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Wer kloos heid niet verd er ges te gen

In het twee de kwar taal van 2004 tel de Ne der land
 gemiddeld 486 dui zend werk lo zen. Dit wa ren er 90 dui zend
meer dan in het twee de kwar taal van 2003. In het eer ste
kwar taal van 2004 was er nog een jaar-op-jaar stij ging van
128 dui zend. Dit blijkt uit de nieuw ste cij fers van het CBS.
In het twee de kwar taal 2004 was ge mid deld 6,4 pro cent
van de  be roeps be vol king werk loos. In de zelf de pe ri o de
van vo rig jaar was dit 5,3 pro cent.

Pas op de plaats drukt stij gings tem po

Sei zoen in vloe den heb ben in de pe ri o de april–juni 2004 per
sal do nau we lijks ef fect op het ni veau van de werk loos heid.
Na cor rec tie voor sei zoen in vloe den komt de werk lo ze
 beroepsbevolking uit op 485 dui zend. Dit cij fer is 10 dui -
zend la ger dan over de pe ri o de maart–mei 2004. 
Over een lang ere pe ri o de be zien nam de werk loos heid het
af ge lo pen half jaar met ge mid deld 9 dui zend per maand toe. 
Dit ge mid del de stij gings tem po lag eni ge tijd bo ven de
10 dui zend per maand. Het stij gings tem po is dus afge -
nomen.

Stij ging jeugd werk loos heid min der sterk

In het twee de kwar taal van 2004 wa ren ge mid deld 126 dui -
zend per so nen tus sen de 15-24 jaar werk loos. Dit is een
toe na me van 4 dui zend ten op zich te van het eer ste kwar -
taal van dit jaar. In het twee de kwar taal loopt de jeugd werk -
loos heid ge woon lijk op, om dat school ver la ters en va kan tie -
wer kers zich op de ar beids markt mel den. De stij ging is dit
jaar re la tief ge ring. In het twee de kwar taal van 2003 was de 
toe na me 22 dui zend. In 2002 kwa men er 14 dui zend
 jeugdige werk lo zen bij ten op zich te van het eer ste kwar taal.

Tech ni sche toe lich ting

De werk lo ze be roeps be vol king be staat uit alle men sen van
15–64 jaar zon der werk (of met werk voor min der dan

twaalf uur per week), die ac tief op zoek zijn naar be taald
werk voor twaalf uur of meer per week en daar voor
 beschikbaar zijn. 
De werk za me be roeps be vol king be staat uit men sen van
15–64 jaar die be taald werk heb ben van twaalf uur of meer
per week. 
De cij fers over de werk za me en werk lo ze be roeps be vol king 
zijn voor na me lijk ge ba seerd op de Enquête be roeps be vol -
king, een steek proef on der zoek dat maan de lijks on der
 dertigduizend men sen in Ne der land wordt ge hou den. De
uit kom sten uit dit steek proef on der zoek ken nen een
 onnauwkeurigheidsmarge.
De maan de lijk se cij fers over de werk lo ze en werk za me
 beroepsbevolking heb ben een voor lo pig ka rak ter. De cij fers 
kun nen met het be schik baar ko men van meer in for ma tie
over de ar beids markt nog wor den aang epast. Na af loop
van het ver slag jaar wor den de cij fers op ba sis van ge ac tu a -
li seer de in for ma tie aang epast.
Het CBS pu bli ceert naast cij fers over de werk lo ze be roeps -
be vol king ook een aan tal an de re in di ca to ren van het on be -
nut ar beids aan bod, zo als de ge re gis treer de werk loos heid
en het aan tal men sen met een bij stands- of WW-uit ke ring.
Deze ge ge vens zijn be schik baar in de da ta ba se StatLi ne
op de web si te van het CBS: www.cbs.nl
Van daag pu bli ceert het Cen trum voor werk en ink omen
(CWI) cij fers over de niet-wer ken de werk zoe ken den in de
‘Nieuwsflits arbeidsmarkt’ op de CWI- web si te. Niet-
 werkende werk zoe ken den en de werk lo ze be roeps be vol -
king ver schil len sterk van sa men stel ling, waard oor ze niet
 zonder meer met el kaar kun nen wor den ver ge le ken. Ener -
zijds staan niet alle werk lo zen ing eschre ven bij het CWI. Dit 
be treft voor al per so nen zon der recht op een uit ke ring zo als
jong eren en her in tre ders. Ander zijds staan er per so nen
 ingeschreven bij het CWI die niet tot de werk lo ze be roeps -
be vol king ho ren. Dit be treft voor al per so nen die niet di rect
be schik baar zijn, of niet ac tief zoe ken, of werk zoe ken voor
min der dan twaalf uur per week. Meer in for ma tie over bei de 
be grip pen is te vin den in een ge za men lijk ar ti kel van het
CBS en het CWI. 
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1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, duur inschrijving en leeftijd (driemaandsgemiddelden) (25)

To taal Man nen Vrou wen Kor ter dan 1 jaar < 25 25–34 35–64
1 jaar of lang er jaar jaar jaar

x 1 000

Febr. ’03–april ’03 243 138 105 175  68 34 69 140
Maart ’03–mei ’03 241 137 104 174  68 32 66 143
April ’03–juni ’03 239 135 104 171  68 31 65 143

Juli ’03–sept. ’03 262 144 118 185  77 31 73 158
Okt. ’03–dec. ’03 279 158 122 189  90 33 77 170
Jan. ’04–maart ’04 327 186 142 222 105 48 87 193

Febr. ’04–april ’04 325 185 140 215 110 48 85 192
Maart ’04–mei ’04 324 181 142 211 113 46 84 193
April ’04–juni ’04 315 176 138 201 113 42 82 190

Bron: Sta tis tiek ge re gis treer de werk loos heid.

N.B. Niet voor sei zoen ge cor ri geer de cij fers. Duur in schrij ving vol gens re gis tra tie ar beids bu reaus.

2. Geregistreerde werklozen per leeftijd en duur inschrijving  naar geslacht (driemaandsgemiddelden) (25)

To taal < 25 jaar 25–64 jaar Kor ter dan 1 jaar 1 jaar of lang er

Man nen Vrou wen Man nen Vrou wen Man nen Vrou wen Man nen Vrou wen

x 1 000

Febr. ’03–april ’03 243 19 15 119  91 101 74 37 31
Maart ’03–mei ’03 241 18 14 117  90  99 75 38 29
April ’03–juni ’03 239 17 14 118  90  97 74 38 30

Juli ’03–sept. ’03 262 15 15 128 103 103 82 40 37
Okt. ’03–dec. ’03 279 19 13 139 108 108 81 50 41
Jan. ’04–maart ’04 327 27 21 159 121 128 94 58 47

Febr. ’04–april ’04 325 28 20 157 120 124 91 61 49
Maart ’04–mei ’04 324 26 20 155 122 122 89 60 53
April ’04–juni ’04 315 23 19 153 119 114 87 62 51

Bron: Sta tis tiek ge re gis treer de werk loos heid.

N.B. Niet voor sei zoen ge cor ri geer de cij fers. Duur in schrij ving vol gens re gis tra tie ar beids bu reaus.

Werkloze beroepsbevolking 1) (25)

Dec.– Jan.– Febr.– Maart– April– Mei– Juni– Juli– Aug.– Sept.– Okt.– Nov.–
febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan.

x 1 000

2001* 273 277 262 237 232 246 250 256 237 243 242 249
2002* 271 282 290 273 288 310 325 321 312 314 316 318
2003* 340 372 386 386 396 407 404 402 393 412 416 444
2004* 468 500 499 495 486

ve ran de ring t.o.v. een jaar eer der

2002*  –2   5  28  36  56  64  75  65  75  71  74  69
2003*  69  90  96 113 108  97  79  81  81  98 100 126
2004* 128 128 113 109  90

na ver wij de ring van sei zoen in vloe den

2001* 269 260 246 236 231 237 243 256 252 254 257 263
2002* 268 265 274 272 288 302 317 322 327 324 332 332
2003* 337 355 369 386 395 399 396 402 409 423 431 458
2004* 464 483 482 495 485

1) Wer klo ze be roeps be vol king van 15–64 jaar.
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Koerswaarde van aandelen (24)

2003 2004

juni dec. maart april mei juni

mln euro
Offi ci ële Markt

Inter na ti o na le con cerns 139 956 155 950 152 136 154 536 154 620 157 722

Lo ka le fond sen 186 268 219 994 225 079 229 247 225 664 231 055
w.v.

fi nan ci ële in stel ling en  89 884 108 064 105 970 108 834 106 264 110 233
niet-fi nan ci ële in stel ling en  96 384 111 930 119 109 120 414 119 400 120 823

To taal 326 224 375 944 377 215 383 783 380 284 388 777
To taal, excl. Ko nink lij ke Olie 241 371 288 854 296 687 299 255 294 340 300 895

Be leg gings maat schap pij en  61 628  64 945  68 487  67 870  65 500  63 335
Vast goed fond sen  12 205  12 511  14 064  13 238  12 933  13 489
Ove ri ge fond sen 1)  14 059  12 785  13 430  13 952  13 793  13 823

Alle ge no teer de on der ne ming en 414 116 466 185 473 196 478 843 472 510 479 424

NMAX

Alle ge no teer de on der ne ming en     122     134     172     156     179     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.

Ontwikkeling van omzetten (excl. BTW) bij de uitzendbureaus van arbeidskrachten en uitleenbedrijven (SBI 74501+74502) (16)

2002 2003 2002 2003 2004 Wij zi ging en in % 1)

4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw.* 4e kw. 2003 1e kw. 2004 2e kw. 2003–
t.o.v. t.o.v. 1e kw. 2004
4e kw. 2002 1e kw. 2003 t.o.v.

2e kw. 2002–
1e kw. 2003

2000=100

Gel dom zet alle be drij ven 107  98 107 93  98 102 100 87 –6,9 –6,9  –8,0
w.o.

Uit zend bu reaus 102   – 102  –   –   –   –  –  –  –   –

Uren to taal alle be drij ven  93  85  94 79  84  91  86 75 –8,7 –5,4  –8,4
w.v.

Uit zen du ren alle be drij ven 2)  85  76  82 70  75  84  75 66 –8,8 –6,1 –10,1
Uren aan der den alle be drij ven 3) 110 104 118 98 103 106 108 94 –8,7 –4,3  –5,7

1) De wij zi ging en zijn be re kend op ba sis van niet-af ge ron de in dex cij fers.
2) Uren van uit zend krach ten vol gens uit zend over eenk omst ‘voor de duur van de opdracht’ ( fase 1+2).
3) Uren van de be schik baar ge stel de ar beids krach ten die bij u ‘voor be paal de of onbepaalde’ tijd in dienst zijn c.q. wa ren (fase 3+4).

Ontwikkeling van de omzet (excl. BTW, incl. BPM) van importeurs van personenauto’s (SBI 5010.2) (26 )

2003 2004 Wij zi ging en in % 1)

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei * 1-4-2004 mei 2004 jan. 2004–
t.o.v. t.o.v. mei 2004
1-4-2003 mei 2003 t.o.v.

jan. 2003–
mei 2003

2000=100

Omzet 106 99 74 99 97 84 114 95 87 112 97 94 –4,5 –10,5 –5,0

1) De wij zi ging en zijn be re kend op ba sis van niet-af ge ron de in dex cij fers.
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