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Persbericht
Meer omzet voor industrie in juni 
De Nederlandse industrie heeft in juni van dit jaar 13 procent meer omgezet 
dan in juni 2003. Dat kwam vooral door twee extra werkdagen en hogere 
afzetprijzen. De industriële productie is in de periode mei – juni licht 
teruggevallen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.  
 

Omzet juni hoger 
In juni 2004 boekte de Nederlandse industrie 13 procent meer omzet dan een 
jaar eerder. Dit komt mede doordat juni in 2004 twee werkdagen meer telde 
dan in 2003. Het CBS raamt de positieve invloed hiervan op 7 procent. 
Daarnaast waren de afzetprijzen bijna 5 procent hoger. Deze toename is voor 
een belangrijk deel het gevolg van prijsstijgingen van aardolieproducten. Op 
de binnenlandse markt zette de industrie 9 procent meer om. De industriële 
export was 17 procent hoger.  
De omzet van de industrie is in het tweede kwartaal van dit jaar 7 procent 
hoger uitgekomen dan in het tweede kwartaal vorig jaar. De afzetprijs was 
gemiddeld ruim 4 procent hoger. In het eerste kwartaal van 2004 was de 
omzet 2 procent hoger dan een jaar eerder. 
 

Productie iets teruggevallen  
De productie van de Nederlandse industrie is in de periode mei – juni 2004 
iets teruggevallen. Na correctie voor prijzen, werkdagen en seizoeninvloeden 
is er 0,5 procent minder geproduceerd dan in de periode maart – april 2004.  
De ontwikkeling van de productie vertoont in de loop van de eerste zes 
maanden van 2004 geen duidelijke trend.  
 
De halfjaarcijfers geven een wat duidelijker beeld. In het eerste halfjaar van 
2004 steeg de productie met bijna 1 procent ten opzichte van de tweede helft 
van 2003. De industriële productie lag in het eerste halfjaar van 2004 op 
ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 
2001 lag de productie voortdurend onder het niveau van een jaar eerder.  
 

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.  
Zoals gebruikelijk worden de productiecijfers jaarlijks afgestemd op de meest 
recente Nationale rekeningen. Sinds dit persbericht zijn de cijfers aangepast 
aan de Nationale rekeningen 2003. Daarnaast kunnen de productiecijfers zijn 
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gewijzigd in verband met de jaarlijkse actualisering van de werkdag- en 
seizoencorrectiemodellen. De productie-indexcijfers zijn herberekend vanaf 
januari 2000. De meest recente cijfers zijn vanaf morgen te vinden op 
www.cbs.nl.

Voor het bepalen van omslagen en tempowisselingen in de 
productieontwikkeling kan het beste gekeken worden naar de 
seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat die cijfers soms een wat grillig verloop 
vertonen, wordt daarbij een voortschrijdend tweemaandgemiddelde ten 
opzichte van twee maanden eerder gebruikt. 

 

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

Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal 

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

Industrie totaal 9 17 13 2 7 5
waaronder: 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 7 9 8 0 0 0

Papier- en grafische industrie  5 7 6 -2 15 3

Aardolie-, chemische en rubberindustrie 26 16 19 16 8 10

Metaalindustrie 2 25 14 -1 10 5

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

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

2003 -1 0 -1
2004 
Januari -4 -1 -2

Februari -1 0 -1

Maart 9 10 9

April 3 8 5

Mei -2 3 1

Juni 9 17 13

2003-IV -1 -2 -1
2004-I 1 4 2
2004-II 3 10 7

Bron: CBS 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=G1,G2&LA=nl&DM=SLNL&PA=70696ned&D1=0-3&D2=2&D3=a,!0-84,!88,!92,!96,!100-101,!105,!109,!113,!117-118,!122,!126,!130,!134-135,!139,!143,!147,!151-152,!156&HDR=T
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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 -2,8 -2,8
2004 
Januari 1,7 3,6

Februari -1,2 -2,1

Maart -0,9 -0,4

April 1,1 0,9

Mei -0,1 -0,8

Juni 0,0 -0,1

2003-IV -2,1 0,1
2004-I -0,2 1,1
2004-II 0,4 -0,7

% mutatie t.o.v. een jaar eerder % mutatie t.o.v. twee maanden eerder

Dec 2003 – Jan 2004 -0,3 0,5

Jan 2004 – Feb 2004 0,2 1,8

Feb 2004 – Mrt 2004 -1,1 -0,6

Mrt 2004 – Apr 2004 0,1 -1,0

Apr 2004 – Mei 2004 0,5 0,3

Mei 2004 – Juni 2004 0,0 -0,5

Bron: CBS 


