
 

 

 

 

Bijstellingen in de ramingen van de economische groei 

Inleiding 
 

Het CBS publiceert een reeks van opeenvolgende ramingen over de economische 

groei. Het streven daarbij is een zo volledig mogelijke eerste raming van de 

economische groei te maken, zodat de bijstellingen bij de opeenvolgende 

ramingen zo klein mogelijk zijn en niet structureel één kant uitgaan. 

Bijstellingen in het verleden zijn aanleiding geweest om in 2008 de gebruikte 

methodieken kritisch onder de loep te nemen, zie bijstellingen in de ramingen 

van de economische groei, 13-2-2009. 

 

Het CBS publiceert bij elke raming van de economische groei een duiding van 

de bijstellingen op de CBS-website (bijstellingenrapportages). In dit artikel 

zullen de bijstellingen in de ramingen over de periode 2008-2013 nader 

beschreven worden.  

Ramingen economische groei en bijstellingen (jaar-op-jaar) 
 

Het CBS publiceert meerdere ramingen van de economische groei per kwartaal. 

De eerste ramingen wordt 45 dagen na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Bij 

latere ramingen van een kwartaal en bij de jaarramingen komt steeds meer 

bronmateriaal beschikbaar. Door het inzetten van deze nieuwe broninformatie 

kunnen bijstellingen ontstaan. Zo worden voor elke kwartaal uiteindelijk 5 of 6 

ramingen gemaakt (45 dagen na afloop van een kwartaal, 90 dagen na afloop van 

een kwartaal, update van de eerste drie kwartalen bij de raming van het vierde 

kwartaal, en drie jaarramingen). De definitieve jaarraming verschijnt twee en 

half jaar na het verslagjaar, daarmee zijn dan ook de definitieve 

kwartaalramingen van de betreffende vier kwartalen bekend.  

 

De definitieve jaarramingen over verslagjaar 2008, 2009 en 2010 zijn inmiddels 

gepubliceerd. Voor deze jaren kunnen de eerste ramingen van de economische 

groei per kwartaal vergeleken worden met de definitieve raming.  

 

Het jaarcijfer over 2008 is tussen de eerste en definitieve raming licht neerwaarts 

bijgesteld (-0,2), twee kwartalen van 2008 zijn opwaarts en twee kwartalen zijn 

neerwaarts bijgesteld. Het jaarcijfer 2009 is licht opwaarts bijgesteld (+0,3), alle 

betreffende kwartalen zijn daarmee ook opwaarts bijgesteld. Het jaarcijfer over 

2010 is licht neerwaarts bijgesteld (-0,2), daarbij is één kwartaal van 2010 

opwaarts bijgesteld en drie kwartalen zijn neerwaarts bijgesteld (zie tabel 1). 

 

Voor verslagjaar 2011 en 2012 zijn al wel respectievelijk nader voorlopige 

jaarcijfers en voorlopige jaarcijfers bekend. Voor beide jaren geldt dat tussen de 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/130BE02A-3274-4E14-B856-ADAE58367653/0/2009Bijstellingeneconomischegroei.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/130BE02A-3274-4E14-B856-ADAE58367653/0/2009Bijstellingeneconomischegroei.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/methoden/bijstellingen/economische-groei/default.htm


 

 

 

 

eerste en de meest recente raming sprake is van een neerwaartse bijstelling 

(beiden -0,3). 

 

Voor verslagjaar 2013 zijn de eerste drie kwartalen ook geraamd 90 dagen na 

afloop van het kwartaal (reguliere kwartaalraming). Het eerste twee kwartalen 

zijn daarbij met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld, het derde kwartaal is met 

0,2 procentpunt opwaarts bijgesteld. 

Ramingen economische groei en bijstellingen (kwartaal-op-kwartaal) 
 

Bij de in paragraaf 2 beschreven jaar-op-jaarontwikkelingen worden de 

economische kwartaalcijfers vergeleken met de ontwikkeling is het 

overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Om een vergelijking te kunnen maken 

met een voorgaand kwartaal – bijv. de ontwikkelingen in het vierde kwartaal 

2013 met de ontwikkelingen in het derde kwartaal 2013 - is het noodzakelijk om 

te corrigeren voor seizoenpatronen en kalendereffecten, zie ook seizoen- en 

werkdagencorrectie op kwartaalcijfers van de economische groei. 

 

Het CBS kiest er voor om bij het beschikbaar komen van nieuwe informatie de 

hele seizoengecorrigeerde reeks opnieuw te berekenen. Daarmee wordt een zo 

goed en accuraat mogelijk beeld van de ontwikkeling van de economie gegeven. 

Dit betekent dat de gehele reeks van kwartaal-op kwartaalontwikkelingen van de 

economische groei altijd nog kan worden aangepast. Deze aanpassingen zijn 

doorgaans gering en naarmate kwartalen verder in het verleden liggen, komen zij 

meer sporadisch voor. 

 

Een voorbeeld ter illustratie: 

Bij de eerste raming van de economische groei over het tweede kwartaal van 

2013 kwam de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling uit op -0,2 procent. Bij de 

tweede raming over het tweede kwartaal is deze bijgesteld naar -0,1 procent als 

gevolg van nieuwe broninformatie. Bij de ramingen over het derde en vierde 

kwartaal is er geen nieuwe broninformatie beschikbaar gekomen over het tweede 

kwartaal 2013. Bij het uitbrengen van de eerste raming over het vierde kwartaal 

is, als gevolg van het herberekenen van de seizoencorrectie, de kwartaal-op-

kwartaalontwikkeling van het tweede kwartaal aangepast naar +0,1 procent.  

Analyse van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen van de economische groei 

in de periode 2008-2013 laat zien dat de bijstellingen zeer gering zijn. De krimp 

van de economie was in deze periode zowel op basis van de eerste (flash)-

ramingen als op basis van de meest recente kwartaal-op-kwartaal-

ontwikkelingen -3,1 procent (zie grafiek 1). 

 

Van de 23 bijgestelde verslagkwartalen in deze periode geldt dat de kwartaal-op-

kwartaalontwikkeling van de economische groei 11 maal opwaarts, 10 maal 

neerwaarts en 2 maal niet is bijgesteld in het meest recente cijfer.  

 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F7E5B08-D828-43D7-A263-E4A528EC84F4/0/Seizoenenwerkdagencorrectieopkwartaalcijfersoverdeeconomischegroei14082013v22.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F7E5B08-D828-43D7-A263-E4A528EC84F4/0/Seizoenenwerkdagencorrectieopkwartaalcijfersoverdeeconomischegroei14082013v22.pdf


 

 

 

 

Grafiek 1. Economische groei kwartaal-op-kwartaal, indexcijfers 
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Tabel 1. Bijstellingen ramingen economische groei (jaar-op-

jaarontwikkelingen), 2008-2010 

 Eerste raming 

economische groei —     

45 dagen na afloop van 

het kwartaal 

Definitieve raming 

economische groei — 

circa twee en half jaar na 

afloop van het kwartaal 

2008; 1
e
 kwartaal +3,1 +3,5 

2008; 2
e
 kwartaal +2,8 +3,0 

2008; 3
e
 kwartaal +1,8 +1,7 

2008; 4
e
 kwartaal -0,6 -0,9 

2008; jaarcijfer +2,0 +1,8 

   

2009; 1
e
 kwartaal -4,5 -4,0 

2009; 2
e
 kwartaal -5,1 -5,0 

2009; 3
e
 kwartaal -3,7 -3,5 

2009; 4
e
 kwartaal -2,2 -2,1 

2009; jaarcijfer -4,0 -3,7 

   

2010; 1
e
 kwartaal +0,1 +0,3 

2010; 2
e
 kwartaal +2,1 +1,9 

2010; 3
e
 kwartaal +1,8 +1,5 

2010; 4
e
 kwartaal +2,4 +2,3 

2010; jaarcijfer +1,7 +1,5 

 


