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Economie krimpt
De Nederlandse economie blijkt in 2003

slecht te presteren. Het bruto binnen-

lands product kromp in de eerste negen

maanden met 0,8 procent. Ruim twintig

jaar geleden werd voor het laatst een

krimp van de economie gemeten. 

De huidige teruggang is dus dieper dan

in het begin van de jaren negentig. 

De krimp vloeit voort uit een consump-

tievermindering van huishoudens,

opnieuw een afname van de investerin-

gen en een daling van de uitvoer. 

In het bedrijfsleven daalde de productie

over een breed front. In de bouw en 

vrijwel alle branches van de industrie en

de commerciële dienstverlening nam de

productie af. Beter ging het in de 

chemie, de telecombedrijven en de

financiële instellingen, waar de productie

is toegenomen. De overheid, het onder-

wijs en vooral de gezondheidszorg zijn 

in 2003 opnieuw snel groeiende sectoren

van de economie. In reactie op de 

economische terugval daalde de werk-

gelegenheid voor het eerst sinds 1994.

De werkloosheid nam in de eerste helft

van 2003 snel toe. 
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Export en investeringen
lager
Het volume van de Nederlandse uitvoer

daalde in de eerste negen maanden

van 2003 met 0,5 procent. Oorzaak van

de tegenvallende handel is de slechte

mondiale economische situatie. De

Nederlandse exporteurs konden zich

niet aan deze negatieve invloed ont-

trekken. Bovendien zijn Nederlandse

producten voor buitenlandse afnemers

minder aantrekkelijk geworden door de

sterk gestegen koers van de euro ten

opzichte van de dollar. Ook zijn de

arbeidskosten per eenheid product

sterk opgelopen.

De investeringen zijn in 2003 met 

3,7 procent afgenomen. Bedrijfsleven

en overheid investeerden minder in

machines, vrachtauto’s, gebouwen en

infrastructurele werken. Belangrijke

oorzaken zijn de lagere bezettingsgraad

in de industrie en het teruggelopen 

producentenvertrouwen. De aantrek-

kende investeringen in computers

waren een lichtpuntje. De rente is laag.

Dit is op zich gunstig voor de financie-

ring van investeringen, maar de slechte

vooruitzichten nopen het bedrijfsleven

tot kostenbesparing en schuldsanering.

Nieuwe investeringen worden daarom

uitgesteld.

Groei economie en werkgelegenheid
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1980 1985 1990 1995 2000

BBP Arbeidsvolume

Macro-economische totalen (%-volumemutaties)
2000 2001 2002 2003

t/m sept.

Beschikbaar voor bestedingen 6,0 1,7 0,1 -0,5
Bruto binnenlands product 3,5 1,2 0,2 -0,8
Invoer van goederen en diensten 10,5 2,4 -0,2 0,0

Totale bestedingen 6,0 1,7 0,1 -0,5
Nationale bestedingen 2,6 1,7 0,1 -0,5

Consumptieve bestedingen 3,1 2,3 1,8 0,2
Overheid 2,0 4,2 3,8 2,5
Huishoudens 3,5 1,4 0,8 -1,0

Investeringen in vaste activa 1,4 -0,1 -4,5 -3,7
Bedrijven 0,6 -1,1 -5,7 -3,7
Overheid 6,3 6,2 2,0 -3,7

Uitvoer van goederen en diensten 11,3 1,7 0,1 -0,5
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Consumptie lager
In 2003 hebben huishoudens minder

besteed dan in 2002. In de eerste drie

kwartalen gaven zij, gecorrigeerd voor

prijsverandering, 1 procent minder uit.

Het is sinds begin jaren tachtig niet 

meer voorgekomen dat de consumptie

lager uitvalt dan een jaar eerder. De

consumptiegroei hangt samen met de

ontwikkeling van de inkomens en de

werkgelegenheid. Door de stagnerende

economie staat de koopkracht van

huishoudens onder druk en zijn de

werkgelegenheid en baanzekerheid

afgenomen. Ook de huishoudens

kampen in 2003 met de conjuncturele

tegenwind. Over de hele linie is

bezuinigd, waarbij de daling van de

uitgaven aan duurzame goederen het

grootst was. De consument beknibbelde

het minst op de bestedingen aan 

voedings- en genotmiddelen. Deze 

zijn bijna gelijk aan die in 2002.

Ondanks de daling is in 2003 de

consumptie per hoofd van de bevolking

ruim 20 procent hoger dan tien jaar

geleden.
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Minder duurzame goederen
Huishoudens hebben in 2003 op hun

consumptieve bestedingen bezuinigd.

De sterkste volumedaling (ruim 2 pro-

cent in de eerste drie kwartalen) deed

zich voor bij de bestedingen aan duur-

zame goederen. Er is onder andere 

minder besteed aan kleding, woning-

inrichting en huishoudelijke artikelen. 

De uitgaven voor de aanschaf van 

personenauto’s en andere vervoer-

middelen zijn daarentegen met ruim 

3 procent gegroeid. De consumptie van

duurzame goederen staat het sterkst

onder invloed van schommelingen in de

conjunctuur. Eind jaren negentig was de

volumegroei zeer hoog. In 1998 werd

een top van bijna 10 procent gemeten. 

Huishoudens hebben in 2003 ook min-

der uitgegeven aan diensten. Het gaat

hierbij onder meer om uitgaven voor

huisvesting, vervoer, medische en

maatschappelijke zorg, cultuur en

recreatie. Vooral de bestedingen bij de

horeca waren lager. Ook de uitgaven

aan financiële en zakelijke diensten zijn

afgenomen. De bestedingen aan dien-

sten kenden eind jaren negentig een

relatief hoge volumegroei. Daarna zijn

de groeicijfers geleidelijk teruggelopen.

Diensten maken ongeveer de helft uit

van de binnenlandse consumptieve

bestedingen.  

Groei consumptie huishoudens
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Voedings- en genotmiddelen Duurzame goederen Diensten

Gezinsconsumptie (%-volumemutaties)
2000 2001 2002 2003

t/m sept.

Totale gezinsconsumptie 3,5 1,4 0,8 -1,0

Binnenlandse gezinsconsumptie 3,5 1,2 0,9 -0,9

Voedings- en genotmiddelen 1,3 0,2 0,7 -0,1

Duurzame goederen 5,6 0,4 1,7 -2,5
Kleding en schoeisel 4,0 2,8 -0,5 -1,2
Vervoermiddelen 1,4 -5,3 9,7 3,4
Woninginrichting en overige duurzame goederen 8,6 1,6 -0,3 -6,0

Diensten 3,7 1,7 0,8 -0,4
Huisvesting 1,6 1,2 1,1 1,4
Horeca 3,5 -0,5 -3,3 -5,0
Vervoer en communicatie 14,4 8,7 3,2 0,3
Medische diensten en welzijnszorg -1,5 3,2 3,0 1,7
Financiële en zakelijke diensten 4,8 -3,6 -1,3 -0,4
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Keuterboeren en grote
boerenbedrijven
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven

neemt in een rap tempo af. Sinds 1995 

is per saldo een kwart van de bedrijven

gestopt. Er resteren nog bijna 86 dui-

zend boerenbedrijven die bijna 2 miljoen

hectare landbouwgrond beheren. Dit is

57 procent van de totale landoppervlakte

in ons land. 

Ruim 40 procent van de agrarische

bedrijven is te klein om puur op basis

van landbouwactiviteiten te kunnen

voortbestaan. Het zijn keuterboeren die

opereren in het voorportaal van de

bedrijfsbeëindiging of naast hun land-

bouwactiviteiten beschikken over een

andere inkomstenbron. Deze grote groep

boerenbedrijven is verantwoordelijk voor

slechts 8 procent van de landbouw-

productie. Daarentegen zorgt een 

kleinere groep grote boerenbedrijven

voor het leeuwendeel van de totale land-

bouwproductie. Grofweg zorgt ruim een

kwart van de boerenbedrijven voor twee-

derde van de productie in de landbouw.
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Steeds kleinere veestapel
Vooral tussen 1970 en 1990 is de

veestapel flink gegroeid. Dit resulteert

in milieuproblemen en een sterke

concentratie van varkens en kippen,

waardoor besmettelijke veeziekten als

varkens- en vogelpest moeilijk zijn te

beheersen. Het overheidsbeleid is de

laatste decennia nadrukkelijk gericht op

een kleinere veestapel. Dit is onder

meer zichtbaar in het mestbeleid en in

de verschillende opkoopregelingen. 

De rundveestapel bereikte zijn piek

midden jaren tachtig. In 2003 is het

aantal runderen met 3,6 miljoen weer

vergelijkbaar met de jaren vijftig. De

varkensstapel groeide langer door en

bereikte in het midden van de jaren

negentig zijn grootste omvang met ruim

14 miljoen dieren. Sindsdien is het

aantal varkens sterk gedaald. De groei

in de kippenstapel heeft tot en met

1999 stand kunnen houden. Toen telde

ons land 105 miljoen kippen. Daarna

nam het aantal kippen licht af. In 2003

is als gevolg van de vogelpest het

aantal kippen fors gedaald. Uit de

cijfers over 2004 moet blijken in welke

mate deze vermindering structureel is. 

Veestapel
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Rundvee Varkens Kippen 

Landbouw
eenheid 1995 2001 2002 2003

Bedrijven 1000 113 93 90 86
Akkerbouw 15 13 13 13
Tuinbouw 22 17 17 16
(Rund)veehouderij 55 46 44 43
Intensieve veehouderij 10 8 7 6
Gemengde bedrijven 12 9 9 8

Aandeel in productie 
Akkerbouw % 9,9 9,3 9,3 9,2
Tuinbouw 31,7 35,7 36,3 39,5
(Rund)veehouderij 40,2 36,9 36,2 36,4
Intensieve veehouderij 9,5 10,1 9,6 7,4
Gemengde bedrijven 8,6 7,9 8,5 7,5

Landbouwgrond mln ha 1,97 1,93 1,95 1,93

Werkzame personen 1000 276 281 258 250
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Inflatie daalt
De prijzen voor de consument zijn in

2003 minder snel gestegen dan in de

voorgaande drie jaren. De inflatie

bedraagt in 2003 gemiddeld 2,1 procent.

Dat is ruim 1 procentpunt minder dan

vorig jaar. Vooral de prijzen van voe-

dingsmiddelen gingen dit jaar een stuk

minder omhoog. Ook in de horeca is de

prijsstijging sterk verminderd. Deze komt

nu in de buurt van de gemiddelde inflatie

uit. In de afgelopen jaren was de prijsstij-

ging in de horeca duidelijk hoger dan de

inflatie. 

De onzekerheid rond de situatie in Irak

leidde in het begin van 2003 tot een 

stijging van de aardolieprijzen. Na het

uitbreken van de oorlog in Irak zakten 

de prijzen echter weer snel. Gemiddeld

ligt de aardolieprijs in dollars in 2003

ruim 10 procent hoger dan in 2002. 

De Amerikaanse dollar is in 2003 ten

opzichte van de euro echter minder

waard geworden. Daardoor liggen de

olieprijzen uitgedrukt in euro’s gemiddeld

6 procent lager.

8

Prijzen

M
aerten van H

eem
skerck 

P
ortret van P

ieter B
icker G

erritsz (d
etail)

R
ijksm

u
se

u
m

 A
m

ste
rd

a
m



Nederland in pas met
Europa
De stijging van de consumentenprijzen

in Nederland is in 2003 teruggevallen

naar een waarde rond het gemiddelde

van de Eurozone. De geharmoniseerde

consumentenprijsindex levert uitkom-

sten waarmee de inflatiecijfers van de

EU-landen kunnen worden vergeleken.

Vanaf de start van deze index in 1997 is

de inflatie in Nederland vrijwel altijd

hoger geweest dan het gemiddelde van

de landen van de Eurozone. In 2001

was de geharmoniseerde inflatie in

Nederland met 5,1 procent de hoogste

van de EU. Dat werd onder andere ver-

oorzaakt door verhogingen van

belastingen zoals BTW en ecotaks. In

2002 zakte de inflatie weliswaar naar

3,9 procent, maar dat was nog steeds

de op een na hoogste van de EU.

Alleen Ierland kende dat jaar sterkere

prijsstijgingen. In 2003 is de inflatie ver-

der gezakt naar ongeveer 2,3 procent

en is daarmee op een gemiddeld

Europees niveau beland.

Inflatie volgens de geharmoniseerde index
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Eurozone Nederland

19981997 1999 2000 2001 2002 2003

Prijzen
eenheid 2000 2001 2002 2003

Consumentenprijzen (inflatie) 1) %-mutaties 2,6 4,5 3,4 2,1
Voedingsmiddelen 0,8 7,5 3,8 1,5
Alcoholische dranken en tabak 2,8 6,7 4,7 4,0
Horeca 3,1 5,4 6,1 2,5
Woninghuur 2,8 2,7 2,8 3,0
Autobrandstoffen 16,9 -0,7 -1,5 0,8

Industriële prijzen
Afzet 11,6 1,3 -1,0 1,6
Verbruik 19,0 0,1 -1,9 2,6

Aardolieprijs (per barrel) $ 28,5 25,0 25,1 28,1
Goudprijs (per 1 gram, fijn) € 9,9 9,9 10,7 10,6
Euro $ 0,92 0,90 0,95 1,13

1) 2003 op basis van consumptiepakket 2000, andere jaren op basis van het pakket van 1995.
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Beurs in ban Irak
In de eerste maanden van 2003 stonden

de ontwikkelingen op de Amsterdamse

effectenbeurs in het teken van Irak. 

Tot een week voor de uitbraak van de

tweede Golfoorlog op 20 maart daalden

de aandelenkoersen met gemiddeld

bijna 30 procent. Sindsdien zijn de 

aandelenkoersen weer gestegen. Ze

bevinden zich eind oktober weer boven

het niveau van begin 2003. Over de 

eerste tien maanden van dit jaar was het

beleggingsresultaat positief, in tegen-

stelling tot de drie voorgaande jaren. 

Het totale rendement op de Nederlandse

aandelen over deze periode bedroeg 

4,6 procent. In dezelfde periode was het

totaal rendement op staatsleningen 

2,8 procent. Over de afgelopen twintig

jaar bedroeg het totaal rendement op

aandelen gemiddeld 12,1 procent per

jaar tegen 7,5 procent voor obligaties.
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Hypotheekrente historisch
laag
In 2003 is de hypotheekrente verder

gedaald en uitgekomen op 4,5 procent.

Sinds het midden van de jaren vijftig is

de hypotheekrente niet meer zo laag

geweest. Het laatste jaar waarin de

hypotheekrente onder het niveau van

2003 lag, was 1956. Mede door die

lage hypotheekrente is het aantal 

nieuwe hypotheken toegenomen. 

In 2003 zijn er ongeveer 518 duizend

nieuwe hypotheken afgesloten, een jaar

eerder waren dat er 499 duizend. 

De groei is echter uitsluitend toe te

schrijven aan een toename van het

oversluiten van oude hypotheken in

nieuwe. Bij oversluiting van een hypo-

theek verandert de woning niet van

eigenaar. Het aantal hypotheken dat

samenhangt met het kopen van een

huis is in 2003 gedaald. De hypotheek-

schuld van particulieren is eind 2003

opgelopen tot 388 miljard euro.

Ongeveer 90 procent van de koop-

woningen is met een hypotheek belast.

Op die huizen rust een hypotheek-

schuld van gemiddeld 119 duizend

euro. 

Hypotheekrente 
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Geld en krediet
eenheid 2000 2001 2002 2003

Daggeldrente % 4,1 4,4 3,3 2,4
Rente op staatsobligaties 5,3 4,7 4,6 3,6
Hypotheekrente 5,9 5,9 5,3 4,5
Totaal rendement aandelen -2,1 -19,2 -32,8 4,6

Besparingen mld euro 4 19 13 17
Spaartegoeden 134 153 168 186
Verstrekt consumptief krediet 10 10 10 10
Uitstaand consumptief krediet 15 16 16 17

Woninghypotheken particulieren
Aantal nieuwe hypotheken 1000 510 481 499 518
Schuld nieuwe hypotheken mld euro 70 73 81 92
Totale hypotheekschuld 285 316 350 388
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Groei in Nederland blijft
achter
In de eerste drie kwartalen van 2003 is

de Nederlandse economie met 0,8 pro-

cent gekrompen, terwijl de economie

van de EU met 0,7 procent is gegroeid.

Wat economische groei betreft is

Nederland samen met Portugal en

Duitsland hekkensluiter in de Europese

Unie (EU). In de Verenigde Staten ligt

de economische groei in de eerste drie

kwartalen van 2003 op 2,6 procent en

in Japan op 2,7 procent.

De inflatie in de EU is in 2003 uitgeko-

men op 2,1 procent. In Nederland is de

inflatie gedaald, maar deze ligt met 

2,3 procent nog wel iets boven de

gemiddelde inflatie in de EU. In voor-

gaande jaren behoorde Nederland met

zijn inflatie nog bij de koplopers in de

EU. Japan kampt nog steeds met 

deflatie. In 2003 is de werkloosheid in

Nederland sneller opgelopen dan in

andere landen. Toch is de werkloosheid

nog steeds laag in vergelijking met het

EU-gemiddelde van 8,0 procent. 



Arbeidsproductiviteit bedrijfsleven, 2001 en 2002
(gemiddelde mutatie per jaar)
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Economische groei, inflatie en werkloosheid
eenheid 2000 2001 2002 2003

Economische groei (volume) %-mutaties
Nederland 3,3 1,3 0,2 -0,8
Europese Unie (15) 3,5 1,6 1,0 0,7
Japan 2,8 0,4 0,3 2,7
Verenigde Staten 3,8 0,3 2,4 2,6

Inflatie
Nederland (geharmoniseerde prijsindex) 2,3 5,1 3,9 2,3
Europese Unie (15) 2,1 2,2 2,1 2,1
Japan -0,7 -0,7 -0,9 -0,4
Verenigde Staten 3,4 2,8 1,6 2,3

Werkloosheid % van de beroepsbevolking
Nederland (internationale definitie) 2,8 2,4 2,8 3,9
Europese Unie (15) 7,8 7,4 7,6 8,0
Japan 4,7 5,0 5,4 5,4
Verenigde Staten 4,0 4,7 5,8 6,0
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Groei arbeidsproductiviteit
ook lager
De groei van de arbeidsproductiviteit in

het bedrijfsleven was in Nederland de

laatste jaren zeer bescheiden.

Nederland deed het minder goed dan

veel andere Europese landen. De

arbeidsproductiviteit in de Europese

Unie als geheel nam in de jaren 2001

en 2002 met gemiddeld 0,5 procent per

jaar toe. In Nederland was dit slechts

0,2 procent. In Luxemburg en Italië

daalde de arbeidsproductiviteit. Het

best presteerde Griekenland met een

groei van bijna 5 procent. De groei van

de arbeidsproductiviteit in de Verenigde

Staten was met ruim 2,1 procent veel

sterker dan in de EU. 

Het is overigens niet ongebruikelijk dat

de groei van de arbeidsproductiviteit in

perioden van economische neergang

laag is. In de regel reageert de 

ontwikkeling op de arbeidsmarkt met

vertraging op de economische ontwik-

keling. Bedrijven kunnen of willen 

werknemers vaak niet direct ontslaan

als het wat minder gaat. Het is wél 

uitzonderlijk dat de groei van de

arbeidsproductiviteit in Nederland nu 

al langere tijd erg laag ligt. 



Tien nieuwe landen
De EU krijgt er op 1 mei 2004 in één

klap 75 miljoen burgers bij met de

toetreding van Polen, Tsjechië,

Hongarije, Slowakije, Litouwen,

Letland, Slovenië, Estland, Cyprus en

Malta. Bijna 40 miljoen van de nieuwe

'Europeanen' wonen in Polen. 

De nieuwe EU-landen gaan ongeveer

16 procent van het totale aantal

inwoners van de EU-25 uitmaken. 

Hun aandeel in het totale bruto

binnenlands product (BBP) is met

ongeveer 5 procent beduidend lager.

Voor de bevolking van de huidige 

EU-landen bedraagt het BBP per hoofd

ongeveer 24 duizend euro. Het BBP per

hoofd van de nieuwe EU-inwoners is

minder dan de helft daarvan, namelijk

ruim 11 duizend euro. De tien nieuwe

landen kampen met een naar

verhouding hoge werkloosheid. Het

percentage werklozen is er ongeveer

tweemaal zo hoog als in de vijftien

oude EU-landen. 
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Economieën verschillen
De nieuwe toetreders hebben een

andere opbouw van de economie dan

de huidige EU-landen. Zo is het aan-

deel van de landbouw en visserij in de

economie van de toetreders tweemaal

zo groot. Het belang van de landbouw

en visserij is echter ook in de economie

van de toetreders gering met een aan-

deel van 4 procent in het totale BBP. 

De grootste bedrijfstak bij de toetreders

is de handel, horeca en transport. Dat

komt vooral door Polen waar dit veruit

de grootste sector is met een aandeel

in de economie van 29 procent. In de

huidige EU-landen is de financiële en

zakelijke dienstverlening de grootste

bedrijfstak. Deze sector is bij de 

toetreders juist minder ontwikkeld. 

De verschillen in de structuur van de

economie tussen de nieuwe en huidige

EU-landen zijn in de afgelopen tien jaar

wel een stuk kleiner geworden. Het

belang van de landbouw en industrie is

sterk afgenomen bij de toetreders, 

terwijl het aandeel van de diensten is

toegenomen.

Opbouw van de economie

% van het BBP

0 5 10 15 20 25 30

Landbouw en visserij

Industrie en energie

Bouw

Handel, horeca
en transport

Financiële en zakelijke
dienstverlening

Niet-commerciële
dienstverlening

EU-15Nieuwe toetreders (10)

Nieuwe toetreders binnen het EU-gebied
eenheid Nieuwe EU-15 EU-25 Aandeel

toetreders nieuwe
toetreders 

in EU-25

%

Oppervlakte 1000 km2 739 3 235 3 973 18,6

Bevolking mln 74,8 380,3 455,1 16,4

Bruto binnenlands product mld euro 438 9 165 9 602 4,6

Werkenden mln 28,9 163,0 191,9 15,1

Werklozen 5,0 13,5 18,5 27,1
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Bevolkingsgroei sterk
gedaald
In 2003 neemt het aantal inwoners van

Nederland met 65 duizend toe. Een jaar

eerder groeide de bevolking nog met

87 duizend personen. De bevolkings-

groei neemt al sinds 2000 af. Dit is het

gevolg van dalende immigratie en 

stijgende emigratie. In 2003 emigreren

102 duizend personen, meer dan ooit

tevoren. Het migratiesaldo (het saldo

van immigratie en emigratie) daalt in

2003 tot 0. In 2001 was het migratie-

saldo nog 51 duizend. 

Ook geboorte en sterfte hebben invloed

op de bevolkingsgroei. Deze zijn de

laatste jaren echter min of meer stabiel.

Het aantal geborenen is in 2003 iets

hoger dan in 2002, terwijl het aantal

overledenen vrijwel gelijk is gebleven.

Tijdens de zomer van 2003 overleden

ongeveer 1 000 mensen meer dan

gebruikelijk. Dit had te maken met het

uitzonderlijk warme weer.
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Afname immigratie
Terwijl de emigratie verder toeneemt,

bereikt de immigratie in 2003 het laag-

ste niveau sinds 1995. Vanaf midden

jaren negentig groeide de immigratie tot

een recordhoogte van 133 duizend in

2001. Daarna zette een daling in van

zowel het aantal westerse als niet-

westerse immigranten. Naar verhou-

ding vond de grootste daling plaats bij

Antillianen en Arubanen. In de periode

1995-2000 verdrievoudigde de immi-

gratie uit de Nederlandse Antillen en

Aruba, om vervolgens weer te dalen

van 10 duizend in 2000 naar 4 duizend

in 2003. 

Door de afname van het aantal asiel-

zoekers is het aantal immigranten uit

Afrika en Azië teruggelopen van 46 dui-

zend in 2001 naar 32 duizend in 2003.

Ook de immigratie uit de landen van de

Europese Unie is afgenomen. Op de

dalende tendens van de immigratie

bestaat één duidelijke uitzondering. Het

aantal immigranten uit Turkije neemt de

laatste jaren toe.

Enkele immigratiestromen

x 1 000
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EU-landen Azië en Afrika Nederlandse Antillen en Aruba

Bevolking
eenheid 1995 2001 2002 2003

Bevolking, 1 januari mln 15,4 16,0 16,1 16,2

Bevolkingsgroei 1000 70 118 87 65
Levendgeborenen 191 203 202 204
Overledenen 136 140 142 142
Immigranten 96 133 121 102
Emigranten 82 83 97 102

Bevolking, 31 december mln 15,5 16,1 16,2 16,3

Allochtonen, 31 december mln 2,5 3,0 3,0 3,1
Niet-westers 1,2 1,6 1,6 1,7

Vruchtbaarheid (kinderen per vrouw) 1 1,5 1,7 1,7 1,8

Levensverwachting bij geboorte
Mannen jaren 74,6 75,8 76,0 76,2
Vrouwen 80,4 80,7 80,7 80,8
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Nederland vergrijst…
De vergrijzing in Nederland is het

gevolg van het ouder worden van de

naoorlogse geboortegolf, de baby-

boomers die tussen 1945 en 1955

geboren zijn. In de vergrijzing zijn

ruwweg drie fasen te onderscheiden. 

In de eerste fase, waarin we ons nu

bevinden, vergrijst de beroeps-

bevolking. In tien jaar tijd is het aantal

50-64-jarigen toegenomen van 2,3 naar

2,9 miljoen. 

In de tweede fase groeit het aantal 

65-plussers sterk. Na 2010 zullen de

babyboomers de pensioengerechtigde

leeftijd bereiken, waardoor de

verhouding tussen het aantal actieven

en niet-actieven verandert. In 2010

bedraagt het aantal 65-plussers 

25 procent van het aantal 20-64-

jarigen. Dit wordt de ’grijze druk’

genoemd. In 2050 zal de grijze druk

volgens de prognoses 40 procent zijn.

Vanaf 2020 zullen de alleroudsten

binnen de groep ouderen sterk in aantal

toenemen. Dit is de derde fase van de

vergrijzing. Op dit moment zijn er 1

miljoen personen van 75 jaar of ouder.

In 2050 zal dit aantal naar verwachting

ruim verdubbeld zijn tot 2,2 miljoen. 
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…maar Europa vergrijst
nog sneller
In de Europese Unie ligt de grijze druk

op 27 procent. In Ierland is zij met 19

procent het laagst en in Italië en

Zweden met 29 procent het hoogst.

Nederland hoort met 22 procent tot de

landen met de laagste grijze druk.

Volgens de prognoses zal in 2020 de

grijze druk in de Europese Unie zijn

gestegen naar 35 procent. Italië voert

dan nog steeds de lijst aan met een

druk van 40 procent. In Nederland zal

de grijze druk op 31 procent liggen.

Alleen in kleinere landen als Ierland,

Luxemburg en Portugal zal de grijze

druk naar verwachting lager zijn dan in

Nederland. 

De Europese Raad heeft drie manieren

aangegeven waarop lidstaten zich kun-

nen voorbereiden op de budgettaire

gevolgen van de vergrijzing. De eerste

is verhoging van de arbeidsdeelname

en de tweede vermindering van de

overheidsschuld. De derde mogelijk-

heid is om over te gaan tot hervorming

van het pensioenstelsel.

Nederlandse bevolking van 50 jaar of ouder

x mln
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50-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar of ouder

Bevolking en grijze druk in de EU
Bevolking Grijze druk

2002 2020 2002 2020

x mln %

EU-15 379,6 385,8 27 35

Italië 58,0 58,1 29 40
Zweden 8,9 9,5 29 38
Griekenland 10,6 10,6 28 36
België 10,3 10,7 28 35
Frankrijk 59,3 61,3 28 34
Duitsland 82,4 80,3 28 35
Spanje 40,4 39,3 27 33
Portugal 10,3 10,5 27 30
Verenigd Koninkrijk 60,1 63,9 26 32
Oostenrijk 8,1 8,3 25 33
Finland 5,1 5,3 25 40
Denemarken 5,4 5,6 24 33
Luxemburg 0,4 0,5 23 30
Nederland 16,1 17,5 22 31
Ierland 3,9 4,3 19 25
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Werkloosheid stijgt sterk 
In 2003 komen er ruim 100 duizend

werklozen bij. Deze toename is twee

keer zo groot als in 2002. De stijging van

de werkloosheid is eind 2001 begonnen

door de verslechterende economie. Voor

het eerst is er in 2003 ook een sterke

toename van werkloze vrouwen. In 2002

gingen vooral banen verloren in

bedrijfstakken waar voor het merendeel

mannen werken, zoals de industrie en de

bouwnijverheid. In 2003 loopt ook het

aantal banen in de financiële en zakelijke

dienstverlening terug. Hierdoor worden

meer vrouwen getroffen dan vorig jaar.

Alleen bij de overheid en in de zorg

neemt de werkgelegenheid nog toe.

Deze sectoren samen zijn in 2003 goed

voor bijna 100 duizend banen erbij. Al

met al is de situatie op de arbeidsmarkt

vrij somber: de werkloosheid groeit

sterk, het aantal vacatures neemt af en

de werkgelegenheid daalt voor het eerst

sinds jaren.
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Lonen worden gematigd
De cao-lonen stegen in de eerste

negen maanden van 2003 met 

2,9 procent ten opzichte van dezelfde

periode een jaar eerder. Naar

verwachting zal de stijging over heel

2003 iets lager zijn. De cao-loonstijging

is een stuk minder dan de 4,4 procent

in 2001 en de 3,6 procent in 2002. De

ontwikkeling van de lonen is de

afgelopen twee jaar dus gematigd.

Werkgevers en werknemersorganisaties

hadden afgesproken de cao-loonstijging

in 2003 tot 2,5 procent te beperken.

Omdat cao’s afspraken bevatten voor

de toekomst, kan het enige tijd duren

voordat centrale loonafspraken volledig

tot uiting komen in de ontwikkeling van

de cao-lonen.

In 2001 en 2002 hielden de cao-loon-

stijging en de inflatie min of meer

gelijke tred. In 2003 ligt de stijging van

de cao-lonen iets boven de inflatie. 

Cao-lonen per uur (incl. bijzondere beloningen)

%-verandering t.o.v. voorgaand jaar

-2
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(t/m sept)

Cao-loonstijging Cao-loonstijging minus inflatie

Arbeid
eenheid 2000 2001 2002 2003

Beroepsbevolking, 15-64 jaar mln 7,2 7,3 7,4 7,5
Werkzame beroepsbevolking, 15-64 jaar 6,9 7,1 7,1 7,1
Arbeidsdeelname % 65 65 66 65

Mannen 77 77 77 75
Vrouwen 52 54 54 54

Werkgelegenheid
Banen van werknemers 1000 7 275 7 446 7 513 7 491
Arbeidsjaren van werknemers 5 669 5 754 5 778 5 727
Vacatures bedrijven en overheid 218 218 162 125

Werkloosheid % 3,7 3,4 4,1 5,4
Werkloze beroepsbevolking 1000 269 251 302 407

Mannen 113 108 147 207
Vrouwen 156 142 155 199
Jongeren 15-24 jaar 60 67 78 93
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Veel meer WW-uitkeringen
De verslechterende economie heeft

geleid tot een sterke toename van de

werkloosheid. Dit blijkt ook uit de forse

groei van het aantal WW-uitkeringen, 

dat halverwege 2003 op 247 duizend 

uitkwam. Dit is ruim eenderde meer dan

een jaar eerder. Ook doen in 2003 meer

mensen een beroep op de bijstand, al is

de groei hier veel minder groot. In de

eerste drie maanden bedroeg het aantal

bijstandsuitkeringen 347 duizend. Dit is

6 duizend meer dan een jaar eerder. Het

aantal bijstandsuitkeringen vertoont

sinds oktober 2002 een stijgende lijn. 

De ontwikkeling van het aantal arbeids-

ongeschiktheidsuitkeringen laat een iets

gunstiger beeld zien. Halverwege 2003

zijn er vrijwel evenveel arbeidsonge-

schiktheidsuitkeringen als in 2002. 

In het voorjaar van 2003 vond zelfs een

lichte daling plaats. Het is voor het eerst

sinds 1994 dat het aantal uitkeringen

wegens arbeidsongeschiktheid niet meer

toeneemt. Het aantal arbeidsongeschikt-

heidsuitkeringen voor mannen daalt, 

terwijl het voor vrouwen stijgt. 
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Minder ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij particuliere

bedrijven is in het eerste halfjaar van

2003 uitgekomen op 5,0 procent.

Daarmee is het ziekteverzuim voor het

eerst in zes jaar substantieel gedaald.

In het eerste halfjaar van 2002 lag het

nog op 5,7 procent. Het gaat hierbij om

het ziekteverzuim exclusief zwanger-

schapsverlof.

Over het algemeen geldt: hoe groter

het bedrijf, hoe hoger het ziekte-

verzuim. Bedrijven met honderd

werknemers of meer hadden in het

eerste halfjaar van 2003 een ziektever-

zuim van 6,3 procent. Bij deze grote

bedrijven daalde het ziekteverzuim 

voor het tweede jaar op rij. In bedrijven

met minder dan tien werknemers 

was het verzuim in het eerste halfjaar

2,4 procent.

Er is een aantal mogelijke verklaringen

voor het dalende ziekteverzuim. Zo kan

het zijn dat het verzuim in tijden van

economische tegenwind wat terug-

loopt. Mensen zouden zich dan minder

makkelijk ziek melden. Daarnaast zijn

bedrijven de laatste jaren meer gespitst

op het indammen van het verzuim en

voert de overheid gericht beleid op het

voorkomen van ziekteverzuim.

Ziekteverzuim particuliere bedrijven (excl. zwangerschapsverlof) 
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100 werknemers of meer Totaal

Uitkeringen Sociale Zekerheid (x 1 000)

2000 2001 2002 2003

Uitkeringen werkloosheidswet 195 172 179 247
Mannen 107 95 102 145
Vrouwen 88 77 77 103

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 944 973 988 989
Mannen 550 553 551 545
Vrouwen 393 419 437 444

Bijstandsuitkeringen 373 350 341 347
<65 jaar 355 331 321 325
≥65 jaar 17 19 21 22

Nabestaandenuitkeringen 173 167 162 156

AOW-uitkeringen 2 308 2 340 2 372 2 410
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Zeven miljoen huishoudens
Het aantal huishoudens is de grens van

7 miljoen gepasseerd. Sinds 1995 is het

aantal huishoudens met 0,5 miljoen

gegroeid. Meer dan de helft van de

groei bestaat uit alleenstaanden. De

rest van de groei komt voor rekening

van niet-gehuwd samenwonende paren

en eenoudergezinnen. Het aantal

echtparen is nauwelijks veranderd. 

Nederland telt 16,2 miljoen inwoners.

Dit betekent dat de 7 miljoen huis-

houdens gemiddeld uit 2,3 personen

bestaan. De meeste huishoudens zijn

klein. Tweederde van de huishoudens

bestaat uit 1 of 2 personen. Slechts 

6 procent van de huishoudens telt 5 of

meer personen. 

De huishoudensgrootte vertoont een

zeer lichte daling. Tien jaar geleden

bestond een huishouden uit gemiddeld

2,4 personen. In de daaraan vooraf-

gaande decennia liep de huishoudens-

omvang sterk terug door het dalende

kindertal. In 1960 bestond een

huishouden nog uit gemiddeld 

3,6 personen. 
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Alleenstaanden
Een op de zeven mensen woont alleen.

In totaal gaat het om 2,4 miljoen 

mensen. Tot deze alleenstaanden

behoren zeer uiteenlopende groepen

van personen. Allereerst zijn er de 

jongeren die nadat ze uit huis gaan

eerst enige tijd alleen wonen voor ze

gaan samenwonen. Daarnaast is er een

groeiende groep van personen die al

dan niet tijdelijk alleen woont nadat hun

relatie is ontbonden. Het gaat daarbij

vooral om mannen, omdat kinderen na

een scheiding veelal bij de moeder 

blijven wonen. Verder zijn er veel

alleenstaande vrouwen die op hogere

leeftijd weduwe zijn geworden.

Vrouwen leven gemiddeld 5 jaar 

langer dan mannen en de meesten

trouwen met een man die zo’n 2 jaar

ouder is. Daarom zijn er veel meer

weduwen dan weduwnaars. Onder

vrouwen van 80 jaar of ouder neemt het

aandeel alleenstaanden weer af omdat

veel vrouwen dan naar een verzorgings-

of verpleeghuis gaan.

Alleenstaanden naar leeftijd

in % van de bevolking (excl. thuiswonende kinderen)
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Mannen Vrouwen

Huishoudens
1995 2002 2003

x 1000 %

Totaal 6 469 6 934 7 002 100

Eenpersoonshuishoudens 2 109 2 345 2 389 34

Niet-gehuwd samenwonende paren 518 696 714 10
zonder kinderen 419 499 500 7
met kinderen 100 197 214 3

Gehuwde paren 3 437 3 433 3 425 49
zonder kinderen 1 425 1 535 1 547 22
met kinderen 2 012 1 898 1 879 27

Eenouderhuishoudens 361 412 425 6

Overige huishoudens 44 49 48 1
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Regio Amsterdam hoogste 
productie per inwoner
In Nederland is het bruto binnenlands

product (BBP) per hoofd van de bevol-

king ongeveer 27,5 duizend euro. Dat is

bijna 15 procent meer dan het gemiddel-

de van de Europese Unie. Het BBP per

regio geeft aan hoeveel er in een regio

wordt geproduceerd. De regio

Amsterdam kent de grootste productie

per inwoner met ongeveer 42,5 duizend

euro. Daarbinnen heeft het gebied rond-

om Schiphol het hoogste BBP per

hoofd. De regio’s met een hoge produc-

tie per inwoner bevinden zich bijna alle-

maal in de Randstad en hebben

commerciële dienstverlening als belang-

rijkste economische activiteit. 

Het BBP per hoofd van de regio

Amsterdam komt ongeveer overeen met

dat van de Duitse regio’s Hamburg en

Hannover. Het blijft echter duidelijk ach-

ter bij de productie per inwoner van zo’n

70 duizend euro in Europese topregio’s

als Frankfurt en Parijs. 
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In Noorden blijft productie
per inwoner achter
Noord-Nederland heeft een BBP per

hoofd van de bevolking van ongeveer

25 duizend euro, 9 procent onder 

het landelijk gemiddelde. Zonder de

aardgaswinning zou dat zelfs 

19 procent zijn. 

Indien de aardgaswinning buiten

beschouwing wordt gelaten, liggen in

Noord-Nederland de drie regio’s met de

laagste productie per inwoner in

Nederland. Met 16 duizend euro heeft

Oost-Groningen het laagste BBP per

hoofd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld

regio’s als Halle en Maagdenburg in het

oosten van Duitsland en Cornwall in het

Verenigd Koninkrijk. De twee andere

regio’s zijn Zuidwest-Friesland met 

18 duizend euro en Zuidoost-Drenthe

met bijna 19 duizend euro.

Een geval apart binnen het Noorden is

de regio rondom de stad Groningen,

met de aardgasbel in Slochteren. Het

BBP per hoofd van 39 duizend euro

behoort tot de hoogste van Nederland.

Maar ook zonder de aardgaswinning

ligt het BBP per hoofd hier boven het

landelijk gemiddelde. Dat heeft mede te

maken met de centrumfunctie van de

stad Groningen.
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