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Persbericht
Hogere omzet industrie in augustus 
De Nederlandse industrie heeft in augustus van dit jaar 8 procent meer 
omgezet dan in augustus 2003. Dat kwam vooral door hogere afzetprijzen. De 
industriële productie is in de periode juli-augustus licht gedaald, maar lag nog 
wel hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.  
 

Omzet augustus hoger dan een jaar eerder 
In augustus 2004 boekte de Nederlandse industrie 8 procent meer omzet dan 
een jaar eerder. Op de binnenlandse markt heeft de industrie 4 procent meer 
omgezet. De industriële export was 11 procent hoger. 
De omzet is in augustus 2004 positief beïnvloed door de afzetprijzen. Die 
waren ruim 6 procent hoger dan in augustus 2003. De hogere afzetprijzen zijn 
vooral het gevolg van prijsstijgingen in de aardolie- en chemische industrie. 
Ook andere branches echter, zoals de metaalindustrie en de voedings- en 
genotmiddelenindustrie, kenden oplopende afzetprijzen. Verder had augustus 
in 2004 een ander werkdagpatroon dan in 2003. De positieve invloed daarvan 
raamt het CBS op ruim 1 procent. Daartegenover staat dat de jaarlijks 
verschuivende regionale vakantiespreiding een licht negatief effect op de 
omzet had. 
 

Productie licht gedaald  
In de periode juli-augustus 2004 is, na correctie voor seizoeninvloeden, 0,3 
procent minder geproduceerd dan in de periode mei-juni van dit jaar. Hiermee 
gaf de industriële productie opnieuw iets prijs van de opleving begin dit jaar. 
De productie van zowel grondstoffen en halffabrikaten als die van 
investeringsgoederen daalde. Daarentegen was de productie van 
consumptiegoederen hoger dan die van de voorafgaande periode. 
 
Gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon werd er nog wel 0,2 procent 
meer geproduceerd dan in de periode juli-augustus 2003. Hiermee valt de 
jaar-op-jaargroei iets terug in vergelijking met het tweede kwartaal. 
 

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 ontwikkeling van de industriële productie geeft een snelle indicatie voor het 
verloop van de Nederlandse conjunctuur. Voor het bepalen van omslagen en 
tempowisselingen in de productieontwikkeling kan het beste gekeken worden 
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naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat die cijfers soms een wat grillig 
verloop vertonen, wordt daarbij een tweemaandsgemiddelde ten opzichte van 
twee maanden eerder gebruikt. 
 

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

Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal Binnen- 
land 

Buiten-
land 

Totaal 

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

Industrie totaal 4 11 8 3 8 6
waaronder: 
Voedings- en 
genotmiddelenindustrie 

1 4 2 0 1 0

Papier- en grafische industrie  -2 7 1 -2 11 2
Aardolie-, chemische en 
rubberindustrie 

33 16 21 20 9 12

Metaalindustrie -6 12 4 -1 12 6

Bron: CBS 
 

Tabel 2: Omzet in de industrie  
Periode Binnenland Buitenland Totaal  

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

2003 -1 0 -1
2004 
Maart 9 10 9
April 3 8 5
Mei -1 3 1
Juni 9 18 14
Juli 6 7 7
Augustus 4 11 8

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

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 -2,8 -2,8
2004 
Maart -0,9 -0,3
April 1,1 0,9

Mei -0,2 -0,9

Juni 0,8 0,3

Juli 0,5 -0,6
Augustus -0,1 0,2

2003-IV -2,1 0,1
2004-I -0,2 1,1
2004-II 0,6 -0,5

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

Jan 2004 – Feb 2004 0,1 1,7

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 0,3 -0,3
Juni 2004 – Juli 2004 0,6 -0,4

Juli 2004 – Aug 2004 0,2 -0,3

Bron: CBS 

 


