
 
 

  

 

Handelsbericht eerste kwartaal 2022 

 

BAM rapporteert in eerste kwartaal gecorrigeerde EBITDA van € 97 miljoen  
 

Koninklijke BAM Groep nv kende in het eerste kwartaal van 2022 een sterke operationele prestatie, 

inclusief de afwikkeling van zeesluis IJmuiden (OpenIJ) en een buitengewone bijdrage van de pps-

joint venture. De kaspositie en orderportefeuille van BAM blijven solide. Voor 2022 verwacht BAM 

een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van de marge over geheel 2021 

van 3,8 procent.  

 

• Opbrengsten gedaald door desinvesteringen met 6% ten opzichte van Q1 2021; gestegen met 5% in 

Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland 

• Gecorrigeerde EBITDA steeg tot € 97,3 miljoen in Q1 2022 (gecorrigeerde EBITDA-marge van 6,3%) 

• Resultaten Q1 ondersteund door € 16 miljoen afwikkeling zeesluis IJmuiden en € 11 miljoen van pps-joint 

venture door positieve veranderingen in reële waarden van hedge-instrumenten 

• Liquiditeitspositie van € 1 miljard, kapitaalratio verbeterd tot 16,0% (ultimo 2021: 14,5%) 

• Solide orderportefeuille van € 12,4 miljard (€ 400 miljoen effect van desinvesteringen) 

 

1 Vóór herstructurering en eenmalig pensioeneffect. 

 

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep:  

‘BAM is het jaar goed van start gegaan met sterke operationele prestaties in Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland. De bouwfase van zeesluis IJmuiden is afgerond en het consortium OpenIJ heeft een 

finale schikking met de opdrachtgever bereikt. In Duitsland presteerde het infrabedrijf Wayss & Freytag 

Ingenieurbau naar tevredenheid. In maart is onze pps-joint venture met PGGM omgedoopt van BAM PPP 

naar Invesis. 

 

We zijn in het tweede jaar van ons driejarige strategische plan om een meer voorspelbaar, winstgevender en 

duurzamer bedrijf te vormen, en ik ben verheugd over de voortgang tot nu toe. Dit kwartaal hebben we de 

desinvestering van BAM Galère voltooid en zijn verdere stappen gezet ter afronding van de verkoop van 

BAM Contractors in België. Per 1 januari 2022 hebben we een organisatiestructuur ingevoerd op basis van 

twee divisies om operational excellence, kennisuitwisseling en de ontwikkeling van duurzame oplossingen 

en levenscyclusoplossingen te bevorderen. Om onze vastberadenheid te onderstrepen om een koploper te 

blijven in onze branche op het gebied van duurzaamheid, hebben we doelstellingen bijgesteld om versneld 

onze CO2-uitstoot te verminderen. 

 

De verwerving van nieuwe opdrachten stelt tevreden, hoewel de marktvooruitzichten onzeker zijn. We blijven 

geconfronteerd met sectorbrede druk in sommige delen van de toeleveringsketen, waaronder onzekerheid 

Kerncijfers 
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Opbrengsten   1.549   1.651   7.315 

Gecorrigeerde EBITDA 1   97,3   53,3   278,4 

Gecorrigeerde EBITDA 1-marge   6,3%   3,2%   3,8% 

Orderportefeuille (ultimo)   12.400   14.100 
  

13.200 
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over de energieprijzen en sterke concurrentie om medewerkers aan te trekken en te behouden. De huidige 

geopolitieke situatie heeft deze onzekerheden vergroot. Er zijn besprekingen gaande over de timing en 

afwikkeling van enkele substantiële claims. Al met al liggen we op schema met de uitvoering van onze 

strategie en zetten we ons in om onze strategische doelstellingen voor 2023 te behalen. Voor 2022 verwacht 

BAM een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van heel 2021.' 

 

Overzicht activiteiten eerste kwartaal 2022 

In de divisie Nederland bleven de woningbouwactiviteiten goed presteren. In het eerste kwartaal heeft BAM 

580 woningen verkocht (eerste kwartaal 2021: 890). Het resultaat werd gesteund door de schikking voor 

zeesluis IJmuiden die € 16 miljoen bijdroeg. Nieuwe projecten betroffen onder meer een driejarig contract 

met T-Mobile voor het realiseren en onderhouden van hun glasvezelnetwerk, de realisatie en het onderhoud 

van elektrisch vervoer-laadstations voor DHL en nul-op-de-meter-renovaties voor diverse 

woningbouwcorporaties. 

 

De prestatie van de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland was solide. Aan het einde van het eerste kwartaal 

werd BAM opnieuw geselecteerd voor twee grote raamcontracten: het investeringsprogramma ProCure23 

voor de gezondheidszorg, en een programma voor zowel infra- als bouwprojecten in het Verenigd Koninkrijk 

en Noord-Ierland. In Ierland heeft BAM opdracht verworven voor uitbreiding van de faciliteiten van 

oogzorgspecialist Bausch + Lomb in Waterford. 

 

Invesis (voormalig BAM PPP) droeg € 13 miljoen bij, waarvan € 11 miljoen door positieve veranderingen in 

de reële waarden van hedge-instrumenten. De operationele prestaties waren bevredigend. 

 

De bijdrage van de overige activiteiten in Duitsland en België verbeterde ten opzichte van het eerste 

kwartaal van 2021. 

 

Financieel overzicht 

De kapitaalratio van BAM verbeterde tot 16,0 procent aan het einde van het eerste kwartaal 2022, 

vergeleken met 14,5 procent ultimo 2021. Dit was vooral het gevolg van de sterke financiële prestaties en de 

desinvestering van BAM Galère. De kaspositie blijft solide op € 1 miljard. 

 

Duurzaamheidsdoelstellingen 

Sinds 2015 heeft BAM de CO2-intensiteit van scope 1 en 2 met 47 procent verminderd en heeft het de 

oorspronkelijke Science Based-reductiedoelstellingen voor 2030 vrijwel gerealiseerd. Daarom versnelt BAM 

de doelstellingen met zeven jaar en zet zich nu in voor: 

• 50 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2023 (vergeleken met 2015); 

• 80 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2026 (vergeleken met 2015). 

 

Tevens heeft BAM de scope 3-emissievoetafdruk herzien ten opzichte van de niveaus gemeten in 2017. Na 

de volledigheid van de scope 3-beoordeling in de tussenliggende jaren te hebben verbeterd, streeft BAM nu 

naar een reductie van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2019 (voorheen 20 procent reductie in 2030). 

 

Live audiowebcast 

Op 5 mei 2022 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan 

worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com). 
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Over Koninklijke BAM Groep nv 

Koninklijke BAM Groep nv ontwerpt, bouwt en onderhoudt hoogwaardige, duurzame gebouwen, woningen, 

en infrastructuur voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Met de laatste innovaties in de bouw 

dragen onze 15.000 medewerkers bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van de gebouwde 

omgeving, daarbij meer welzijn en maatschappelijke waarde realiserend voor de samenleving die wij van 

dienst zijn. De Groep ondersteunt opdrachtgevers via twee divisies (Nederland en het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland) en pps-activiteiten. Koninklijke BAM Groep nv is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext 

Amsterdam. Building a sustainable tomorrow. www.bam.com  

 

Volgende gebeurtenis 

18 augustus 2022: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2022. 

 

Nadere informatie 

- Analisten: Michel Aupers, (030) 659 89 88, michel.aupers@bam.com; 

- Pers: Arno Pronk, arno.pronk@bam.com, (030) 659 89 88. 

 

 

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening 

marktmisbruik. 
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