal grote renova-

tieprojecten afgerond, waaronder ING Plaza en De Walvis voor 

Maarsen Groep, alsmede een groot aantal gerenoveerde woningen, 

onder andere in Vreewijk, Rotterdam. Nieuwe nieuwbouwprojecten 

die in uitvoering werden genomen, zijn onder meer de uitbreiding 

van de Lely Campus in Maassluis, het Isala ziekenhuis in Meppel 

en Bouwmarkt Hornbach in Apeldoorn. Nieuwe renovatieprojecten 

die in uitvoering zijn genomen, zijn het Herman Gortercomplex in 

Utrecht en de transformatie van de Fenix Loods in Rotterdam. 

GECONSOLIDEERD DIVISIE BOUW EN VASTGOED DIVISIE INFRA
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