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Persbericht
Banengroei houdt aan in tweede kwartaal  
In het tweede kwartaal van 2006 waren er 83 duizend banen van werknemers 
meer dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Deze toename is iets groter dan in 
het eerste kwartaal van 2006.  
De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 0,6 procent hoger 
dan een jaar eerder. Lagere werkgeverslasten dempen de stijging van de 
loonkosten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.  

 
Vooral meer werk bij zakelijke dienstverleners en in de zorg 
Veruit de meeste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Door 
de aantrekkende economie ontstaan extra banen die door veel werkgevers 
voorlopig worden ingevuld met uitzendkrachten. Maar ook andere zakelijke 
dienstverleners hebben meer personeel in dienst. Het gaat onder meer om 
accountants-, advocaten-, en ingenieursbureaus en  ICT-bedrijven. Daarnaast 
blijft de zorg een belangrijke banenmotor met 25 duizend extra banen. Ook in 
de handel en de horeca zijn er banen bijgekomen. In de industrie, de bouw en 
bij het vervoer en de overheid verdwijnen nog steeds banen. 
 

Kwartaalgroei banen 23 duizend 
Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was 
het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal 23 duizend hoger 
dan in het eerste kwartaal van 2006. Deze toename is minder dan in het 
eerste kwartaal, maar hoger dan in de daaraan voorafgaande kwartalen. Het 
tweede kwartaal van 2006 is het vijfde kwartaal op rij met banengroei.  

 
Lagere werkgeverslasten drukken de loonkosten  
De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,1 
procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Door lagere 
werkgeverspremies voor (pre)pensioen en arbeidsongeschiktheid bleef de 
werkelijke loonkostenstijging beperkt tot 0,6 procent per arbeidsjaar.  Dit is 
meer dan in het eerste kwartaal toen de stijging slechts 0,2 procent bedroeg. 
De loonkostenstijging in het eerste halfjaar van 2006 is historisch gezien laag. 
De loonkostenstijging in het tweede kwartaal van 2006 was met 1,1 procent 
het hoogst in de zakelijke dienstverlening. De loonkosten daalden licht in de 
landbouw en het onderwijs. 
De cijfers over het eerste kwartaal zijn herzien van een loonkostenstijging van 
1,0 procent per arbeidsjaar naar 0,2 procent. 
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Technische toelichting 
Algemeen 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de Arbeidsrekeningen: deze 
vormen een geïntegreerd stelsel van gegevens over de arbeidsmarkt.  
De raming van de werkgelegenheid vindt nu meer geïntegreerd plaats via het 
nieuwe Sociaal Statistisch Bestand (SSB), waarin naast de waarnemingen 
van de diverse enquêtes van het CBS ook informatie uit registers van o.a. 
belastingdienst, sociale verzekering en Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) is gebruikt. Hiernaast worden diverse bronnen 
gebruikt, zoals de jaar- en kwartaalcijfers uit de Enquête Werkgelegenheid en 
Lonen en de Enquête Beroepsbevolking. De Arbeidsrekeningen maken deel 
uit van de Nationale rekeningen.  

Algemene achtergrondinformatie bijstellingen 

Op 10 augustus is als gebruikelijk een eerste raming van het totaal aantal 
banen en arbeidsjaren van werknemers voor het tweede kwartaal van 2006 
gepubliceerd. Deze raming is nu herzien en uitgebreid met een verdeling naar 
bedrijfstakken en naar geslacht.  
De seizoengecorrigeerde cijfers van voorgaande kwartalen kunnen fractioneel 
zijn veranderd door herberekening van het seizoenpatroon. 

Bijstelling loonkostenstijging eerste kwartaal 2006 

De loonkostenstijging per arbeidsjaar in het eerste kwartaal van 2006 is 
verlaagd van 1,0 procent naar 0,2 procent. Het door de werkgevers 
afgedragen bedrag aan premies voor de nieuwe Zorgverzekeringswet blijkt 
lager dan in de eerdere cijfers over het eerste kwartaal 2006 gerapporteerd. 
Dit geldt voor alle bedrijfstakken.  
 

Overige informatie 

Voor het samenstellen van de kwartaalgegevens over werkgelegenheid en 
lonen is vooral gebruik gemaakt van de kwartaaluitkomsten van de Enquête 
Werkgelegenheid en Lonen. Dit onderzoek meet elk kwartaal het aantal banen 
bij bedrijven en instellingen per ultimo van een kwartaal en de loonsommen 
van werknemers in dat kwartaal. Dit gebeurt op basis van een steekproef bij 
bedrijven en instellingen. Het tweede kwartaal 2006 is de laatste keer dat het 
CBS de Enquête Werkgelegenheid en Lonen uitvoert. 
De gegevens in dit persbericht hebben uitsluitend betrekking op banen van 
werknemers. Zelfstandigen blijven dus buiten beschouwing. Het aantal banen 
van werknemers in de Arbeidsrekeningen is het gemiddelde aantal banen in 
een kwartaal of in een jaar. Tot voor kort werden alleen jaar-op-jaarmutaties 
van kwartalen gepubliceerd. Sinds oktober 2004 worden voor de banen ook 
seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers gepubliceerd. Hierdoor is ook 
vergelijking van kwartaal op kwartaal mogelijk. Omslagen in de ontwikkeling 
worden bij seizoengecorrigeerde cijfers eerder zichtbaar. 
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Een arbeidsjaar wordt berekend door alle (deeltijd)banen om te rekenen naar 
voltijdbanen. Twee halve banen leveren samen dus één arbeidsjaar op. 
Arbeidsjaar en voltijdbaan worden hier gebruikt als synoniemen. 
De loonkosten voor werkgevers bestaan uit twee componenten: lonen en 
salarissen enerzijds en sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. 
Dit begrip loonkosten komt overeen met het begrip beloning van werknemers 
in de Nationale rekeningen. 
Onder bedrijfsleven wordt in dit persbericht verstaan: alle bedrijfstakken minus 
openbaar bestuur, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg. De gegevens 
over de relatief kleine bedrijfstakken delfstoffenwinning en energie en water 
zijn in de industrie opgenomen.  
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Tabel 1. Banen van werknemers naar bedrijfstak  
 

2004 2005 2005 2006
II III IV I II

1000 banen      

Landbouw en visserij 131 126 128 142 122 111 128

Industrie 1) 957 936 939 936 932 920 924

Bouwnijverheid 382 369 371 373 369 359 367

Handel  1235 1225 1226 1235 1229 1217 1233

Horeca 267 262 271 268 253 259 274

Vervoer en communicatie  460 452 454 454 449 441 445

Financiële instellingen 277 275 276 276 277 283 288

Zakelijke dienstverlening 1288 1318 1312 1349 1343 1346 1396

Openbaar bestuur               537 527 530 526 520 512 512

Gesubsidieerd onderwijs 441 445 452 441 436 450 454

Gezondheids- en welzijnszorg 1156 1178 1174 1193 1199 1172 1199

Cultuur en overige dienstverlening 329 329 331 330 327 325 328

Totaal  7461 7441 7466 7523 7456 7397 7549

w.v. mannen 4136 4105 4123 4154 4103 4067 4157

Vrouwen 3325 3336 3343 3368 3353 3329 3393

%-verandering t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar 

Landbouw en visserij -1,7 -3,5 -3,8 -3,2 -3,1 -0,8 0,0

Industrie 1) -3,4 -2,2 -2,3 -1,8 -1,8 -1,7 -1,6

Bouwnijverheid -5,5 -3,4 -3,6 -2,9 -2,4 -1,0 -1,0

Handel  -2,1 -0,8 -0,9 -0,5 -0,2 0,5 0,6

Horeca -2,7 -2,0 -2,2 -1,8 -1,5 1,0 1,0

Vervoer en communicatie  -2,4 -1,9 -1,7 -1,7 -1,9 -1,8 -1,9

Financiële instellingen -1,3 -0,7 -0,9 -0,6 -0,3 4,6 4,3

Zakelijke dienstverlening -1,0 2,4 1,8 2,7 3,9 6,1 6,4

Openbaar bestuur               -2,4 -1,8 -2,0 -1,3 -1,9 -3,9 -3,5

Gesubsidieerd onderwijs -0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4

Gezondheids- en welzijnszorg 3,3 1,9 1,8 2,1 2,2 2,4 2,1

Cultuur en overige dienstverlening -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9

Totaal  -1,3 -0,3 -0,5 0,0 0,3 1,1 1,1

w.v. mannen -1,7 -0,7 -1,0 -0,5 -0,1 0,7 0,8

Vrouwen -0,8 0,3 0,2 0,6 0,8 1,5 1,5

1)  
Inclusief de bedrijfstakken delfstoffenwinning en energie- en waterleidingsbedrijven 
 
Bron: CBS 
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Tabel 2. Banen van werknemers naar economische activiteit, 
seizoengecorrigeerd  
 

2004 2005 2005 2006
II III IV I II

1000 banen      

Landbouw en visserij 131 126 126 126 126 126 126

Industrie 1) 957 936 938 935 929 926 923

Bouwnijverheid 382 369 370 368 367 368 366

Handel, horeca, vervoer, communicatie 1963 1939 1941 1938 1935 1942 1942

Financiële- en zakelijke dienstverlening 1565 1593 1581 1600 1623 1657 1678

Niet commerciële dienstverlening 2463 2478 2478 2481 2483 2477 2484

Totaal 7461 7441 7433 7448 7463 7495 7518

%-verandering t.o.v. vorige periode 2) 

Landbouw en visserij -1,7 -3,5 -0,5 -0,3 0,1 0,0 0,1

Industrie 1) -3,4 -2,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,4 -0,3

Bouwnijverheid -5,5 -3,4 -0,4 -0,5 -0,4 0,2 -0,3

Handel, horeca, vervoer, communicatie -2,2 -1,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,0

Financiële- en zakelijke dienstverlening -1,0 1,8 0,8 1,2 1,5 2,0 1,3

Niet commerciële dienstverlening 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 -0,2 0,3

Totaal  -1,3 -0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3

1) Inclusief de bedrijfstakken delfstoffenwinning en energie- en waterleidingsbedrijven 
2) Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden 

Bron: CBS 

 
Tabel 3. Arbeidsvolume van werknemers naar economische activiteit  
 

2004 2005 2005 2006
II III IV I II

%-verandering t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar

Landbouw en visserij -2,3 -3,3 -3,9 -3,0 -2,7 -1,0 0,0

Industrie 1) -4,5 -2,4 -2,5 -2,1 -2,0 -1,7 -1,6

Bouwnijverheid -6,5 -3,6 -3,8 -3,1 -2,6 -1,0 -1,0

Handel, horeca, vervoer, communicatie -2,2 -1,4 -1,6 -1,3 -0,8 -0,1 0,0

Financiële- en zakelijke dienstverlening -1,6 1,4 0,8 1,6 2,6 5,8 6,0

Niet commerciële dienstverlening 0,4 0,1 -0,4 0,1 0,4 0,0 0,0

Totaal -1,9 -0,7 -1,0 -0,5 0,0 0,9 0,9

1) Inclusief de bedrijfstakken delfstoffenwinning en energie- en waterleidingsbedrijven 

Bron: CBS 
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Tabel 4. Loonkosten per arbeidsjaar naar economische activiteit  
 

2004 2005 2005 2006
II III IV I # II

%-verandering t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar

Landbouw en visserij 2,8 1,6 2,2 1,3 1,0 -0,1 -0,5

Industrie 1) 4,5 1,7 1,8 1,4 1,3 0,1 0,6

Bouwnijverheid 5,4 1,6 2,3 1,7 0,4 -0,1 0,0

Handel, horeca, vervoer, communicatie 3,6 1,3 1,6 1,2 0,7 0,5 0,8

Financiële- en zakelijke dienstverlening 3,5 0,6 1,0 0,5 -0,7 0,2 0,8

Niet commerciële dienstverlening 3,4 1,9 2,4 1,9 1,6 -0,6 0,0

Totaal 3,8 1,5 1,9 1,4 0,9 0,2 0,6

1) Inclusief de bedrijfstakken delfstoffenwinning en energie- en waterleidingsbedrijven 
#)    Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting. 

Bron: CBS 

 


