
 

Vragen en antwoorden bij de cMEV 2017-raming (9 augustus 2016) 

 

Waar zit de onzekerheid in bij het berekenen van de economische gevolgen van de Brexit voor de 

korte termijn? 

 Het effect van de toegenomen onzekerheid op de economische groei is onzeker.  

 De politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit is onzeker. 

 Er zijn nog weinig cijfers beschikbaar over de economische gevolgen voor Nederland van de 

Brexit.  

 

Als het effect van de Brexit nog onzeker is, hoe heeft het CPB dit dan meegenomen? 

De cijfers zijn een zo goed mogelijke inschatting van de gevolgen van de Brexit op dit moment. De 

berekende effecten volgen uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van economische 

onzekerheid op de (Nederlandse) economie. De effecten op de wereldeconomie zijn berekend met het 

wereldmodel (Nigem), waarin een verslechtering van de Britse economie en een toenemende 

onzekerheid in Europa zijn meegenomen.  

 

Hoe verhoudt de raming van het CPB zich tot die van andere instituten? 

In % Bbp-groei eurozone  Bbp-groei Nederland 
 2016 2017 2016 2017 

     
Europese Commissie (25 juli) 1,5-1,6 1,3-1,5   

IMF (19 juli) 1,6 1,4   

NIESR (3 augustus) 1,4 1,3 1,2 1,7 

CF (Consensus Forecast) (juli) 1,5 1,3 1,6 1,6
a
 

ING (28 juni)   1,8 1,3 

ABN Amro (7 juli)   1,5 1,2 

Rabobank (3 augustus) 1,5 1,25 1,75 1,75 

CPB (9 augustus) 1,6 1,5 1,7 1,6 
a
 Hier zitten ook ramingen in van vóór de Brexit. 

  

Waarom wordt Nederland harder geraakt dan andere Noordwest-Europese landen? 

 De Nederlandse economie is een kleine, open economie. Als onze handelspartners worden 

getroffen door een negatieve schok, dan is dat merkbaar. De verslechtering van de Britse 

economie heeft een directe weerslag op de voor Nederland relevante wereldhandel en op de 

wisselkoers.  

 Nederland heeft intensievere handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. Deze relaties zijn 

intensiever dan bijvoorbeeld in landen als Duitsland of Frankrijk.  

 Het effect van economische onzekerheid rond de Brexit is tijdelijk van aard. In volgende jaren zal 

dat effect worden goedgemaakt. De gevolgen van eventuele handelsbarrières van een 

daadwerkelijke uittreding van het Verenigd koninkrijk zullen meer structureel van aard zijn.  


