
Inhoud 

Ove ri ge ge ge vens pag. 1

Bouw nij ver heid
– Inpu tin dex cij fers voor bouw kos ten van wo ning en, fe bru a ri

2004. pag. 6

Ener gie
– Aard olie grond stof fen en -pro duc ten, ja nu a ri 2003. pag. 5

Na ti o na le re ke ning en
– Con sump tie ve bes te ding en door huis hou dens incl in stel ling -

en zon der winst oog merk werk zaam ten be hoe ve van huis -
hou dens (IZWh), vo lu me mu ta ties ja nu a ri 2004. pag. 3

– Con sump tie ve bes te ding en door huis hou dens incl in stel ling -
en zon der winst oog merk werk zaam ten be hoe ve van huis -
hou dens (IZWh), waar de mu ta ties ja nu a ri 2004. pag. 4

– Con sump tie ve bes te ding en door huis hou dens, vo lu me
ont wik ke ling ge cor ri geerd voor ver schil len in het koop da -
gen pa troon, de cem ber 2003. pag. 5

Ove ri ge ge ge vens
(Niet in dit Sta tis tisch bul le tin op ge no men)

Ver krijg baar is nieuw ma te ri aal be tref fen de de vol gen de
sta tis tie ken:
– Aard olie sta tis tiek: voor lo pi ge cij fers fe bru a ri 2004.

                                                       60e jaar gang no. 17 / 29 april 2004

Sta tis tisch
Bul le tin

Ver kla ring van de te kens
. = ge ge vens ont bre ken;  – = ni hil;  x = ge heim;  * = voor lo pig cij fer.
( ) ach ter de ti tel = num mer met de laatst ge pu bli ceer de 
over eenk om sti ge ta bel.

Au teurs recht
© CBS, Voor burg/Heer len, 2004. Bron ver mel ding is ver plicht. 
Ver veel vou di ging voor ei gen of in tern ge bruik is toe ge staan.
ISSN: 0166–9680.

Infor ma tie
Info ser vi ce: tel. 0900 0227 (€ 0,50 per mi nuut); 
E-mail: in fo ser vi ce@cbs.nl; Web si te: www.cbs.nl; 
Con junc tuur: te le tekst pag. 506 en 507;
Re dac tie SB: CBS, Post bus 4000, 2270 JM  Voor burg.

    0300104170

Cen traal Bu reau voor de Sta tis tiek



Con sump tie in fe bru a ri 0,7 pro cent la ger 

Het vo lu me van de bin nen land se con sump tie door huis hou -
dens in fe bru a ri 2004 was 0,7 pro cent klei ner dan in fe bru a ri
2003. De con sump tie ve bes te ding en wa ren voor de twaalf -
de ach ter een vol gen de maand la ger dan in de over eenk om -
sti ge maand een jaar eer der. De da ling van de con sump tie
was be gin 2004 min der sterk dan in de laat ste maan den
van 2003, zo blijkt uit cij fers van het CBS. 

Da ling con sump tie be gin 2004 min der sterk

De bin nen land se con sump tie was in de eer ste twee maan -
den van 2004 ge mid deld 0,4 pro cent la ger dan in de zelf de
pe ri o de van 2003. De con sump tie werd in zo wel ja nu a ri als
fe bru a ri 2004 op waarts be ïnvloed door een gun sti ger
 samenstelling van de koop da gen en door ho ge re uit ga ven
van huis hou dens aan zorg als ge volg van overheidsmaat -
regelen. Het po si tie ve ef fect hier van was cir ca 0,6 pro cent -
punt. Zon der deze in vloed zou de bin nen land se con sump tie 
in ja nu a ri en fe bru a ri ge mid deld ong eveer 1 pro cent la ger
zijn uit ge ko men dan in de zelf de pe ri o de een jaar eer der.
Deze af na me is be dui dend min der dan die in het twee de
half jaar van 2003. Toen was het vo lu me van de bin nen land -
se con sump tie nog bij na 2 pro cent la ger dan in de twee de
helft van 2002. 

Te geng estel de ont wik ke ling bij goe de ren en dien sten

In fe bru a ri 2004 toon den de bes te ding en aan goe de ren en
aan dien sten een te geng estel de ont wik ke ling. Het vo lu me
van de bes te ding en aan goe de ren lag in fe bru a ri dit jaar 3,1 
pro cent onder het ni veau van fe bru a ri 2003. Aan dien sten
zo als huis ves ting, ver voer, ho re ca en zorg werd, voor prijs -
ve ran de ring en ge cor ri geerd, 1,5 pro cent meer be steed.
Omdat 2004 een schrik kel jaar is, tel de fe bru a ri een ex tra
koop dag. Zon der dit ef fect zou het vo lu me van de bin nen -
land se con sump tie in fe bru a ri dit jaar 1,1 pro cent klei ner
zijn ge weest dan in fe bru a ri 2003. 

Klei ne re af na me bij duur za me goe de ren

In fe bru a ri 2004 was het vo lu me van de bes te ding en aan
duur za me goe de ren 3,7 pro cent klei ner dan een jaar eer -
der. In ja nu a ri was het vo lu me 0,5 pro cent klei ner dan in
 januari 2003. In de twee de helft van 2003 werd er, voor
prijs ve ran de ring ge cor ri geerd, per maand ge mid deld cir ca
 6 pro cent min der be steed aan duur za me goe de ren dan een 
jaar eer der. De af na me be gin 2004 was dus be dui dend klei -
ner dan die in de laat ste maan den van 2003. Net als in de
voor af gaan de maan den ston den ook in ja nu a ri en fe bru a ri
de bes te ding en aan wo ning in rich ting het sterkst onder druk. 

De uit ga ven aan de con sump tie ca te go rie duur za me goe de -
ren, waar on der kle ding, schoe nen, meu bels, ver voer mid de -
len en con su men ten elek tro ni ca, zijn het meest ge voe lig
voor schom me ling en in de con junc tuur. 
Aan voe dings- en ge not mid de len werd in fe bru a ri dit jaar
0,4 pro cent min der be steed dan in de zelf de maand van
2003. Aan ove ri ge goe de ren, zo als bij voor beeld brand stof -
fen, ener gie, me di cij nen, schoon maak mid de len, boe ken en
plan ten is 4,5 pro cent min der be steed dan in fe bru a ri 2003.

Tech ni sche toe lich ting

Dit pers be richt be schrijft de ont wik ke ling van de Con sump -
tie door huis hou dens. De bin nen land se con sump tie ve bes -
te ding en zijn verd eeld in vier hoofd ca te go rie ën: voe dings-
en ge not mid de len (in 2003 aan deel 14,5 pro cent), duur -
zame goe de ren (20,7 pro cent), ove ri ge goe de ren (14,2 pro -
cent) en dien sten (50,5 pro cent). Het gaat bij de bin nen -
land se con sump tie om de uit ga ven op Ne der lands
grond ge bied: dus ook de uit ga ven van bui ten land se inge -
zetenen in Ne der land. De uit ga ven van Ne der land se in -
gezetenen in het bui ten land zijn niet in dit cij fer op ge no -
men. Het in de ta bel op ge no men be grip ‘nationale
consumptie’ be vat in te gen stel ling tot de term ‘binnenlandse 
consumptie’ wel de bes te ding en van Ne der land se ing eze te -
nen in het bui ten land, maar niet de uit ga ven van bui ten -
land se ing eze te nen in Ne der land. 
De groei cij fers in dit pers be richt zijn steeds ge ba seerd op
een ver ge lij king met de over eenk om sti ge pe ri o de een jaar
eer der. De ge ge vens zijn nog voor lo pig. De vo lu me mu ta ties 
ge ven de voor prijs ve ran de ring en ge cor ri geer de ontwik -
keling van de bes te ding en weer. Voor het be re ke nen van
de prijs ont wik ke ling is ge bruik ge maakt van het ba sis ma te -
ri aal van de con su men ten prij sin dex (CPI) van het CBS.                                             
Ver schil len in de sa men stel ling van de koop da gen tus sen
de pe ri o den die ver ge le ken wor den, kun nen voor al bij de
maand cij fers van de con sump tie voor ster ke schommelin -
gen zor gen. Zo wordt op een vrij dag of za ter dag meer uit -
ge ge ven dan op een zon dag, maan dag of dins dag. Bij
kwar taal- of jaar cij fers zijn de ef fec ten van deze ver schil len
veel min der groot. In de reeks koop dag ge cor ri geer de vo lu -
me mu ta ties wordt met deze ef fec ten re ke ning ge hou den.
De koop dag cor rec ties zijn be paald met be hulp van sei zoen -
cor rec tie tech nie ken. 
Per 2004 zijn er enk ele be lang rij ke wij zi ging en door ge voerd 
in de Zie ken fonds wet en de AWBZ. Deze be leids maat re ge -
len breng en een ver schui ving te weeg van de con sump tie
door de over heid naar de con sump tie door huis hou dens.
De con sump tie door huis hou dens komt hierd oor ge mid deld
per maand zo’n 0,3 pro cent punt ho ger uit dan een jaar eer -
der.
De ma cro-eco no mi sche maand con sump tie cij fers slui ten
aan bij de con cep ten en de fi ni ties van de Na ti o na le re ke -
ning en en de uit kom sten van de re gu lie re Kwar taal re ke nin -
gen van het CBS.
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Consumptieve bestedingen door huishoudens incl instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), volumemutaties
oorspronkelijke reeks (15)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar

2002 2003 2003 2004

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. sept. okt. nov. dec. jan. febr. jan–febr.

Voe dings- en ge not mid de len  0,7  –0,1  1,2  –0,3  –0,8  –0,6  0,5   2,3  –5,9   1,6   1,5  –0,4   0,6

Voe dings mid de len  0,7  –0,3  1,3  –0,9  –1,3  –0,2  0,8   2,2  –5,7   2,8   0,9   2,4   1,6

Aar dap pe len, groen ten en fruit  0,0  –0,3  3,0  –1,6  –0,6  –2,3   .    .    .    .    .    .    .
Vlees en vlees wa ren  2,5  –0,5  1,6  –0,3  –2,3  –1,2   .    .    .    .    .    .    .
Vis –6,4   1,2 –1,5   6,0   3,2  –3,2   .    .    .    .    .    .    .
Zui vel pro duc ten  0,1  –2,2 –0,5  –3,8  –2,3  –2,0   .    .    .    .    .    .    .
Brood, be schuit en brood pro duc ten  0,7   0,5  0,4   2,9   0,8  –1,9   .    .    .    .    .    .    .
Ove ri ge voe dings mid de len  1,4   1,1  2,0  –1,6  –1,9   6,0   .    .    .    .    .    .    .

Ge not mid de len  0,6   0,1  0,9   0,8   0,1  –1,3  0,1   2,5  –6,2  –0,1   2,6  –5,2  –1,3

Con sump tie-ijs –0,6   1,2  0,4   0,6   3,5   0,1   .    .    .    .    .    .    .
Zoet wa ren –0,2   1,0  2,6   1,5  –0,3   0,0   .    .    .    .    .    .    .
Drank en  1,0   0,2 –0,3   2,3   1,6  –2,6   .    .    .    .    .    .    .
Ta bak  0,6  –0,7  1,2  –1,6  –2,1  –0,3   .    .    .    .    .    .    .

Duur za me con sump tie goe de ren  1,7  –3,7  0,4  –2,9  –5,1  –6,6 –4,4  –3,3  –7,0  –9,9  –0,5  –3,7  –1,9

Kle ding en tex tiel –0,5  –2,7  2,2  –1,7  –5,4  –5,3 –7,3  –0,5  –8,6  –7,1   2,4    .    .
Le der wa ren en schoei sel –0,7  –2,1  3,4  –1,0  –4,2  –5,1 –8,3  –1,9  –4,7  –8,7  –2,5 –10,2  –5,9
Wo ning in rich ting –4,4 –10,1 –6,2 –10,6 –11,6 –12,1 –8,1 –10,4 –15,1 –10,9 –11,1 –14,0 –12,5
Huis hou de lij ke ap pa ra ten  3,9   1,3  5,3   2,6  –2,0   0,1 –1,1   2,0  –1,3  –0,3   2,8   4,4   3,5
Huis hou de lij ke ar ti ke len –3,0  –1,6  0,9  –2,7  –0,2  –3,7  3,5   0,3  –6,3  –4,6  –2,9  –4,9  –3,9
Voer tui gen  9,7  –0,7  3,0   2,8   0,6  –8,9  3,3  –3,3  –1,6 –31,0   3,8   1,2   2,8
Ove ri ge duur za me goe de ren  1,1  –7,1 –3,0  –8,7  –9,6  –6,6 –8,6  –5,4  –9,4  –4,9  –3,0  –2,3  –2,7

Ove ri ge goe de ren  0,4  –1,2  1,4  –1,6  –3,2  –1,8 –0,8  –0,4  –3,6  –1,1  –5,2  –4,5  –4,9

Mo tor brand stof fen  0,2   0,9  0,2   1,6   2,1  –0,3  4,8   2,2  –2,8  –0,2    .    .    .
Ener gie –1,6   1,4  4,6  –1,5  –0,4   1,1  4,3   8,1  –0,6  –2,8  –5,6  –6,7  –6,1
Ove ri ge goe de ren  1,9  –4,0 –0,9  –3,3  –6,8  –4,8 –5,6  –7,0  –6,0   0,1  –6,1  –4,7  –5,4

To taal goe de ren  1,1  –2,0  0,9  –1,8  –3,4  –3,6 –2,0  –1,0  –5,7  –4,1  –1,4  –3,1  –2,2

Dien sten  0,8  –0,1 –0,5  –0,3  –0,2   0,5 –0,2   0,5   0,3   0,6   1,1   1,5   1,3

Huis ves ting  1,1   1,4  1,5   1,5   1,3   1,4  1,3   1,4   1,4   1,4   1,3   1,2   1,2
Ho re ca dien sten –3,3  –4,3 –6,0  –4,8  –4,0  –2,2 –3,9  –1,3  –3,2  –2,2    .    .    .
Dien sten m.b.t. re cre a tie en cul tuur  3,3   1,5  1,6   1,2   1,4   2,0    .
Dien sten m.b.t. ver voer en com mu ni ca tie  3,2   1,5  1,8   1,5   0,2   2,6    .
Me di sche dien sten en wel zijns zorg  3,0   1,7  2,1   1,5   1,9   1,5    .
Fi nan cie le en za ke lij ke dien sten –1,3  –0,1 –1,9  –0,3   0,5   1,3    .
Ove ri ge dien sten  0,9  –3,4 –3,3  –3,2  –3,4  –3,6    .

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (bin nen lands)  0,9  –1,1  0,2  –1,0  –1,8  –1,6 –1,1  –0,3  –2,8  –1,8  –0,2  –0,7  –0,4

Con sump tie door niet-ing eze ten huis hou dens in Ne der land  2,3   5,3  3,7   7,2   5,7   4,6    .
Con sump tie door Ned. ge zins huis hou ding en in het bui ten land –0,1  –1,5 –6,4   2,3   1,0  –3,6    .

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (na ti o naal)  0,8  –1,2 –0,1  –1,1  –1,9  –1,9 –1,2  –0,5  –3,1  –2,0  –0,3  –0,9  –0,6

1) De maand– en kwar taal cij fers slui ten aan bij de uit kom sten van de Na ti o na le re ke ning en 2002 en de re gu lie re Kwar taal re ke nin gen.
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Consumptieve bestedingen door huishoudens incl instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), waardemutaties (15)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar

2002 2003 2003 2004

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. sept. okt. nov. dec. jan. febr. jan-febr.

Voe dings- en ge not mid de len  4,3  1,7  2,1  2,1   1,8   0,8   3,2  4,6  –4,5   2,1   1,5  –1,0   0,3

Voe dings mid de len  4,3  1,0  0,6  0,9   1,3   1,2   3,6  4,2  –3,9   3,2   1,1   1,8   1,5

Aar dap pe len, groen ten en fruit  5,9  1,0 –3,9  0,4   5,5   2,0    .   .    .    .    .    .    .
Vlees en vlees wa ren  3,4  0,4  0,8  1,0  –0,6   0,4    .   .    .    .    .    .    .
Vis  0,7  2,2  2,4  8,3   2,4  –3,7    .   .    .    .    .    .    .
Zui vel pro duc ten  4,7  0,0  0,9 –1,0   0,4  –0,4    .   .    .    .    .    .    .
Brood, be schuit en brood pro duc ten  4,0  3,4  3,4  6,2   3,6   0,6    .   .    .    .    .    .    .
Ove ri ge voe dings mid de len  4,7  1,5  2,9 –0,7  –1,0   4,7    .   .    .    .    .    .    .

Ge not mid de len  4,2  2,8  4,8  4,0   2,8   0,0   2,5  5,3  –5,4   0,3   2,2  –5,7  –1,7

Con sump tie-ijs  2,5  2,5  3,1  1,3   3,7   2,0    .   .    .    .    .    .    .
Zoet wa ren  2,5  3,6  5,6  4,9   2,7   1,3    .   .    .    .    .    .    .
Drank en  4,5  2,6  4,6  5,5   4,0  –2,8    .   .    .    .    .    .    .
Ta bak  5,2  2,6  4,5  1,8   1,0   3,1    .   .    .    .    .    .    .

Duur za me con sump tie goe de ren  2,9 –4,7 –0,2 –3,7  –6,5  –8,1  –5,9 –4,9  –8,2 –11,6  –2,2  –5,0  –3,5

Kle ding en tex tiel  1,7 –5,9 –1,3 –4,9  –9,1  –7,7 –10,4 –4,4 –10,4  –8,7  –1,2    .    .
Le der wa ren en schoei sel  2,6 –3,4  2,5 –3,2  –4,8  –6,6  –8,2 –3,6  –6,6  –9,8  –3,8  –9,3  –6,3
Wo ning in rich ting –2,2 –8,5 –3,2 –8,8 –10,4 –11,4  –7,2 –9,6 –14,3 –10,3 –10,5 –13,8 –12,1
Huis hou de lij ke ap pa ra ten  1,3 –3,6  0,8 –2,3  –6,8  –5,5  –6,2 –3,3  –6,7  –6,2  –4,6  –3,7  –4,2
Huis hou de lij ke ar ti ke len  0,4 –1,1  2,1 –1,9   0,0  –4,0   3,7  0,2  –6,8  –4,7  –3,1  –5,5  –4,3
Voer tui gen 10,2  0,0  4,3  4,1   0,9  –8,7   3,2 –3,1  –1,5 –30,5   5,0   2,4   4,0
Ove ri ge duur za me goe de ren  1,9 –7,8 –3,4 –9,1 –10,2  –8,4  –9,4 –6,9 –10,7  –7,2  –5,3  –5,0  –5,1

Ove ri ge goe de ren  3,0  1,4  6,6 –0,1  –1,9   0,5  –0,1  1,8  –1,1   0,9  –3,9  –3,7  –3,8

Mo tor brand stof fen –0,7  2,1  7,7 –0,4   1,8  –0,2   2,5  0,9  –0,5  –1,0    .    .    .
Ener gie  2,5  7,4 11,8  3,8   3,3   7,6   8,5 14,8   5,5   3,9  –1,8  –2,9  –2,3
Ove ri ge goe de ren  5,3 –2,9  1,3 –2,0  –5,8  –4,8  –5,2 –6,2  –5,8  –1,3  –7,3  –5,3  –6,3

To taal goe de ren  3,3 –1,2  2,5 –1,1  –2,8  –3,2  –1,8 –0,6  –5,1  –4,0  –1,7  –3,5  –2,5

Dien sten  5,0  3,0  2,7  2,5   3,0   3,8   2,9  3,8   3,6   3,9   4,0   4,3   4,2

Huis ves ting  4,1  4,7  4,6  4,6   4,8   4,8   4,8  4,8   4,8   4,8   4,6   4,6   4,6
Ho re ca dien sten  3,5 –1,8 –3,0 –2,4  –2,1   0,4  –2,1  1,4  –0,6   0,3    .    .    .
Dien sten m.b.t. re cre a tie en cul tuur  7,3  5,7  6,3  4,5   5,6   6,3    .
Dien sten m.b.t. ver voer en com mu ni ca tie  5,8  2,6  1,3  1,4   2,1   5,5    .
Me di sche dien sten en wel zijns zorg 10,8  6,3  7,1  5,6   5,9   6,4    .
Fi nan cie le en za ke lij ke dien sten  1,5  3,2  2,4  3,0   3,5   4,0    .
Ove ri ge dien sten  6,6  0,2  0,6  0,2   0,5  –0,5    .

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (bin nen lands)  4,2  0,9  2,6  0,7   0,1   0,1   0,6  1,5  –0,9  –0,2   1,0   0,5   0,8

Con sump tie door niet-ing eze ten huis hou dens in Ne der land  7,4  8,1  7,0  9,8   8,4   7,2    .
Con sump tie door Ned. ge zins huis hou ding en in het bui ten land  3,0  1,2 –2,4  5,0   2,9  –1,7    .

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (na ti o naal)  4,0  0,7  2,3  0,7  –0,1  –0,1   0,5  1,3  –1,2  –0,4   0,9   0,4   0,7

1) De maand– en kwar taal cij fers slui ten aan bij de uit kom sten van de Na ti o na le re ke ning en 2002 en de re gu lie re Kwar taal re ke nin gen.
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Consumptieve bestedingen door huishoudens incl IZWh, volume-ontwikkeling gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon (10)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar

2003 2004

febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr.

Con sump tie door huis hou dens inc 
IZWh (bin nen lands)  1,2 –0,7 –1,2 –0,8 –1,5 –2,2 –1,6 –1,6 –1,1 –1,5  –2,8 –0,5 –1,1

To taal goe de ren  3,1 –0,8 –2,2 –1,1 –2,9 –4,3 –2,8 –3,1 –2,6 –3,1  –6,0 –1,8 –3,8

Voe dings- en ge not mid de len  2,1  1,5 –0,5 –1,4 –0,2 –0,6 –0,2 –1,3 –1,3 –0,7  –1,0 –0,4 –1,8
Duur za me con sump tie goe de ren  2,2 –1,0 –3,7 –1,1 –4,6 –6,9 –3,6 –5,1 –4,5 –4,9 –11,9 –0,1 –3,8
Ove ri ge goe de ren  5,2 –2,8 –1,4 –0,5 –2,9 –3,6 –4,5 –1,7 –0,7 –2,5  –2,2 –5,5 –5,6

Dien sten –0,5 –0,7 –0,2 –0,5 –0,1 –0,1 –0,3 –0,2  0,4  0,3   0,6  1,0  1,5

Aardoliegrondstoffen en–producten (13)

2003 2004 2003 2004

jaar ja nu a ri no vem ber de cem ber ja nu a ri jaar ja nu a ri no vem ber de cem ber ja nu a ri

mln kg

Grond stof fen Win ning Ver wer king raf fi na de rij en

Ruwe aard olie  2 304   208   205   202   202  4 852 4 127 3 786 4 437 4 852
Ove ri ge grond stof fen    822    94    80    93    93    817   826   809   918   817

To taal grond stof fen  3 126   301   285   295   295  5 669 4 953 4 595 5 355 5 669

Pro duc ten Bru to pro duc tie raf fi na de rij en/pe tro-che mie Bin nen land se af le ve ring en 1)

Che misch rest gas  2 656   215   210   229   231    859    64    60    68    76
Raf fi na de rij gas  1 735   146   122   147   146      0     –     0     0     0
Vloei baar gas  4 857   369   377   413   424  2 001   170   129   170   166
Nafta’s  3 974   366   251   341   332  1 040   136    55    80   113
Aro ma ten  7 271   499   655   695   645  2 660   147   287   309   291

Mo tor ben zi ne 10 860   855   869   871   780  4 186   336   331   382   322
Spe ci a le ben zi ne en min. ter pen tijn    301    24    27    18    19    153    13    12    10     6
Ove ri ge lich te olien  8 571   840   689   748   852    377    84    12     5    30
Vlieg tuig ben zi ne     57     0     0     5     0      3     0     0     0     0
Jet fuel ben zi ne ba sis      0     –     –     –     –      –     –     –     –     –

Jet fuel pe tro leum ba sis  6 710   497   557   632   687     58     4     4     3     4
Pet ro leum    656    55    62    95    57     75    10     7     8     8
Gas-/die sel- en lich te stook olie 23 445 2 085 1 728 1 883 2 013  7 156   536   598   625   542
Stook olie 13 700 1 101 1 096 1 280 1 503     47     2    10     2    12
Mi ne ra le smeer oli ën en–vet ten    588    50    31    38    58    169    15    12    22    16

Bi tu men    308     8     0     0    35    295     5    16    30     6
Mi ne ra le was sen    126    15     7     9    14     43     6     5    –7     3
Ove ri ge pro duc ten  5 711   483   469   488   411  2 724   181   302   271   287

To taal pro duc ten 91 524 7 607 7 150 7 889 8 207 21 845 1 709 1 839 1 979 1 882

1) Exclu sief het ver bruik als grond stof en/of  brand stof voor de in deze ta bel ge noem de pro duc ten.
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Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen,  excl. BTW 1) (1995=100) (5)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

To taal
1998 104,9 104,9 104,9 105,2 105,3 105,4 105,3 105,3 105,2 105,7 105,7 105,6 105,3
1999 106,0 106,0 106,1 106,7 106,7 106,8 107,7 107,7 107,8 107,9 108,0 108,4 107,1
2000 109,6 109,6 109,7 110,2 110,2 110,3 111,9 111,9 112,0 112,3 112,3 112,3 111,0
2001* 114,3 114,5 114,4 116,1 116,6 117,2 117,6 117,6 117,7 117,7 117,7 117,9 116,6
2002* 119,3 119,3 119,9 120,0 120,1 120,1 121,4 121,4 121,4 121,4 121,3 121,2 120,6
2003* 122,1 122,1 122,1 122,3 122,3 122,4 123,2 123,3 123,2 123,1 123,1 123,0 122,7
2004* 123,2 124,0

waar van

loon
1998 108,2 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6 108,8 108,8 108,8 110,1 109,9 109,9 108,9
1999 110,4 110,4 110,5 111,6 111,6 111,6 113,4 113,4 113,4 113,6 113,6 113,6 112,3
2000 113,9 113,9 113,9 114,0 114,0 114,3 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 115,8
2001* 116,7 116,7 116,7 120,2 121,2 122,5 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 121,1
2002* 124,4 124,4 125,4 125,5 125,5 125,8 128,5 128,5 128,5 128,5 128,0 128,0 126,7
2003* 128,9 128,9 128,9 129,2 129,2 129,3 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1 130,1
2004* 131,4 132,4

ma te ri aal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4
1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2
2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,6 108,9 109,3 109,3 109,3 107,8
2001 112,4 112,8 112,7 112,9 112,9 113,0 113,1 113,2 113,3 113,3 113,3 113,6 113,0
2002 115,2 115,3 115,5 115,7 115,8 115,7 115,9 115,8 115,9 115,9 116,1 115,9 115,7
2003 116,7 116,7 116,8 116,8 116,9 117,0 116,9 117,1 117,0 116,8 116,8 116,7 116,9
2004 116,7* 117,3*

1) Een in pu tin dex cij fer volgt de prijs ont wik ke ling van de kos ten be stand de len, zo als ma te ri aal, ma te rieel en loon. Bij ge stel de cij fers zijn cursief weer ge ge ven. Deze reeks is
be re kend als een ge wo gen ge mid del de uit de ont wik ke ling van de loonk os ten in de bouw nij ver heid en een pak ket bouw ma te ri a len dat in de wo ning bouw wordt toe ge past.
Voor de we ging van de lo nen en ma te ri a len is ge bruik ge maakt van de uit kom sten van de Pro duk tie sta tis tiek bouw nij ver heid 1995.
Mu ta ties in de kos ten van ma te rieel, al ge me ne kos ten en winst & ri si co zijn in deze cij fers niet op ge no men. Zie voor een toe lich ting op de ta bel het artikel ‘Inputindexcijfers
voor de bouw kos ten van woningen’ in de Maand sta tis tiek bouw nij ver heid van juli 1999.
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