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Verklaring van tekens

. gegevens ontbreken
* voorlopig cijfer
** nader voorlopig cijfer
x geheim
– nihil
– (indien voorkomend tussen twee getallen) tot 

en met
0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen 

eenheid
niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voor

komen
2012–2013 2012 tot en met 2013
2012/2013 het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met 

2013
2012/’13 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., begin

nend in 2012 en eindigend in 2013
2010/’11–
2012/’13 oogstjaar, boekjaar enz., 2010/’11 tot en met 

2012/’13
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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Meer recente gegevens

Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt 
aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan 
 ge gevens van alle beschikbaar gekomen CBSstatistieken. 
     U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de 
cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/recente-cijfers/default.htm
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Vertrouwen consument afgenomen

Na drie maanden met een verbetering verslechterde in juni 
de stemming van consumenten weer. Het consumenten
vertrouwen daalde 4 punten en kwam uit op –36. Consu
menten waren duidelijk pessimistischer over het algemeen 
economisch klimaat. Hun koopbereidheid veranderde  nauwe 
lijks. 
Consumenten waren in juni veel negatiever over de econo
mische situatie in de komende 12 maanden dan de maand 
daarvoor. In april en mei was het sentiment over de toekom
stige economische situatie juist flink verbeterd. Over het 
economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden waren 
consumenten iets somberder dan in mei. De deelindicator 
economisch klimaat daalde per saldo met 8 punten, naar 
–53.
De koopbereidheid is laag. Deze deelindicator daalde in juni 
1 punt en kwam uit op –25. Consumenten vonden de tijd iets 
ongunstiger voor het doen van grote aankopen, zoals 
 wasmachines en televisies. Hun kijk op de eigen financiële 
situatie veranderde nauwelijks.
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (21)
 

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 –13 –15 –17 –18 –14 –10 –13  –9  –7 –14
2011  –7  –5  –8 –10 –11 –12 –12 –21 –30 –34 –32 –37
2012 –37 –36 –39 –32 –38 –40 –32 –32 –30 –33 –38 –39
2013 –35 –44 –41 –35 –32 –36

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 –22 –20 –22 –29 –19 –14 –15 –10  –6 –18
2011  –2   0  –6  –7 –11 –18 –17 –38 –52 –59 –60 –63
2012 –64 –60 –64 –52 –61 –65 –51 –52 –44 –45 –57 –64
2013 –58 –63 –61 –53 –45 –53

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  –7 –12 –13 –10 –10  –8 –12  –9  –8 –12
2011 –11  –8  –9 –12 –11  –8  –9 –10 –15 –17 –13 –20
2012 –18 –20 –22 –19 –23 –23 –19 –20 –20 –25 –25 –23
2013 –20 –32 –28 –23 –24 –25

 
1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; netto steekproefaantal is 971 in de maand juni 2013. 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 in mei verder opgelopen 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam 
in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend 
personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WWuitkeringen in 
mei met 2 duizend afnam tot 378 duizend.

Werkloosheid minder sterk gestegen

De werkloosheid is in mei gestegen tot 8,3 procent. Er waren 
9 duizend werklozen meer dan in april. In de afgelopen drie 
maanden kwamen er gemiddeld 15 duizend werklozen per 
maand bij. De sterke toename van de werkloosheid eind 
2012 en begin 2013 is hiermee wat afgevlakt. 

Jeugdwerkloosheid laatste maanden nauwelijks
gestegen

Over de afgelopen drie maanden gezien nam de werkloos
heid onder jongeren vrijwel niet meer toe. In deze periode 
groeide vooral de werkloosheid onder 25 tot 65jarigen. Het 
aantal werklozen van 25 tot 45 jaar steeg gemiddeld met 
7 duizend per maand, het aantal werkloze 45plussers 
maandelijks met 8 duizend. 
In mei kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO
definitie uit op 6,6 procent van de beroepsbevolking; in april 
was dat 6,5 procent.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

Het aantal lopende WWuitkeringen daalde in mei met 
0,5 procent tot 378 duizend. Het aantal aan jongeren tot 
25 jaar verstrekte uitkeringen nam in mei met 7 procent af. 
Aan 55plussers werden net zoals in april juist meer uitkerin
gen verstrekt. Net als in voorgaande maanden deed de 
 daling zich vooral voor bij seizoensgevoelige sectoren als 
landbouw en bouwnijverheid.
In mei werden 44 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en er 
werden 46 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan bijna de 
helft vanwege werkhervatting.

Technische toelichting

Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze 
 beroepsbevolking van het CBS en de werkloosheidsuitkerin
gen (WW) van UWV. 

Werkloosheid 
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 
(nationale definitie werkloze beroepsbevolking). 

Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in 
beeld te brengen wordt uitgegaan van de voor seizoen
invloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden reke
ning met veranderingen in de werkloosheid die zich ieder 
jaar opnieuw voordoen. Zo is het gebruikelijk dat het niet 
voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal werklozen in de 
eerste maanden van het jaar stijgt (bijvoorbeeld vanwege 
aflopende contracten of slechte weersomstandigheden). 
Ook in juli stijgt de werkloosheid doorgaans, waarna in 
 augustus de werkloosheid weer daalt (vooral bij jongeren). 
Dit patroon van seizoeninvloeden hoeft niet in alle jaren 
 precies gelijk te zijn; afwijkingen van het standaardpatroon 
blijven in de cijfers zichtbaar.
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn  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. Om 
deze reden is de gemiddelde maandmutatie over de afge
lopen drie maanden opgenomen in het persbericht.
Gedetailleerde gegevens over de werkloze beroepsbevol
king zijn beschikbaar op StatLine: Werkloze en werkzame 
beroepsbevolking per maand.
Voor internationale vergelijkingen wordt de werkloze 
 beroepsbevolking volgens de richtlijnen van International 
Labour Organization (ILO) gebruikt. Deze omvat alle perso
nen van 15–74 jaar zonder betaald werk, die actief op zoek 
zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn. In mei 2013 
is er een artikel over de verschillen tussen de nationale en 
ILO-definitie verschenen in het tijdschrift Sociaaleconomi
sche trends: Werkloze en werkzame beroepsbevolking: 
twee  afbakeningen.
Gedetailleerde gegevens op basis van de ILO-definitie zijn 
beschikbaar op StatLine: Werkloze en werkzame beroeps
bevolking per maand; internationale definitie.
De meest recente raming voor 2013 van de werkloze 
 beroepsbevolking volgens beide definities door het Centraal 
Planbureau is opgenomen in de Kortetermijnraming juni 
2013.

WW-uitkeringen
UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een 
uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan 
zijn kwijtgeraakt. Het aantal WWuitkeringen heeft betrek
king op ontslagwerkloosheid. Het WWcijfer wordt niet voor 
seizoen gecorrigeerd. Het aantal WWuitkeringen is exclu
sief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillis

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80479NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0955&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80479NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0955&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
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sementen, werktijdverkorting en ‘onwerkbaar’ weer. De be
langrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn 
werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkerings
duur. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4week
se en 5weekse verslagperioden. In 2013 zijn januari, mei, 
augustus en oktober 5weekse verslagperioden.

Op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits 
 Arbeidsmarkt te downloaden, waarin naast uitgebreide infor
matie over het aantal bij UWV geregistreerde nietwerkende 
werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn opgenomen 
m.b.t. het aantal ingediende vacatures, ontslagaanvragen 
en vergunningen en WWuitkeringen.

Werkloze beroepsbevolking1) (20)
 

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

x 1 000

2003 332 369 384 373 378 426 423 397 422 409 430 412
2004 470 491 504 484 474 508 492 452 457 457 471 451
2005 493 514 522 490 484 506 501 462 465 454 464 427
2006 460 473 465 422 415 413 420 363 376 380 384 346
2007 389 407 393 346 348 353 364 305 307 312 312 286
2008 324 336 327 302 299 311 315 264 278 278 287 279
2009 324 354 354 360 363 385 412 370 389 395 417 404
2010 456 478 468 437 432 441 449 386 396 394 403 373
2011 409 430 415 392 401 400 447 392 427 444 448 427
2012 480 490 482 490 485 498 544 483 508 529 547 543
2013 608 638 661 650 654

Verandering t.o.v. een jaar eerder

2004 138 121 120 112  96  82  69  55  35  48  41  40
2005  23  24  18   5   9  –2   9  10   8  –2  –7 –24
2006 –34 –41 –57 –67 –69 –93 –81 –98 –88 –75 –80 –81
2007 –71 –66 –71 –76 –67 –61 –56 –58 –69 –68 –72 –61
2008 –65 –71 –66 –44 –48 –42 –49 –41 –30 –34 –25  –6
2009   0  18  27  58  64  74  97 105 111 118 130 125
2010 132 124 114  77  69  56  37  17   7  –2 –14 –31
2011 –47 –48 –53 –45 –31 –41  –2   6  31  50  44  54
2012  71  60  67  98  84  98  97  91  82  86  99 116
2013 128 148 179 160 169

Na verwijdering van seizoeninvloeden

2003 326 333 352 379 390 399 406 413 419 430 437 453
2004 468 467 476 487 489 484 478 472 461 475 479 490
2005 489 490 490 490 493 483 486 483 475 473 472 466
2006 457 449 436 424 422 396 399 385 384 392 390 383
2007 382 380 367 349 351 340 343 331 320 322 318 321
2008 316 308 300 304 303 298 293 290 291 288 292 310
2009 315 325 328 358 366 373 389 397 404 409 423 435
2010 448 452 446 436 435 430 426 414 412 410 409 401
2011 398 400 395 392 400 392 413 421 438 455 455 456
2012 468 463 465 489 489 495 510 514 519 536 552 571
2013 592 613 643 650 659

 
1) Werkloze beroepsbevolking van 15–64 jaar.

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2010 = 100 (02)
 

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar
 

incl. BTW excl. BTW
          

2008 104,0 104,2 104,7 106,8 104,9 104,0 104,2 104,7 106,8 104,9
2009 105,6 105,0 104,3 102,0 104,2 105,6 105,0 104,3 102,0 104,2
2010  99,8 100,2  99,1 100,8 100,0  99,8 100,2  99,1 100,8 100,0
2011  98,8  99,4  98,8  98,3  98,8  98,8  99,4  98,8  98,3  98,8
2012  94,2  96,2*  93,6*  94,0*  94,5*  94,2  96,2*  93,6*  92,5*  94,1
2013  96,2*  94,6*

 
De prijsindexreeksen zijn gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld.
De ten opzichte van de vorige publicatie gewijzigde cijfers zijn cursief aangegeven.


