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Persbericht
Omzet industrie hoger, productie lager 
De Nederlandse industrie heeft ook in mei 2005 meer omgezet dan een jaar 
eerder. In vergelijking met mei vorig jaar was de omzet 8 procent hoger. De 
omzettoename is vooral toe te schrijven aan hogere afzetprijzen en een 
werkdag meer. De industriële productie was in mei, gecorrigeerd voor verschil 
in werkdagen, 1,0 procent lager dan in mei vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige 
cijfers van het CBS.  
 

Meer omzet door hogere prijzen en extra werkdag 
De omzettoename van 8 procent wordt voor ruim de helft veroorzaakt door 
hogere afzetprijzen. Verder telde mei in 2005 een werkdag meer dan in 2004. 
Het positieve effect van deze extra werkdag op de omzet raamt het CBS op 2 
procent.  
De omzetgroei is in mei 2005 gelijk verdeeld over de binnenlandse en de 
buitenlandse markt. De hoogste groeicijfers kwamen op het conto van de 
aardolie-, chemische en rubberindustrie. In deze branche lag de omzet 14 
procent hoger dan in mei vorig jaar. De gemiddelde afzetprijs steeg in 
diezelfde periode met 11 procent.  
 

Industriële productie  
In mei 2005 werd, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, 1,0 
procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand van vorig jaar. Het is de 
derde maand op rij dat de industriële productie lager is dan vorig jaar. 
In de periode april-mei 2005 is de industriële productie, na correctie voor 
seizoeninvloeden, met 0,4 procent gestegen ten opzichte van de periode 
februari-maart. De lichte stijging volgt na twee maanden met 
productiedalingen. Vooral de papier- en grafische industrie en de hout-, 
bouwmaterialen-, meubel- en overige industrie produceerden meer. Deze 
twee branches zijn samen goed voor ongeveer een kwart van de totale 
industriële toegevoegde waarde. 
De productie van grondstoffen en halffabrikaten steeg licht in de periode april-
mei 2005 in vergelijking met februari-maart. Verder zijn er vrijwel evenveel 
consumptiegoederen geproduceerd en verminderde de productie van 
investeringsgoederen. 
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Technische toelichting 
Meer informatie 

Dit persbericht is een onderdeel van de berichtgeving van het CBS over de 
Nederlandse conjunctuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het 
Conjunctuurbericht (http://www.cbs.nl/conjunctuurbericht). Hierin wordt een 
actueel, totaal en samenhangend beeld van de conjunctuur gepresenteerd. 
Het Conjunctuurbericht wordt enkele uren na het uitkomen van dit persbericht 
bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Via de CBS website 
(Service/abonnementen) kunt u zich ook aanmelden voor een gratis email-
abonnement. 
Algemeen 

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 
naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat die cijfers soms een wat grillig 
verloop vertonen, wordt daarbij een tweemaandsgemiddelde ten opzichte van 
twee maanden eerder gebruikt. 
Achtergrondinformatie over de bijstelling 

De gegevens hebben een voorlopig karakter. Enkele in dit persbericht 
gepubliceerde cijfers over omzet en productie zijn ten opzichte van het 
persbericht van 11 mei 2005 (PB05-56) bijgesteld op grond van de meest 
recente gegevens. 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2005/pb05n056.pdf
http://www.cbs.nl/conjunctuurbericht
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Tabel 1: Omzet naar industriebranches  
Omschrijving mei 2005  januari – mei 2005 

Binnen-
land 

Buiten-
land 

Totaal Binnen- 
land 

Buiten-
land 

Totaal 

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

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

-1 3 1 -4 1 -2

Papier- en grafische industrie  9 4 7 4 -5 1
Aardolie-, chemische en 
rubberindustrie 

19 11 14 14 11 12

Metaalindustrie 5 8 7 3 10 7

Bron: CBS 
 

Tabel 2: Omzet in de industrie  
Periode Binnenland Buitenland Totaal  

% mutatie t.o.v. een jaar eerder 

2003 -1 0 -1
2004 4 10 7
December 8 17 13
2005 
Januari 3# 9 6
Februari 2 10 6
Maart 1 5 3
April 5 6 6
Mei 8 8 8

2004-I 1 4 3
2004-II 4 10 7
2004-III 6 11 9
2004-IV  6 12 9
2005-I 2 8 5

Bron: CBS 
#)   Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat onderaan de technische toelichting. 
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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 

2004 0,4 0,4
Oktober -0,1 -0,1

November -0,7 -0,3

December 1,6 0,4

2005 
Januari  -1,1 0,5#

Februari 0,3# -0,3#

Maart -1,9# -1,5#

April -0,3# 1,7

Mei -1,0 -0,9

2004-I 0,1 1,4
2004-II 1,0 -0,3
2004- III 0,3 -0,7
2004-IV 0,2 -0,2
2005-I -0,9# 0,0

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

2004 

Juli – Aug  0,5 -0,5

Aug – Sep  -0,1 -0,4

Sep – Okt 0,0 0,0

Okt – Nov -0,4 -0,2

Nov - Dec 0,3 -0,1

Dec - Jan 0,2 0,5#

2005 

Jan - Feb -0,4# 0,6#

Feb - Mrt -0,8# -0,8#

Mrt- Apr -1,1# -0,9#

Apr- Mei -0,7 0,4

Bron: CBS 

#)   Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat onderaan de technische toelichting. 

 


