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Werkloosheid blijft licht stijgen

Nederland telde 516 duizend werklozen in de periode
februari–april 2005. Na correctie voor seizoeninvloeden
komt de werkloosheid uit op een half miljoen personen,
een stijging van 3 duizend ten opzichte van de periode
januari–maart 2005. De werkloosheid blijft hiermee licht
stijgen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers.
In de afgelopen drie maanden was 6,9 procent van de be-
roepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,7 pro-
cent.

Geringe jaarstijging

In de periode februari–april 2005 was het aantal werklozen
16 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit is de laagste
jaarmutatie sinds begin 2002. De afgelopen twaalf maan-
den kende de werkloosheid zowel een periode van daling
als van groei. In de zomer van 2004 daalde de werkloos-
heid licht. Hierop volgde een half jaar met een stijging van
gemiddeld zo’n 4 duizend werklozen per maand. Het groei-
tempo was het afgelopen half jaar stabiel.

Percentage werkloze 45-plussers vrijwel constant

Het aantal werklozen tussen 45 en 64 jaar is in de periode
februari–april 2005 opgelopen tot 141 duizend. Dit zijn er
7 duizend meer dan een jaar eerder. De bevolking van
45–64 jaar neemt al jaren toe, met als gevolg een groeiend
aantal 45–64 jarigen op de arbeidsmarkt. Het percentage
werkloze 45-plussers is met 5,4 procent echter nagenoeg
gelijk gebleven.

Technische toelichting

De werkloze beroepsbevolking volgens de officiële definitie
bestaat uit alle mensen van 15–64 jaar zonder werk (of met
werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op
zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per
week en daarvoor beschikbaar zijn.
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voor-
namelijk gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking, een
steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend
mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten uit
dit steekproefonderzoek kennen een onnauwkeurigheids-
marge.
De maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking
hebben een voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het
beschikbaar komen van meer informatie over de arbeids-
markt nog worden aangepast. Na afloop van het verslagjaar
vindt een reguliere aanpassing plaats op basis van geactu-
aliseerde informatie.
Zowel de trend als het seizoenpatroon worden iedere
maand met het beschikbaar komen van nieuwe werkloos-
heidscijfers opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen eerder
gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld. Op de website van het
CBS staat een korte toelichting op seizoencorrectie en
trend.
Het CBS publiceert naast cijfers over de werkloze beroeps-
bevolking ook een aantal andere indicatoren van het
onbenut arbeidsaanbod, zoals de geregistreerde werkloos-
heid en het aantal mensen met een bijstands- of WW-uit-
kering. Deze gegevens zijn beschikbaar in de database
StatLine op de website van het CBS: www.cbs.nl. Hier zijn
ook de cijfers over de werkzame beroepsbevolking te
vinden.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek

Werkloze beroepsbevolking 1) (16)

Dec.– Jan.– Febr.– Maart– April– Mei– Juni– Juli– Aug.– Sept.– Okt.– Nov.–
febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan.

x 1 000

2001 273 277 262 237 232 246 250 256 237 243 242 249
2002* 271 282 290 273 288 310 325 321 312 314 316 318
2003* 340 372 386 386 396 407 404 402 393 412 416 449
2004* 472 502 500 497 486 485 478 457 459 468 473 479
2005* 495 518 516

Verandering t.o.v. een jaar eerder

2002* –2 5 28 36 57 64 75 65 75 70 75 69
2003* 69 89 96 114 107 97 79 81 81 99 99 130
2004* 132 130 115 110 90 78 74 55 65 55 57 31
2005* 23 17 16

Na verwijdering van seizoeninvloeden

2001 265 257 244 234 231 239 246 260 254 255 262 260
2002* 264 262 272 270 287 303 320 326 329 325 337 328
2003* 334 351 368 382 394 400 399 407 410 424 436 457
2004* 467 481 483 491 485 478 473 463 475 480 492 487
2005* 490 497 500

1) Werkloze beroepsbevolking van 15–64 jaar.

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/arbeid/arbeidsmarkt/2005-seizoencorrectie-trend.htm
http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/arbeid/arbeidsmarkt/2005-seizoencorrectie-trend.htm


Ontwikkeling van de omzetten, prijzen en hoeveelheden (incl. BTW) van benzineservicestations (SBI 505) (16)

2003 2004 2004 2005 Wijzigingen in % 1)

sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart* febr. 2005 maart 2005 jan. 2005–
t.o.v. t.o.v. maart 2005
febr. 2004 maart 2004 t.o.v.

jan. 2004–
maart 2004

2000=100

Prijs 101 109 113 116 112 109 110 112 115 9,0 8,3 8,0
Hoeveelheid 102 99 100 100 101 103 96 92 102 –1,9 –0,9 –0,7
Omzet 103 109 113 115 114 112 105 103 118 6,9 7,4 7,3

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Het omzetindexcijfer voor januari 2005 is bijgesteld op grond van toegenomen respons van bedrijven sedert het voorgaande publicatiemoment van deze gegevens.
Toegevoegd zijn de gegevens over maart 2005.

Ontwikkeling van de omzetten (excl. BTW, incl. BPM) van importeurs van personenauto’s (SBI 50102) (16)

2003 2004 2004 2005 Wijzigingen in % 1)

sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart* febr. 2005 maart 2005 jan. 2005–
t.o.v. t.o.v. maart 2005
febr. 2004 maart 2004 t.o.v.

jan. 2004–
maart 2004

2000=100

Omzet 99 98 98 101 90 126 81 89 110 2,9 –1,9 –4,6

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Het omzetindexcijfer voor februari 2005 is bijgesteld op grond van toegenomen respons van bedrijven sedert het voorgaande publicatiemoment van deze gegevens.
Toegevoegd zijn de gegevens over maart 2005.

Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW) van kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9302) (16)

2003 2004 2004 2005 Wijzigingen in % 1)

sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart* febr. 2005 maart 2005 jan. 2005–
t.o.v. t.o.v. maart 2005
febr. 2004 maart 2004 t.o.v.

jan. 2004–
maart 2004

2000=100

Omzet 111 113 110 114 109 131 102 103 121 –1,4 5,0 –0,3

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Toegevoegd zijn de gegevens over maart 2005.
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