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Werkloosheid blijft dalen in januari 2006

Nederland telde in de periode november 2005–januari 2006
gemiddeld 450 duizend werklozen. Na correctie voor
seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 460 dui-
zend. Dit zijn er 8 duizend minder dan in het vierde kwartaal
van 2005.
In de afgelopen drie maanden was 6,1 procent van
de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit
6,5 procent.

Trend werkloosheid blijft dalend

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is al vanaf het derde
kwartaal 2005 een dalende trend zichtbaar. De seizoen-
gecorrigeerde werkloosheid nam sinds deze periode af van
487 tot 460 duizend personen in de maanden november
2005–januari 2006. In de laatste periode daalde de werk-
loosheid met gemiddeld 6 duizend werklozen per maand.

Werkloosheid onder jongeren en 25–44 jarigen gedaald

In de maanden november 2005–januari 2006 lag de werk-
loosheid onder 15–44 jarigen 40 duizend lager dan een jaar
eerder. De afname is voor ongeveer driekwart toe te
schrijven aan de mannen.
Onder jongeren daalde de werkloosheid met 11 duizend en
onder 25–44 jarigen met 29 duizend personen.
Het werkloosheidspercentage nam het sterkst af onder
jongeren. In de periode november 2005–januari 2006 was
11,4 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos.
Dit is 1,2 procentpunt minder dan een jaar eerder. Bij de
25–44 jarigen daalde het werkloosheidspercentage van
6,0 tot 5,3.

Meer ouderen werkloos

De werkloosheid bij personen van 45–64 jaar kwam in de
periode november 2005–januari 2006 uit op gemiddeld
146 duizend personen. Dit is 10 duizend meer dan een jaar
eerder. Zowel onder mannen als vrouwen nam de werk-
loosheid met vrijwel hetzelfde aantal toe.
De stijging van het werkloosheidspercentage bleef hierbij
achter als gevolg van de vergrijzing op de arbeidsmarkt.
Het werkloosheidspercentage onder ouderen was in de
afgelopen drie maanden 5,5. Een jaar eerder was dit 5,3.

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 werkloosheidscijfers kunnen worden
aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw
of geactualiseerd bronmateriaal en in het kader van de aan-
sluiting op de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de
cijfers voor de periode vanaf 2003 een voorlopig karakter.
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. Hier zijn ook de cijfers
over de werkzame beroepsbevolking te vinden.

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. Hier-
in 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
(Informatie voor/Publiek/Abonnementen) kunt u zich ook
aanmelden voor een gratis emailabonnement.
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Werkloze beroepsbevolking 1) (4)

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* 332 369 384 385 397 407 405 408 400 420 423 451
2004* 474 503 500 496 485 484 477 457 458 466 472 479
2005* 495 516 514 501 492 497 488 476 456 459 447 450

Verandering t.o.v. een jaar eerder

2002 –2 5 28 36 57 64 75 65 75 70 75 69
2003* 60 87 93 112 109 97 80 86 88 106 106 133
2004* 142 134 117 111 88 77 72 49 58 46 49 27
2005* 21 13 13 5 6 13 11 20 –2 –7 –26 –29

Na verwijdering van seizoeninvloeden

2001 270 264 253 240 234 238 245 254 246 250 258 261
2002 269 267 276 272 287 301 319 321 324 326 337 331
2003* 330 351 365 378 392 397 401 412 417 437 445 463
2004* 471 481 479 483 479 473 475 465 479 485 494 489
2005* 491 492 491 485 486 486 487 487 479 479 468 460

1) Werkloze beroepsbevolking van 15–64 jaar.

Omzet (excl. BTW) in de industrie 1), december 2005 (3)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van december 2005
als in de populatie van december 2004 voorkomen

Omzetaandeel in december 2004 Omzetontwikkeling december 2005*
t.o.v. december 2004

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal

%

15–37 Industrie 95 98 96 7 0 3

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 97 98 97 –5 2 –2
17–19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 95 97 96 –2 0 –1
20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 90 94 91 5 1 4
21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 91 99 93 –2 –11 –5
23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 98 98 39 13 21
27–36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische,

optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en
overige industrie 92 98 96 0 –11 –7

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers.

Omzet (excl. BTW) in de industrie 1), januari–december 2005 (3)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari–december 2005 als in
de populatie van januari–december 2004 voorkomen

Omzetaandeel in januari–december 2004 Omzetontwikkeling januari–december 2005*
t.o.v. januari–december 2004

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal

%

15–37 Industrie 90 94 92 6 7 6

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 95 97 96 –2 2 0
17/18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 89 93 91 0 2 1
20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 86 94 87 8 2 7
21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 84 96 88 3 –2 1
23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 88 92 91 24 13 16
27–36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische,

optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en
overige industrie 91 94 93 0 6 3

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers.
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