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Verklaring van tekens

. = gegevens ontbreken
* = voorlopig cijfer
x =  geheim
– =  nihil
2009–2010 = 2009 tot en met 2010
2009/2010 = het gemiddelde over de jaren 2009 en 2010
2009/’10 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. 
  beginnend in 2009 en eindigend in 2010

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weerge-
geven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

( ) Achter de titel is het nummer met de laatst gepubliceerde 
overeenkomstige tabel.
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/recente-cijfers/recent-verschenen-statline.htm
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Consumentenvertrouwen doet stapje terug

Het consumentenvertrouwen is wat teruggevallen. De indi-
cator kwam in februari 2010 uit op –13, tegen –10 in januari. 
Consumenten waren vooral minder positief over de toe-
komst.

Consumenten waren in februari veel minder optimistisch 
over het economisch klimaat in de komende 12 maanden 
dan in januari. Deze deelindicator van het consumentenver-
trouwen daalde van 14 naar 6. Het oordeel over de econo-
mische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde 
licht, maar bleef zeer negatief. Al met al verslechterde het 
oordeel over het economisch klimaat met 3 punten. 

Ook over hun eigen financiële situatie waren consumenten 
pessimistischer dan in januari. Het oordeel over de financi-
ele situatie in de komende 12 maanden verslechterde met 
5 punten het meest. De kijk op de afgelopen 12 maanden 
was echter ook negatiever. Verder vonden consumenten de 
tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen. 
Per saldo nam de koopbereidheid af van –4 in januari naar 
–7 in februari.

Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (1)
-

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
-

 
Index van consumentenvertrouwen 2)

2003 –36 –39 –38 –38 –36 –36 –40 –33 –33 –33 –30 –29
2004 –32 –24 –27 –26 –28 –25 –21 –19 –21 –24 –26 –29
2005 –26 –23 –22 –16 –22 –26 –23 –27 –26 –22 –19 –16
2006 –14 –14 –9 –6 –3 5 2 4 7 8 6 8
2007 13 11 10 12 13 17 14 14 –0 –1 –3 –3
2008 –5 –10 –10 –12 –17 –21 –32 –27 –23 –26 –29 –28
2009 –30 –30 –34 –28 –23 –24 –24 –16 –16 –19 –14 –11
2010 –10 –13

Index van het economisch klimaat 2)

2003 –62 –66 –67 –64 –58 –56 –64 –49 –49 –50 –41 –41
2004 –46 –31 –35 –35 –39 –32 –26 –22 –23 –29 –31 –37
2005 –35 –25 –20 –10 –22 –30 –28 –32 –29 –20 –15 –9
2006 –8 –8 –1 6 9 22 15 18 22 26 22 22
2007 28 24 21 22 22 29 22 22 –4 –3 –7 –3
2008 –13 –23 –22 –25 –35 –40 –58 –50 –44 –49 –52 –56
2009 –61 –61 –68 –53 –42 –47 –47 –32 –30 –40 –25 –19
2010 –20 –23

Index van de koopbereidheid 2)

2003 –19 –20 –20 –21 –21 –22 –24 –23 –23 –22 –22 –20
2004 –23 –20 –22 –20 –20 –19 –19 –17 –19 –22 –22 –25
2005 –21 –22 –23 –20 –22 –23 –20 –24 –25 –24 –21 –20
2006 –18 –17 –15 –13 –11 –7 –6 –6 –3 –3 –5 –2
2007 3 1 3 6 6 9 8 9 2 –0 –0 –2
2008 0 –1 –2 –3 –5 –8 –15 –11 –9 –11 –13 –10
2009 –9 –9 –11 –11 –10 –9 –8 –6 –7 –5 –6 –6
2010 –4 –7

-
1)  Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; netto steekproefaantal is 957 in de maand februari 2010. Voor berekeningswijze van de indexen zie 

de publicatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972–1992 (SDU/uitgeverij, 1994).
2)  Na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
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Werkloosheid verder toegenomen 

In de periode november 2009–januari 2010 waren gemid-
deld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 
5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was 
dit nog 3,9 procent.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werk-
zoekenden in januari 2010 vergeleken met een jaar eerder 
het sterkst is toegenomen bij technische beroepen op lager 
en middelbaar niveau en bij hogere administratieve beroe-
pen. Het aantal lopende WW-uitkeringen komt ruim drie-
kwart hoger uit dan een jaar geleden.

Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de 
 periode november 2009–januari 2010 uit op 435 duizend 
 personen, 11 duizend meer dan de vorige driemaands-
periode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het 
overigens beter om de ontwikkeling over een wat  langere 
 periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werk-
loosheid met gemiddeld ongeveer 10 duizend per maand.

In de periode november 2009–januari 2010 was het aantal 
werklozen 131 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar 
eerder. Bijna tweederde van de toename deed zich voor bij 
de mannen.

Werkzoekenden met technisch of administratief beroep
flink toegenomen

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV 
WERKbedrijf nam in januari 2010 toe met 14 duizend tot 
522 duizend. Vergeleken met een jaar geleden nam het 
aantal nww toe met 78 duizend. Dat is een stijging van 
18 procent. Het aantal werkzoekenden met een lager of 
middelbaar technisch beroep en met een hoger administra-
tief beroep zijn bovengemiddeld toegenomen. Bij de techni-
sche beroepen gaat het vooral om bouwkundige beroepen. 
Het aantal jonge werkzoekenden nam in een jaar tijd toe 
met bijna 60 procent.

WW-uitkeringen met 140 duizend gestegen

Eind januari 2010 bedroeg het aantal lopende WW-uitkerin-
gen bij UWV 323 duizend, dat is 140 duizend meer dan een 
jaar eerder. Een deel van de toename is toe te schrijven aan 
deeltijd-WW. In januari kwamen er bijna 51 duizend nieuwe 
WW-uitkeringen bij en werden er 37 duizend beëindigd. 
Bijna de helft werd beëindigd vanwege werkhervatting.

Technische toelichting

Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze 
 beroepsbevolking van het CBS en de niet-werkende werk-
zoekenden en de WW-uitkeringen van UWV. 

Werkloosheid CBS
De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de 
werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen 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 van 
dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor 
het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is 
het daarom beter de uitkomsten over een wat langere 
 periode te bekijken. 

Het seizoen is van invloed op het niveau van de werkloos-
heid. Om de seizoensinvloeden te neutraliseren worden 
ook de voor seizoeninvloeden geschoonde werkloosheids-
cijfers gepubliceerd. De seizoengecorrigeerde reeks wordt 
iedere maand met het beschikbaar komen van nieuwe 
 cijfers opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen eerder gepu-
bliceerde cijfers zijn bijgesteld. Op de website van het CBS 
(www.cbs.nl) staat een korte toelichting op de seizoen-
correctie.

Niet-werkende werkzoekenden van UWV
Uit de administratie van UWV WERKbedrijf worden maande-
lijks cijfers afgeleid over het aantal niet-werkende werkzoe-
kenden (nww). Mensen die op zoek zijn naar werk  kunnen 
zich inschrijven bij UWV WERKbedrijf. Mensen die een WW- 
of bijstandsuitkering ontvangen zijn verplicht zich in te schrij-
ven bij UWV WERKbedrijf. Op www.werk.nl/arbeidsmarkt-
informatie is de Nieuwsflits Arbeidsmarkt te downloaden, 
waarin naast uitgebreide informatie over het aantal niet- 
werkende werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn 
 opgenomen m.b.t. het aantal ingediende vacatures, ontslag-
aanvragen- en vergunningen en WW-uitkeringen. 

Belangrijkste verschillen tussen werkloze beroepsbevolking 
(CBS) en niet-werkende werkzoekenden (UWV)
Beide groepen vallen slechts ten dele samen. Een belang-
rijk deel van de niet-werkende werkzoekenden wordt niet tot 
de werkloze beroepsbevolking gerekend omdat zij niet 
 actief naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar 
zijn. Het gaat hierbij o.a. om personen die een opleiding/
training volgen om ze (beter) geschikt te maken voor de 
arbeidsmarkt. Andersom staan veel werklozen zonder recht 

www.werk.nl/arbeidsmarkt<00AD>informatie
www.werk.nl/arbeidsmarkt<00AD>informatie
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op een uitkering (vooral jongeren en herintreders) niet inge-
schreven bij UWV. 

Meer informatie over beide begrippen staat in een geza-
menlijk artikel van het CBS en UWV WERKbedrijf dat u kunt 
vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl) of  UWV 
WERKbedrijf (www.werk.nl). 

WW-uitkeringen
UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een 
uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan 
zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrek-
king op ontslagwerkloosheid en deeltijd-WW uikeringen. 
Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als 
 gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijd-

verkorting en ‘onwerkbaar’ weer. De belangrijkste redenen 
om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en 
het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW 
wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse 
verslagperioden. In 2009 zijn januari, april, juli, oktober en 
december 5-weekse verslagperioden.

Effecten deeltijd-WW
Sinds 2 april 2009 kunnen werkgevers voor hun werk-
nemers deeltijd-WW aanvragen. Personen die vallen onder 
de deeltijd-WW behoren in het algemeen niet tot de werk-
loze beroepsbevolking en ook niet tot de niet-werkende 
werkzoekenden (nww). Wel tellen de deeltijd-WW uitkerin-
gen mee bij het aantal WW-uitkeringen zoals gepubliceerd 
in dit persbericht.

Werkloze beroepsbevolking 1) (3-maandsgemiddelden) (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
2006 454 460 447 430 407 415 400 407 390 390 377 374
2007* 384 401 375 354 346 363 342 328 307 306 301 308
2008* 321 336 326 313 310 308 294 284 276 280 285 298
2009* 314 341 360 358 373 386 390 394 387 400 410 430

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
2006 –40 –56 –67 –71 –85 –82 –88 –69 –66 –69 –70 –76
2007* –70 –59 –72 –77 –61 –53 –59 –79 –83 –84 –76 –66
2008* –63 –65 –50 –41 –36 –55 –47 –45 –31 –27 –16 –10
2009* –7 5 34 45 63 78 96 110 111 121 125 131

Na verwijdering van seizoeninvloeden

2001 273 262 249 236 233 236 249 259 248 248 255 257
2002 270 265 276 271 289 299 324 325 326 321 331 325
2003 329 350 368 382 398 396 404 413 416 431 438 457
2004 470 482 483 492 486 473 477 462 475 478 488 485
2005 490 495 497 497 492 485 487 482 472 472 462 456
2006 450 440 431 426 407 403 399 413 406 403 392 380
2007* 381 382 360 349 346 351 340 335 323 319 315 315
2008* 318 318 310 309 309 295 292 290 293 293 300 304
2009* 310 322 344 353 373 373 389 400 405 415 424 435

-
1) Werkloze beroepsbevolking van 15–64 jaar.

www.werk.nl
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Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (3)
-

2009 Wijzigingen in % 1)

- -

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.* nov. 2009 dec. 2009 jan. 2009–
t.o.v. t.o.v. dec. 2009
nov. 2008 dec. 2008 t.o.v.

jan. 2008–
dec. 2008

-

2005=100
-

Prijs 113 112 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 3,3 3,1 2,8
Volume 96 91 98 97 101 96 98 88 93 96 89 106 –7,2 –4,9 –4,4
Waarde 109 102 110 110 114 109 111 100 106 110 102 121 –4,1 –1,9 –1,7

-
1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid; volumemutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar (4)
-

2007 2008 2009 2009
-

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
-

%

Toegevoegde waarde 5,2 5,8 –4,2 2,0 –4,6 –5,6 –8,8 –6,5 9,0 –18,7 –7,5 –8,4 –6,6 –13,3

-

Toegevoegde waarde is gedefinieerd als het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik.
De cijfers zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Een verdere detaillering naar bedrijfsklassen is niet beschikbaar.
De cijfers zijn aangepast aan de gereviseerde Nationale rekeningen 2008 en aan de Kwartaalrekeningen.
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I.  Buitenlandse handel in goederen (04)
 

Eenheid Dec. 07– Dec. ‘08– 2009*
nov. ‘08 nov. ‘09* --

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

Invoer mln euro 337 116 274 880 22 335 22 079 24 097 21 786 21 466 22 303 22 886 21 306 23 440 24 053 25 133

Uitvoer mln euro 372 677 309 483 24 995 24 743 26 710 24 086 23 938 25 524 25 956 23 350 27 530 2 8021 28 124

Handelssaldo mln euro 35 561 34 603 2 661 2 665 2 613 2 300 2 471 3 221 3 070 2 043 4 090 3 968 2 991

Dekkingspercentage % 110,5 112,6 111,9 112,1 110,8 110,6 111,5 114,4 113,4 109,6 117,6 116,5 111,9

-

II.  Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen (04)
-

Eenheid Dec. ‘07– Dec. ‘08– 2009*
nov. ‘08 nov. ‘09*  

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

Uitvoer mln euro 372 677 309 483 24 995 24 743 26 710 24 086 23 938 25 524 25 956 23 350 27 530 28 021 28 124

Wederuitvoer mln euro 155 838 135 861 11 068 10 835 11 656 10 634 10 292 10 956 11 221 10 361 12 144 12 630 12 667

Aandeel % 41,8 43,9 44,3 43,8 43,6 44,2 43,0 42,9 43,2 44,4 44,1 45,1 45,0

-

Internationale handel in goederen

De maandcijfers van de in- en uitvoer worden twee maal per 
jaar nader vastgesteld. De eerste keer als het desbetref-
fende kwartaal afgerond is, de tweede maal als het jaar af-
gesloten wordt. In de volgende tabellen zijn de maandcijfers 
tot en met het 3e eerstekwartaal van 20098 gecorrigeerd. De 
cijfers over het jaar 20078 zijn inmiddels definitief.  
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III.  Invoer van goederen per land (04)
-

Nov. 2009 Nov. 2009 Jan.–nov. 2009 Jan.–nov. 2009
t.o.v. t.o.v.
nov. 2008 jan.-nov. 2008

-

mln euro % mln euro %
- - - -

Totaal 25 133 –5,3 251 296 –19,4

Europa 15 785 –2,7 158 952 –19,9

Europese Unie 13 727 –4,1 13 9721 –18,7
  Frankrijk 1 234 –3,0 12 465 –20,2
  België 2 350 –5,7 25 059 –20,6
  Luxemburg 57 –45,3 682 –39,0
  Duitsland 4 969 –2,3 49 885 –16,8
  Italië 554 –9,8 5 831 –21,0
  Verenigd Koninkrijk 1 552 9,9 15 143 –23,8
  Ierland 266 –5,6 2 889 –10,5
  Denemarken 256 –4,7 2 777 –13,6
  Griekenland 29 –44,0 351 –13,0
  Portugal 95 –6,3 981 –19,1
  Spanje 431 –9,5 4 317 –22,1
  Zweden 342 –38,2 3553 –34,0
  Finland 245 1,3 2407 –29,2
  Oostenrijk 151 –11,9 1516 –18,2
  Malta 34 4 450,6 70 425,1
  Estland 42 361,7 305 113,3
  Letland 9 27,8 156 –19,3
  Litouwen 21 –34,9 263 2,9
  Polen 319 2,6 3262 –10,0
  Tsjechië 344 –6,6 3447 3,1
  Slowakije 121 17,9 1031 –6,2
  Hongarije 162 –14,0 1722 –6,1
  Roemenië 81 –12,6 907 7,0
  Bulgarije 20 –9,3 173 –11,0
  Slovenië 18 –7,9 213 –16,7
  Cyprus 6 –4,1 97 28,3

Noorwegen 558 –20,5 6312 –20,8
Zwitserland 165 –8,7 1566 –18,5
Turkije 120 –6,4 1251 –18,2
Overig West-Europa 58 4,7 710 1,3

Rusland 1029 49,0 8707 –30,5
Overig Oost-Europa 135 –14,5 781 –62,6

Afrika 804 18,9 7377 –26,9

Amerika 3199 –11,6 32 610 –18,2

Verenigde Staten 2176 –2,8 21 437 –14,4
Canada 124 18,1 967 –31,3
Overig Noord-Amerika 0 101,9 2 –35,8

Brazilië 293 –25,1 3524 –21,2
Argentinië 127 –20,5 1419 –2,1
Overig Midden- en Zuid-Amerika 478 –33,7 5260 –29,8

Azië 5225 –11,9 51 358 –17,6

Israël 105 9,7 1157 –17,6
Overig Nabije- en Midden-Oosten 4 –74,3 197 –4,1

Iran (Islamitische Republiek) 90 697,9 1 040 95,3
Saoedi-Arabië 91 –56,9 1 205 –63,3
Koeweit 47 –47,2 1 009 –49,6
Overig Arabische Golf Staten 125 –11,8 1 336 –32,9

India 233 28,3 2 163 2,7
Thailand 200 –23,5 2 133 –16,8
Indonesië 145 –22,3 1 604 –13,3
Maleisië 418 –12,0 3 925 –13,0
Singapore 223 20,3 2 072 –12,5
China (Volksrepubliek) 2246 –6,9 19 971 –12,8
Zuid-Korea 164 –36,0 1 567 –20,0
Japan 653 –19,1 6 605 –24,6
Taiwan 152 –27,6 1 667 –14,0
Hongkong 147 –27,6 1 616 3,4
Overig Azië 178 –2,7 1 994 –14,6

Australië, Oceanië en overige gebieden 68 –6,2 844 –12,0

Overige 52 286,0 155 –15,5

-
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IV.  Uitvoer van goederen per land (04)
-

Nov. 2009 Nov. 2009 Jan.–nov. 2009 Jan.–nov. 2009
t.o.v. t.o.v.
nov. 2008 jan.–nov. 2008

-

mln euro % mln euro %
- - - -

Totaal 28.124 –3,3 282.978 –17,7

Europa 23.070 –4,6 229.076 –19,1

Europese Unie 21.346 –5,3 210.977 –25,7
  Frankrijk 2.556 –1,1 25.077 –15,9
  België 3.117 –4,6 31.034 –22,5
  Luxemburg 80 –18,8 857 –23,3
  Duitsland 7.110 –3,5 68.473 –18,6
  Italië 1.468 –10,7 14.730 –18,9
  Verenigd Koninkrijk 2.384 –9,5 23.979 –23,1
  Ierland 202 –24,6 2.367 –22,7
  Denemarken 365 –8,0 3.765 –19,9
  Griekenland 243 –2,5 2.395 –14,7
  Portugal 221 18,0 2.127 –6,5
  Spanje 956 –5,6 9.645 –18,7
  Zweden 465 –6,7 4.707 –22,1
  Finland 261 –2,9 2.657 –23,2
  Oostenrijk 358 –6,2 3.738 –17,6
  Malta 14 37,6 231 40,4
  Estland 21 –33,3 247 –23,6
  Letland 18 –37,1 232 –37,0
  Litouwen 40 –1,6 426 –25,1
  Polen 586 2,9 5.438 –19,4
  Tsjechië 367 –4,7 3.458 –17,1
  Slowakije 87 –8,0 793 –19,5
  Hongarije 182 –19,7 1.960 –22,7
  Roemenië 107 –19,4 1.201 –26,0
  Bulgarije 34 –32,6 376 –27,1
  Slovenië 46 –24,6 478 –21,5
  Cyprus 27 –4,0 292 –15,6

Noorwegen 246 6,1 2.963 3,9
Zwitserland 440 3,7 4.725 4,1
Turkije 300 28,5 3.213 –11,4
Overig West-Europa 181 48,4 1.973 11,3

Rusland 435 –13,9 4.024 –35,1
Overig Oost-Europa 148 –6,6 1.493 –31,5

Afrika 804 21,3 8.301 –6,5

Amerika 1.716 –9,6 19.113 –16,6

Verenigde Staten 1.093 –20,3 12.987 –15,6
Canada 115 –1,6 1.305 –18,3
Overig Noord-Amerika 1 257,9 7 357,9

Brazilië 84 29,5 1.010 –12,5
Argentinië 34 11,1 269 11,4
Overig Midden- en Zuid-Amerika 390 23,3 3.534 –22,0

Azië 2.178 8,9 23.127 –4,2

Israël 85 –16,3 951 –15,9
Overig Nabije- en Midden-Oosten 52 31,8 614 16,3

Iran (Islamitische Republiek) 42 46,5 492 18,6
Saoedi-Arabië 103 –25,2 1.450 2,1
Koeweit 29 –17,5 275 –0,8
Overig Arabische Golf Staten 217 –16,9 2.644 –8,0

India 183 77,9 1.547 6,7
Thailand 60 18,9 634 –8,7
Indonesië 40 –82,2 497 –32,8
Maleisië 56 0,7 585 20,3
Singapore 189 28,1 1.875 8,7
China (Volksrepubliek) 420 83,4 4.201 16,5
Zuid-Korea 152 66,1 1.582 –30,7
Japan 200 –4,5 2.199 –20,3
Taiwan 137 97,6 1.150 –13,7
Hongkong 99 2,0 1.052 4,9
Overig Azië 87 –3,7 1.086 2,2

Australië, Oceanië en overige gebieden 127 –19,5 1.334 –14,1

Overige 229 39,4 2.028 –36,4

-
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V.  Invoer per goederensoort (04)
-

Afdelingen volgens de Nov. 2009 Nov. 2009 Jan.–nov. 2009 Jan.–nov. 2009
Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v.

nov. 2008 Jan.–nov. 2008
-

mln euro % mln euro %
- - - -

Totaal 25.133 -5,3 251.296 -19,4

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 70 23,2 748 10,7
01 Vlees en vleesproducten 273 –8,2 3.053 –3,8
02 Zuivelproducten en eieren 229 18,7 2.238 –10,7
03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 163 10,3 1.613 2,8
04 Granen en graanproducten 252 –9,8 2.771 –21,4

05 Groenten en fruit 514 1,8 6.171 –5
06 Suiker en suikerwerken, honing 55 –25,2 616 –9,2
07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 331 46,4 2.684 12,7
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 237 –6,5 2.234 –9,8
09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 107 –9,3 1.218 –0,1

11 Dranken 204 4,9 1.880 –2,2
12 Tabak en tabaksfabrikaten 96 –12,8 992 7,1

21 Ongelooide huiden en vellen 6 –6,8 64 –16,3
22 Oliehoudende zaden en vruchten 214 –3,3 1.919 –27,5
23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 44 28,0 315 –18,2
24 Kurk en hout 98 –13,8 978 –25,4
25 Papierstof en papierafval 59 –14,4 583 –39,6

26 Textielvezels, textielafval en lompen 17 –27,1 190 –22,6
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 83 –26,3 840 –31,3
28 Metaalertsen en metaalafvallen 241 –17,9 2.170 –48,9
29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 193 10,5 1.921 2,6

32 Steenkool, cokes en briketten 111 –60,4 1.472 –20,7
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 3.308 19,7 30.787 –35,6
34 Aardgas en industriegas 308 –52,7 5.539 –21,4
35 Elektrische energie 62 –47,5 854 –38,3

41 Dierlijke oliën en vetten 11 2,9 123 –29,3
42 Plantaardige vette oliën 173 –38,8 1.818 –31,6
43 Was; mengsels en bereidingen van oliën en vetten, 21 29,0 177 –17,9

niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g.

51 Organische chemische producten 887 10,7 8.356 –27,7
52 Anorganische chemische producten 169 –38,1 1.788 –31,8
53 Kleur-, looi- en verfstoffen 115 6,8 1.198 –11,6
54 Medicinale en farmaceutische producten 2.462 54,8 19.073 20,2
55 Etherische oliën, parfumerieën, zeep- en reinigingsmiddelen 223 0,0 2.411 1,0

56 Kunstmatige meststoffen 26 –43,3 368 –44,8
57 Kunststof in primaire vormen 300 0,2 2.996 –26,6
58 Werken van kunststof n.a.g. 165 –10,2 1.773 –16,5
59 Andere chemische producten, n.a.g. 344 –8,8 3.900 –10,1

61 Leder en lederwaren, bereide pelterijen 14 –26,6 146 –29,7
62 Rubberwaren, n.a.g. 168 –5,5 1.806 –17,7
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 101 –21 1.127 –26,2
64 Papier, karton en artikelen 358 –5,3 3.716 –13,3
65 Garens, weefsels e.d. 223 –6,8 2.388 –16,8

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 233 –10,2 2.387 –17,6
67 IJzer en staal 545 –30 5.843 –42,4
68 Non-ferrometalen 333 –13,8 3.229 –36,5
69 Metaalwaren, n.a.g. 548 –8,6 5.489 –20,9

71 Generatoren en motoren 408 6,5 3.854 –7,6
72 Gespecialiseerde machines 343 –32,8 3.987 –40,1
73 Machines voor metaalbewerking 50 –41 615 –41
74 Diverse machines, n.a.g. 607 –22,2 6.918 –25,9
75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 2.124 –10,1 19.440 –17

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en 1.718 –11,8 15.730 –12,7
weergeven van beeld en geluid

77 Elektrische apparaten, n.a.g. 1.128 –2,3 11.175 –10,3
78 Voertuigen voor wegvervoer 1.010 –20,5 11.113 –34,2
79 Ander vervoermaterieel 130 –7,5 2.445 20,7

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, 106 –7 1.034 –14,4
installaties voor centrale verwarming en verlichtings toestellen n.a.g.

82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 219 –11,4 2.456 –14,6
83 Reisartikelen, handtassen e.d. 32 –18,5 423 –6,9
84 Kleding en toebehoren 459 –3,4 6.407 –0,1

85 Schoeisel 144 –2 2.017 0,6
87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, 520 1,3 5.343 –5,5

wetenschap, n.a.g.
88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 196 3,1 1.554 –34,6
89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1.158 –26,1 11.835 –10,5

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 11 –14,6 120 –14,7

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 1 271,8 37 650,0
97 Niet-monetair goud 69 –23,8 827 14,0

-
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VI. Uitvoer per goederensoort (04)
-

Afdelingen volgens de Nov. 2009 Nov. 2009 Jan.–nov. 2009 Jan.–nov. 2009
Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v.

nov–. 2008 Jan.–nov. 2008
-

mln euro % mln euro %
– – – – 

Totaal 28.124 –3,3 282.978 –17,7

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 152 8,4 1.654 10,5
01 Vlees en vleesproducten 542 –3,9 5.854 –7,5
02 Zuivelproducten en eieren 483 0,0 4.890 –10,5
03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 181 –1 1.985 –4,5
04 Granen en graanproducten 140 –10,3 1.608 –8,7

05 Groenten en fruit 807 0,8 10.236 –4,9
06 Suiker en suikerwerken, honing 75 –0,1 826 –7,8
07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 349 15,9 3.296 3,5
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 323 5,3 3.158 –9,7
09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 341 16,1 3.435 8,2

11 Dranken 235 8,4 2.627 –5,7
12 Tabak en tabaksfabrikaten 256 –15,5 2.763 –5,4

21 Ongelooide huiden en vellen 13 –19,1 180 –15,2
22 Oliehoudende zaden en vruchten 65 4,9 736 –8,4
23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 51 31,0 529 –12,7
24 Kurk en hout 34 –6,3 335 –26,9
25 Papierstof en papierafval 62 19,7 611 –23,8

26 Textielvezels, textielafval en lompen 20 –7,5 182 –17,9
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 70 –13,8 719 –32,6
28 Metaalertsen en metaalafvallen 322 69,6 2.791 –36,4
29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 712 13,5 8.193 –2,3

32 Steenkool, cokes en briketten 56 –29,8 495 –36,8
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 2.300 2,8 22.256 –39,2
34 Aardgas en industriegas 1.112 –39,3 10.896 –28,0
35 Elektrische energie 62 20,9 507 –7,0

41 Dierlijke oliën en vetten 14 –25,5 162 –15,1
42 Plantaardige vette oliën 197 –25,4 2.293 –24,5
43 Was; mengsels en bereidingen van oliën en vetten, 36 1,7 362 –25,7

niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g.

51 Organische chemische producten 1.239 –4,5 12.194 –22,9
52 Anorganische chemische producten 224 –13,6 2.541 –27,2
53 Kleur-, looi- en verfstoffen 183 16,2 1.906 –10,4
54 Medicinale en farmaceutische producten 2.005 11,6 18.930 15,1
55 Etherische oliën, parfumerieën, zeep- en 240 9,1 2.367 –9,4

reinigingsmiddelen

56 Kunstmatige meststoffen 85 –44,8 1.137 –42,7
57 Kunststof in primaire vormen 851 20,0 8.177 –23,0
58 Werken van kunststof n.a.g. 195 0,0 2.022 –17,7
59 Andere chemische producten, n.a.g. 505 5,8 5.599 –11,8

61 Leder en lederwaren, bereide pelterijen 17 –19,2 192 –19,7
62 Rubberwaren, n.a.g. 165 4,8 1.717 –12,3
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 40 –9,8 462 –21,4
64 Papier, karton en artikelen 331 –1,1 3.531 –11,2
65 Garens, weefsels e.d. 328 2,0 3.340 –13,3

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 162 0,2 1.596 –13,6
67 IJzer en staal 602 –9,4 6.026 –37,5
68 Non-ferrometalen 309 –5,2 2.806 –36,1
69 Metaalwaren, n.a.g. 533 –4,6 5.239 –22,1

71 Generatoren en motoren 288 –17,8 3.670 –14,2
72 Gespecialiseerde machines 938 20,3 7.933 –30,7
73 Machines voor metaalbewerking 58 –35,7 655 –37,0
74 Diverse machines, n.a.g. 740 –13,2 8.082 –20,6
75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 2.422 4,4 22.904 –7,5

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en 1.558 –11,8 14.288 –14,5
weergeven van beeld en geluid

77 Elektrische apparaten, n.a.g. 1.255 –11,3 12.651 –16,1
78 Voertuigen voor wegvervoer 733 –17,7 7.630 –40,4
79 Ander vervoermaterieel 150 –29,8 2.328 –11,7

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, 112 8,8 1.021 –16,7
installaties voor centrale verwarming en verlichtings-
toestellen n.a.g.

82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 118 –3,5 1.195 –14,1
83 Reisartikelen, handtassen e.d. 30 9,2 344 –3,7
84 Kleding en toebehoren 353 3,6 4.549 –4,5

85 Schoeisel 147 16,0 1.733 2,2
87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 539 –11,3 5.855 –4,8
88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 170 4,4 1.653 –10,3
89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1.348 –2,8 11.426 –9,7

. .
93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en 55 –24,9 720 –23,1

vliegtuigen en goederen n.a.g.

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 –42,9 2 17,9
97 Niet-monetair goud 85 –35,1 976 17,7

.
-
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I. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), waardemutaties (04)
–

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar
 –

2008 2009
– –

jaar jaar juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
–

Voedings– en genotmiddelen 6,4 1,0 3,9 3,6 –1,3 1,5 0,3 –2,0 1,1 0,6 2,2 1,2 –0,1 

Voedingsmiddelen 6,3 –0,2 2,9 1,6 –4,0 –1,0 –0,9 –3,1 1,2 –0,1 1,5 –1,2 –0,8

Aardappelen, groenten en fruit 5,4 . . . . . . . . . . . .
Vlees en vleeswaren 2,4 . . . . . . . . . . . .
Vis 2,4 . . . . . . . . . . . .
Zuivelproducten 12,3 . . . . . . . . . . . .
Brood, beschuit en broodproducten 10,6 . . . . . . . . . . . .
Overige voedingsmiddelen 5,2 . . . . . . . . . . . .

Genotmiddelen 6,5 2,9 5,6 6,6 3,0 5,6 2,4 –0,0 0,9 1,9 3,5 5,1 1,1

Consumptie-ijs 10,7 . . . . . . . . . . . .
Zoetwaren 6,5 . . . . . . . . . . . .
Dranken 6,8 . . . . . . . . . . . .
Tabak 6,0 . . . . . . . . . . . .

Duurzame consumptiegoederen 0,6 –7,9 –8,5 –5,3 –11,0 –4,3 –4,2 –7,7 –6,6 –9,3 –9,5 –6,8 –6,1 

Kleding en textiel –0,3 –1,0 0,5 5,7 –7,4 –1,8 4,3 –5,1 0,8 –2,4 –0,7 –1,1 0,2 
Lederwaren en schoeisel –1,2 –2,8 –2,7 2,2 –13,8 –4,5 3,5 –11,8 2,2 –0,4 –3,4 –5,5 –1,2 
Woninginrichting –0,0 –5,6 –4,1 –4,1 –8,2 –4,1 –3,3 –4,7 –0,7 –7,5 –6,4 –5,4 –2,9 
Huishoudelijke apparaten 0,8 –12,1 –21,7 –15,7 –13,5 –9,8 –9,7 –11,7 –7,5 –8,5 –17,1 –13,1 –9,4 
Huishoudelijke artikelen 5,2 –3,8 0,0 –2,3 –7,0 –2,4 –7,4 –11,9 –6,4 –1,0 –1,8 –3,9 –8,5 
Voertuigen –0,6 –12,5 –10,7 –10,4 –15,1 0,9 –2,7 3,2 –8,4 –19,9 –15,8 –8,4 –1,8 
Overige duurzame goederen 2,7 –12,7 –12,8 –8,5 –11,8 –9,7 –14,1 –15,7 –19,2 –10,5 –13,2 –10,0 –16,4 

Overige goederen 5,5 –5,4 –4,2 –9,8 –14,4 –15,3 –10,3 –10,3 –5,0 5,3 –6,4 –13,1 –8,4 

Motorbrandstoffen 7,5 –12,0 –16,8 –14,5 –13,8 –15,9 –10,7 0,9 4,0 –12,5 –17,1 –14,8 –2,3 
Energie 9,9 0,9 10,9 –9,6 –10,6 –17,5 –16,4 –23,5 –14,0 25,5 2,2 –12,7 –17,7 
Overige goederen 0,7 –5,5 –2,6 –6,6 –16,6 –13,6 –3,8 –3,6 0,4 –4,1 –3,1 –12,2 –2,3 

Totaal goederen 3,7 –4,5 –3,6 –3,8 –8,9 –5,5 –4,6 –6,8 –3,6 –1,9 –5,1 –6,1 –4,9 

Diensten 2,7 –1,9 –3,4 –1,6 –2,4 –2,1 –1,0 –1,2 –0,8 –1,3 –3,3 –2,0 –1,0 

Huisvesting 3,4 3,8 . . . . . . . 3,3 2,7 4,7 .
Horecadiensten 0,6 –4,4 –5,0 –1,2 –3,1 –4,8 . . . –5,1 –4,7 –3,0 .
Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 5,4 2,2 . . . . . . . 1,5 2,8 2,7 .
Diensten m.b.t. vervoer en communicatie –0,2 –4,5 . . . . . . . –5,0 –4,7 –5,4 .
Medische diensten en welzijnszorg 12,2 –0,7 . . . . . . . –0,2 –0,9 –1,1 .
Financiele en zakelijke diensten 1,0 –11,5 . . . . . . . –7,4 –16,3 –13,3 .
Overige diensten 4,1 1,9 . . . . . . . 2,8 1,5 1,6 .

Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) 3,2 –3,1 –3,5 –2,7 –5,4 –3,7 –2,8 –3,9 –2,2 –1,6 –4,2 –3,9 –2,9 

–
1) Deze reeks maand– en kwartaalcijfers sluit aan bij de uitkomsten van de  reguliere Kwartaalrekeningen.

In december werd door huishoudens 2,6 procent minder be-
steed aan goederen en diensten dan in december 2008. In 
november bedroeg de afname 3,2 procent. De consumptie 
ligt al een jaar onder het niveau van een jaar eerder. De 
consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen 
en veranderingen in de samenstelling van koopdagen. 
De bestedingen aan diensten waren 1,3 procent lager 
dan in december 2008. Aan goederen werd 4,0 pro-
cent minder uitgegeven. De afname was bij zowel de 
diensten als goederen iets kleiner dan in november.

Aan duurzame goederen werd in december veel minder uit-
gegeven dan een jaar eerder. Een uitzondering hierbij wa-
ren iets hogere bestedingen van huishoudens aan textiel en 
kleding en aan meubels. Daar staat een forse daling in aan-
kopen bij de opticien tegenover, mede doordat in december 
2008 er juist massale aankopen van brillen waren vanwege 
fiscale redenen. De consumptie van voedings- en genotmid-
delen was iets lager. Deze uitgaven liggen al anderhalf jaar 
onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. 

Huishoudens terughoudend met bestedingen
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II.  Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), volumemutaties
     oorspronkelijke reeks (04)
-

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar
 -

2008 2009
- -

jaar jaar juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
-

Voedings- en genotmiddelen 0,0 –1,9 0,3 0,9 –3,5 –0,1 –1,0 –2,1 1,1 –4,3 –1,9 –0,9 –0,6

Voedingsmiddelen –0,1 –1,4 1,0 1,2 –4,0 –0,4 –0,0 –2,1 1,9 –3,9 –0,9 –1,1 0,0

Aardappelen, groenten en fruit 0,1 . . . . . . . . . . . .
Vlees en vleeswaren –1,5 . . . . . . . . . . . .
Vis –2,8 . . . . . . . . . . . .
Zuivelproducten –1,4 . . . . . . . . . . . .
Brood, beschuit en broodproducten 2,0 . . . . . . . . . . . .
Overige voedingsmiddelen 1,6 . . . . . . . . . . . .

Genotmiddelen 0,3 –2,7 –0,8 0,5 –2,7 0,3 –2,7 –2,0 –0,2 –5,2 –3,4 –0,6 –1,6

Consumptie-ijs 9,9 . . . . . . . . . . . .
Zoetwaren 0,9 . . . . . . . . . . . .
Dranken 2,5 . . . . . . . . . . . .
Tabak –3,3 . . . . . . . . . . . .

Duurzame consumptiegoederen 1,4 –7,1 –7,7 –4,1 –10,2 –3,8 –3,9 –7,4 –5,6 –7,9 –8,8 –6,0 –5,5

Kleding en textiel 0,1 –0,4 0,3 6,6 –7,3 –2,3 3,9 –5,4 3,7 –0,8 –1,2 –0,8 1,1
Lederwaren en schoeisel –2,7 –3,4 –2,6 0,4 –13,8 –6,5 1,8 –12,7 2,7 –0,6 –3,6 –6,7 –1,9
Woninginrichting –3,1 –7,1 –6,3 –6,2 –9,7 –5,1 –4,0 –5,4 –1,4 –9,5 –8,4 –6,9 –3,6
Huishoudelijke apparaten 7,9 –7,3 –17,1 –9,5 –8,3 –6,2 –6,5 –9,2 –5,0 –1,9 –12,3 –8,1 –6,8
Huishoudelijke artikelen 3,0 –5,8 –3,1 –5,4 –9,3 –4,9 –9,9 –13,6 –8,0 –1,8 –4,3 –6,6 –10,4
Voertuigen 1,5 –10,6 –8,4 –8,6 –13,7 2,5 –1,3 4,6 –8,1 –17,6 –13,6 –6,7 –0,6
Overige duurzame goederen 2,3 –12,2 –12,4 –8,2 –11,0 –8,7 –13,4 –15,2 –19,5 –9,7 –12,7 –9,3 –16,1

Overige goederen 1,3 –3,9 –2,3 –3,3 –10,2 –10,6 –6,0 –8,5 –3,4 2,0 –4,4 –8,0 –5,9

Motorbrandstoffen 0,4 –2,0 –1,2 4,1 –2,6 –3,3 –6,7 –6,4 –9,7 2,2 –1,4 –0,7 –7,7
Energie 5,1 –1,7 –0,8 –2,9 –4,9 –11,5 –5,7 –13,4 –0,5 8,3 –8,9 –6,6 –6,2
Overige goederen –0,9 –7,0 –3,9 –8,0 –17,5 –15,2 –5,6 –5,0 –1,7 –6,1 –4,1 –13,5 –4,1

Totaal goederen 1,0 –4,6 –3,8 –2,4 –8,1 –4,5 –3,6 –6,2 –2,8 –3,8 –5,5 –5,0 –4,1

Diensten 1,5 –1,2 –1,4 –0,4 –1,0 –0,9 –1,5 –1,7 –1,3 –1,1 –1,4 –0,8 –1,5

Huisvesting 1,9 1,5 . . . . . . . 1,6 0,9 1,7 .
Horecadiensten –3,2 –7,5 –8,2 –3,5 –5,9 –8,3 . . . –8,2 –8,0 –5,9 .
Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 2,8 –0,5 . . . . . . . 0,1 –0,1 –1,1 .
Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 0,2 –4,1 . . . . . . . –4,8 –4,5 –3,8 .
Medische diensten en welzijnszorg 9,8 –2,9 . . . . . . . –2,6 –3,0 –3,2 .
Financiele en zakelijke diensten 2,3 0,4 . . . . . . . 0,8 1,0 1,5 .
Overige diensten 0,3 –2,0 . . . . . . . –1,4 –2,4 –2,4 .

Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) 1,2 –2,8 –2,5 –1,3 –4,3 –2,6 –2,5 –3,8 –2,0 –2,4 –3,3 –2,7 –2,8

-
1) Deze reeks maand- en kwartaalcijfers sluit aan bij de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.



14 Centraal Bureau voor de Statistiek

III. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. IZWh , volume-ontwikkeling gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon (04)
-

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar 
-

2009
-

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

Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) –0,3 –2,4 –3,1 –3,2 –3,6 –2,9 –2,1 –3,4 –2,9 –2,8 –3,2 –2,6

  Totaal goederen 0,5 –3,8 –5,5 –5,1 –6,0 –4,7 –4,0 –6,3 –5,3 –4,1 –4,9 –4,0

    Voedings- en genotmiddelen –0,7 –3,2 –3,7 –0,1 –4,2 –1,1 –2,6 –0,3 –1,0 –2,2 0,0 –0,4
    Duurzame consumptiegoederen –5,2 –8,7 –8,7 –6,6 –10,3 –8,4 –5,1 –8,6 –4,8 –4,0 –6,2 –7,2
    Overige goederen 9,3 1,7 –3,3 –8,0 –1,5 –2,9 –3,8 –9,6 –11,1 –6,1 –7,8 –3,9

  Diensten –1,0 –1,1 –1,0 –1,5 –1,5 –1,4 –0,5 –1,0 –0,9 –1,6 –1,6 –1,3

-
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