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Industrie verwacht daling van 

investeringen in 2019 

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019      
7 procent minder te investeren dan in 2018. 
Daarnaast verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 
procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017. 
Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse 
enquête over investeringsverwachtingen onder 
bedrijven in de industrie. 

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa 
die de ondernemers in 2019 in gebruik zullen 
nemen, zoals gebouwen, fabrieken, machines, 
vervoermiddelen en computers. Hoewel de 
verwachtingen van producenten voor volgend jaar 
dalen, zijn de verwachtingen voor dit jaar nog 
positiever dan in de voorjaarsenquête. Bij die meting 
verwachtten ondernemers in de industrie nog 25 
procent meer te investeren in 2018 dan in 2017. 

In 2017 hadden producenten bijna 8,7 miljard euro 
geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dat is bijna 9 
procent meer dan in 2016. Daarmee is de laatste 
verwachtingspeiling van 2017 (toename van 19 
procent t.o.v. 2016) hoger dan de uiteindelijke 
realisatie. De verwachtingen lagen vanaf 2015 altijd 
iets boven de realisaties. Dit kwam voornamelijk 
door investeringen die later dan gepland gereed 
waren, of ten opzichte van de planning werden 
doorgeschoven naar een later moment. lees verder 

 

Minder industrieel afval naar China 

De export van industriële producten naar China was 
in de eerste acht maanden van 2018 goed voor bijna 
4,8 miljard euro. Dat is 860 miljoen euro (15 procent) 
minder dan in dezelfde periode van 2017. De afname 
wordt deels verklaard doordat China minder 
industrieel afval importeert. Dit meldt het CBS op 
basis van de nieuwste handelsgegevens.  

De afname doorbreekt een langdurige trend van 
toenemende export van Nederlandse goederen naar 
China. De exportwaarde van die goederen bedroeg 
in 2017 een kleine 9 miljard euro. Het Chinese 
aandeel in de goederenexport liep op van 0,9 
procent in 2002 naar 3,4 procent in 2017. In de 
eerste 8 maanden van 2018 nam het belang van 
China af met 0,8 procentpunt tot 2,6 procent. De 
lagere export naar China gaat samen met een 
toename van de totale export van goederen van 
Nederlandse makelij van 4 procent. 

60 procent minder afval 

De daling van de export zit deels in een afname van 
de export van industrieel afval. De export van 
Nederlands industrieel afval bedroeg in januari tot 
en met augustus 2017 nog 830 miljoen euro. Een 
jaar later was dit nog 340 miljoen euro, een afname 
van 490 miljoen euro (60 procent). De export naar 
China van mineraal afval, metaalafval, papierafval en 
plastic is in 2018 nog goed voor 7 procent van de 
totale industriële export naar dat land. 

Babymelkpoeder staat op 1 

Babymelkpoeder is in 2018 het belangrijkste 
exportproduct naar China. Tot en met augustus dit 
jaar ging er voor bijna 700 miljoen euro aan 
babymelkpoeder naar China, dat is 16 procent meer 
dan een jaar eerder. lees verder 

 

Producentenvertrouwen neemt toe 

Het producentenvertrouwen industrie steeg in 
november 2018. Het vertrouwen ging van 5,9 in 
oktober naar 7,2 in november, maakt het CBS 
bekend. Producenten waren vooral positiever over 
de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed 
product. 

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van 
de afgelopen twintig jaar (0,9). Het vertrouwen van 
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de ondernemers bereikte in februari 2018 de 
hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste 
waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief 
gestemde ondernemers de overhand. lees verder 

 

Conjunctuurenquête Nederland; 
regio, maand november 2018 

Er zijn actuele maandcijfers van de 
Conjunctuurenquête verschenen. De data van 
november 2018 zijn toegevoegd. Via de bijgevoegde 
link kunt u rechtstreeks naar de overzichten van de 
maandgegevens. 

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 

 

Maandcijfers oktober 2018 van 
productie en omzet in de industrie 

Op 10 december 2018 zijn actuele maandcijfers 
verschenen van de productie en de omzet in de 
industrie. De data van oktober 2018 zijn toegevoegd. 

Via de bijgevoegde link kunt u rechtstreeks naar de 
overzichten van de nieuwste cijfers van de omzet 
(2015=100). 

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en 
index, 2015=100 

In 2018 is  overgestapt van referentiejaar 2010 naar 
2015 (2015=100) en worden de wegingsfactoren 
geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2015. 

Met ingang van verslagmaand oktober 2018 worden 
de productiecijfers van de industrie gepubliceerd 
met basisjaar 2015 (voorheen 2010 =100). Ook zijn 
er aanpassingen in de methode doorgevoerd. 
Hierdoor kunnen de in dit nieuwsbericht 
gepubliceerde uitkomsten verschillen met de 
uitkomsten zoals ze op basis van het basisjaar 
2010=100 zijn gepubliceerd. 

 

Afzetprijzen industrie ruim 5 

procent hoger in oktober 

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren 
in oktober 5,3 procent hoger dan in oktober 2017, 

meldt het CBS. De prijsstijging is groter dan een 
maand eerder. Toen waren de producten van de 
industrie 4,7 procent duurder dan een jaar eerder. 

De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als 
inflatie-indicatoren opgenomen in het 
prijzendashboard. 

Prijsstijging olie kleiner 

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie 
hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van 
ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie 
waren in oktober bijna 35 procent duurder dan in 
oktober 2017. In september was de prijsstijging ruim 
29 procent. 

Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs 
over het algemeen samen met de olieprijs. De 
afzetprijzen van de chemische industrie waren in 
oktober ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder. 
De prijsstijging in september was 8 procent. 

Ook de prijzen van de auto-, de elektrotechnische, 
de kunststof- en rubber-, de machine-, de 
metaalproducten-, en de voedingsmiddelenindustrie 
lagen hoger dan in oktober 2017. lees verder 

 

Industrie in de schijnwerper 

Via onderstaande link vindt u meer informatie over 
de industrie. 

In de schijnwerper 

 

 

Agenda toekomstige publicaties 

Via de bovenstaande link kunt u naar de agenda van 

de toekomstige publicaties. 
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