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Con su men ten ver trou wen daalt licht

Het con su men ten ver trou wen is, ge cor ri geerd voor sei zoen -
in vloe den, in mei 2004 uit ge ko men op –28. Dit is 3 pun ten
la ger dan in april, maar nog al tijd ruim ho ger dan vo rig jaar.
Over de eco no mi sche si tu a tie zijn de con su men ten ne ga tie -
ver dan vo ri ge maand. De koop be reid heid van de con su -
men ten is ge lijk ge ble ven. Dit blijkt uit het Con su men ten
Con junc tuur on der zoek van het CBS.

Oor deel eco no misch kli maat dui de lijk ne ga tie ver

Het oor deel van con su men ten over het eco no misch kli maat 
is, ge cor ri geerd voor sei zoen in vloe den, in mei ne ga tie ver
dan in april. Per sal do zijn er in mei 39 pro cent meer pes si -
mis ten dan op ti mis ten, te gen over 33 pro cent in april. Na de
flinke stij ging in fe bru a ri is het ver trou wen in de eco no mie
de laat ste drie maan den weer af ge no men. Voor al het oor -
deel over de eco no mi sche si tu a tie in de ko men de twaalf
maan den is ne ga tie ver ge wor den. Ook over de eco no mi -
sche si tu a tie in de af ge lo pen twaalf maan den zijn de con su -
men ten wat ne ga tie ver, maar in veel min de re mate. 

Koop be reid heid on ve ran derd

De koop be reid heid is, ge cor ri geerd voor sei zoen in vloe den,
in mei per sal do ge lijk ge ble ven ten op zich te van april. De
koop be reid heid is ge ba seerd op het oor deel over de fi nan -
ci ële si tu a tie van het ei gen huis hou den en op de vraag of
de tijd gun stig is voor het doen van gro te aan ko pen. Con su -
men ten zijn in mei ne ga tie ver dan in april over het doen van 
gro te aan ko pen zo als meu bels en te le vi sies. Hun oor deel
hier over ver toont al een aan tal maan den een gril lig ver loop. 
Daard oor is het las tig hier een con clu sie aan te ver bin den.
Het oor deel over de fi nan ci ële si tu a tie van het ei gen huis -
hou den in de af ge lo pen twaalf maan den is wat min der
 negatief. Ten aan zien van de fi nan ci ële si tu a tie voor de
 komende twaalf maan den is er wei nig ve ran derd en zijn er
nog steeds iets meer pes si mis ten dan op ti mis ten. 

Tech ni sche toe lich ting

Het Con su men ten Con junc tuur on der zoek (CCO) wordt
 uitgevoerd in de eer ste tien werk da gen van de maand.

De in dex van het con su men ten ver trou wen geeft aan in hoe -
ver re huis hou dens vin den dat het eco no misch ge zien be ter
of slech ter gaat. Het con su men ten ver trou wen wordt
 bepaald op ba sis van de me ning van huis hou dens over het
al ge me ne eco no misch kli maat en over de ei gen fi nan ci ële
si tu a tie. Maan de lijks wor den hier over in het Con su men ten
Con junc tuur on der zoek (CCO) vijf vra gen ge steld aan on -
geveer dui zend huis hou dens. Daar naast be vat het CCO
onder an de re vra gen over de ver wach ting en voor de werk -
loos heid en de in fla tie en over het spaar ge drag en aan -
koopplannen van huis hou dens.
De ge ïnterviewden kun nen vin den dat het be ter gaat (de
‘optimisten’), dat het slech ter gaat (de ‘pessimisten’) of dat
de si tu a tie ge lijk blijft. De in di ca to ren wor den be re kend door 
het per cen ta ge op ti mis ten te ver min de ren met het per cen -
ta ge pes si mis ten.
Naast het CBS, stelt ook de Eu ro pe se Com mis sie (EC)
voor Ne der land een in di ca tor van het con su men ten ver trou -
wen sa men. De EC han teert daar bij ech ter deels an de re
vra gen dan het CBS. In de EC-be re ke ning ligt de na druk
ge heel op de ver wach ting en voor de toe komst, waar in de
in di ca tor van het CBS ook de hui di ge si tu a tie van de con su -
ment en diens oor deel over de af ge lo pen twaalf maan den
wor den mee ge no men. De EC pu bli ceert haar in di ca tor al tijd 
la ter dan het CBS waard oor de meest recente maand niet
zichtbaar is in de grafiek.
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (18)

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

Index van con su men ten ver trou wen 2)

1999   8   6   7   9  11  10  15  16  23  23  20  20
2000  28  24  25  26  25  27  25  26  24  23  17  19
2001  15  11   7   0   3  –4  –2  –5  –5 –10 –11  –7
2002  –1  –4  –9 –14 –17 –21 –24 –27 –31 –33 –32 –30
2003 –34 –36 –38 –38 –35 –36 –39 –32 –34 –36 –32 –31
2004 –30 –22 –26 –26 –26

Index van het eco no misch kli maat 2)

1999  –3  –7  –8  –9  –3  –4   6   6  24  24  17  18
2000  33  25  27  30  26  27  25  24  23  21  14  14
2001  10  –1 –13 –26 –20 –29 –28 –35 –33 –41 –45 –36
2002 –18 –20 –24 –33 –31 –39 –44 –48 –52 –56 –54 –51
2003 –58 –62 –65 –65 –56 –58 –63 –49 –49 –54 –44 –44
2004 –43 –27 –33 –36 –37

Index van de koop be reid heid 2)

1999  15  16  17  20  20  20  21  22  22  22  22  21
2000  24  23  23  24  24  27  25  27  25  24  19  22
2001  19  19  18  17  17  13  15  15  14  12  11  12
2002  10   6   2  –1  –7  –9 –11 –12 –17 –18 –17 –17
2003 –18 –19 –19 –20 –20 –22 –23 –22 –24 –23 –24 –22
2004 –21 –18 –22 –20 –19

1) Dit on der zoek wordt me de ge fi nan cierd door de Eu ro pe se Com mis sie; net to steek proef aan tal is 1019 in de maand mei 2004. Door om stan dig he den om vat het on der zoek
over de maand juni 2000, 543 ge ënquêteerden.  Nor maal ge spro ken ma ken ong eveer 1000 per so nen deel uit van de steek proef. Door de klei ne re steek proef om vang zijn
de on nauw keu rig heids mar ges bij de uit kom sten iets gro ter dan ge brui ke lijk.

2) Voor be re ke nings wij ze van deze in dex zie de pu bli ka tie Ge brui kers hand boek Con su men ten con junc tuur on der zoek 1972 – 1992 (SDU/uit ge ve rij, 1994). Met ing ang van
 januari 1994 wor den de in dexen met te rug wer ken de kracht ge pre sen teerd als een sal do met als mi ni mum–100 en als maxi mum +100.

Ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) in de autoservicebranche (1)

2002 2003 Wij zi ging en in % 1)

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.* 3e kw. 2003 4e kw. 2003 1e kw. 2003–
t.o.v. t.o.v. 4e kw. 2003
3e kw. 2002 4e kw. 2002 t.o.v.

1e kw. 2002–
4e kw. 2002

2000=100

Au to ser vi ce be drij ven 2) 117 120 115 125 122 121 113 123 –1,7 –1,5 0,4
(SBI 502)

1) De wij zi ging en zijn be re kend op ba sis van niet-af ge ron de in dex cij fers.
2) In deze groep zijn o.a. de ban den ser vi ce- en car ros se rie her stel be drij ven op ge no men.
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Koerswaarde van aandelen (16)

2003 2004

april dec. jan. febr. maart april

mln euro
Offi ci ële Markt

Inter na ti o na le con cerns 136 843 155 950 151 434 157 112 152 136 154 536

Lo ka le fond sen 176 310 219 994 233 987 236 326 225 079 229 247
w.v.

 fi nan ci ële in stel ling en  86 606 108 064 115 685 114 340 105 970 108 834
 niet-fi nan ci ële in stel ling en  89 705 111 930 118 302 121 986 119 109 120 414

To taal 313 153 375 944 385 421 393 438 377 215 383 783
To taal, excl. Ko nink lij ke Olie 236 215 288 854 306 269 310 723 296 687 299 255

Be leg gings maat schap pij en  58 675  64 945  65 948  67 426  68 487  67 870
Vast goed fond sen  11 644  12 511  12 787  13 386  14 064  13 238
Ove ri ge fond sen 1)  15 228  12 785  12 785  13 311  13 430  13 952

Alle ge no teer de on der ne ming en 398 700 466 185 476 941 487 561 473 196 478 843

NMAX

Alle ge no teer de on der ne ming en     114     134     165     255     172     156

1) Maat schap pij en die als na ge noeg enig ac tief aan de len van een an de re ter beur ze ge no teer de on der ne ming be zit ten of aan de len van een on der ne ming die in het bui ten -
land is ge ves tigd.

Investeringen in vaste activa door de nijverheid (2003, no.50)

De uitkomsten voor 2003 en die over de voorafgaande jaren 1) betreffen gerealiseerde investeringen en zijn ontleend aan de jaarlijkse gestratificeerde steekproefenquête bij 
de ondernemingen in de nijverheid. De investeringsverwachtingen voor 2004 en 2005 zijn gebaseerd op een steekproef bij ca. 3000 ondernemingen (met 10 of meer
werknemers) gehouden in mei 2004. Alle bedragen luiden in lopende prijzen.

Sec tie/af de ling Ge re a li seerd Ver wach te mu ta ties
t.o.v.voor af gaand jaar

1999 2000 1) 2000 2) 2001 2002 2003 3) 2004 2005 4)

mln euro %

Delf stof fen win ning   857   779   779   841 1 264 1 417 –24   .

Indus trie 8 606 8 742 8 215 7 340 7 862 7 416   2 –7
w.v.

 voe dings- en ge not mid de len in dus trie 1 531 1 527 1 486 1 514 1 572 1 534  18   .
 aard olie-, steenk ool ver wer ken de in dus trie   123   218   216   130   351   306  31   .
 che mi sche in dus trie 1 944 1 699 1 635 1 207 2 004 2 105 –37   .
 me taal- en elek tro tech ni sche in dus trie 2 515 2 988 2 710 2 370 1 919 1 876  23   .
 ove ri ge in dus trie 2 493 2 309 2 167 2 119 2 017 1 595  14   .

Nuts be drij ven 1 903 1 407 1 406 1 270 1 366 1 498  30   .

1) De in ves te ring en in 1998–2000 1) zijn op ba sis van het ge bruiks cri te ri um (in clu sief ope ra ti o nal le a se en huur)
2) Van af 2000 zijn de in ves te ring en op ba sis van ei gen dom (ex clu sief ope ra ti o nal le a se en huur)
3) De uit kom sten over 2003 zijn voor lo pig
4) Veel on der ne mers kun nen nog geen prog no se ge ven voor de in ves te ring en in 2005. Als ge volg hier van zijn de uit kom sten voor dat jaar on vol doen de be trouw baar voor

 publicatie op het laag ste de tail ni veau.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen,  excl. BTW 1) (1995=100) (18)

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* 122,1 122,1 122,1 122,3 122,3 122,4 123,2 123,3 123,2 121,8 121,8 121,8 122,4
 2004* 123,3 124,1 124,6 124,8

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* 128,9 128,9 128,9 129,2 129,2 129,3 131,1 131,1 131,1 128,2 128,2 128,2 129,4
 2004* 131,4 132,4 132,4 132,7

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 116,9* 117,5* 118,4* 118,6*

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 cur sief 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 ar ti kel  ‘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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