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Meer recente gegevens

Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze 
databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt 
daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn 
geactualiseerd.
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1. Inkomen en bestedingen

Consumentenconjunctuuronderzoek 1)  (26)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
-

Index van consumentenvertrouwen2)

2003 -36 -39 -38 -38 -36 -36 -40 -33 -33 -33 -30 -29

2004 -32 -24 -27 -26 -28 -25 -21 -19 -21 -24 -26 -29

2005 -26 -23 -22 -16 -22 -26 -23 -27 -26 -22 -19 -16

2006 -14 -14 -9 -6 -3 5 2 4 7 8 6 8

2007 13 11 10 12 13 17 14 14 0 -1 -3 -3

2008 -5 -10 -10 -12 -17 -21 -32 -27 -23 -26 -29 -28

2009 -30 -30 -34 -28 -23 -24 -24 -16 -16 -19 -14 -11

2010 -10 -13 -13 -15 -17 -18 -14 -10 -13 -9 -7 -14

2011 -7 -5 -8 -10 -11 -12 -12 -21 -30 -34 -32 -37

2012 -37 -36 -39 -32 -38 -40 -32 -32 -30 -33 -38 -39

2013 -35 -44 -41 -35 -32 -36 -38

Index van het economisch klimaat2)

2003 -62 -66 -67 -64 -58 -56 -64 -49 -49 -50 -41 -41

2004 -46 -31 -35 -35 -39 -32 -26 -22 -23 -29 -31 -37

2005 -35 -25 -20 -10 -22 -30 -28 -32 -29 -20 -15 -9

2006 -8 -8 -1 6 9 22 15 18 22 26 22 22

2007 28 24 21 22 22 29 22 22 -4 -3 -7 -3

2008 -13 -23 -22 -25 -35 -40 -58 -50 -44 -49 -52 -56

2009 -61 -61 -68 -53 -42 -47 -47 -32 -30 -40 -25 -19

2010 -20 -23 -22 -20 -22 -29 -19 -14 -15 -10 -6 -18

2011 -2 0 -6 -7 -11 -18 -17 -38 -52 -59 -60 -63

2012 -64 -60 -64 -52 -61 -65 -51 -52 -44 -45 -57 -64

2013 -58 -63 -61 -53 -45 -53 -57

Index van de koopbereidheid2)

2003 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -24 -23 -23 -22 -22 -20

2004 -23 -20 -22 -20 -20 -19 -19 -17 -19 -22 -22 -25

2005 -21 -22 -23 -20 -22 -23 -20 -24 -25 -24 -21 -20

2006 -18 -17 -15 -13 -11 -7 -6 -6 -3 -3 -5 -2

2007 3 1 3 6 6 9 8 9 2 0 0 -2

2008 0 -1 -2 -3 -5 -8 -15 -11 -9 -11 -13 -10

2009 -9 -9 -11 -11 -10 -9 -8 -6 -7 -5 -6 -6

2010 -4 -7 -7 -12 -13 -10 -10 -8 -12 -9 -8 -12

2011 -11 -8 -9 -12 -11 -8 -9 -10 -15 -17 -13 -20

2012 -18 -20 -22 -19 -23 -23 -19 -20 -20 -25 -25 -23

2013 -20 -32 -28 -23 -24 -25 -25
-
1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; netto steekproefaantal is 912 in de maand juli 2013. Voor berekenings-

wijze van de indexen zie de publicatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972–1992 (SDU/uitgeverij, 1994).
2) Na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder 

gepubliceerde uitkomsten.

Rectificatie

In Statistisch bulletin nummer 30 van 25 juli 2013 is een onjuist beeld van het 
Consumentenconjunctuuronderzoek gepubliceerd.
In de onderstaande tabel staan de juiste cijfers.

Aangepast zijn:
 − Index van consumentenvertrouwen voor de verslagmaand augustus 2013 is verwijderd

(was op publicatiedatum nog niet bekend)
 − Index van het economisch klimaat juli 2013 is toegevoegd

CBS | Statistisch Bulletin 2013 | 31 3



Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken
 * Voorlopig cijfer
 ** Nader voorlopig cijfer
 x Geheim
 – Nihil
 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 2012–2013 2012 tot en met 2013
 2012/2013 Het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met 2013
 2012/’13 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2012 en eindigend in 2013
 2010/’11–2012/’13 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2010/’11 tot en met 2012/’13
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon
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