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Persbericht
Minder omzet voor industrie in mei    
De Nederlandse industrie heeft in mei van dit jaar 1 procent minder omgezet 
dan in mei 2003. Het in de eerste maanden van dit jaar bereikte 
productieherstel is door de industrie vastgehouden. Dit blijkt uit voorlopige 
cijfers van het CBS.  
 

Omzet mei lager 
In mei 2004 boekte de Nederlandse industrie 1 procent minder omzet dan een 
jaar eerder. Dit komt mede doordat mei in 2004 twee werkdagen minder telde 
dan in mei 2003. Het CBS raamt de negatieve invloed hiervan op 6 procent. 
De afzetprijzen daarentegen waren ruim 5 procent hoger. Deze toename is 
voor een substantieel deel het gevolg van prijsstijgingen van 
aardolieproducten. In Nederland zette de industrie 2 procent minder om, terwijl 
de industriële export 1 procent hoger was.  
Nagenoeg alle branches binnen de industrie boekten in mei 2004 minder 
omzet dan in mei vorig jaar. Alleen de aardolie-, chemische en rubberindustrie 
wist meer om te zetten. In deze branche waren de afzetprijzen van met name 
aardolieproducten fors hoger.  
 

Productieherstel vastgehouden  
De productie van de Nederlandse industrie is in de periode maart – mei 2004 
vrijwel stabiel gebleven. Na correctie voor seizoeninvloeden is er een fractie 
minder geproduceerd dan in de periode december 2003 – februari 2004. 
Hiermee heeft de industrie het herstel van de productie in het eerste kwartaal 
van 2004 vastgehouden. Door haar sterke exportgerichtheid is de ontwikkeling 
van de industrie een belangrijke indicator voor de mate waarin internationale 
ontwikkelingen doorwerken in de Nederlandse economie. 
In de periode maart – mei 2004 deed zich de sterkste stijging voor bij de 
productie van grondstoffen en halffabrikaten. Ook werden in die periode meer 
investeringsgoederen geproduceerd dan in de periode december 2003 – 
februari 2004. De productie van consumptiegoederen bleef dalen. De daling 
werd echter wel opnieuw kleiner.  
De industrieproductie, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatronen, lag 
in de periode maart – mei 2004 nog iets onder het niveau van dezelfde 
periode van vorig jaar.  
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Technische toelichting 
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van voorafgaande 
perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. In 
de tabellen zijn de bijgestelde cijfers cursief aangegeven. De productiecijfers 
zijn nog niet aangepast aan de vorige week gepubliceerde Nationale 
Rekeningen 2003. 
Voor het bepalen van omslagen en tempowisselingen in de productie-
ontwikkeling kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde 
cijfers. Omdat die cijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt daarbij 
een voortschrijdend driemaandgemiddelde ten opzichte van drie maanden 
eerder gebruikt. 
 

Tabel 1: Omzet naar industriebranches  
Omschrijving mei 2004  januari – mei 2004 

Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal 

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

Industrie totaal -2 1 -1 1 4 3
waaronder: 

Voedings- en genotmiddelenindustrie -5 -6 -6 -2 -2 -2

Papier- en grafische industrie  -9 7 -4 -4 16 2

Aardolie-, chemische en rubberindustrie 23 4 10 14 5 8

Metaalindustrie -11 0 -5 -3 7 3

Bron: CBS 
 
Tabel 2: Omzet in de industrie  
Periode Binnenland Buitenland Totaal  

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

2003 -1 -0 -1
December 4 2 3

2004 
Januari -4 -1 -2

Februari -2 0 -1

Maart 9 10 9

April 2 7 5

Mei -2 1 -1

2003-III -4 -1 -2
2003-IV -1 -2 -1
2004-I 1 4 2

Bron: CBS 
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Tabel 3: Productie in de industrie 
Periode Voor werkdagen 

gecorrigeerde productie 
Seizoengecorrigeerde productie

% mutatie t.o.v. een jaar eerder % mutatie t.o.v. voorgaande periode 

2003 -2,1 -2,1
December -1,5 -1,4

2004 
Januari 1,5 3,8

Februari -1,5 -2,3

Maart -0,9 -0,1

April 0,9 1,0

Mei -0,8 -1,3

% mutatie t.o.v. drie maanden eerder 

Okt 2003 – Dec 2003 -1,4 -0,1

Nov 2003 – Jan 2004 -0,6 0,3

Dec 2003 – Feb 2004 -0,5 0,3

Jan 2004 – Mrt 2004 -0,4 1,2

Feb 2004 – Apr 2004 -0,5 -0,1

Mrt 2004 – Mei 2004 -0,3 -0,2

2003-III -2,6 -0,5
2003-IV -1,4 -0,1
2004-I -0,4 1,2

Bron: CBS 


