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Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de  

economische groei in 2015 
 

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is 

noodzakelijk, omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninforma-

tie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de bericht-

gevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal.  

 

In dit overzicht worden de bijstellingen geschetst voor de jaar-op-jaar-

ontwikkelingen van de economische groei in 2015. 

 

I Kwartaalramingen economische groei 

 

Economische groei eerste kwartaal 2015 
Eerste raming, 13-5-2015:  2,4 procent 

Tweede raming, 24-6-2015: 2,5 procent 

Bijstelling bbp-raming: +0,1 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het eerste 

kwartaal van 2015 kwam uit op 2,5 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming 0,1 procentpunt opwaarts 

bijgesteld. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen:  

 Inzet van actuelere broninformatie heeft geresulteerd in een 

hogere productie van de detailhandel en vervoersdiensten en 

een lagere productie van de exploitatie van woningen en het 

openbaar bestuur. 

 Inzet van nieuwe broninformatie heeft geleid tot een opwaartse 

bijstelling van de gezinsconsumptie.  

 De overheidsconsumptie is lager dan eerder geraamd. De be-

langrijkste actualisering van de broninformatie heeft betrekking 

op de zorguitgaven. 

 De opwaartse bijstelling van de investeringen concentreert zich 

met name bij de bouwnijverheid en wapensystemen. 

 Actuelere informatie heeft geleid tot een hoger handelssaldo 

goederen en een lager handelssaldo diensten. Per saldo is het 

handelssaldo goederen en diensten hoger dan eerder geraamd.  
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Economische groei tweede kwartaal 2015 
Eerste raming, 14-8-2015:  1,6 procent 

Tweede raming, 23-9-2015: 1,8 procent 

Bijstelling bbp-raming: +0,2 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het tweede 

kwartaal van 2015 kwam uit op 1,8 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming 0,2 procentpunt opwaarts 

bijgesteld. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen:  

 Inzet van actuelere broninformatie heeft geresulteerd in een 

hogere productie van de bouwnijverheid en de informatie- en 

communicatiediensten en een lagere productie van de financi-

ele instellingen. 

 De consumptieve bestedingen van huishoudens zijn opwaarts 

bijgesteld door aanpassingen bij met name het reisverkeer en 

de horeca. 

 De investeringen zijn opwaarts aangepast als gevolg van nieu-

we productiecijfers van de bouwnijverheid en de computerser-

vices.  

 Door een bijgewerkte versie van de basisgegevens van de bui-

tenlandse handel is het handelssaldo goederen en diensten 

neerwaarts aangepast. 

 

Economische groei derde kwartaal 2015 
Eerste raming, 13-11-2015:  1,9 procent 

Tweede raming, 24-12-2015: 1,9 procent 

Bijstelling bbp-raming: 0,0 procentpunt 

 

Toelichting: De tweede raming van de economische groei in het derde 

kwartaal van 2015 kwam uit op 1,9 procent. Ten opzichte van de eerste 

raming is de bbp-groei bij de tweede raming ongewijzigd gebleven. 


