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Persbericht 
Lichte verbetering producentenvertrouwen  
 

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in 
de industrie, is in maart 2002 uitgekomen op –0,7. Dit is bijna één punt hoger 
dan in februari. In november 2001 lag het vertrouwen met –5,6 op een 
dieptepunt. Vanaf december is het vertrouwen van de ondernemers geleidelijk 
verbeterd. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de orderpositie 
in maart iets beter is dan in februari. Voor de periode april-juni verwachten de 
ondernemers in de industrie een aantrekkende bedrijvigheid. Zowel in de 
industrie als in de zakelijke dienstverlening zijn in het eerste kwartaal van dit 
jaar minder orders ontvangen dan in het voorgaande kwartaal. In de zakelijke 
dienstverlening is de terugval echter beduidend groter dan in de industrie. 

 

Kleine verbetering orderportefeuille  

Door onder meer een toename van de ontvangen orders in maart 2002 is de 
orderpositie van de Nederlandse industrie licht verbeterd. Het indexcijfer van 
de orderpositie ligt in maart op 92,7 (juni 2000=100). De ondernemers in de 
industrie zijn over de orderpositie iets beter te spreken dan in februari. Het 
oordeel over de voorraden is gelijkgebleven. Evenals in voorgaande maanden 
vindt per saldo circa zes procent van de ondernemers de voorraden gereed 
product nog te groot. Voor de periode april-juni verwacht men een toename 
van de bedrijvigheid, onder meer door een verwachte toename van de 
buitenlandse orders.  

 

Bezettingsgraad lager 

Eerder deze maand publiceerde het CBS cijfers over de industriële productie.  
Daaruit bleek dat de productie van de industrie al sinds mei 2001 in 
vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder daalt. Deze lagere 
productiecijfers hebben geleid tot een verdere daling van de bezettingsgraad 
van het machinepark tot 83,0 procent eind maart 2002. Veruit de belangrijkste 
oorzaak van de lagere productiecijfers is naar het oordeel van de 
ondernemers de onvoldoende vraag. De ondernemers verwachten verder dat 
de personeelssterkte het komend half jaar zal afnemen.  

 

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met dhr. drs. Gert Buiten, tel. (070) 337 47 78. 
 
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl 
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Minder orders voor de zakelijke dienstverlening 

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening hebben in het eerste kwartaal 
van 2002 hun orders en omzetten zien teruglopen ten opzichte van het vierde 
kwartaal 2001. Ook in de voorgaande twee kwartalen liepen de orders al 
enigszins terug. De omzetten daarentegen vertoonden toen nog een lichte 
stijging. Voor het tweede kwartaal van 2002 verwachten de ondernemers 
echter dat de orderontvangst en omzetten weer zullen toenemen. Net als in de 
industrie wordt ook in de zakelijke dienstverlening verder gesneden in de 
omvang van het personeelsbestand 

 

 

Technische toelichting 
Het producentenvertrouwen in de industrie, beschikbaar vanaf 1985, is 
samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel 
van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden 
gereed product.  

De conjunctuurtest in de zakelijke dienstverlening betreft een onderzoek bij 
leasebedrijven, computerservicebureaus en de overige zakelijke 
dienstverlening (waaronder de uitzendbranche, schoonmaakbranche, 
accountants- en administratiekantoren). Dit onderzoek, met een steekproef- 
omvang van circa 2 500 bedrijven, is met ingang van het eerste kwartaal 2001 
opnieuw opgezet. Door wijziging van de steekproefgrootte en 
methodologische wijzigingen zijn de resultaten niet goed vergelijkbaar met de 
uitkomsten van vóór 2001. 

 
 

Producentenvertrouwen in de industrie
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Producentenvertrouwen in de industrie (na verwijdering van seizoeninvloeden) 
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jaar 

             
1999 0,6 -1,0 0,6 1,2 1,5 2,3 1,4 4,2 7,1 6,0,9 6,1 5,2 3,0 
2000 5,6 6,4 6,6 7,8 6,7 6,4 7,9 7,1 8,4 7,0,2 5,9 4,3 6,7 
2001* 3,2 1,7 0,0 -1,0 -1,3 -2,2 -1,3 -1,7 -4,4 -5,2 -5,6 -3,8 -1,8 
2002 -1,8 -1,6 -0,7           

* De cijfers over 2001 zijn licht aangepast door toepassing van nieuwe seizoenfactoren. 
Bron: CBS 

 

 

 

 
Ontvangen opdrachten industrie en zakelijke dienstverlening 
Saldo van positieve en negatieve antwoorden (in %) 

 

Bron: CBS 
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1) excl. rechtskundige diensten, beveilingsbedrijven en R&D bedrijven


