
Zigzag scheurlijn

Volgorde kleuren

CBS Gra�eken
Specificaties CBS-stijl

- Maximale breedte van een grafiek (zie ook de templates van de boeken):
 Bij A4 boeken: 168 mm (volledige zetbreedte)
 Bij B5 boeken: 139,5 mm (volledige zetbreedte) 
 Bij etalageboekjes: 186 mm (volledige zetbreedte)
 Bij Statistisch Jaarboek: 186 mm (volledige zetbreedte).
- Titel van de grafiek in Soho Medium, 9,25 pt, letterspatie +5 (zie typogram)
- Tekst op de x- en y-as in Akko Light, 6,5 pt, letterspatie +12 (zie typogram)
- De afleeslijnen die de verdeling van de grafiek aanduiden zijn 0,25 pt (60% zwart).
- Witte outline tussen de gekleurde vlakken: 0,75 pt. Let op: per grafieksoort 
 staat met magenta instructies aangegeven welke specificaties hiervoor gelden.
- Gebruik voor grafieken alleen de heldere kleuren van het aanvullende kleurenpakket.  
 Gebruik geen percentages.
- Staaf- en taartgrafieken hebben een vaste volgorde van de kleuren zodat er elke keer 
 2 contrastrijke kleuren naast elkaar staan voor een optimale leesbaarheid.
- Er zijn 2 mogelijkheden voor het kiezen van de kleurenvolgorde: de koele- of de   
 warme kleurenreeks (is de omgekeerde volgorde). Zie hiernaast.
- Plaats  het grijze vlak (12% zwart) op de as van de categorie-schaal. Het grijze vlak 
 heeft 2 ronde hoeken (1 mm) en wordt gescheiden van de grafiek door een 
 donkergrijze scheidingslijn van 1,5 pt (60% zwart). 
- Het beeldmerk wordt linksonder in het grijze vlak geplaatst (55% zwart). 
 Wanneer er geen grijs vlak is zoals bij de taartgrafieken, wordt het beeldmerk 
 toegevoegd aan de legenda.
- Plaats de legenda onder de grafiek. Alleen bij smalle grafieken en taartgrafieken mogen 
  ze ook rechts geplaatst worden.
- Als de waarde vanaf 0 een grote sprong maakt kan dat aangegeven worden d.m. v. 
 een zigzag scheurlijn. Zie hiernaast.
- In de grafiekkop staat tussen het cijfer en de tekst een EM spatie.

Let op: in dit bestand zit in een aparte laag met instructies (magenta). Deze instructies bevatten 
specificaties per grafieksoort maar ook maten voor bepaalde afstanden van elementen.
Deze laag is aan/uit te zetten en is niet bedoeld om te drukken.
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1.2.1 Titel van de gra�ek

Afstand grafiek tot waarden is 10% van de diameter

Binnenring is 40% van de diameter van de buitenste diameter

6 mm

2 mm

5 mm
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1.2.2 Titel van de gra�ek

Combinatie van 2 grafieken.

De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

6 mm
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1.2.3 Titel van de gra�ek

Let op: Verwijder de outlines om de staven niet maar zet de lijndikte op 0.

Zorg dat de ruimte tussen de staafjes minimaal 0,75 pt is. Dit moet handmatig worden 

gedaan door bij de grafiek opties bij ‘Bar Width’ het percentage aan te passen zodat 

er voldoende witruimte tussen de staven komt.

De staven zijn minimaal 2 mm dik. Maak de grafiek hoger bij veel staven.

6 mm

6 mm
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1.2.4 Titel van de gra�ek
 over 2 regels

Let op: De staven hebben een outline aan de buitenzijde

Bij titel over 2 regels handmatig een tab zetten zodat de tekst uitgelijnd staat.

6 mm

6 mm
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1.2.5 Titel van de gra�ek
 Engelse titel van de gra�ek

Let op: Verwijder de outlines om de staven niet maar zet de lijndikte op 0.

Zorg dat de ruimte tussen de staafjes minimaal 0,75 pt is. Dit moet handmatig worden 

gedaan door bij de grafiek opties bij ‘Bar Width’ het percentage aan te passen zodat 

er voldoende witruimte tussen de staven komt.

De staven zijn minimaal 2 mm dik. Maak de grafiek hoger bij veel staven.

Vanwege de verschoven nullijn komt hier geen grijs vlak onder de labels. De nullijn is 

1,5 pt. De lijn naast de labels is 0,25 pt.

6 mm

6 mm
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1.2.6 Titel van de gra�ek

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn 

aan de buitenzijde van het vlak.

hoogte logo: 5 mm

4 mm

4 mm

2 mm
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1.2.7 Titel van de gra�ek

Combinatie van 2 grafieken. Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar 

zet de witte outline lijn aan de buitenzijde van het vlak. 

Vanwege de verschoven nullijn komt hier geen grijs vlak onder de labels. De nullijn 

is 1,5 pt. De lijn boven de labels is 0,25 pt.

6 mm
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1.2.8 Titel van de gra�ek

Combinatie van 2 grafieken.

Hier is de lijn in de donkerste kleur gekozen die het best contrasteert met de lichte 

kleur van de staven. Groen contrasteert beter dan lichtblauw.

Dubbelzijdige as met aan de rechterzijde een voorbeeld van een zigzag scheurlijn

4 mm
2 mm

4 mm
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1.2.9 Titel van de gra�ek 

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn aan de 

buitenzijde van het vlak.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

4 mm

2 mm
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1.2.10 Titel van de gra�ek 

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn aan de 

buitenzijde van het vlak.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

4 mm
2 mm

4 mm
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1.2.11 Titel van de gra�ek

Gekleurde grafieklijnen 1,5 pt met rechte hoeken op de uiteinden van de lijn.

Volgorde kleuren bepalen op rechterkant van de grafiek 

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.
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2 mm

2 mm
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1.2.12 Titel van de gra�ek

Gekleurde grafieklijnen 1,5 pt met rechte hoeken op de uiteinden van de lijn.

Kleurvolgorde bepalen op rechterkant van de grafiek.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

De vrije ruimte links en rechts van de grafieklijnen is maximaal 5,5 mm.

De ruimte tussen twee labels is maximaal 25 mm

6 mm

6 mm
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1.2.13 Titel van de gra�ek

Gekleurde grafieklijnen 1,5 pt met rechte hoeken op de uiteinden van de lijn.

Stippellijnen met 2pt lange stippels. Pijltje bij ‘Prognose’ komt uit Akko-font.

Kleurvolgorde bepalen op positie aan rechterkant van de grafiek.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

De vrije ruimte links en rechts van de grafieklijnen is maximaal 5,5 mm

6 mm

6 mm
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1.2.14 Titel van de gra�ek

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn 

aan de buitenzijde van het vlak.

De breedte van de staven is maximaal 12 mm.

Bij een smalle grafiek (smaller dan 2/3 van de tekstkolom van het boek) staat 

de legenda ernaast.

4 mm 4 mm
2 mm

2 mm
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1.2.15 Titel van de gra�ek 

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn aan de buitenzijde 

van het vlak.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, hangend aan 

de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

Een gestapelde staafgrafiek is het best leesbaar met staven met een dikte van 5 tot 12 mm.

4 mm

2 mm



Zigzag scheurlijn

Volgorde kleuren

CBS Gra�eken
checklist

1  Maximale breedte van een grafiek:
 A4 boeken: 168 mm (volle zetbreedte) of 133 mm (tekstkolom)
 B5 boeken: 139 mm (volle zetbreedte) of 121 mm (tekstkolom) 
 Etalageboekjes: 186 mm (volle zetbr) of 91 mm (tekstkolom)
2  Maximale hoogte van een grafiek:
 A4 boeken: 248 mm / B5 boeken: 203 mm / Etalage: 128 mm 
3 Dikte staven minimaal 2 mm, maximaal 12 mm
4  De lange lijnen van de eenheden zijn 0,25 pt (60% zwart). Afstand tussen lijnen 
 minimaal 5 mm, maximaal 15 mm. 
5  Afstand hartlijnen labels minimaal 5mm, maximaal 25 mm. De korte lijntjes zijn 0,5pt dik 
 en 1,5mm lang
6  Witte outline tussen gekleurde vlakken gestapelde staaf- en area-grafiek is 0,75 pt 
 en staat aan buitenkant van de vlakken 
7  De grafieken staan in de heldere kleuren van het aanvullende kleurenpallet. 
 Geen percentages daarvan. In de goede volgorde
8  De kleurvolgorde van een lijngrafiek wordt in principe bepaald door de positie van de 
 lijnen aan de rechterkant van de grafiek
9  Kleurvolgorde meerregelige legenda: van boven naar beneden en van links naar rechts
10  Het grijze vlak (12% zwart) staat op de as van de categorie-schaal. Het heeft 
 2 ronde hoeken (1 mm). De donkergrijze scheidingslijn is 1,5 pt (60% zwart). 
11  Het beeldmerk (5 mm hoog) staat linksonder in het grijze vlak (55% zwart). 
 Wanneer er geen grijs vlak is zoals bij de taartgrafieken, staat het beeldmerk
 onder de legenda.
12  De legenda staat onder de grafiek. Bij smalle grafieken en taartgrafieken 
 (≤ 2/3 tekstkolom) mogen ze er rechts naast staan.
13  Als de waarde vanaf 0 een grote sprong maakt wordt dat aangegeven 
 door een zigzag scheurlijn. Zie hiernaast.
14  Titel van de grafiek in Soho Medium, 9,25 pt, letterspatie +5
15 In de grafiekkop staat tussen cijfer en tekst een EM spatie. Diekunje kopiërenuit Indesign
16  Tekst op de x- en y-as in Akko Light, 6,5 pt, letterspatie +12 


