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Productie industrie bijna 7 procent 

lager in september 

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse 

industrie was in september 6,8 procent lager dan in 

september 2019. Na drie maanden waarin de krimp 

steeds kleiner werd, was is er in september weer een 

grotere daling van de productie. Het vertrouwen van 

industriële ondernemers was in oktober voor het 

eerst na vijf maanden negatiever dan een maand 

eerder.  

In merendeel branches industrie krimp 

Bijna twee derde van alle bedrijfsklassen in de 

industrie produceerden in september opnieuw 

minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In 

het merendeel van die branches was de krimp ook 

groter dan een maand eerder. Van de acht grootste 

bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de 

productie van de branche reparatie en installatie van 

machines het sterkst. Daarentegen produceerde een 

belangrijke branche als de chemie voor de derde 

maand op rij meer dan een jaar eerder. Lees verder 

 

Ondernemers verwachten meer 

omzet en minder investeringen in 

2021 

Ondernemers verwachten in 2021 voor het eerst 

sinds 2013 minder te investeren dan in het lopende 

jaar, maar een meerderheid voorziet een toename in 

de omzet en de personeelssterkte. Dit optimisme is 

echter minder dan in voorgaande jaren. Voor de 

verwachtingen voor het vierde kwartaal overheerst 

het pessimisme.         

Wel is het ondernemersvertrouwen toegenomen 

door hogere omzetten en een gunstiger economisch 

klimaat in het derde kwartaal. Dit melden het CBS, 

KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-

Nederland en VNO-NCW op basis van de 

Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor 

dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, 

grotendeels voorafgaand aan de aangescherpte 

coronamaatregelen. 

Ondernemersvertrouwen in vierde kwartaal 

negatief 

Het ondernemersvertrouwen bereikte in het tweede 

kwartaal van 2020 het dieptepunt sinds de start van 

de meting eind 2008. Het vertrouwen voor het 

vierde kwartaal is voorafgaand aan de gedeeltelijke 

lockdown begin oktober en na een toename in het 

derde kwartaal, verder teruggeveerd tot -4,0. De 

stemmingsindicator is voor ongeveer twee derde 

opgebouwd uit oordelen over de resultaten in het 

derde kwartaal ten opzichte van het tweede 

kwartaal. De toename van het ondernemers-

vertrouwen in het vierde kwartaal wordt veroorzaakt 

door hogere omzetten en een gunstiger economisch 

klimaat in het derde kwartaal. Verwachtingen voor 

het lopende kwartaal die ondernemers begin 

oktober hebben uitgesproken zijn juist 

pessimistischer dan vorig kwartaal. Lees verder 

 

Economisch beeld minder negatief 

half november 

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok 

van het CBS is in november minder negatief. De 

economie ligt nog wel diep in een fase van 

laagconjunctuur.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/productie-industrie-bijna-7-procent-lager-in-september
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/ondernemers-verwachten-meer-omzet-en-minder-investeringen-in-2021
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In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke 

economische informatie samen die het CBS tijdens 

de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal 

heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens 

de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch 

beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle 

huishoudens, bedrijven of regio’s. Lees verder 

 

Minder faillissementen in oktober 

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor 

zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in 

oktober 12 bedrijven minder failliet verklaard dan in 

september. Het aantal uitgesproken faillissementen 

ligt op een opvallend laag niveau. 

Laagste aantal faillissementen in ruim 21 jaar 

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde 

faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en 

stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal 

uitgesproken faillissementen piekte met 816 in 

mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen 

tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de 

trend tot juli 2020 redelijk vlak. Sindsdien is de 

trend dalend en in oktober bereikte het aantal 

faillissementen het laagste niveau na augustus 

1999. 

Week 45: 53 faillissementen 

Het aantal faillissementen van bedrijven en 

instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 45 

(2-8 november) kwam uit op 53. Dat waren er 19 

meer dan in week 44. Daarnaast zijn 11 eenmans-

zaken failliet verklaard, 5 meer dan een week 

eerder. In de eerste 45 weken van 2020 zijn 2.869 

bedrijven en instellingen (inclusief eenmans-

zaken) failliet verklaard. Dat zijn er 373 minder 

dan in dezelfde periode van 2019. Lees verder  

 

Economie veert deels terug met 

groei van 7,7 procent in derde 

kwartaal 2020 

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het 

tweede kwartaal van 2020 is volgens de eerste 

berekening van het CBS het bruto binnenlands 

product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 

7,7 procent toegenomen ten opzichte van een 

kwartaal eerder. Deze groei, de grootste ooit, is voor 

meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk 

gestegen consumptie door huishoudens. Verder 

namen ook de overheidsconsumptie, het 

handelssaldo en de investeringen toe. Lees verder 
. 

 

Impact corona op Nederlandse 

economie minder sterk dan 

gemiddeld in de EU 

Ondanks het sterke economische herstel in het 

derde kwartaal van 2020 lag het Nederlandse bbp 

nog 3 procent onder het niveau van eind 2019. In 

veel andere landen is de economische impact van 

het coronavirus groter. De economie van de EU is 

met 4 procent gekrompen in vergelijking met eind 

2019. 

In het eerste kwartaal van 2020 leidde het begin van 

de coronapandemie in Nederland tot een 

economische krimp van 1,5 procent. Vervolgens 

kromp de economie in het tweede kwartaal met 8,5 

procent historisch sterk, waarop in het derde 

kwartaal een herstel van 7,7 procent volgde. In veel 

andere landen in de Europese Unie, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten was er sprake van 

een soortgelijk groeipad: een bescheiden krimp in 

het eerste kwartaal, gevolgd door een uitzonderlijke 

klap in het tweede kwartaal en een even uitzonder-

lijk herstel in het derde kwartaal. Lees verder 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/economisch-beeld-minder-negatief-half-november
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/minder-faillissementen-in-oktober
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/economie-veert-deels-terug-met-groei-van-7-7-procent-in-derde-kwartaal-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/impact-corona-op-nederlandse-economie-minder-sterk-dan-gemiddeld-in-de-eu
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Team Industrie-, Energie- en Bouwstatistieken Sector EBD  

Contact industrie@cbs.nl 

www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 

 

Maandcijfers september en het 

derde kwartaal van 2020 van 

productie en omzet in de industrie 

Op 9 november 2020 zijn actuele maandcijfers 

verschenen van de productie en de omzet in de 

industrie. De data van september 2020 en het derde 

kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Via de 

bijgevoegde link kunt u rechtstreeks naar de 

overzichten van de nieuwste cijfers. 

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en 

index, 2015=100 

 

Conjunctuurenquête Nederland; 

regio, maand oktober 2020 

Er zijn actuele maandcijfers van de Conjunctuur-

enquête verschenen. De data van oktober 2020 zijn 

toegevoegd. Via de bijgevoegde link kunt u recht-

streeks naar de overzichten van de maandgegevens.    

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 

 

Industrie in de schijnwerper 

Via In de schijnwerper vindt u meer informatie over 
de industrie.      

Via Agenda toekomstige publicaties ziet u een 

overzicht van de publicaties die de aankomende 

weken zullen verschijnen.   

mailto:industrie@cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/www.cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83838NED/table?dl=44E00
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83838NED/table?dl=44E00
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81238NED/table?dl=44E02
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/industrie-en-energie
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning

