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Ver kla ring van te kens

. = ge ge vens ont bre ken
* = voor lo pig cij fer
x = ge heim
– = ni hil
2008–2009 = 2008 tot en met 2009
2008/2009 = het ge mid del de over de ja ren 2008 en 2009
2008/’09 = oogst jaar, boek jaar, school jaar enz. 

be gin nend in 2008 en eind i gend in 2009

In ge val van af ron ding kan het voor ko men dat het weer -
gegeven to taal niet over een stemt met de som van de
getallen.

( ) Achter de ti tel is het num mer met de laatst ge pu bli ceer de
over eenk om sti ge ta bel.
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Inhoud

Inko men en bes te ding en
– Con sump tie ve bes te ding en door huis hou dens, mei

2009. pag. 3 en 4

Meer re cen te ge ge vens

Het Sta tis tisch Bul le tin biedt cij fers over slechts een be perkt 
aan tal on der wer pen. In onze da ta bank StatLi ne staan
 gegevens van alle be schik baar ge ko men CBS-sta tis tie ken.
U vindt daar ook een overzicht van sta tis tie ken waar van de
cij fers de laat ste ze ven da gen zijn ge ac tu a li seerd.
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Con sump tie ve bes te ding en on ver min derd laag 

Door huis hou dens werd in mei 3,6 pro cent min der be steed
dan in mei 2008. In april lag de af na me in de zelf de orde
van groot te. Al vier maan den ach ter een zijn de con sump tie -
ve bes te ding en fors la ger dan een jaar eer der. De cij fers
zijn ge cor ri geerd voor prijs ve ran de ring en en ve ran de ring en
in de samenstelling van koopdagen. 
De bes te ding en aan goe de ren wa ren in mei ruim 6 pro cent
la ger dan een jaar eer der. Aan dien sten werd ruim 1 pro -
cent min der be steed. Con su men ten hiel den met name de
hand op de knip bij het ko pen van duur za me goe de ren. Het 
vo lu me van de bes te ding en aan deze con junc tuur ge voe li ge 
con sump tie ca te go rie was bij na 11 pro cent klei ner dan in
mei 2008. Er wer den veel min der nieu we auto’s ge kocht.

Daar naast lie pen de bes te ding en aan kle ding, schoe nen,
meubels en huishoudelijke artikelen sterk terug. 
De con sump tie van voe dings- en ge not mid de len was bij na
4 pro cent la ger dan een jaar eer der. Op bes te ding en aan
voe ding wordt door de huis hou dens al een jaar beknibbeld.
Niet al leen het vo lu me van de con sump tie ve bes te ding en
was in de eer ste vijf maan den van 2009 klei ner dan een
jaar eer der, ook de waar de van de uit ga ven was la ger dan
in de eer ste vijf maan den van 2008. De huis hou dens
spaard en vol op. Er werd in de eer ste vijf maan den van
2009 bij na 13 mil jard euro meer spaar geld ing elegd dan op -
ge no men. Dit is 7 mil jard euro meer dan in dezelfde periode 
van 2008.
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I. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), 
waardemutaties (26)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar

2008 2009

jaar 2e kw. 3e kw. 4e kw. dec. jan. febr. maart april mei 1e kw. jan. t/m mei

Voe dings- en ge not mid de len  6,4  5,5  7,4  5,8   5,1   8,4  –4,3  –1,5   7,1  –3,4   0,8   1,1

Voe dings mid de len  6,3  4,7  7,5  6,3   6,1   8,2  –4,4  –3,2    .    .   0,0   0,3

Aar dap pe len, groen ten en fruit   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Vlees en vlees wa ren   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Vis   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Zui vel pro duc ten   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Brood, be schuit en brood pro duc ten   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Ove ri ge voe dings mid de len   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .

Ge not mid de len  6,6  6,9  7,2  4,9   3,5   8,8  –4,0   1,6    .    .   2,1   2,3

Con sump tie-ijs   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Zoet wa ren   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Drank en   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .
Ta bak   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .

Duur za me con sump tie goe de ren  0,9  1,9  1,6 –0,8  –0,4  –6,5 –13,9  –8,9  –7,6 –12,8  –9,6  –9,9

Kle ding en tex tiel –0,4 –0,6 –0,2 –1,6  –4,3   1,1  –7,9  –2,0   6,6  –8,0  –2,8  –2,0
Le der wa ren en schoei sel –1,6 –1,7  0,4 –1,6  –3,5   3,0  –5,4   1,1   8,5 –15,0  –0,2  –2,1
Wo ning in rich ting  0,1  2,3  0,1 –2,6  –2,7  –5,8 –10,2  –7,1  –7,2  –7,2  –7,6  –7,4
Huis hou de lij ke ap pa ra ten  1,0  4,2  0,2 –2,6  –7,1  –5,5  –7,1 –10,8 –16,9 –11,4  –7,7 –10,2
Huis hou de lij ke ar ti ke len  5,7  4,7  8,2  2,5   0,4  –0,5  –1,8  –3,2   0,9  –7,6  –1,8  –2,5
Voer tui gen   .   .   .   .    . –16,8 –30,7 –17,3 –18,1 –22,3 –21,2 –20,8
Ove ri ge duur za me goe de ren  3,1  0,9  0,8  8,3  16,4  –5,3 –13,4 –12,1 –14,4 –13,7 –10,2 –11,8

Ove ri ge goe de ren  5,2  6,3  5,2  3,3   4,7  14,2   2,3  –2,5 –10,8  –6,7   4,6  –0,5

Mo tor brand stof fen  7,3 13,6 12,4 –6,3 –11,5 –12,8 –12,4 –12,1 –16,0 –18,9 –12,5 –14,5
Ener gie  9,2  6,2  6,0 14,2  17,7  43,0  23,6   9,5 –12,7  14,0  25,6  18,1
Ove ri ge goe de ren  0,6  1,4  0,2 –0,1   2,9   0,3 –11,2  –8,2  –5,6  –6,9  –6,4  –6,4

To taal goe de ren  3,8  4,2  4,3  2,4   2,9   4,0  –5,9  –4,7  –4,4  –8,2  –2,2  –3,8

Dien sten  3,8  4,3  3,5  2,9   2,6   1,4   0,9   1,1   1,5   1,2   1,1   1,2

Huis ves ting  3,4  3,6  3,2  3,4    .    .    .    .    .    .    .    .
Ho re ca dien sten  0,2  0,9 –0,7 –2,5  –5,3  –2,7  –6,1  –6,1    .    .  –5,0    .
Dien sten m.b.t. re cre a tie en cul tuur  5,9  4,5  6,7  6,2    .    .    .    .    .    .    .    .
Dien sten m.b.t. ver voer en com mu ni ca tie  0,2  0,9 –1,4 –0,7    .    .    .    .    .    .    .    .
Me di sche dien sten en wel zijns zorg 20,3 19,8 20,2 19,2    .    .    .    .    .    .    .    .
Fi nan cie le en za ke lij ke dien sten  3,4  5,9  3,0  1,0    .    .    .    .    .    .    .    .
Ove ri ge dien sten  4,8  4,4  6,0  4,4    .    .    .    .    .    .    .    .

Con sump tie door huis hou dens incl. IZWh
(bin nen lands)  3,8  4,3  3,9  2,7   2,8   2,6  –2,3  –1,7  –1,2  –3,3  –0,4  –1,2

1) Deze reeks maand- en kwar taal cij fers sluit aan bij de uit kom sten van de  re gu lie re Kwar taal re ke ning en.
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II. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), volumemutaties 
oorspronkelijke reeks (26)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar

2008 2009

jaar 2e kw. 3e kw. 4e kw. dec. jan. febr. maart april mei 1e kw. jan. t/m mei

Voe dings- en ge not mid de len  0,1 –0,5 –0,2 –0,7 –1,2   2,5  –9,1  –6,2   2,2  –7,3  –4,3  –3,7

Voe dings mid de len  0,0 –1,7 –0,2 –0,1  0,5   3,5  –8,3  –6,7    .    .  –3,9  –3,1

Aar dap pe len, groen ten en fruit   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Vlees en vlees wa ren   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Vis   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Zui vel pro duc ten   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Brood, be schuit en brood pro duc ten   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Ove ri ge voe dings mid de len   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .

Ge not mid de len  0,4  1,5 –0,2 –1,8 –4,1   0,8 –10,7  –5,5    .    .  –5,1  –4,9

Con sump tie-ijs   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Zoet wa ren   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Drank en   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .
Ta bak   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .

Duur za me con sump tie goe de ren  1,4  2,5  2,3 –0,2  0,6  –4,4 –12,6  –8,6  –7,4 –12,3  –8,3  –9,0

Kle ding en tex tiel  0,0  0,7  1,2 –1,1 –3,7   5,4  –5,1  –2,6   6,1  –8,2  –0,4  –0,8
Le der wa ren en schoei sel –3,1 –5,3  0,1 –2,0 –3,0   3,7  –6,3   0,6   8,3 –15,0  –0,5  –2,2
Wo ning in rich ting –3,0 –0,4 –3,1 –5,7 –5,8  –8,0 –12,1  –9,0  –9,1  –9,1  –9,6  –9,4
Huis hou de lij ke ap pa ra ten  8,0 12,0  6,5  3,7 –0,4   0,6  –0,4  –5,4 –13,3  –6,5  –1,6  –4,9
Huis hou de lij ke ar ti ke len  3,7  2,0  6,9  2,1 –0,7  –2,0  –3,6  –5,4  –1,2 –10,4  –3,7  –4,6
Voer tui gen   .   .   .   .   . –14,2 –29,3 –15,6 –16,4 –20,9 –19,2 –19,1
Ove ri ge duur za me goe de ren  2,2 –0,2 –0,4  8,6 17,7  –5,4 –13,4 –11,6 –13,5 –13,1 –10,2 –11,5

Ove ri ge goe de ren  1,3  2,7 –0,7  0,8  3,4   9,1  –1,4  –4,3  –9,4  –3,8   1,1  –1,8

Mo tor brand stof fen  0,4  0,6 –0,9  3,8  6,7   2,8   0,9   3,2  –0,7  –2,2   2,3   0,8
Ener gie  4,9  9,6  0,5  1,7  3,2  21,9   6,1  –5,2 –22,6   1,2   7,8   2,2
Ove ri ge goe de ren –0,8  0,5 –1,1 –2,3  0,6  –2,9 –12,8  –9,6  –6,3  –7,4  –8,5  –7,8

To taal goe de ren  1,0  1,6  0,8  0,0  0,8   1,7  –8,1  –6,5  –5,2  –8,4  –4,2  –5,3

Dien sten  2,1  2,8  1,1  1,1  0,9  –1,0  –1,5  –1,3  –0,9  –1,1  –1,3  –1,2

Huis ves ting  1,8  2,2  1,4  1,6   .    .    .    .    .    .    .    .
Ho re ca dien sten –3,6 –3,1 –5,0 –6,5 –9,2  –6,2  –9,6  –9,0    .    .  –8,3    .
Dien sten m.b.t. re cre a tie en cul tuur  2,8  1,3  3,3  3,1   .    .    .    .    .    .    .    .
Dien sten m.b.t. ver voer en com mu ni ca tie  0,5  2,7 –2,5 –1,0   .    .    .    .    .    .    .    .
Me di sche dien sten en wel zijns zorg 17,2 16,1 16,7 17,6   .    .    .    .    .    .    .    .
Fi nan cie le en za ke lij ke dien sten  2,8  5,3  1,4  0,6   .    .    .    .    .    .    .    .
Ove ri ge dien sten  0,9  0,5  1,6  0,5   .    .    .    .    .    .    .    .

Con sump tie door huis hou dens incl.
IZWh (bin nen lands)  1,6  2,3  1,0  0,6  0,9   0,3  –4,6  –3,8  –2,9  –4,6  –2,7  –3,1

1) Deze reeks maand- en kwar taal cij fers sluit aan bij de uit kom sten van de re gu lie re Kwar taal re ke ning en.

III. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. IZWh , volume-ontwikkeling gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon (26)

Mu ta ties in pro cen ten t.o.v. de over eenk om sti ge pe ri o de van het voor gaand jaar 

2008 2009

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei

Con sump tie door huis hou dens incl.
IZWh (bin nen lands)  1,3  0,5  1,1  0,7  0,5  0,0  0,9 –0,6  –3,1 –3,0 –3,5  –3,6

To taal goe de ren  0,3 –0,4  1,0  0,2 –0,4 –1,0  0,6  0,1  –5,1 –5,0 –6,4  –6,3

Voe dings- en ge not mid de len –0,3 –1,1 –0,2 –1,2 –1,2 –0,6 –0,5 –0,8  –3,8 –2,2 –1,6  –3,6
Duur za me con sump tie goe de ren  0,9  0,6  3,9  1,1 –0,7 –0,7 –0,1 –5,6 –10,7 –8,4 –7,4 –10,6
Ove ri ge goe de ren  0,1 –1,2 –2,0  0,4  0,8 –1,8  3,0  8,5   0,6 –3,7 –9,7  –2,9

Dien sten  2,3  1,2  1,1  1,1  1,3  1,0  1,1 –1,1  –1,4 –1,2 –1,0  –1,1
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