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Meer investeringen in oktober
In oktober was het volume van de investeringen in
materiële vaste activa 7,4 procent groter dan in
oktober 2017, meldt het CBS. In woningen,
gebouwen en machines is opnieuw meer
geïnvesteerd dan een jaar eerder.
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.
Oktober 2018 heeft een werkdag meer dan oktober
2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de
condities voor de investeringen in december minder
gunstig dan in oktober.
lees verder

Niet-financiële bedrijven boeken
recordwinst
De brutowinst voor belasting van niet-financiële
bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2018 uit
op 67,2 miljard euro. Dat was 4,7 miljard euro meer
dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het
hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in
1999. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
De cijfers over de brutowinst voor belasting zijn niet
gecorrigeerd voor seizoeneffecten. In het tweede
kwartaal is de winst doorgaans lager omdat in dat
kwartaal vakantiegelden worden uitbetaald.
Meer winsten van buitenlandse dochters

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de
operationele winst plus het inkomen uit vermogen,
zoals renteopbrengsten, dividenden en winsten van
dochtermaatschappijen, minus de betaalde rente en
enkele betalingen aan de overheid, onder meer in
verband met de aardgaswinning en erfpacht. De
stijging van de winst ten opzichte van een jaar
eerder kwam deels door een toename van
ontvangen dividenden en winsten van
dochtermaatschappijen met 2,1 miljard euro. Deze
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toename komt geheel op het conto van de winst van
buitenlandse dochters, die 2,7 miljard euro hoger
was dan in het derde kwartaal van 2017. lees verder

Personeelstekort loopt in alle regio’s
op
In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van
de bedrijven last van een tekort aan personeel. In
het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging
dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven. In
Oost-Nederland en in het noorden van NoordHolland lagen die percentages hoger. De krapte was
het grootst in de regio Zaanstreek (36 procent) en
het kleinst in Flevoland (16 procent). Dit meldt het
CBS naar aanleiding van de publicatie De regionale
economie 2017, op basis van regionale cijfers van de
Conjunctuurenquête Nederland.
Aan het begin van 2016 waren er nog amper
bedrijven die aangaven dat ze last hadden van
personeelstekorten in Nederland, met percentages
die in vrijwel alle regio’s onder de 10 lagen. Het
gemiddelde voor Nederland was bijna 5 procent.
Alleen in de regio Alkmaar en omgeving had meer
dan 10 procent van de bedrijven last van een tekort
aan personeel. De krapte nam sindsdien snel toe in
alle regio’s. lees verder
Direct naar de publicatie kan via de link:
De Regionale economie 2017

Producentenvertrouwen neemt
opnieuw toe
Het producentenvertrouwen industrie steeg in
december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in
november naar 7,5 in december, maakt het CBS
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bekend. Producenten waren positiever over de
verwachte bedrijvigheid.
Gemiddeld kwam het producentenvertrouwen in
2018 uit op 7,9. Dat is het hoogste jaargemiddelde
sinds de start van de enquête in 1985.
Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9.
Het vertrouwen van 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 december 2018
Er zijn actuele maandcijfers van de
Conjunctuurenquête verschenen. De data van
december 2018 zijn toegevoegd. Via de bijgevoegde
link kunt u rechtstreeks naar de overzichten van de
maandgegevens.
Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Maandcijfers november 2018 van
productie en omzet in de industrie
Op 9 januari 2019 zijn actuele maandcijfers
verschenen van de productie en de omzet in de
industrie. De data van november 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

Afzetprijzen industrie bijna 3
procent hoger
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren
in november 2,7 procent hoger dan in november
2017, meldt het CBS. De prijsstijging is kleiner dan
een maand eerder. Toen waren de producten van de
industrie 5,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijsstijging olie kleiner

In november 2018 kostte een vat ruwe North Sea
Brent olie 58 euro. Dat is ruim 8 procent meer dan
een jaar eerder. In oktober was de prijs voor een vat
ruwe olie ruim 70 euro, ruim 43 procent hoger dan
in oktober 2017.
De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie
hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van
ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie
waren in november bijna 9 procent duurder dan in
november 2017. In oktober was de prijsstijging bijna
35 procent.
Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs
over het algemeen samen met de olieprijs. De
afzetprijzen van de chemische industrie waren in
november 6 procent hoger dan een jaar eerder. De
prijsstijging in oktober was ruim 7 procent.
Ook de prijzen van de auto-, de elektrotechnische,
de machine-, de kunststof- en rubber-, de
metaalproducten- en de voedingsmiddelenindustrie
lagen hoger dan in november 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.

Colofon
Team Industrie-, Energie- en Bouwstatistieken Sector EBD
Contact industrie@cbs.nl
www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs
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