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Mededeling handelscijfers
De publicatie van de cijfers van de buitenlandse handel over februari
1999 is uitgesteld. Dit komt doordat de bijstellingen van de gegevens
van het vierde kwartaal in 1998 onverwacht groot zijn. Het CBS
onderzoekt nu of deze bijstellingen incidenteel of systematisch zijn. De
invloed op de voorlopige cijfers over januari en februari 1999 wordt
nader onderzocht. In dit persbericht worden de bijgestelde gegevens
van het vierde kwartaal gepresenteerd.

Vierde kwartaal 1998

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de waarde van de invoer in
het vierde kwartaal van 1998 ten opzichte dezelfde periode van 1997
met 3% is gestegen. De uitvoer is in het vierde kwartaal van 1998 met
2% gestegen. In de eerste raming was het niveau van de invoer stabiel
en daalde de uitvoer nog met 2%.

De handel in goederen met landen van de Europese Unie (EU) is in het
vierde kwartaal van 1998 licht toegenomen. De invoer steeg met 1%,
de uitvoer met 2% (eerste raming: invoer –1%, uitvoer –1%).

De invoer van goederen uit landen buiten de Europese Unie is in het
vierde kwartaal van 1998 met 4% gestegen (eerste raming: +2%). De
uitvoer daalde met 1% (eerste raming: –5%).

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen,
dhr. G. van Dam, tel. (045) 570 66 82; e-mail: gdam@cbs.nl.
Voor toezending van in- en uitvoercijfers kunt u contact opnemen met
de Infogroep Internationale Handel, tel. (045) 570 79 17. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS,
tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1: In- en uitvoer, totalen 1996-1999

Invoer

in mld gld

Uitvoer Handels-
overschot

1996 308,4 338,8 30,5
1997 346,9 377,8 30,8

1998* 368,0 397,0 29,0
Januari 30,0 31,9 1,9
Februari 30,3 32,5 2,2
Maart 33,5 36,1 2,6
April 30,6 32,8 2,1
Mei 29,4 31,9 2,5
Juni 31,2 33,9 2,7
Juli 29,9 32,9 2,9
Augustus 27,2 28,4 1,3
September 31,6 34,3 2,7
Oktober 32,1 34,9 2,8
November 31,9 33,9 2,0
December 30,3 33,6 3,3

- door afronding kan het voorkomen dat het handelsoverschot niet
overeenstemt met het verschil tussen in- en uitvoer

* voorlopige cijfers


