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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
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Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten is in februari 2015 nauwelijks veranderd ten opzichte 
van januari. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op –7. In januari was dat –6. 
Het oordeel van consumenten over de economie was iets negatiever, de koopbereidheid 
verandert niet.

Met –7 ligt het consumentenvertrouwen in januari boven het gemiddelde over de afgelopen 
twintig jaar (–8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het 
dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (–44).

Oordeel over economie verslechtert iets, koopbereidheid verandert niet

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op –5, tegen –2 in januari. De verslechtering 
komt doordat consumenten minder positief oordelen over de toekomstige economische 
situatie. De koopbereidheid verandert van januari op februari niet. Deze deelindicator van 
het consumentenvertrouwen komt uit op –9. 

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid (seizoengecorrigeerd)

KoopbereidheidEconomisch klimaat Consumentenvertrouwen
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (5)
 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep 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 −36 −44 −41 −35 −32 −36 −37 −32 −32 −26 −18 −17

2014 −12 −10 −6 −5 −2 −3 −2 −6 −7 −3 −8 −7

2015 −6 −7

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 −59 −63 −60 −53 −45 −52 −56 −41 −42 −33 −16 −14

2014 −6 −5 4 7 9 9 10 3 −2 8 −4 −4

2015 −2 −5

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 −25 −22 −19 −19

2014 −16 −12 −13 −13 −10 −11 −10 −11 −11 −10 −10 −10

2015 −9 −9
  

1)	 Dit	onderzoek	wordt	medegefinancierd	door	de	Europese	Commissie;	netto	steekproefaantal	is	1	025	in	de	maand	februari	2015.	Voor	berekenings-
wijze	van	de	indexen	zie	de	publicatie	Gebruikershandboek	Consumentenconjuctuuronderderzoek	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.
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Koerswaarde van aandelen (4)
 

2014 2015

  

aug sep okt nov dec jan
 

 

mln euro

Officiële Markt  

Internationale concerns 210425 210382 198337 197438 200755 209642

Lokale fondsen 240704 248851 249036 261045 250937 263271

Waarvan

   financiële instellingen 67493 72350 72392 74222 70767 71701

   niet-financiële instellingen 173211 176501 176643 186823 180170 191570

Totaal 451129 459233 447372 458483 451692 472913

Totaal, excl. Royal Dutch Shell 329920 339914 335950 353494 343591 368027

Beleggingsmaatschappijen 49188 49146 48386 49343 47011 48558

Vastgoedfondsen 9448 8951 9019 9173 9751 11163

Overige fondsen 1) 39322 37237 38627 42619 44132 48208

Alle genoteerde ondernemingen 549087 554566 543404 559619 552587 580843

Overige markten

Alle genoteerde ondernemingen 118 112 110 109 106 107
  

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.

2. Macro-economie

Spaartegoeden (3)
 

2013 2014

  

nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
 

 

mln euro

Tegoed op deposito’s (ultimo  

voorgaande periode) 327513 326259 325307 329366 328789 329493 329635 334003 335030 334196 333674 333703 332767 331218

Stortingen 15870 17416 19234 11050 13734 13279 16810 13837 13468 11335 12423 13207 11898 17541

Terugbetalingen 17206 19663 17904 11713 13113 13220 12517 12878 14214 11931 12472 14217 13545 19646

Spaarverschil −1336 −2247 1330 -663 621 59 4293 959 -746 -596 −49 −1010 −1647 −2105

Bijgeschreven rente 83 1294 2728 83 83 76 76 66 121 76 71 75 92 836

Besparingen −1253 -953 4058 -580 704 135 4369 1025 -625 -520 22 -935 −1555 −1269

Correcties en statistische verschillen −1 1 1 3 0 7 −1 2 -209 −2 7 −1 6 -140

Tegoed op deposito's (ultimo) 326259 325307 329366 328789 329493 329635 334003 335030 334196 333674 333703 332767 331218 329809

waarvan

    deposito's met opzegtermijn 279027 276969 280552 279661 280075 280245 284718 285539 284789 284127 283402 282717 281400 279432

    deposito's met vaste looptijd 47232 48338 48814 49128 49418 49390 49285 49491 49407 49547 50301 50050 49818 50377
  

Bron:	De	Nederlandsche	Bank.
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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 
 2014–2015 2014 tot en met 2015
 2014/2015 Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015
 2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
 2012/’13–2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon
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