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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

Vertrouwen consument neemt sterk toe

Consumenten waren in november veel minder somber dan in oktober. Het 
consumentenvertrouwen	steeg	9	punten	en	kwam	uit	op	-18.	Consumenten	waren	voor	het	
eerst	sinds	het	voorjaar	van	2011	weer	positief	over	de	toekomstige	economische	situatie.	
De stemming over het economisch klimaat verbeterde de afgelopen maanden sterk. De 
deelindicator	steeg	in	november	met	18	punten	en	kwam	uit	op	-16.	Het	oordeel	over	de	
economische	situatie	in	de	komende	12	maanden	verbeterde	het	meest.	Voor	het	eerst	
sinds	het	voorjaar	van	2011	zijn	er	meer	optimisten	dan	pessimisten.	Ook	de	stemming	
over	de	economie	in	de	afgelopen	12	maanden	verbeterde	aanzienlijk.	
De koopbereidheid van consumenten nam in november ook toe, maar minder sterk dan het 
vertrouwen in het economisch klimaat. De deelindicator koopbereidheid steeg van 
-23	naar	-19.	Consumenten	waren	minder	negatief	over	de	ontwikkeling	van	hun	eigen	
financiële situatie, maar ze vonden de tijd wel minder gunstig voor het doen van grote 
aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan in oktober. 

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid (seizoengecorrigeerd)
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (43)
 

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

 

 

Index van consumentenvertrouwen 2)

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	 -33	 -33	 -27	 -18	

Index van het economisch klimaat 2)

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	 -42	 -44	 -34	 -16	

Index van de koopbereidheid 2)

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	 -26	 -26	 -23	 -19	

  
1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; netto steekproefaantal is 925 in de maand november 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 gepubli-

ceerde uitkomsten.
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2. Macro-economie

Koerswaarde van aandelen (43)
 

2012 2013

  

dec. juni juli aug. sept. okt.

 

 

mln euro

Officiële Markt

Internationale concerns 178	106	 175	867	 183	375	 175	104	 177	537	 182	280	

Lokale fondsen 185	777	 198	536	 215	078	 216	539	 226	697	 226	246	

Waarvan

   financiële instellingen 40	151	 41	772	 45	980	 46	899	 48	007	 52	889	

   niet-financiële instellingen 145	626	 156	764	 169	098	 169	641	 178	691	 173	357	

Totaal 363	883	 374	403	 398	453	 391	643	 404	234	 408	525	

Totaal, excl. Royal Dutch Shell 265	895	 280	602	 300	639	 298	052	 310	111	 313	688	

Beleggingsmaatschappijen 54	273	 53	025	 52	431	 52	118	 54	441	 53	242	

Vastgoedfondsen 7	503	 7	081	 7	452	 6	978	 7	403	 7	612	

Overige	fondsen	1) 12	200	 24	405	 28	548	 28	554	 25	951	 27	012	

Alle genoteerde ondernemingen 437	858	 458	915	 486	884	 479	294	 492	030	 496	391	

Overige markten

Alle genoteerde ondernemingen 246	 192	 231	 229	 238	 275	

  
1) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming 

die in het buitenland is gevestigd.
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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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