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Con su ment ook in mei be hoed zaam

Het vo lu me van de bin nen land se con sump tie door huis hou -
dens in mei 2004 was 0,6 pro cent klei ner dan in mei 2003.
Deze uit komst is ge cor ri geerd voor het ver schil in de sa -
men stel ling van de koop da gen ver ge le ken met mei 2003.
Zon der deze cor rec tie kwam de ont wik ke ling van het vo lu -
me van de bin nen land se con sump tie in mei uit op –2,7 pro -
cent. Al ruim een jaar is de con su ment zeer te rug hou dend
met zijn bes te ding en. Dit blijkt uit cij fers van het CBS.

Inzink ing con sump tie duurt voort

De con sump tie door huis hou dens maakt een lang du ri ge in -
zink ing door. Van af be gin 2003 was het vo lu me van de bin -
nen land se con sump tie in vrij wel alle maan den klei ner dan
een jaar eer der. In 2003 was de da ling 0,9 pro cent. De
sterk ste da ling deed zich voor in de twee de helft van dat
jaar. In de eer ste vijf maan den van 2004 is het beeld iets
min der som ber en was het vo lu me ge mid deld 0,6 pro cent
klei ner dan een jaar eer der. 

Min der goe de ren, meer dien sten

In mei 2004 was het vo lu me van de bes te ding en aan goe -
de ren, na koop dag cor rec tie, 2,3 pro cent klei ner dan een
jaar eer der. De sterk ste af na me deed zich voor bij de aank -
oop van duur za me goe de ren (–4,0 pro cent). Hier toe be ho -
ren onder meer de uit ga ven aan kle ding, schoe nen, meu -
bels en auto’s. 
De con sump tie van voe dings- en ge not mid de len is, na
koop dag cor rec tie, in mei 2004 iets ho ger. In mei 2004 was
het vo lu me 0,4 pro cent gro ter dan een jaar eer der. Dit is de 
eer ste toe na me sinds maart 2003.
De con sump tie van dien sten was in mei 2004 1,0 pro cent
ho ger dan een jaar eer der. Na sep tem ber 2003 heb ben
zich hier geen da ling en meer voor ge daan ten op zich te van
de zelf de maand een jaar eer der. De bes te ding en van huis -
hou dens aan zorg dien sten zijn in 2004 ho ger door enk ele
be lang rij ke wij zi ging en in de Zie ken fonds wet en de AWBZ.

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 14,4 pro cent), duur za -
me goe de ren (20,6 pro cent), ove ri ge goe de ren (14,1 pro -
cent) en dien sten (50,9 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 ing eze -
te nen in Ne der land. De uit ga ven van Ne der land se ing eze -
te nen 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, ge ac tu a li seer de
cij fers over eer de re pe ri o den zijn in de ta bel len cur sief
weer ge ge ven. De vo lu me mu ta ties ge ven de voor prijs ve -
ran de ring en ge cor ri geer de ont wik ke ling 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 schom me ling -
en 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. Bij de con sump tie van voe dings- en ge -
not mid de len was het ef fect van de ver schil len in de sa men -
stel ling van de koop da gen tus sen bei de meim aan den
uit zon der lijk groot. Mei ken de in 2004 na me lijk een don der -
dag en een vrij dag min der dan mei 2003, te gen een zon dag 
en een maan dag meer. Huis hou dens doen hun le vens mid -
de len-ink open door gaans aan het ein de van een week. Op
zon dag en maan dag wor den re la tief wei nig le vens mid de len 
gekocht. 
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 (26)

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

2001 2002 2003 2003 2004

2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. jan. febr. maart april mei jan–mei

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

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

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

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

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

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

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

Ove ri ge goe de ren  1,7  0,4 –1,0  –1,6  –3,2  –1,8 –2,5  –4,9  –3,6   1,3 –2,7  –4,3 –2,8

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

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

Dien sten  2,0  1,5  0,1  –0,3  –0,2   0,5  1,3   1,4   1,8   0,7  1,4   0,9  1,3

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

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

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

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (na ti o naal)  1,4  1,3 –0,9  –1,1  –1,9  –1,9  0,0   0,0  –0,5   0,4  0,6  –2,4 –0,4

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. De jaar cij fers zijn al aang epast aan de
Na ti o na le rekeningen 2003.

Ge ac tu a li seer de ge ge vens zijn cur sief ver meld
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Consumptieve bestedingen door huishoudens incl instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), waardemutaties (26)

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

2001 2002 2003 2003 2004

2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. jan. febr. maart april mei jan–mei

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

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

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

Ge not mid de len  6,3  3,2  2,6  4,0   2,8   0,0  –2,1  2,3  –6,5  –2,1  4,2  –5,9 –1,7

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

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

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

Ove ri ge goe de ren  7,5  3,1  1,4 –0,1  –1,9   0,5  –1,3 –3,7  –2,7   2,7 –0,3  –0,4 –0,9

Mo tor brand stof fen  0,5 –0,6  1,7 –0,4   1,8  –0,2  –1,7 –3,0  –2,3   0,1   .    .  1,8
Ener gie 15,7  2,5  7,3  3,8   3,3   7,6   2,1 –1,1  –0,9   9,9  2,5   4,8  2,6
Ove ri ge goe de ren  6,4  5,5 –2,5 –2,0  –5,8  –4,8  –4,4 –6,7  –4,8  –1,6 –4,4  –8,3 –5,2

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

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

Huis ves ting  4,2  4,0  4,8  4,6   4,8   4,8   4,6  4,6   4,7   4,6  4,7   4,7  4,7
Ho re ca dien sten  5,2  4,1 –1,9 –2,4  –2,1   0,4  –0,7  0,0   3,6  –5,0   .    . –0,7
Dien sten m.b.t. re cre a tie en cul tuur  9,2  7,5  4,7  4,5   5,6   6,3   4,9  4,5
Dien sten m.b.t. ver voer en com mu ni ca tie  9,5  8,3  1,8  1,4   2,1   5,5   3,9  3,5
Me di sche dien sten en wel zijns zorg 13,4 10,4  6,9  5,6   5,9   6,4  11,8 11,2
Fi nan cie le en za ke lij ke dien sten  4,0 –1,1  9,1  3,0   3,5   4,0   3,9  3,6
Ove ri ge dien sten  8,1  6,3  2,0  0,2   0,5  –0,5   1,6  1,4

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (bin nen lands)  6,0  4,1  1,4  0,7   0,1   0,1   1,0  1,1   0,6   1,3  1,5  –1,5  0,6

Con sump tie door niet-ing eze ten huis hou dens in Ne der land  0,3  6,1  2,5  9,8   8,4   7,2    .   .
Con sump tie door Ned. ge zins huis hou ding en in het bui ten land  4,0  2,8  1,0  5,0   2,9  –1,7    .   .

Con sump tie door huis hou dens inc IZWh (na ti o naal)  6,1  4,0  1,4  0,7  –0,1  –0,1   1,2  1,4   0,8   1,5  1,7  –1,2  0,8

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. De jaar cij fers zijn al aang epast aan de
Na ti o na le rekeningen 2003.

Ge ac tu a li seer de ge ge vens zijn cur sief ver meld

Consumptieve bestedingen door huishoudens incl IZWh, volume-ontwikkeling gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon (26)

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

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

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

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

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

Dien sten –0,5 –0,1 –0,1 –0,3 –0,2  0,4  0,3   0,6  1,2  1,8  0,9  1,3  1,0

Ge ac tu a li seer de cij fers zijn cur sief ver meld
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