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Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economi-

sche groei in 2016 
 

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is 

noodzakelijk, omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de brondata ver-

betert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers 

(bedrijven) en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal.  

In dit overzicht worden de bijstellingen geschetst voor de jaar-op-jaar-

ontwikkelingen van de economische groei in 2016. 

 

I Kwartaalramingen economische groei 

 

Economische groei eerste kwartaal 2016 
Eerste raming, 13-5-2016:  1,4 procent 

Tweede raming, 24-6-2016: 1,5 procent 

Bijstelling bbp-raming: +0,1 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het eerste 

kwartaal van 2016 kwam uit op 1,5 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming 0,1 procentpunt opwaarts 

bijgesteld. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen:  

 Inzet van geactualiseerde of recent verkregen nieuwe brondata 

heeft geleid tot een hogere groei van de productie van de 

bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening en een lagere 

groei van de financiële instellingen.  

 Inzet van recent verkregen nieuwe brondata heeft geleid tot een 

opwaartse aanpassing van het groeicijfer van de consumptieve 

bestedingen door huishoudens. De grootste bijstellingen zijn 

doorgevoerd op de posten vervoermiddelen, horecadiensten en 

het grensoverschrijdend toeristenverkeer. 

 Door de inzet van recent verkregen nieuwe brondata is de groei 

van de overheidsconsumptie neerwaarts bijgesteld.   

 De aan de bouw gerelateerde investeringen zijn in evenredig-

heid vastgesteld, waardoor de groei van de totale investeringen 

iets hoger uitvalt dan eerder was geraamd. 

 Inzet van brondata die bij de eerste raming niet beschikbaar 

was heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van het handels-

saldo goederen en diensten. 

 

Derde raming, 24-3-2017: 1,5 procent 

Bijstelling bbp-raming: 0,0 procentpunt 
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Toelichting: Ten opzichte van de tweede raming is de bbp-groei bij de 

derde raming ongewijzigd gebleven. 

 

Economische groei tweede kwartaal 2016 
Eerste raming, 12-8-2016:  2,3 procent 

Tweede raming, 23-9-2016: 2,3 procent 

 

Bijstelling bbp-raming: 0,0 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het tweede 

kwartaal van 2016 kwam uit op 2,3 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming ongewijzigd gebleven.  

 

Derde raming, 24-3-2017: 2,3 procent 

Bijstelling bbp-raming: 0,0 procentpunt 

 

Toelichting: Ten opzichte van de tweede raming is de bbp-groei bij de 

derde raming ongewijzigd gebleven. 

 

   

Economische groei derde kwartaal 2016 
Eerste raming, 15-11-2016:  2,4 procent 

Tweede raming, 23-12-2016: 2,4 procent 

 

Bijstelling bbp-raming: 0,0 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het derde 

kwartaal van 2016 kwam uit op 2,4 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming ongewijzigd gebleven.  

 

Derde raming, 24-3-2017: 2,5 procent 

Bijstelling bbp-raming: 0,1 procentpunt 

 

Toelichting: Ten opzichte van de tweede raming is de bbp-groei bij de 

derde raming met 0,1 procentpunt opwaarts bijgesteld. De bijstelling 

wordt voor een belangrijk deel verklaard door een hogere groei van de 

overheidsconsumptie. 
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Economische groei vierde kwartaal 2016 
Eerste raming, 14-2-2017:  2,3 procent 

Tweede raming, 24-3-2017: 2,5 procent 

 

Bijstelling bbp-raming: 0,2 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het vierde 

kwartaal van 2016 kwam uit op 2,5 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming met 0,2 procentpunt opwaarts 

bijgesteld. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen:  

 Inzet van geactualiseerde of recent verkregen nieuwe brondata 

heeft geleid tot een hogere groei van de productie van de indu-

strie, de informatie en communicatie, de bouwnijverheid en de 

zakelijke dienstverlening en een lagere groei van de financiële 

instellingen.  

 Inzet van recent verkregen nieuwe brondata heeft geleid tot een 

opwaartse aanpassing van het groeicijfer van de consumptieve 

bestedingen door de overheid. 

 De aan de bouw gerelateerde investeringen zijn in evenredig-

heid vastgesteld, waardoor de krimp van de totale investerin-

gen lager uitvalt dan eerder was geraamd. 

 

 

 

II Jaarramingen van de economische groei  

 

Economische groei 2016  
Eerste raming, 14-2-2017: 2,1 procent  

Tweede raming, 24-3-2017: 2,2 procent  

Bijstelling bbp-raming: +0,1 procentpunt  

 

Toelichting: Bij de publicatie van de tweede raming van het vierde kwartaal 

wordt de tweede jaarraming gemaakt op basis van de kwartaalramingen. Deze 

tweede raming van de economische groei voor 2016 komt uit op 2,2 procent. 

Ten opzichte van de eerste raming is de bbp-groei bij de tweede raming 0,1 

procent opwaarts bijgesteld. De bijstelling wordt voor een belangrijk deel 

verklaard door een hogere groei van de overheidsconsumptie. 


