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Voorwoord 

Dit memorandum is het resultaat van de werkzaamheden die Jan Bonenkamp gedurende zijn 

stage op de afdeling Conjunctuur van het Centraal Planbureau in de periode september tot half 

november 2002 heeft verricht. Deze stage vond plaats in het kader van zijn studie algemene 

economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Henk Kranendonk en Johan Verbruggen hebben 

het onderzoek vanuit het CPB begeleid. De begeleiding vanuit de universiteit heeft 

plaatsgevonden door Jan Jacobs en Gerard Kuper. 

 

De in dit memorandum vermelde resultaten vormen de basis voor de uiteindelijke versie van de 

conjunctuurindicator die het CPB in de loop van 2003 in gebruik zal nemen. Op onderdelen kan 

de definitieve versie afwijken van de hier vermelde resultaten. 
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1 Reviseren en actualiseren CPB-conjunctuurindicato r 

1.1 Doel en achtergronden van het onderzoek 

Bij het maken van korte-termijnramingen voor de Nederlandse economie speelt bij het Centraal 

Planbureau het kwartaalmodel SAFE een centrale rol.1 Het CPB maakt daarbij ook gebruik van 

andere instrumenten; één daarvan is de CPB-conjunctuurindicator. Deze barometer moet niet 

worden gezien als een zelfstandig beleidsinstrument, maar veeleer als een belangrijke 

aanvulling op de gebruikelijke manier van conjunctuuranalyse.  

Conjunctuurindicatoren worden op grote schaal toegepast als instrument voor 

conjunctuuranalyse, met name door beleidsinstellingen en particuliere banken. Dergelijke 

instellingen beogen met dit instrument een beeld te krijgen van de nabije conjuncturele situatie. 

Het gaat dan met name om de mogelijkheid toekomstige conjuncturele omslagpunten 

vroegtijdig te signaleren In 1990 is het CPB begonnen met de ontwikkeling en implementatie 

van de CPB-conjunctuurindicator.2 In 1998 heeft de indicator een eerste belangrijke herziening 

ondergaan, toen is gekozen voor een andere referentiereeks. Echter, de methoden en technieken 

die in de huidige indicator worden toegepast, zijn tot dusver nog niet aan een herziening 

onderworpen. Dat gebeurt voor het eerst in dit onderzoek, waarbij wordt voortgebouwd op de 

ervaringen die in de loop der jaren op het CPB zijn opgebouwd ten aanzien van de constructie 

en het gebruik van voorlopende indicatoren.   

Het onderzoek valt uiteen in twee delen. Het is de bedoeling de samenstelling van de 

indicator te actualiseren. De economie is constant in beweging. Het ligt voor de hand dat de 

huidige samenstelling onder invloed van die permanente economische ontwikkeling niet meer 

de meest representatieve samenstelling is. Het onderzoek zal zich echter niet tot actualisatie 

beperken. Het construeren van een conjunctuurindicator vergt het maken van een aantal 

strategische keuzes, met name wat betreft de methoden en technieken die gebruikt worden. Tien 

jaar geleden zijn die keuzes gemaakt op basis van, naar aangenomen moet worden, gegronde 

argumenten. Het valt te bezien of die keuzes op dit moment, op basis van nieuwe informatie, 

hetzelfde uitpakken. Dat is het tweede aspect van het onderzoek, het reviseren van de 

technieken van de CPB-conjunctuurindicator.  

 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn onlosmakelijk verbonden met de doelen die het CPB 

zich stelt ten aanzien van het gebruik van een conjunctuurindicator. In de eerste plaats beoogt 

het CPB met de indicator meer inzicht te krijgen in de conjuncturele ontwikkeling over de 

recente maanden waarvoor nog geen realisaties bekend zijn. Het gaat daarbij niet alleen om ‘de 

conjunctuur’ in zijn algemeenheid. Het is ook de bedoeling om concreet aan te kunnen geven op 

 
1 Zie voor een beschrijving van het model SAFE, CPB (2002). 
2 Zie Kranendonk (1990), Jansen et al. (1997) en Donders et al. (1998). 
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welke terreinen een aantrekken of afzwakken van de economische groei te verwachten is. Om 

die reden zijn er zowel bestedingscategorieën, zoals de consumptie, de uitvoer en de 

investeringen, als ontwikkelingen in de sectorale sfeer, zoals de industrie, de bouw en de 

dienstensector, in de CPB-indicator verwerkt. Ten tweede is het de bedoeling om enkele 

maanden vooruit een eventueel omslagpunt te kunnen signaleren.  

 

Het CPB maakt sinds 1994 een onderscheidt tussen de korte-termijnindicator (‘short leading’) 

en de lange-termijnindicator (‘long leading’) voor het bruto binnenlands product (BBP). De 

horizon van de korte-termijnindicator bedraagt zo’n drie à vier maanden, die van de lange-

termijnindicator omstreeks elf maanden. De revisie en actualisatie van de CPB-

conjunctuurindicator heeft in dit onderzoek uitsluitend betrekking op de korte-termijnindicator. 

Aan de lange-termijnindicator wordt geen aandacht besteed.3 Als in dit onderzoek dus 

gesproken wordt over de CPB-conjunctuurindicator, hebben we het over de korte-

termijnindicator. 

1.2 Onderzoeksaspecten 

De actualisatie en revisie van de conjunctuurindicator is te herleiden tot vier deelgebieden: de 

filterkeuze, de inventarisatie en selectie van basisreeksen, het bepalen van de optimale 

voorlooptijd en tenslotte, de procedure om basisreeksen te wegen in een samengestelde 

indicator. Deze vier deelaspecten vloeien voort uit de standaard methodologie voor de 

constructie van een conjunctuurindicator. In het volgende hoofdstuk zal die basismethodologie 

besproken worden. De deelaspecten zijn onderling in meer of mindere mate verweven en 

kunnen derhalve niet los van elkaar onderzocht worden. Toch zullen deze zo veel mogelijk 

afzonderlijk worden besproken. 

Filterkeuze 

De revisie van de gebruikte technieken heeft in de eerste plaats betrekking op de filterkeuze. De 

filterkeuze is voor de constructie van een conjunctuurindicator de belangrijkste strategische 

keuze.4 Zoals bekend heeft in principe elk filter moeite om een betrouwbare schatting te geven 

van de trendwaarde aan het einde van een tijdreeks. Dit zogenoemde eindwaarde-probleem is in 

het kader van een conjunctuurindicator van grote betekenis omdat dit instrument een actuele 

beschrijving geeft van de economische situatie, op basis van de meest recente cijfers.   

De huidige CPB-conjunctuurindicator maakt gebruik van de Phase Average Trend (PAT)-

methode. In de PAT-methode wordt de trend berekend door een stapsgewijze toepassing van 

een voortschrijdend gemiddelde.Vanwege de grote gevoeligheid van deze methode voor het 

 
3 Voor een beschrijving van de lange termijn indicator wordt verwezen naar Donders et al. (1998). 
4 Voorwaarde is wel dat de conjunctuurindicator gebaseerd is op ‘deviation cycles’ (zie paragraaf 2.3). 
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zojuist geschetste eindwaarde-probleem, heeft het CPB besloten om in de gereviseerde indicator 

een andere filtertechniek te hanteren. Los van het eindwaarde-probleem, spelen in deze 

beslissing ook kostenmotieven een rol. De PAT-methode is arbeidsintensief in het gebruik, 

omdat voor de toepassing ervan de datering van omslagpunten bepaald moet worden.   

In dit onderzoek zullen de volgende alternatieven aangedragen worden voor de PAT-

methode: het Hodrick-Prescott (HP)-filter, het band pass filter van Christiano en Fitzgerald 

(CF-filter) en het band pass filter van Baxter en King (BK-filter). Voor alle drie filters zullen de 

theoretische en empirische eigenschappen aan bod komen. De empirische eigenschappen 

worden afgeleid op basis van twee criteria: de gevoeligheid voor de eindwaarden en de 

prestaties in termen van de crosscorrelaties tussen basis- en referentiereeks. De uitkomst van 

deze empirische exercitie bepaalt de filtermethode voor de herziene CPB-conjunctuurindicator. 

Inventarisatie en selectie van basisreeksen  

Dit deel van het onderzoek behelst de actualisatie van de indicator. De inventarisatie van 

potentiële basisreeksen is gebaseerd op een literatuurstudie naar de samenstelling van 

conjunctuurindicatoren van andere instituten en het raadplegen van de standaardwerken op 

gebied van conjunctuurindicatoren.  

De inventarisatiefase verschaft de input voor de selectieprocedure. Deze procedure kent drie 

selectierondes. Beginnend met alle beschikbare reeksen, vallen na elke selectieronde 

basisreeksen af op grond van criteria die per ronde verschillend zijn. Door met een breed scala 

aan reeksen te beginnen en een stapsgewijze selectieprocedure toe te passen, wordt voorkomen 

dat reeksen afvallen die in een later stadium wellicht nog van pas kunnen komen. In de eerste 

ronde worden reeksen geselecteerd op basis van statistische criteria, in de tweede ronde komt de 

theoretische plausibiliteit om de hoek kijken en de laatste ronde wordt gedomineerd door een 

combinatie van statistische en theoretische criteria.  

Bepalen optimale voorlooptijd 

Voorlopende indicatoren vormen de basis van elke conjunctuurindicator. In de literatuur zijn 

verschillende methoden in zwang om de voorlooptijd van een basisreeks vast te stellen. De 

meest gebruikte methoden zijn het berekenen van crosscorrelaties en het vergelijken van 

omslagpunten. In het eerste geval wordt de voorlooptijd bepaald door de maximale 

crosscorrelatiecoëfficiënt en in het tweede geval door de gemiddelde tijdsafstand (in maanden) 

tussen de omslagpunten in de referentie- en de basisreeks. In de praktijk wordt in de meeste 

gevallen een combinatie van beide methoden toegepast. In de huidige CPB-

conjunctuurindicator is de voorlooptijd van de reeksen bepaald door het ongewogen gemiddelde 

van beide benaderingen. In dit herzieningsonderzoek zal onderzocht worden of er gegronde 

redenen zijn af te wijken van de huidige systematiek. 
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Wegingprocedures  

Aan de weging van de basisreeksen in de conjunctuurindicator wordt apart aandacht 

geschonken. Dat hangt in de eerste plaats samen met het feit dat in geval van de CPB-

conjunctuurindicator de weging een extra dimensie kent. In tegenstelling tot andere indicatoren 

bestaat de CPB-indicator uit deelindicatoren voor zowel de vraagkant als de aanbodkant van de 

economie. Op deze manier worden de geselecteerde basisreeksen eerst gewogen in de 

deelindicatoren van de vraag- en aanbodcomponenten, vervolgens worden die deelindicatoren 

gewogen in de CPB-conjunctuurindicator. In de tweede plaats heeft de huidige CPB-indicator 

een wegingmethode die afwijkt van de gangbare methode. De meeste barometers maken 

gebruik van principale componenten analyse. De weging van de huidige CPB-indicator is 

daarentegen gebaseerd op kalibratie in combinatie met input-output analyse. 

In dit onderzoeksaspect zal de bestaande wegingprocedure tegen het licht worden gehouden 

en de mogelijkheid van alternatieve methoden in ogenschouw worden genomen. Specifieke 

aandacht gaat daarbij uit naar de volgende drie wegingmethoden: principale componenten, 

weging op basis van correlatiecoëfficiënten en weging met ongewogen gewichten. 

1.3 Opzet van het onderzoeksverslag 

De hoofdstukkenindeling vloeit min of meer voort uit de zojuist besproken vier 

onderzoeksgebieden. In hoofdstuk 2 wordt eerst de methodologie van het onderzoek zelf én van 

de constructie van een conjunctuurindicator in algemene zin besproken. Hoofdstuk 3 en 4 zijn 

gewijd aan de filtertechnieken. Hoofdstuk 3 behandelt de theoretische eigenschappen van de 

PAT-methode, het HP-filter, het CF-filter en het BK-filter. Hoofdstuk 4 trekt op basis van twee 

specifieke empirische criteria een vergelijking tussen de drie filters en tracht op basis van die 

uitkomsten een uitspraak te doen welk filter voor de CPB-indicator het meest geschikt is. In 

hoofdstuk 5 wordt de inventarisatie en selectie van basisreeksen besproken. De 

wegingprocedures komen in hoofdstuk 6 aan bod. Hoofdstuk 7 tenslotte, stelt de gereviseerde 

conjunctuurindicator centraal. Daarbij ligt de nadruk op de kwaliteit van de herziene indicator 

ten opzichte van de huidige indicator. 
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2 Methodologie 

In dit hoofdstuk heeft het begrip methodologie een tweeledige betekenis. In paragraaf 2.1 wordt 

ingegaan op de wijze waarop de (vier) deelaspecten benaderd worden. In dat geval staat het 

onderzoeksproces centraal. 

De tweede invulling is verbonden met de constructie van een conjunctuurindicator in het 

algemeen en met de CPB-indicator in het bijzonder. In paragraaf 2.2 wordt kort stil gestaan bij 

de basismethodologie van een conjunctuurindicator. Deze methodologie is ontwikkeld door het 

National Bureau of Economic Research (NBER) in de jaren dertig en veertig van de vorige 

eeuw. Naderhand is deze methodologie door veel instellingen die zich bezighouden met 

conjunctuuronderzoek overgenomen, waaronder bijvoorbeeld de Conference Board. In het 

verlengde van paragraaf 2.2 komt in paragraaf 2.3 aan de orde welke aspecten van de NBER-

methodologie in dit onderzoek als gegeven worden beschouwd. Daarnaast wordt kort stil 

gestaan bij het verschil tussen een ‘classical cycle’ en een ‘deviation cycle’. De 

methodologische bezwaren van een conjunctuurindicator tenslotte, komen in paragraaf 2.4 ter 

sprake.  

2.1 ‘Van breed naar specifiek’ 

De actualisatie en revisie van de CPB-indicator is in hoofdstuk 1 uitgesplitst in vier onderdelen. 

Elk van die onderdelen zal a priori benaderd worden vanuit een open vizier. Zowel ten aanzien 

van de samenstelling van de indicator als de technieken die in de constructie van de indicator 

een rol spelen, worden vele mogelijkheden in ogenschouw genomen. Dat komt concreet neer op 

het opnemen van veel tijdreeksen in de selectieprocedure en het bestuderen van meerdere 

filtertechnieken en wegingmethoden. Door vele mogelijkheden in de analyse te betrekken is het 

mogelijk een optimale keuze te maken uit dit rijke scala aan tijdreeksen en technieken. Met een 

optimale keuze wordt in dit kader een keuze bedoeld die het best recht doet aan de functie of het 

doel van een conjunctuurindicator. Daartoe is het echter noodzakelijk om criteria vast te stellen 

die gericht zijn op dat doel. Die criteria zullen logischerwijs voor elke onderzoeksaspect anders 

zijn.  

Neem het volgende voorbeeld. Wat betreft de filterkeuze is de gevoeligheid voor de 

eindwaarden een belangrijk criterium op grond waarvan filtertechnieken vergeleken worden. De 

wegingprocedures worden vergeleken op basis van de correlatiecoëfficiënt tussen de 

respectievelijke samengestelde indicatoren. Beide criteria zijn verschillend en toegespitst op het 

betreffende onderzoeksaspect, maar beide dienen uiteindelijk de doelstellingen van een 

conjunctuurindicator. Het beschrijven van de actuele economische ontwikkeling vindt zijn 

weerslag in de correlatiecoëfficiënt als maatstaf voor statistische samenhang. De eindwaarde-
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problematiek is gericht op de andere functie van een indicator, het zo goed mogelijk signaleren 

van toekomstige omslagpunten.  

2.2 Methodologisch kader 

De meeste conjunctuurindicatoren zijn nog steeds gebaseerd op de methodologie zoals het 

NBER die ontwikkeld heeft.5 Dat geldt in de basis ook voor de CPB-conjunctuurindicator. 

Conform deze methodologie vereist de constructie van een conjunctuurindicator de volgende 

stappen:6 

1. selecteer een referentiereeks die een adequate afspiegeling vormt van de conjuncturele 

ontwikkeling; in de meeste gevallen is dat de industriële productie; 

2. selecteer economische variabelen die informatie verschaffen over het (toekomstig) verloop van 

de conjuncturele ontwikkeling; dit zijn de zogenoemde basisindicatoren of basisreeksen; 

3. filter de ruiscomponent en de trendcomponent uit de geselecteerde reeksen teneinde cyclische 

patronen over te houden (‘afwijkingscycli’); 

4. vergelijk de cyclische patronen in de basisreeksen met de cyclische patronen in de 

referentiereeks, aan de hand van grafische inspectie, door het berekenen van crosscorrelaties of 

met behulp van een andere statistische techniek; 

5. verdeel de basisreeksen in drie groepen: voorlopende reeksen, reeksen die gelijk op lopen en 

achterlopende reeksen; 

6. egaliseer aan de hand van de voorlooptijd de faseverschillen in de voorlopende reeksen; en 

7. construeer één samengestelde conjunctuurindicator als een (on)gewogen gemiddelde van de 

geselecteerde basisreeksen. 

 

De beschreven onderzoeksgebieden in hoofdstuk 1, de filterkeuze, het selecteren van 

basisreeksen, het bepalen van de optimale voorlooptijd en het wegen van de basisreeksen tot de 

indicator, zijn afgeleid van deze basismethodologie: stap 2 omvat het inventariseren en 

selecteren van geschikte basisreeksen. Om stap 3 uit te voeren zal eerst een keuze moeten 

worden gemaakt welk filter toegepast wordt. Het bepalen van de optimale voorlooptijd ligt 

impliciet verscholen in met name stap 4, stap 5 en stap 6. Stap 7, de laatste stap, is het wegen 

van de basisreeksen. Evenals bij het filteren, zal eerst een methode vastgesteld moeten worden 

op welke wijze de basisreeksen worden gewogen in een samengestelde indicator.   

 

 
5 Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze methode OESO (1987). 
6 Uit: Jacobs et al. (1997), p. 8.   
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2.3 Methodologische uitgangspunten 

In hoofdstuk 1 is uitgebreid ter sprake gekomen welke onderdelen van de huidige CPB-

indicator in aanmerking komen voor een herzieningsonderzoek. Niet alle aspecten van de CPB-

conjunctuurindicator worden herzien. In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de twee 

belangrijkste methodologische uitgangspunten: de keuze van de referentiereeks en de structuur 

van de CPB-conjunctuurindicator. De CPB-indicator is een maatstaf voor de ontwikkeling van 

het BBP in de nabije toekomst. De meeste conjunctuurindicatoren, zoals de DNB-indicator en 

de OESO-indicatoren, geven een beeld van de industriële productie, aangezien deze reeks het 

voordeel heeft dat realisatiecijfers op maandbasis beschikbaar komen. Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) publiceert realisaties van het BBP slechts op kwartaalbasis.  

De keuze voor het BBP als referentiereeks, hangt nauw samen met de onderliggende 

structuur van de CPB-indicator. De CPB-indicator heeft een unieke structuur omdat deze is 

gebaseerd op deelindicatoren voor enerzijds de belangrijkste bestedingscategorieën en 

anderzijds de economische activiteit in drie sectoren. De revisie en actualisatie van de CPB-

indicator zal gestalte krijgen binnen die bestaande structuur. 

 

In de basismethode van het NBER is het selecteren van een geschikte referentiereeks de eerste 

stap in de constructie van een indicator. Daarvóór echter zal beargumenteerd moeten worden 

hoe de conjunctuur wordt gemeten. Wordt een conjuncturele neergang beschouwd als een 

absolute afname van de economische activiteit of als een relatieve afname (ten opzichte van de 

trendmatige groei). Met andere woorden, wordt er gekozen voor een ‘classical cycle’ of, zoals 

het NBER impliciet doet, voor een ‘deviation cycle’ (‘afwijkingscyclus’)? Het CPB kiest voor 

de laatste benadering, maar het is goed om te beseffen dat deze keuze geen vanzelfsprekendheid 

is.7 Om het methodologische plaatje compleet te maken, zal derhalve eerst kort worden 

ingegaan op het verschil tussen een classical cycle en een deviation cycle. 

Definiëren van de conjunctuur  

Het construeren van een conjunctuurindicator begint in feite bij het definiëren van het begrip 

‘conjunctuur’. De bekendste en meest gehanteerde definitie van conjunctuur is die van Burns en 

Mitchell:  

…“Business cycles are a type of fluctuations found in the aggregate economic activity of 

nations that organise their work mainly in business enterprises: a cycle consists of expansions 

occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general 

recessions, contractions, and revivals which merge into the expansion phase of the next cycle; 

 
7 Zie bijvoorbeeld Harding en Pagan (2000). 
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this sequence of changes is recurrent but not periodic; in duration business cycles vary from 

more than one year to ten to twelve years”…8 

 

Een definitie zoals hierboven weergegeven geeft de nodige houvast in de omschrijving van het 

fenomeen conjunctuur, maar laat daarnaast veel ruimte open voor controverse. Naast het 

bepalen van de maatstaf waaraan de conjunctuur wordt afgelezen, is het criterium aangaande 

fluctuaties een belangrijk punt van debat. De vraag is of conjuncturele fluctuaties veranderingen 

in het absolute niveau van economische activiteit zijn of veranderingen ten opzichte van een 

trendmatige ontwikkeling. ‘Classical cycles’ zijn gebaseerd op fluctuaties in het niveau, terwijl 

‘growth cycles’ of ‘deviation cycles’ uitgaan van fluctuaties rondom een of andere trend. 

Zowel classical cycles als deviation cycles hebben hun voor- en nadelen. De strikte 

scheiding die een deviation cycle aanbrengt tussen de trendmatige en de cyclische component is 

inconsistent met sommige moderne macro-economische theorieën.9 Van de andere kant hebben 

afwijkingscycli niet het nadeel dat bij toenemende groei de cyclische omslagpunten verdwijnen, 

zoals bij de classical cycle het geval is.10  

In navolging van de NBER methodiek, gebruikt het CPB in de totstandkoming van haar 

indicator afwijkingscycli.11 Gezien het feit dat absolute inkrimping van de economische 

activiteit vrijwel niet meer voorkomt, is dit een voor de hand liggende keuze.  

Meten van de conjunctuur: welke referentiereeks? 

Afgezien van de vraag of conjunctuurcycli worden beschouwd als fluctuaties in het absolute 

niveau dan wel als fluctuaties rondom een trend, zal er een maatstaf voor economische activiteit 

vastgesteld moeten worden waaraan die fluctuaties worden afgelezen. Daarbij valt te denken 

aan één enkele variabele zoals het BBP of aan een mandje van variabelen.12 

In geval van conjunctuurindicatoren wordt de economische activiteit doorgaans beschreven 

door de industriële productie of het BBP. DNB, de OESO, de Rabobank en het CCSO 

gebruiken als referentiereeks de eerstgenoemde variabele. Als enige Nederlandse 

conjunctuurindicator, hanteert de CPB-indicator het BBP als referentiereeks.13  

Ervan uitgaande dat een conjunctuurindicator tot doel heeft een indruk te geven van het 

toekomstig verloop van de totale economische situatie, is het BBP geschikter als referentiereeks 

dan de industriële productie. De industriële productie maakt slechts vijftien procent uit van het 

BBP. De dienstensector maakt in Nederland bijna zestig procent van het BBP uit en is uit dien 

hoofde in wezen een geschiktere referentiereeks. Overigens hoeft dat geringe aandeel van de 
 
8 Zie Burns en Mitchell (1946), p. 3. 
9 Zie Harding en Pagan (2001a), p. 5-6. 
10 Zie Stock en Watson (1999). 
11 Deze worden berekend door de trendwaarde af te trekken van de logaritmisch getransformeerde reeks. 
12 Zie Harding en Pagan (2001a), p. 3-16. 
13 Aanvankelijk gaf de CPB-indicator een beeld van de groei van productie van bedrijven. In de herziening van 1998 is deze 

referentiereeks vervangen door het BBP. 
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industriële productie geen voldoende reden te zijn om de industriële productie te 

diskwalificeren; in geval de industriële sector namelijk qua dynamiek sterke gelijkenis vertoont 

met de dienstensector is een gering aandeel van de industrie een minder groot probleem. Er zijn 

ontegenzeggelijk sterke intermediaire relaties tussen de industrie en de dienstensector. Denk 

bijvoorbeeld maar aan de transportsector. Een nadeel van het BBP is dat realisatiecijfers slechts 

op kwartaalbasis beschikbaar zijn. Voor een instrument dat beoogt de conjuncturele 

ontwikkeling in de nabije toekomst adequaat te voorspellen, is dat een nadeel. De industriële 

productie komt op maandbasis beschikbaar. Dat het CPB echter kiest voor het BBP hangt nauw 

samen met de vraag-en-aanbod-structuur van haar indicator (zie hieronder). De CPB-indicator 

is een beleidsinstrument, dat ingezet wordt om informatie te verschaffen over alle facetten van 

de economie, niet alleen over de industriële productie. Het ligt dan voor de hand het BBP te 

kiezen als referentiereeks. 

 

Om een idee te krijgen in hoeverre de theoretische voordelen van het BBP en de praktische 

voordelen van de industriële productie tegen elkaar opwegen, staan in Figuur 2.1 beide 

afwijkingscycli afgebeeld. Tevens wordt de ontwikkeling van de dienstensector weergegeven.  

Figuur 2.1 Welke referentiereeks?
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1 De reeksen in figuur 2.1 zijn gefilterd met het band pass filter van Christiano en Fitzgerald. De gekozen bandbreedte in 

maanden is 18-120. De periode waarover de afwijkingscycli worden afgebeeld is 1975-2001. 
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In geval het verloop van het BBP veel gelijkenis vertoont met dat van de industriële productie, 

weegt het theoretische voordeel van het BBP wellicht minder zwaar dan het praktische voordeel 

van de industriële productie. Indien dat niet het geval is, weegt het theoretische aspect 

waarschijnlijk zwaarder aangezien het verloop van de industriële productie geen adequate 

afspiegeling vormt van de conjuncturele situatie in de gehele economie. 

Lijken de reeksen van het BBP en de industriële productie in Figuur 2.1 op elkaar? De 

correlatiecoëfficiënt tussen de twee reeksen is vrij hoog, ρ = 0.70. Als gekeken wordt naar de 

overeenkomst in de hoeveelheid omslagpunten en de overeenkomst in de datering van de 

omslagpunten, valt het volgende op: de industriële productie heeft iets meer omslagpunten. Het 

BBP telt in de periode van 1974 tot en met 2001 zeven pieken en zeven dalen; de industriële 

productie heeft acht pieken en ook acht dalen. De industriële productie heeft een extra piek en 

dal in de tweede helft van de jaren negentig. Ten tweede vallen de omslagpunten van de 

industriële productie eerder in de tijd dan die van het BBP, met uitzondering van de tweede 

helft van de jaren negentig. Ten derde is het patroon van beide reeksen in de laatste jaren sterk 

afwijkend getuige een correlatiecoëfficiënt van ρ = 0.17 tussen 1994 en 2001. Het verloop van 

het BBP wordt vanaf 1994 in hoge mate bepaald door de dynamiek van de dienstensector, die 

vanaf dat jaar sterk afwijkt van de dynamiek in de industriële sector.  

 

Kortom, tot en met de eerste helft van de jaren negentig is het geringe aandeel van de 

industriële productie in het BBP geen groot probleem; de dynamiek van de industrie loopt 

synchroon met die van de dienstensector, zodat het verloop van de industriële productie een 

representatief beeld verschaft van de totale economische ontwikkeling. Maar in de tweede helft 

van de jaren negentig verandert het beeld. De dienstensector ontwikkelt zich in die jaren min of 

meer onafhankelijk van de industrie. Op dat moment komt het nadeel van het geringe aandeel 

van de industrie in het BBP om de hoek kijken. Vanaf 1994 is de dynamiek van de industriële 

productie geen betrouwbare graadmeter meer van de dynamiek in de totale economische 

activiteit. Het feit dat de industriële productie op maandbasis verschijnt is weliswaar een groot 

voordeel, maar deze reeks verschaft niet op elk moment in de tijd de garantie dat zij een 

representatieve afspiegeling vormt van de economische activiteit. Dat laatste is voor een goede  

referentiereeks een vereiste.                

Opbouw CPB-conjunctuurindicator 

De structuur van de CPB-indicator is uniek, ook in internationaal perspectief. De CPB-

conjunctuurindicator bestaat uit deelindicatoren voor zowel de bestedingscategorieën (‘de 

vraag’) als de belangrijkste productiesectoren (‘ het aanbod’). De opbouw kan het meest 

inzichtelijk door de volgende formules worden weergegeven: 

 

                                                                                       (2.1) evicy Tbest
~~~~~

3321 αααα +++=
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waarbij 

                                                                                                   

                                                                                        (2.2) 

 

                                                                                                   (2.3) 

 

De notatie ‘~’ impliceert dat een variabelex~ een indicator is van de realisatiereeks x. De 

variabelen in vergelijking (2.1),(2.2) en (2.3) staan in kleine letters om aan te geven dat het 

logaritmische waarden zijn. Bovendien staan alle variabelen in afwijking van de trend.  

Vergelijking (2.1) is de bestedingsindicator. In de huidige versie van de CPB-indicator is er 

geen rol weggelegd voor de overheidsbestedingen.14 Wel zijn in vergelijking (2.1) de 

deelindicatoren opgenomen van: de private consumptie (C), de totale investeringen (IT), de 

voorraadvorming (V) en de export (E). De totale investeringen bestaan uit drie 

investeringsindicatoren: de indicator voor de investeringen in woningen (IR), in 

bedrijfsgebouwen (IB) en de overige bedrijfsinvesteringen (IE). 

Vergelijking (2.2) is de sectorale indicator. Dit aggregaat is opgebouwd uit de deelindicator 

van de industriële productie (YMI), de productie van de bouwnijverheid (YCI) en de productie van 

de dienstensector (YS). Door de sectorale component en de bestedingscomponent te combineren 

ontstaat de uiteindelijke conjunctuurindicator, vergelijking (2.3). De manier waarop de 

gewichten in vergelijking (2.1), (2.2) en (2.3) bepaald zijn in de huidige indicator en de 

herziene indicator, komt aan bod in hoofdstuk 6. 

 

De structuur van de CPB-indicator heeft drie voordelen ten opzichte van de gangbare structuur 

waarbij de basisreeksen rechtstreeks in verband worden gebracht met de referentiereeks 

(doorgaans de industriële productie). In de eerste plaats verschaft de indicator meer informatie 

omdat kan worden achterhaald door welke bestedingscategorieën of productiesectoren het 

toekomstig verloop van het BBP wordt gedreven. Het is zodoende gemakkelijker het verhaal 

achter de ontwikkeling van de indicator te vertellen en te begrijpen. Ten tweede kan door de 

gekozen structuur de CPB-indicator gebruikt worden als een breed verificatiemiddel. Niet 

alleen voor de productie, maar bijvoorbeeld ook voor de consumptie of de investeringen kan de 

indicator worden vergeleken met de modelschattingen uit SAFE. Ten derde is een structuur 

gedifferentieerd naar vraag en aanbod methodologisch beter, aangezien het zodoende mogelijk 

is de theoretische relatie tussen een referentiereeks en een basisreeks te verdiepen. 

 
14 In de herziene indicator wordt de overheid wel meegenomen. De indicator van de overheidsbestedingen en 

overheidsproductie is de CPB-raming van de overheidsbestedingen uit het model SAFE. 

EBRT iiii
~~~~

321 βββ ++=

SCIMI yyyy ~~~~
321sec γγγ ++=

sec21
~~~ yyy bestind δδ +=
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2.4 Bezwaren ten aanzien van conjunctuurindicatoren 

Conjunctuurindicatoren conform de NBER methodiek worden geconstrueerd door het 

combineren van een aantal reeksen tot één indicator. Deze samengestelde indicatoren vinden 

brede toepassing bij allerhande beleidsinstellingen en banken. Om die reden is het verstandig de 

relevantie van dit beleidsinstrument kort tegen het licht te houden.15 

 

Er zijn verschillende argumenten om het gebruik van samengestelde indicatoren te verdedigen 

boven een analyse van louter individuele componenten. De ontwikkelingen in de economische 

activiteit zijn het gevolg van vele uiteenlopende schokken, die verschillen in reikwijdte en 

timing. In een situatie waarin vele, vaak tegengestelde, krachten opspelen bestaat de behoefte 

een maatstaf te hebben die een samenvattend beeld verschaft van al die verschillende processen. 

Ten tweede is er een statistische grondslag: bundeling van reeksen verkleint de mogelijkheid 

dat cyclische informatie onzuiver wordt geïnterpreteerd. 

 

Tegenover dit voordeel staan echter een aantal nadelen. In de eerste plaats leidt bundeling van 

informatie per definitie tot verlies van informatie. Samengestelde indicatoren ‘verbergen’ de 

drijvende krachten achter korte termijn economische fluctuaties. Door de constructie van hun 

indicator heeft het CPB dit nadeel echter grotendeels ondervangen. 

Ten tweede is de constructie van een conjunctuurindicator bij uitstek een momentopname. 

De economische situatie op het moment van constructie bepaalt de complete inrichting van de 

conjunctuurindicator. Daarmee dient zich een probleem aan. Het instrument dat de economische 

ontwikkelingen en structuren bevriest wordt geacht informatie te verschaffen over het 

toekomstig verloop van de conjunctuur. In andere woorden, een statisch instrument dient een 

beschrijving te geven van een dynamische situatie. Dat is mogelijk, maar voorwaarde is wel dat 

regelmatig wordt onderzocht of de basisreeksen van de samengestelde indicator nog 

representatief zijn. 

Ten derde kleeft aan een conjunctuurindicator een inferentieprobleem dat samenhangt met 

de gebruiksdoelen en min of meer voortvloeit uit het tweede nadeel. Het doel van een 

conjunctuurindicator is in de eerste plaats het verschaffen van een samenvattend beeld ten 

aanzien van de korte termijn economische situatie. Over het algemeen is een samengestelde 

indicator goed in staat de cyclische op- en neergaande fases in de referentiereeks te beschrijven. 

Echter, de relatie tussen de indicator en de referentiereeks is niet altijd stabiel in de tijd. In dat 

geval zal de nodige voorzichtigheid in acht moeten worden genomen in het interpreteren van de 

laatste signalen van een indicator. 

Een ander doel van een conjunctuurindicator is het adequaat signaleren van conjuncturele 

omslagpunten. In feite geldt hier hetzelfde. De omslagpunten in het verleden worden doorgaans 
 
15 Zie ECB (2001), p. 39-50. 
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vrij behoorlijk opgevangen door een conjunctuurindicator. Dit impliceert daarentegen niet dat 

het exacte tijdstip of de intensiteit van de toekomstige omslag in de economische activiteit kan 

worden afgeleid van de laatste ontwikkelingen van de indicator. In de meeste gevallen is er veel 

variatie in de voorlooptijd van de omslagpunten in de indicator ten opzichte van de 

omslagpunten in de referentiereeks.16 

 

Het zij benadrukt dat hetgeen zojuist gezegd is ten aanzien van de bezwaren van een 

conjunctuurindicator, allerminst de intentie heeft de relevantie van zo’n indicator in twijfel te 

trekken, doch veeleer wil wijzen op het feit dat de informatie die een conjunctuurindicator 

verschaft deel zal moeten uitmaken van een bredere context. Op die manier namelijk is het 

mogelijk de voorzichtigheid te betrachten in het interpreteren van de signalen van een 

conjunctuurindicator die noodzakelijk is. Het CPB kiest ook expliciet voor deze lijn. Voor op 

staat dat het construeren van een barometer niet de bedoeling heeft om een compleet en 

zelfstandig analyse-instrument te creëren. Het is primair bedoeld als hulpmiddel bij de 

gebruikelijke, modelmatige, manier van conjunctuuranalyse op het CPB.17   

3 Filters vergeleken: theorie 

De belangrijkste stap in het afleiden van afwijkingscyclus uit een tijdreeks is het elimineren van 

de trendmatige component. Er zijn vele technieken voorhanden om een trend uit een tijdreeks te 

destilleren. De meest eenvoudige methoden zijn filtering met behulp van een lineaire trend en 

het nemen van de eerste verschillen. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan het 

vergelijken van filtertechnieken. Recente voorbeelden zijn: Zarnowitz et al. (2002), Harding en 

Pagan (2001b), Bonenkamp et al. (2000) en Stock en Watson (1999). De technieken die de 

afgelopen decennia ontwikkeld zijn, vertonen zowel in technisch opzicht als in economisch-

theoretisch opzicht verschillen. Toch hangt de relevantie van deze onderzoeken grotendeels af 

van de empirische verschillen, dat wil zeggen van de mate waarin de door de verschillende 

methoden verkregen afwijkingscycli afwijken ten aanzien van de hoeveelheid omslagpunten, de 

gemiddelde duur van de opgaande en de neergaande fases, de uitslagen van de cycli, etc. De 

meeste onderzoeken die filters vergelijken concluderen dat de empirische verschillen klein 

zijn.18 In het volgende hoofdstuk komen die empirische verschillen uitgebreid aan bod, concreet 

toegespitst op de conjunctuurindicator. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst de Phase Average Trend methode (PAT) toegelicht (paragraaf 3.1). 

Met deze methode wordt in de huidige versie van de CPB-conjunctuurindicator de trend 
 
16 In geval de indicator gebaseerd is op afwijkingscycli, ontstaat een extra probleem, namelijk het eindwaarde-probleem (zie 

paragraaf 4.1 en paragraaf 4.2). 
17 Zie Kranendonk (1990), p. 14. 
18 Zie bijvoorbeeld: Zarnowitz et al. (2002), Chadha et al. (2002), Agresti et al. (2001), Bonenkamp et al. (2000). 
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verwijderd. Daarna worden de theoretische eigenschappen besproken van drie filters: het band 

pass filter van Baxter en King (paragraaf 3.4), het bandpass filter van Christiano en Fitzgerald 

(paragraaf 3.5) en het Hodrick Prescott filter (paragraaf 3.6). Ter inleiding zal in de paragrafen 

3.2 en 3.3 eerst het principe van een band pass filter worden uitgelegd. De laatste paragraaf van 

dit hoofdstuk, paragraaf 3.7, gaat in op het belangrijkste nadeel van het toepassen van een filter 

op een tijdreeks, het zogenoemde eindwaarde-probleem. 

3.1 Phase Average Trend Method 

De Phase Average Trend (PAT) methode is in 1978 ontwikkeld door Boschan en Ebanks.19 Het 

kenmerkende van deze methode is dat er expliciet van wordt uitgegaan dat conjunctuurcycli 

door de tijd heen een verschillende lengte hebben. Daarom kan de trendmatige ontwikkeling  

niet simpelweg verwijderd worden door een 72-maands voortschrijdend gemiddelde te 

berekenen zoals in die tijd gebruikelijk was. De PAT-methode bestaat uit twee stappen. In de 

eerste stap wordt een voorlopige trend berekend en op basis daarvan worden omslagpunten 

afgeleid. In de tweede stap kan aan de hand van de omslagmomenten en daarmee 

corresponderende conjunctuurcycli op een geavanceerde manier een herberekening van de trend 

plaatsvinden. Kort weergegeven bestaat de PAT-methode uit de volgende onderdelen: 

1. bepaal een voortschrijdend gemiddelde (bijvoorbeeld 72 maanden bij een maandreeks); 

2. bepaal het quotiënt van de originele reeks en het voortschrijdend gemiddelde; 

3. bepaal de omslagmomenten van deze reeks en de perioden met op- en neergang; 

4. bereken de gemiddelden van telkens drie opeenvolgende fasen (op- of neergang); 

5. verbind deze gemiddelde punten met een vloeiende lijn en extrapoleer deze naar de uiteinden, 

zodanig dat de gemiddelde groei van deze nieuwe trend gelijk is aan de gemiddelde groei van 

de originele reeks; 

6. bepaal opnieuw het quotiënt van de originele reeks en de herberekende trend; 

7. bepaal nu opnieuw de omslagpunten; 

8. eventueel kunnen de stappen 5,6 en 7 herhaald worden. Meestal gebeurt dat niet. 

 

De hierboven beschreven methode kan in een iets aangepaste vorm worden gebruikt. Dat 

gebeurt door de gebruiker zelf de omslagpunten die nodig zijn voor stap 4 te laten opgeven. De 

uitkomsten van stap 3 worden daarmee overschreven. 

 

Het sterke punt van deze methode is de veronderstelling dat conjunctuurcycli geen vaste lengte 

hebben en dat daarmee rekening wordt gehouden bij het berekenen van de trend. Daar staan 

echter enkele praktische nadelen tegenover. De gebruiker moet per reeks beoordelen of de 

omslagpunten in stap 3 geschikt zijn. De resultaten daarvan zijn namelijk van grote invloed op 
 
19 Zie Boschan et al. (1978). 
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het eindresultaat. Eventueel moet hij zelf nadenken welke omslagpunten beter zijn. Voor 

conjunctuurindicatoren is de trendontwikkeling voor de laatste waarnemingen het belangrijkste. 

Deze trend wordt echter simpel geëxtrapoleerd vanuit het verleden. Op het moment dat er een 

nieuw omslagpunt wordt vastgesteld, door de routine of handmatig opgegeven, wil de trend nog 

wel eens behoorlijk veranderen. Aanpassingen aan steeds nieuwe waarnemingen gebeurt bij 

deze methode dus niet geleidelijk maar soms schoksgewijs. In de praktijk is deze methode 

nogal arbeidsintensief als je niet simpelweg afgaat op de automatische berekening en de recente 

ontwikkeling van de trend continu wilt bewaken/beoordelen. Bovendien zit er een subjectief 

element in het overrulen van de omslagpunten in stap 3. Om deze redenen wil het CPB, in 

navolging van andere instituten, overgaan op een andere manier van trendcorrectie dan tot op 

heden gebeurt. Derhalve zal de PAT-methode in de empirische analyses (hoofdstuk 4) niet 

worden meegenomen. 

3.2 Het band pass filter 

Het principe van een band pass filter is gebaseerd op de Spectral Representation Theorem, dat 

stelt dat een tijdreeks een aggregaat is van componenten met verschillende frequenties.20 De 

mogelijkheid bestaat om specifieke fluctuaties uit een tijdreeks te lichten. Het middel daartoe is 

het ideal band pass filter (‘optimale band pass filter’), dat de componenten binnen een 

gespecificeerde bandbreedte intact laat en de componenten buiten deze bandbreedte elimineert.  

Voor conjunctuuronderzoek is dit concept bijzonder waardevol. Immers, uitgaande van de 

standaard decompositie van een economische tijdreeks xt,  

 

                                                                                                            (3.1) 

 

waarbij de trend gt de lange termijn ontwikkeling beschrijft, de cyclische component ct de 

conjuncturele fluctuaties en de ruiscomponent it de niet-systematische fluctuaties, biedt het 

band pass filter de mogelijkheid om elk van deze elementen te isoleren.  

Veronderstel dat het proces yt is verkregen door de toepassing van een optimaal filter op de 

oorspronkelijke reeks xt. Het resultaat is een optimale orthogonale decompositie van het 

stochastische proces xt:  

 

                                                                                                                    (3.2) 

 

waarbij yt de componenten bevat met een fluctuatieduur tussen de ondergrens pl en de 

bovengrens pu en het proces tx~  de overige componenten bevat. Als vergelijking (3.2) wordt 

geschreven als een voortschrijdend gemiddelde, volgt: 
 
20 Zie Cox et al. (1965). 

tttt icgx ++=

ttt xyx ~+=
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                                                                                                                    (3.3) 

 

Het is gebruikelijk om het voortschrijdend gemiddelde van vergelijking (3.3) uit te drukken als 

een polynoom in de ‘lag operator’ L. Dat wil zeggen: 

 

                                                                                      (3.4) 

 

De optimale gewichten in vergelijking (3.4), de Bj’s, zien er als volgt uit:21 

 

   ;   j ≥ 1                                                                                         

 

 

   ;  2 ≤ pl < pu < ∞22                                                       (3.5) 

 

3.3 ‘Approximate band pass filter’ 

De afleiding van de optimale gewichten van vergelijking (3.5) is gebaseerd op een 

voortschrijdend gemiddelde van oneindige orde, zie vergelijking (3.4). Met andere woorden, de 

toepassing van het optimale band pass filter vereist een oneindig aantal waarnemingen. De 

praktijk is anders. Elke gegevensverzameling is per definitie eindig, waardoor de toepassing van 

een filtertechniek (met name) rondom de eindwaarden problemen geeft. Dit eindwaarde-

probleem kleeft aan de toepassing van elke filtertechniek. Het is onoverkomelijk, omdat dit 

probleem het gevolg is van de frictie tussen een instrument dat een oneindige dataset 

veronderstelt maar ‘noodgedwongen’ toegepast wordt in een eindige context. Er zijn overigens 

wel methoden denkbaar om dit probleem te omzeilen dan wel te verzachten. De meest voor de 

hand liggende zijn het weglaten van gefilterde waarnemingen aan het begin en einde van de 

reeks of het kunstmatig verlengen van de reeks waarop wordt gefilterd (extrapoleren). In 

paragraaf 3.7 en hoofdstuk 4 komen we overigens nog uitgebreid te spreken over het 

eindwaarde-probleem. 

 

Uitgaande van een eindige dataset heeft de benadering van de gefilterde reeks yt de volgende 

vorm: 

 

                                                                                                         (3.6) 

 
21 Voor een afleiding van de optimale gewichten van vergelijking (3.5) wordt verwezen naar Sargent (1987), p. 249. 
22 Aangezien 2 / pl en 2 / pu fracties zijn van π geldt: pl ≥ 2. 
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Als vergelijking (3.6) wordt herschreven als polynoom in de ‘lag operator’ L, volgt: 

 

                                                                   (3.7) 

 

Als in vergelijking (3.6) en (3.7) geldt fp = , dan is het filter symmetrisch. In dat geval wordt 

de gefilterde waarde ŷt berekend met evenveel ‘leads’ als ‘lags’. Als daarentegen wordt 

toegestaan dat fp ≠ is, is het filter van vergelijking (3.6) asymmetrisch. Het gewichtenschema 

heeft dan in de meeste gevallen een ongelijk aantal ‘leads’ en ‘lags’. Het filter van Baxter en 

King is een voorbeeld van een symmetrisch filter, het filter van Christiano en Fitzgerald en het 

Hodrick-Prescott filter zijn in principe asymmetrische filters.  

 

Het uitgangspunt van een approximate band pass filter, of het nu gaat om het band pass filter 

van Baxter en King of dat van Christiano en Fitzgerald, is het minimaliseren van het verschil 

tussen de optimale waarde yt en de benadering daarvan in een eindige dataset, ŷt. Of terwijl:  

 

                                                                                       (3.8) 

 

Het optimalisatieprobleem in vergelijking (3.8) komt in wezen neer op het dusdanig kiezen van 

het gewichtenschema fp
jB ,ˆ dat het verwachte verschil tussen yt en ŷt zo klein mogelijk wordt. 

Daarin verschillen band pass filters niet. Band pass filters verschillen wel in het al dan niet 

opleggen van additionele restricties aan het optimalisatieprobleem. Daarbij moet met name 

gedacht worden aan restricties ten aanzien van de filterstructuur, vergelijking (3.7). Het Baxter-

King filter legt wel restricties op aan vergelijking (3.7), het Christiano-Fitzgerald filter doet dat 

niet. In dat opzicht kan het eerste filter beschouwd worden als een speciaal geval van het 

tweede filter. Dat neemt niet weg dat we beginnen met de beschrijving van het Baxter-King 

filter. 

3.4 Het Baxter en King (BK) filter 

Baxter en King ontwikkelden hun filtertechniek als een soort reactie op de vele verschillende 

technieken die op dat moment in zwang waren: 

“…the proliferation of techniques for measuring business cycles has resulted from a lack of 

attention to an issue which Burns and Mitchell (1946) viewed as central: the definition of a 

business cycle…” [Baxter en King 1999, p.575]. 

 

In hun ogen hadden de bestaande filtertechnieken de essentie uit het oog verloren waarvoor ze 

waren ontwikkeld: het beschrijven van conjuncturele fluctuaties. Om die reden ontwikkelden zij 
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een band pass filter dat exact gespecificeerde frequenties, zoals een conjunctuurcyclus, uit de 

data licht. Daarnaast moest hun filtertechniek nog aan een aantal andere eisen voldoen. Zo 

stelden zij zich ten doel dat de toepassing van het band pass filter niet mocht leiden tot 

faseverschuivingen. Dat wil zeggen, het mag niet zo zijn dat door de toepassing van het filter de 

tijdsrelaties voor een gegeven frequentie (zoals een conjunctuurgolf) kunnen veranderen. 

Daarnaast moest de toepassing van hun band pass filter resulteren in stationaire reeksen, zelfs 

als de reeks waarop gefilterd wordt een kwadratische trend bevat. Stationariteit van reeksen 

brengt allerhande econometrische voordelen met zich mee. Voor de toepassing van 

schattingstechnieken is stationariteit doorgaans een vereiste. 

 

In technisch opzicht impliceert het voorkomen van faseverschuivingen de toepassing van een 

symmetrisch voortschrijdend gemiddelde. In termen van vergelijking (3.7) betekent dit: p = f. 

Het opleggen van stationariteit aan de gefilterde reeksen vereist een constante 

gewichtenstructuur: p = f = c, waarbij c een constante is.23 Gegeven deze restricties, heeft de 

oplossing van vergelijking (3.8) de volgende vorm:24 

 

  

                                                                                                          (3.9) 

 

waarbij de Bj’s zijn gedefinieerd in vergelijking (3.5).                   

 

In het vervolg van dit onderzoek zal het BK-filter van vergelijking (3.9) worden geanalyseerd 

met twee verschillende bandbreedtes, namelijk pl = 18; pu = 96 en pl = 18; pu = 120. Baxter en 

King (1999) hanteren de eerstgenoemde bandbreedte. Zij ontlenen deze bandbreedte aan Burns 

en Mitchell (1946) die concludeerden dat conjunctuurcycli in de Verenigde Staten zich 

bewogen tussen de anderhalf jaar (18 maanden) en acht jaar (96 maanden). De tweede 

bandbreedte is ontleend aan Agresti en Mojon (2001). Zij kiezen voor de constructie van een 

conjunctuurindicator voor het eurogebied voor een hogere bovengrens, omdat het eurogebied de 

afgelopen dertig jaar slechts drie recessies doormaakte. 

3.5 Het Christiano en Fitzgerald (CF) filter 

Het CF-filter is een asymmetrisch filter, dat voor de berekening van ŷt gebruik maakt van alle 

waarnemingen xt. In termen van vergelijking (3.7) betekent een asymmetrisch 

gewichtenschema: p ≠ f. Omdat het CF-filter gebruikt maakt van alle waarnemingen, hebben p 
 
23 Baxter en King (1999) bevelen in geval van kwartaaldata aan: p = f = 36. 
24 Naast de eis van stationariteit moet als tweede restrictie nog gelden: de spectral density van xt heeft voor elke ω de 

waarde één, fx(ω) ≡ 1. Dat wil zeggen, het optimalisatieprobleem kent aan elke frequentie ω hetzelfde gewicht toe. Voor een 

beknopte afleiding van vergelijking (3.9), zie Chadha et al. (2002), p. 74-77. 
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en f voor elke waarneming xt een andere waarde. Met deze twee punten in acht nemend kan 

vergelijking (3.6) herschreven worden in: 

 

                          (3.10)                    

                             

                  

De oplossing van vergelijking (3.8) is afhankelijk van de tijdreeksspecificatie van xt.
25 Dat geldt 

overigens niet voor het optimale band pass filter van vergelijking (3.3). Christiano en Fitzgerald 

hebben voor een breed scala tijdreeksmodellen benaderingen van het optimale band pass filters 

afgeleid.26 Zij prefereren echter het band pass filter dat veronderstelt dat de onderliggende reeks 

een ‘random walk’ is. De winst namelijk, in termen van vergelijking (3.8), in geval de 

‘werkelijke’ specificatie wordt aangenomen, staat niet in verhouding tot de extra inspanning die 

nodig is om die specificatie te bepalen. 

Hoe ziet die oplossing er dan uit? Als wordt aangenomen dat xt een ‘random walk’ is, dat 

wil zeggen ttt xx ε+= −1 , kan worden afgeleid dat de oplossing van vergelijking (3.8) wordt 

gegeven door vergelijking (3.5).27 Dat wil zeggen:   

 

                                                    (3.11) 

 

 

 

 

Evenals het BK-filter wordt het CF-filter van vergelijking (3.11) in het vervolg toegepast met 

twee bandbreedtes: pl = 18; pu = 96 en pl = 18; pu = 120.  

 

Zoals hierboven is beschreven, legt het CF-filter geen restricties op aan de filterstructuur van 

vergelijking (3.7), het BK-filter wel. De reden dat het BK-filter restricties oplegt is bekend. 

Baxter en King stelden zich ten doel dat hun filter geen faseverschuivingen veroorzaakt en 

bovendien stationaire reeksen genereert. Daarmee is het BK-filter gebonden aan een 

symmetrisch gewichtenschema waarvan het aantal ‘leads’ en ‘lags’ bovendien constant is in de 

tijd. De vraag die zich nu opwerpt is, welke reden er bestaat om, zoals Christiano en Fitzgerald 

voorstellen, die restricties los te laten.  

In hun paper tonen Christiano en Fitzgerald (1999) aan dat de grootste winst in termen van 

vergelijking (3.8) komt van het toepassen van een tijdsafhankelijk gewichtenschema. Daarbij 

heeft het laten varen van de eis van stationariteit het meeste effect, hoewel het toestaan van een 
 
25 In Chadha et al. (2002) wordt dit nader toegelicht.  
26 Zie Christiano en Fitzgerald (1999). 
27

1
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−tB en 
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ˆ , de gewichten horend bij de eerste en laatste waarneming (zie vergelijking 3.10) zijn lineaire functies van de 

andere
jB̂ ’s. Voor de specificatie van deze gewichten wordt verwezen naar Christiano en Fitzgerald (1999). 

1122

1111110

ˆˆ

...ˆˆˆ...ˆˆˆ

xBxB

xBxBxBxBxBy

tt

tTtTTtTttt

−−

−−−−−+

++

++++++=

( ) ( )
tTjtjj

j

jajb
BB jj −≠−≠∩≥−== ,11,

sinsinˆ
π

lu p
b

p
a

ab
BB

ππ
π

2
,

2
,ˆ

00 ==−==



 

 22 

asymmetrisch gewichtenschema ook een positieve invloed heeft. Door het gewichtenschema 

afhankelijk te stellen van de tijd, wordt het mogelijk in principe alle waarnemingen xt te 

gebruiken voor het schatten van yt. Op deze manier wordt de beschikbare informatie op basis 

waarvan yt wordt geschat vergroot, met als gevolg dat ŷt dichter bij de optimale waarde ligt. Als 

vergelijking (3.11) wordt vergeleken met vergelijking (3.9), wordt dat duidelijk. Afgezien van 

de gewichten behorend bij de eerste en laatste waarneming, zijn de gewichten van het CF-filter 

gelijk aan die van het optimale filter van vergelijking (3.5). De gewichten van het BK-filter 

worden in alle gevallen met een zelfde constante factor aangepast ten opzichte van het optimale 

filter.  

Christiano en Fitzgerald (1999) laten tevens zien dat de nadelen van een tijdsafhankelijk 

gewichtenschema, namelijk de mogelijkheid van niet-stationaire reeksen en faseverschuivingen, 

blijken mee te vallen. Dat doen zij aan de hand van het berekenen van dynamische correlaties 

tussen y en ŷt.
28  

 

Het is van belang om te realiseren dat, met name ook in het licht van hetgeen hierboven 

geschetst is ten aanzien van de bevindingen van Christiano en Fitzgerald (1999), het niet 

mogelijk is om een theoretische uitspraak te doen welk filter de voorkeur verdient, het BK-filter 

of het CF-filter. Aan beide filters ligt immers niet hetzelfde optimalisatieprobleem ten 

grondslag. Dat het CF-filter beter in staat is om vergelijking (3.8) te minimaliseren, zoals 

Christiano en Fitzgerald aantonen, heeft niets te maken met het feit dat dit filter ‘beter’ zou zijn, 

maar alles te maken met het feit dat dit filter geen restricties oplegt. Evenzo kan het BK-filter 

niet claimen dat het beter in staat is om stationaire reeksen te genereren of faseverschuivingen 

te voorkomen. Immers, wat als voorwaarde wordt opgelegd, wordt in de resultaten 

teruggevonden. 

3.6 Het Hodrick Prescott (HP) filter 

Het Hodrick Prescott filter is in feite de standaard methode geworden in conjunctuuronderzoek 

om lange termijn ontwikkelingen te distilleren uit een tijdreeks.29 In tegenstelling tot het band 

pass filter gaat het HP-filter niet uit van a priori veronderstellingen ten aanzien van de 

conjunctuurcyclus. Om die reden heeft dit filter veel draagvlak onder de voorstanders van de 

Real Business Cycle (RBC) theory. Deze groep van economen plaatst trendmatige en cyclische 

ontwikkelingen in eenzelfde theoretisch kader. Zij spreken in dat kader ook niet van 

conjunctuurcycli, maar van macro-economische fluctuaties.30  

 

 
28 Zie Christiano en Fitzgerald (1999), p. 11-15. 
29 Hodrick en Prescott (1997). 
30 Voor een beschrijving van de RBC-theorie zie bv. Cooley (1995). 
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De beschrijving van het HP-filter die hier gegeven wordt, is gebaseerd op Cooley en Prescott 

(1995). Het HP-filter veronderstelt in wezen de volgende decompositie van een tijdreeks xt.
 31 

 

                                                                                                                  (3.12) 

 

De variantie tussen de trendcomponent gt en de cyclische component st wordt weergegeven 

door de parameter λ. Deze parameter bepaalt de kromming van de trend. In geval λ = 0 is er 

geen verschil tussen de trendcomponent en de originele reeks, dat wil zeggen xt = gt. Als λ 

nadert naar oneindig, benadert gt een lineaire trend. De essentie van het HP-filter kan 

teruggebracht worden tot een minimalisatieprobleem. Voor een gegeven λ kiest het HP-filter 

een waarde voor gt die de cyclische component st minimaliseert in de volgende verliesfunctie: 

 

                                                                     (3.13) 

 

De waarde voor λ is afhankelijk van de frequentie van de data. Het is gebruikelijk om in geval 

van jaardata te kiezen voor λ = 100 en in geval van kwartaaldata voor λ = 1600. De gedachte 

hierachter is dat, indien de originele reeks stationair zou zijn, het HP-filter met deze waarde(n) 

voor λ de fluctuaties met een frequentie lager dan acht jaar (96 maanden) zou elimineren.32 

Hoewel het HP-filter brede toepassing vindt in empirisch onderzoek, krijgen de 

kritiekpunten ook ruime aandacht. Het HP-filter kent een serieus eindwaarde-probleem: als een 

tijdreeks begint en eindigt op verschillende fases van de conjunctuur kan de trend een opwaartse 

dan wel neerwaartse aanpassing ondervinden voor de laatste waarnemingen.33 Het is bekend dat 

elk filter problemen heeft aan het einde van een tijdreeks, maar uit empirische 

gevoeligheidsanalyses op dit punt komt het HP-filter in veel gevallen niet als beste (of liever 

gezegd: als minst slechtste) uit de bus.34 Maar er zijn meer kanttekeningen te maken. King en 

Rebelo (1993) maken duidelijk dat het HP-filter componenten van een reeks verwijdert die 

traditioneel onderdeel uitmaken van de conjunctuur. Harvey en Jaeger (1993) tonen aan dat het 

filter willekeurige cycli kan genereren. Cogley en Nason (1995) bekritiseren het HP-filter 

omdat het in staat is aan de gefilterde reeks cycli op te leggen die niet bestaan. Tenslotte wijzen 

Baxter en King (1999) op de mogelijkheid dat het HP-filter faseverschuivingen kan 

veroorzaken rondom de eindwaarden. Dat hangt vanzelfsprekend samen met de asymmetrische 

gewichtenstructuur van het HP-filter rondom de eindwaarden.  

 

 
31 De component st bevat in dit geval zowel de cyclische component als de ruiscomponent. In termen van vergelijking (3.1): 

ttt ics += . 
32 Zie Ravn en Uhlig (2002). 
33 Zie Giorno et al. (1995). 
34 Zie Christiano en Fitzgerald (1999), Baxter en King (1999), Den Reijer (2002), hoofdstuk 4 van dit verslag. 
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Zowel Baxter en King (1999) als Christiano en Fitzgerald (1999) maken een vergelijking tussen 

het HP-filter en hun band pass filters. In hun ogen kan het HP-filter in wezen gezien worden als 

een specifiek band pass filter. Zoals gezegd namelijk, isoleert het HP-filter met λ = 1600 

cyclische componenten met een periodiciteit van acht jaar en hoger. In tegenstelling tot het BK-

filter en het CF-filter heeft het HP-filter slechts één ‘cutoff point’: de lage frequenties worden 

geëlimineerd, de frequenties boven het grenspunt worden intact gelaten. Zoals Baxter en King 

(1999) overigens terecht doen, kan het HP-filter dus beter in verband gebracht worden met een 

zogenoemd ‘high pass filter’, dan met een band pass filter.35 

Zowel Baxter en King (1999) als Christiano en Fitzgerald (1999) concluderen dat hun 

respectievelijke band pass filters betere (in termen van vergelijking (3.5)) benaderingen zijn van 

het optimale filter dan het HP-filter. Het HP-filter elimineert de trendcomponent uit de 

tijdreeks, maar behoudt de hogere frequenties (‘ruis’). Daarnaast zijn de beide band pass filters 

betrouwbaarder waar het gaat om ‘real time’ schattingen van yt. Met het oogpunt op de 

constructie van een conjunctuurindicator, is dit laatste punt van groot belang. Tenslotte heeft het 

band pass filter het voordeel dat de toepassing eenvoudiger is. Als de frequentie van de data 

verandert, moet in geval van het HP-filter een nieuwe parameter λ worden gekozen. Hoewel 

daar richtlijnen voor zijn, blijft het toch in hoge mate een arbitraire keuze. In geval van het band 

pass filter verandert de bandbreedte niet als de frequentie van de data verandert. 

 

In dit onderzoek worden uitsluitend bewerkingen uitgevoerd op maanddata. Het HP-filter ten 

behoeve van de trendcomponent zal worden toegepast voor twee λ’s: op advies van Ravn en 

Uhlig (2002) wordt gekozen voor λ = 129600 en in navolging van De Haan en Vijselaar (1998) 

wordt tevens λ = 1000000 in de analyse betrokken. Hodrick en Prescott (1980) bevelen voor 

maanddata aan λ = 14400. In dit onderzoek wordt hiervan afgeweken omdat een hogere λ het 

voordeel heeft dat enerzijds de kans op irrelevante cycli wordt verkleind en anderzijds dat de 

kans op trendaanpassing door verwerking van nieuwe waarnemingen minder wordt.  

Het HP-filter filtert in tegenstelling tot de band pass filters niet de ruiscomponent it uit de 

data.36 De toepassing van het HP-filter als trendfilter zal dus moeten worden voorafgegaan door 

een apart ruisfilter. In veel gevallen is dat een of ander (symmetrisch) voortschrijdend 

gemiddelde. Een nadeel hiervan is dat er aan het begin en eind van de reeks waarnemingen 

 
35 Stel het grenspunt is de frequentie ϖ. Een low pass filter laat alleen de frequenties kleiner of gelijk aan het grenspunt 

door, ω ≤ ϖ. Een high pass filter daarentegen behoudt alleen de frequenties die groter zijn dan het grenspunt, ω ≥ ϖ. Een 

band pass filter is het verschil van twee low pass filters met verschillende grenspunten. 
36 Vergelijk in dat opzicht vergelijking (3.1) met vergelijking (3.12). 
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verloren gaan. Voor een conjunctuurindicator is dat niet wenselijk. Om die reden wordt het HP-

filter eveneens toegepast als ruisfilter, met λ = 100.37 

3.7 Filters en het eindwaarde-probleem       

Elke filter heeft een probleem rondom de eindwaarden. In paragraaf 3.3 is dit probleem reeds 

kort ter sprake gekomen. Het eindwaarde-probleem houdt in dat door toevoeging van nieuwe 

waarnemingen de gefilterde waarden van eerdere waarnemingen veranderen. Voor het 

voorspellen van de conjuncturele ontwikkeling op basis van voorlopende reeksen, is het 

eindwaarde-probleem een grote handicap. Dit nadeel spitst zich toe op twee facetten: door het 

toevoegen van nieuwe cijfers kunnen er in de eerste plaats veranderingen optreden in de grootte 

van de cyclische uitslagen en in de tweede plaats, en dat is veel ernstiger, kunnen er 

faseverschuivingen ontstaan.  

Het feit dat gefilterde waarnemingen veranderen als er nieuwe cijfers worden toegevoegd 

heeft in de regel, afhankelijk van het type filter, twee oorzaken. In geval van een symmetrisch 

filter (zoals het BK-filter) raak je aan het begin en eind van de tijdreeks waarnemingen kwijt. 

Om dit te voorkomen is het gebruikelijk een extrapolatiemethode toe te passen om de reeks 

kunstmatig te verlengen. Als de gefilterde waarden echter deels afhangen van kunstmatige 

waarnemingen is het niet verwonderlijk dat toevoeging van werkelijke waarnemingen voor 

verandering kan zorgen. Een asymmetrisch filter (zoals het HP-filter en het CF-filter) heeft niet 

het nadeel dat kleeft aan het gebruik van extrapolatietechnieken. Een asymmetrisch filter 

berekent de trendcomponent aan het einde van de reeks op basis van ‘het verleden’. Dat neemt 

alleen niet weg dat ook in dit geval door toevoeging van nieuwe waarnemingen grote 

veranderingen kunnen ontstaan. 

De diepe bron van het eindwaarde-problemen en de daaraan verbonden noodzaak tot 

extrapolatie (in geval van symmetrische filters) dan wel asymmetrie in de filterstructuur, is 

reeds in paragraaf 3.3 toegelicht. Elke filtertechniek namelijk vereist in wezen een oneindige 

dataset. Dat is onmogelijk. Op deze manier leidt de toepassing van welk filter dan ook tot 

problemen die inherent zijn aan de eindigheid van een dataset.    

 

De interpretatie van het eindwaarde-probleem is afhankelijk van het filter dat wordt toegepast. 

Dat kan het meest inzichtelijk worden toegelicht aan de hand van vergelijking (3.1):  

 

 
37 De correlatiecoëfficient tussen HP-gefilterde reeksen (met λ = 129600) en BK-gefilterde reeksen is voor het meerendeel 

van de onderzochte reeksen het hoogst als de bandbreedte van het BK-filter wordt gezet op 18-96 (in vergelijking tot de 

bandbreedte 18-120). Wat betreft de correlatie tussen HP-gefilterde reeksen (met λ = 129600) en CF-gefilterde reeksen 

levert een bandbreedte van 18-120 in de regel iets hogere correlaties. Echter, de verschillen zijn in beide gevallen gering. 

Uit oogpunt van een zuivere vergelijking van de resultaten is derhalve voor beide band pass filters gekozen voor een 

bandbreedte 18-120. 



 

 26 

                                                                                                          (3.14) 

 

Laten we beginnen met het HP-filter: in dit onderzoek wordt het HP-filter zowel toegepast voor 

het filteren van de ruiscomponent it als voor het berekenen van de trendcomponent gt. De 

cyclische component ct wordt conform vergelijking (3.14) afgeleid van deze twee 

componenten. Voor dit filter spitst het eindwaarde-probleem zich dus toe op veranderingen van 

gt en, hoewel dat te verwaarlozen is, van it. De routine die in dit onderzoek wordt toegepast 

voor het BK-filter bepaalt daarentegen ct en it, waarvan gt wordt afgeleid. De interpretatie van 

het eindwaarde-probleem moet in dit geval dus geconcentreerd worden op de conjuncturele 

component ct. Voor het CF-filter is de interpretatie wederom afwijkend: de routine van het CF-

filter berekent gt en ct. Het eindwaarde-probleem richt zich voor het CF-filter dus zowel op de 

cyclische component als op de trendcomponent.  

Hoewel het belangrijk is notie te nemen van dit onderscheid, is het in het kader van de 

constructie van een conjunctuurindicator van minder groot belang. Immers, als een 

conjunctuurindicator is gebaseerd op afwijkingscycli, staat in alle gevallen de cyclische 

component ct  centraal. 

4 Filters vergeleken: empirische performance 

In het vorige hoofdstuk zijn de theoretische eigenschappen van het BK-filter, het CF-filter en 

het HP-filter uitgebreid aan bod gekomen. In dit hoofdstuk worden de empirische prestaties van 

de drie filters onder de loep genomen. De criteria op grond waarvan die prestaties vergeleken 

worden hangen rechtstreeks samen met het gebruiksdoel van de filters: het construeren van een 

conjunctuurindicator. In de eerste plaats namelijk wordt de gevoeligheid van de filters rondom 

de eindwaarden onderzocht, zowel grafisch (paragraaf 4.1) als kwantitatief (paragraaf 4.2). 

Daarnaast wordt voor elk filter gekeken naar de statistische samenhang tussen een basisreeks en 

een  referentiereeks (paragraaf 4.3). De uitkomsten van deze empirische exercitie zullen 

uitmaken welke filtermethode in geval van de CPB-conjunctuurindicator de voorkeur verdient 

(paragraaf 4.4).  

Voor zowel het band pass filter als het HP-filter dienen inputparameters te worden 

opgegeven. In het eerste geval komt dat neer op de keuze voor een specifieke bandbreedte, in 

geval van het HP-filter moet de waarde van de parameter λ vastgesteld worden. In het vorige 

hoofdstuk is reeds ter sprake geweest welke waarden van de inputparameters in dit onderzoek 

betrokken worden.  

tttt icgx ++=
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4.1 Eindwaarde-probleem: grafische invalshoek 

Een conjunctuurindicator beschrijft de actuele economische situatie. Om die reden is het van 

groot belang inzicht te hebben in de gevoeligheid van een filter voor de eindwaarden. In het 

vorige hoofdstuk zijn de theoretische aspecten van het eindwaarde-probleem aan de orde 

gesteld. In deze paragraaf wordt het eindwaarde-probleem empirisch besproken. Door meerdere 

filters in de analyse te betrekken, kan een beeld gevormd worden in hoeverre de gevoeligheid 

voor de eindwaarden afhankelijk is van het type filter dat toegepast wordt. Inzicht in die 

gevoeligheid stelt ons bovendien in staat de signalen van de conjunctuurindicator in een 

betrouwbaarder perspectief te plaatsen. 

Voordat wordt overgegaan tot een kwantitatieve beschrijving, wordt het eindwaarde-

probleem in deze subparagraaf eerst grafisch geïllustreerd. De basis van de analyse is de 

uitvoerreeks. De reden dat deze reeks is gekozen, hangt samen met het feit dat deze reeks een 

bovengemiddelde trendmatige groei kent. Voor het beschrijven van het eindwaarde-probleem is 

dat van belang, aangezien de effecten ervan sterker zijn in geval de onderliggende trendmatige 

ontwikkeling groter is. 

 

In Figuur 4.1 staat de cyclische component van de uitvoer voor alle drie de filters. In elke 

grafiek wordt systematisch één jaar (dus twaalf maandcijfers) toegevoegd, beginnend bij het 

eindjaar 1994. Het HP-filter heeft in dit geval λ = 129600, de band pass filters hebben als 

bandbreedte 18-120 (maanden). Deze twee inputwaarden zijn onderling goed vergelijkbaar.38 

Zodoende kunnen waargenomen verschillen in de gevoeligheid voor de eindwaarden niet 

worden teruggevoerd op verschillen in de mate van filtering.   

 
38 Voor HP-gefilterde reeksen met λ=129600 en BK-gefilterde reeksen is de correlatiecoëfficiënt voor het merendeel van de 

onderzochte reeksen het hoogst als de bandbreedte 18-96 is (conform theoretische verwachting). Ten opzichte van het CF-

filter zijn de correlatiecoëfficiënten het grootst voor de bandbreedte 18-120. Op grond van eenduidigheid en minieme 

verschillen, is gekozen voor één bandbreedte voor de beide band pass filters, namelijk 18-120.  
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Figuur 4.1a Cyclische component uitvoer – HP Filter  (λλλλ = 129600) 
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Figuur 4.1b Cyclische component uitvoer – BK-filter  (bandbreedte 18-120) 
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Figuur 4.1c Cyclische component uitvoer – CF-filter  (bandbreedte 18-120) 
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Als de grafieken in Figuur 4.1 met elkaar vergeleken worden valt een aantal zaken op. Het is 

goed op te merken dat, los gezien van de aanpassingen, het verloop van de drie reeksen sterk 

identiek is. Dit strookt met het algemene beeld dat uit literatuurstudies naar voren komt: hoe 

verschillend filters ook zijn in technisch en/of theoretisch opzicht, het verloop van de 

gegenereerde gefilterde reeksen wijkt doorgaans nauwelijks van elkaar af. Dat neemt niet weg, 

dat de gevoeligheid ten aanzien voor de eindwaarden sterk kan afwijken tussen filters. Figuur 

4.1 legt in dat opzicht ook enkele duidelijke verschillen bloot. 

 

Laten we beginnen met Figuur 4.1a. De HP-gefilterde reeks kent in geval 1994 het eindjaar is 

een uitschieter naar boven die in de andere twee reeksen niet in die mate wordt waargenomen 

en die achteraf, als nieuwe waarnemingen worden toegevoegd, een vals signaal blijkt te zijn. 

Dit in achtnemend zou de diepe uitschieter naar beneden in 2001 meer kunnen zeggen over de 

mankementen van het HP-filter dan over de werkelijke conjuncturele situatie. De twee andere 

reeksen vertonen in het jaar 2001 eveneens een neergaande fase, maar beduidend minder sterk 

dan de HP-reeks.  

Dit nadeel van het HP-filter is reeds door Giorno et al. (1995) naar voren gebracht. Zoals in 

hoofdstuk 3 ter sprake is gekomen, constateerden zij namelijk dat, in geval een cyclus begint en 

eindigt op verschillende fases van de cyclus, de trend opwaartse dan wel neerwaartse druk 

ondervindt aan het begin en einde van de reeks.  

In een eerder stadium is geconstateerd dat in geval van het HP-filter het verloop van de 

cyclische component wordt afgeleid van de trendcomponent. Om de conjuncturele uitschieters 
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in het jaar 1994 en 2001 begrijpelijker te maken, staat in Figuur 4.2 de trend weergegeven voor 

die jaren. Uit deze figuur valt af te lezen dat de oorzaak van de uitschieters ligt in de 

inflexibiliteit van de trendcomponent. In 1994 signaleert de trendcomponent niet afdoende de 

conjuncturele, maar ook trendmatige opleving, terwijl in 2001 de trendmatige ontwikkeling 

wordt overschat. Deze trendinflexibiliteit heeft hoogstwaarschijnlijk meer te maken met de 

asymmetrische filterstructuur dan met de mate van filtering. Het HP-filter berekent de 

trendcomponent aan het einde van de reeks met het ‘verleden’. De kans is dan groot dat recente 

werkelijke trendfluctuaties niet tijdig worden gesignaleerd. 

Figuur 4.2 Trendaanpassing HP-filter ( λλλλ = 129600)1 
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1 
De reeks ‘uitvoer’ is voor ruis gecorrigeerd met een HP-filter met λ = 100. 

 

In vergelijking met de HP- en CF-gefilterde reeksen, lijkt de uitslag van de piek in het jaar 2000 

in de BK-reeks niet plausibel. Dit kan samenhangen met een nadelige eigenschap van het BK-

filter. Het filter van Baxter en King is een symmetrisch filter, zodat toepassing ervan leidt tot 

verlies van waarnemingen aan het begin en einde van de reeks. Voor de toepasbaarheid van een 

conjunctuurindicator is dat niet acceptabel. Om die reden is vrijwel elke routine van het BK-

filter uitgebreid met een of andere extrapolatietechniek. De Gauss-routine van Stock en Watson 

(1999) die in dit onderzoek wordt gebruikt bevat ook een extrapolatietechniek. In een eerder 

stadium is echter reeds gewezen op de nadelige effecten van extrapoleren.  

De inplausibiliteit van de piek in 2000 wordt onderschreven door het verloop van de 

trendcomponent in dat jaar, zie Figuur 4.3. Voor het BK-filter wordt de trendcomponent 

afgeleid van de cyclische component. In termen van vergelijking (3.14) impliceert, voor 
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gegeven xt, een hoge waarde voor ct een lage waarde voor gt. De trendcomponent in Figuur 4.3 

wordt te sterk beïnvloed door het (overschatte) cyclische patroon. 

 

Het CF-filter is een asymmetrisch filter. Een nadeel hiervan is dat er mogelijk 

faseverschuivingen optreden als gevolg van de toevoeging van nieuwe waarnemingen. 

Christiano en Fitzgerald (1999) concludeerden echter dat die kans niet zo groot is. Als wordt 

gekeken naar Figuur 4.1b en Figuur 4.1c valt inderdaad op dat de faseverschuivingen in geval 

van het CF-filter niet groter zijn dan in geval van het BK-filter. Beide grafieken vertonen in 

hoge mate een gelijkmatig patroon met dien verstande dat de grote uitschieter in de het jaar 

2000 niet optreedt in de CF-gefilterde reeks. Over de hele linie bezien lijken de aanpassingen 

van de CF-gefilterde reeks kleiner dan van de BK-gefilterde reeks. Dit wekt het vermoeden dat 

de toepassing van een extrapolatiemethode met het oog op het eindwaarde-probleem nadeliger 

is dan het toestaan van een asymmetrische filterstructuur. Let wel, deze laatste opmerking 

beperkt zich uitsluitend tot het domein van de twee band pass filters. 

Figuur 4.3 Trendaanpassing BK-filter (bandbreedte 1 8-120) 1  

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

uitvoer trend_2001
 

1 
De reeks ‘uitvoer’ is voor ruis gecorrigeerd. 

 

Veranderen van inputwaarden 

Een belangrijke vraag is natuurlijk in hoeverre een verandering van de inputwaarden van 

invloed kan zijn op de gevoeligheid van filters in geval nieuwe waarnemingen worden 

toegevoegd. Voor het HP-filter komt dat neer op een andere waarde voor λ, in geval van de 

band pass filters op een andere bandbreedte. Het is van belang in te zien dat een verhoging van 
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de waarde van λ overeenkomt met een wijdere bandbreedte. Laten we een verandering van die 

inputwaarden eens toespitsen op de trendcomponent. In geval λ of de bandbreedte wordt 

verhoogd, worden er minder cyclische fluctuaties toegelaten in de trendcomponent. Beide 

gevallen leggen een zwaardere ‘boete’ op de flexibiliteit van de trend. 

De Haan en Vijselaar (1998) menen dat de keuze van een hoge waarde voor λ een positieve 

invloed heeft op het eindwaarde-probleem, in de zin dat een weinig buigzame trend niet veel zal 

veranderen door verwerking van nieuwe cijfers.39 Op zich is dat waar, maar een hogere λ of een 

grotere bandbreedte heeft ook een keerzijde. De kans bestaat namelijk dat een (te) onbuigzame 

trend niet in staat is werkelijke veranderingen in die trend tijdig te signaleren. Deze 

mogelijkheid zal zich met name aandienen voor asymmetrische filters, aangezien deze filters 

aan het einde van de reeks uitsluitend gebaseerd zijn op historische waarnemingen.  

In feite is het voordeel van een hogere of een lagere λ of bandbreedte afhankelijk van het 

karakter van de onderliggende trendmatige ontwikkeling. Als de trend het karakter heeft van 

een deterministische trend, zal waarschijnlijk het voordeel van een minder variabele trend (dus 

een hogere λ of bandbreedte) groter zijn dan het daaraan verbonden nadeel. Bij een meer 

stochastische trend in de data zal een lagere λ zijn voordeel hebben. Hoewel daar formele 

toetsen voor bestaan, blijft het moeilijk het karakter van de onderliggende trend vast te stellen.40  

4.2 Eindwaarde-probleem: kwantitatieve invalshoek 

Alle filters zijn gevoelig voor het toevoegen van nieuwe waarnemingen. Zoals uit de grafische 

exercitie naar voren kwam is er echter wel verschil in de manier waarop filters met het 

eindwaarde-probleem omgaan. Het HP-filter is niet afdoende in staat trendmatige fluctuaties op 

te pikken, hetgeen in een later stadium tot grote aanpassingen kan leiden. Het BK-filter lijkt, 

sterker dan het CF-filter, de cyclische fluctuaties aan het einde van de reeks te overschatten.  

Naast de verschillen tussen filters bestaat er ook nog het punt van de invloed van de 

inputwaarden, binnen filters. Wat betreft de keuze van de inputwaarden, is het a priori niet goed 

mogelijk om te bepalen wat beter is; een onbuigzame trend heeft voordelen, zoals De Haan en 

Vijselaar (1998) terecht opmerken, maar die voordelen zijn beperkt. 

 

Om alle effecten tegen elkaar af te wegen wordt een formele gevoeligheidstest uitgevoerd. Dat 

houdt in dat onderzocht wordt in hoeverre een specifieke waarneming xt verandert als 

successievelijk een aantal waarnemingen wordt toegevoegd, xt+1, xt+2, etc. De basis van de 

analyse is het berekenen van zogenoemde aanpassingsfouten (revision errors):  

 

                                                                                                 (4.1) 

 
39 De Haan en Vijselaar (1998), p. 5. 
40 Zie Nelson en Plosser (1982). 

Ttnttn BCIBCIRE −= +



 

 33 

 

waarbij BCI staat voor business cycle indicator en de symbolen in dit geval de volgende 

waarden hebben: t = 1994:12, T = 2001:12 en n = 0, 1,…, 7. In vergelijking (4.1) wordt er van 

uitgegaan dat een filtermethode na zeven jaar, in geval van maandcijfers zijn dat liefst 84 

waarnemingen, een trendwaarde heeft berekend die niet meer verandert.41  

De analyse uit vergelijking (4.1) is uitgevoerd voor twee HP-filters, drie BK-filters en twee 

CF-filters: HP_129600, HP_106, BK_18-96, BK_18-120, BK_18-120*, CF_18-96 en CF_18-

120. De cijferaanduiding na de underscore geeft de waarde aan van de inputvariabele. Voor het 

HP-filter is dat vanzelfsprekend de λ en voor de band pass filters de bandbreedte. De gebruikte 

Gauss-routine van het BK-filter roept een AR-proces aan om de onderliggende reeks te 

extrapoleren. De orde van dit proces moet ook als inputwaarde worden opgegeven. De 

aanduiding ‘*’ betekent dat de orde van het AR-proces niet de waarde vier heeft, maar twaalf. 

Zestien verschillende tijdreeksen zijn in de beschouwing betrokken. De gemiddelde uitkomsten 

van deze reeksen staan in Tabel 4.1 hieronder. Voor de resultaten van de onderliggende 

tijdreeksen wordt verwezen naar Bijlage 1.    

 

De resultaten uit Tabel 4.1 brengen een aantal interessante zaken aan het licht in lijn met 

hetgeen uit de grafische exercitie naar voren kwam. Laten we beginnen met de verschillen 

binnen filters.  

Wat betreft het BK-filter en het CF-filter zijn de verschillen in de aanpassingsfouten van 

beide bandbreedtes te klein om er duidelijke conclusies aan te verbinden. Voor het HP-filter ligt 

dat anders. Het HP_106-filter scoort beter voor n = 0, terwijl HP_129600 beter presteert voor n 

= 1, 2 en 3. Vanaf n = 4 zijn zowel de aanpassingen zelf als de verschillen ertussen te klein om 

er iets zinvols over te zeggen. De resultaten voor n = 0 komen overeen met hetgeen De Haan en 

Vijselaar (1998) constateren: een onbuigzame trend brengt minder grote aanpassingen met zich 

mee indien nieuwe cijfers beschikbaar komen. Vanaf n =1 echter, duikt de keerzijde op van een 

hoge λ. In vergelijking met λ = 129600, is de waarde λ = 106 minder goed in staat om tijdig 

werkelijke fluctuaties in de trend te signaleren. Pas na gemiddeld twee jaar (n = 1) worden deze 

trendfluctuaties opgepikt, hetgeen leidt tot aanpassingsfouten die in grootte die van HP_129600 

overtreffen. 

 

Nu is het interessant om de verschillen tussen filters eens onder de loep te nemen. Het meest in 

het oog springende verschil is ongetwijfeld de aanpassing van het HP-filter voor n = 0. 

Ongeacht de waarde van λ, is de aanpassing van HP-gefilterde reeksen na toevoeging van één 

waarneming beduidend groter dan van reeksen die met een band pass filter gefilterd zijn. Dit 

probleem van het HP-filter is in de literatuur reeds door Giorno et al. (1995) naar voren 

 
41 Den Reijer (2002, p.21) kiest voor een periode van vijf jaar, de gemiddelde duur van een halve conjunctuurcyclus. Voor de 

zekerheid wordt in dit onderzoek nog eens twee jaar toegevoegd. 
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gebracht en kwam ook aan het licht in de grafische beschrijving van het eindwaarde-probleem 

(Figuur 4.2) 

Van de twee band pass filters is het CF-filter beter dan het BK-filter; de aanpassingsfouten 

in geval van het CF-filter zijn kleiner, met name voor n = 0. Het vermoeden dat reeds uit de 

grafische exercitie naar voren kwam wordt bevestigd als meer dan één reeks in de analyse 

wordt betrokken. Het symmetrische BK-filter dat gebruik maakt van een extrapolatiemethode 

om de reeks kunstmatig te verlengen is gevoeliger voor de eindwaarden dan het asymmetrische 

CF-filter. 

De bevindingen uit de grafische exercitie voor één reeks en uit de kwantitatieve exercitie 

voor meerdere reeksen wijzen in beide gevallen dezelfde kant uit: het HP-filter is gevoeliger 

voor de eindwaarden dan de band pass filters. Van de twee band pass filters presteert het CF-

filter beter dan het BK-filter.  

Tabel 4.1 Aanpassingsfouten 

Filter n=0 n=1 N=2 n=3 N=4 n=5 n=6 n=7 

         
HP_129600 1,12 0,50 0,24 0,12 0,11 0,10 0,09 0,00 

HP_106 0,93 0,49 0,44 0,22 0,10 0,05 0,04 0,00 

         
BK_18-96 0,58 0,45 0,20 0,11 0,10 0,10 0,05 0,00 

BK_18-120 0,59 0,52 0,21 0,10 0,10 0,09 0,07 0,00 

BK_18-120
a
 0,55 0,39 0,15 0,04 0,06 0,04 0,00 0,00 

         
CF_18-96 0,44 0,30 0,12 0,08 0,06 0,06 0,05 0,00 

CF_18-120 0,44 0,30 0,19 0,09 0,05 0,03 0,03 0,00 

         a
 Orde AR-proces 12 in plaats van 4. 

 

4.3 Statistische samenhang 

De mate van statistische samenhang tussen een basisreeks en een referentiereeks is van grote 

invloed op de kwaliteit van een conjunctuurindicator. Een hoge statistische samenhang vergroot 

de voorspelkracht van een conjunctuurindicator. Zoals in hoofdstuk 2 reeds beschreven is en 

wederom in hoofdstuk 5 aan bod komt, is de statistische samenhang een belangrijk criterium op 

grond waarvan basisreeksen geselecteerd worden.   

In deze paragraaf wordt de statistische samenhang tussen een basisreeks xt en referentiereeks 

yt in verband gebracht met het vergelijken van filters. Het middel daartoe is de 

crosscorrelatiecoëfficiënt ρ (l): 
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In vergelijking (4.2) zijn y en lx de gemiddelden van ty en ltx + , berekend over t. Het 

uitgangspunt van de vergelijkingsprocedure is de maximale crosscorrelatiecoëfficiënt waarbij 

gebruik wordt gemaakt van ruim dertig basisreeksen xt en, in lijn met de structuur van de CPB-

indicator, acht referentiereeksen yt: de consumptie, de uitvoer, de investeringen in woningen, 

gebouwen en outillage, de industriële productie, de productie van de dienstensector en het 

BBP.42 Voor elk filter afzonderlijk zijn alle acht referentiereeksen ge(cross)correleerd met de 

totale verzameling van ruim dertig basisreeksen. Analoog aan de vorige paragraaf 

onderscheiden we de volgende filters: HP_129600, HP_106, BK_18-96, BK_18-120, BK_18-

120*, CF_18-96 en CF_18-120. Aan het vergelijken van crosscorrelaties verkregen met de 

toepassing van verschillende filters kleeft een bezwaar. De crosscorrelatiecoëfficiënt is 

afhankelijk van de toegestane flexibiliteit van de trend, waardoor het criterium aan zuiverheid 

verliest.43 Om hiervoor te corrigeren zijn alle gebruikte reeksen genormaliseerd. 

De correlatiecoëfficiënt van vergelijking (4.2) is berekend over 30 leads en lags, met andere 

woorden { }30,...1,0 ±±∈l . De reguliere correlatiecoëfficiënt ( )0ρ  verschaft informatie over 

de gelijktijdige comovement tussen de basisreeks en de referentiereeks. Als ( )0ρ  positief, nul, 

of negatief is, dan wordt daarmee aangegeven dat een reeks procyclisch, acyclisch, of 

anticyclisch is. De crosscorrelatiecoëfficiënt ( )lρ , ( )30,...1 ±±∈l , geeft een indruk van de 

faseverschuiving van de reeks ten opzichte van de referentiereeks. Als ( )lρ  maximaal is voor 

een positieve of negatieve l, dan loopt de betreffende reeks achter respectievelijk vóór op de 

referentiereeks. Als l = 0, dan lopen de reeksen synchroon. Als minimumwaarde voor de 

crosscorrelatiecoëfficiënt geldt in dit geval ρ = 0.4; bovendien moet een basisreeks een lead 

hebben van tenminste twee maanden.44 Toepassing van deze criteria levert per filter uiteindelijk 

zestig crosscorrelatiecoëfficiënten op, verdeeld over acht referentiereeksen. De resultaten staan 

in Tabel 4.2. De cijfers in deze tabel zijn gemiddelden, voor de weergave van de onderliggende 

crosscorrelaties wordt verwezen naar Bijlage 2.  

 

Uit de resultaten van Tabel 4.2 komt een betrekkelijk eenduidig beeld naar voren. Hoewel de 

onderlinge resultaten niet ver uiteen lopen, springt het HP_106-filter er in positieve zin uit en 

het CF_18-96-filter in negatieve zin: in zes van de negen gevallen is de crosscorrelatie-

coëfficiënt van HP_106 het hoogst en in vijf gevallen is de crosscorrelatiecoëfficiënt van 

CF_18-96 het laagst. Uitgezonderd van het BK_18-96-filter, zijn de verschillen tussen de 
 
42 Op het moment van het uitvoeren van deze vergelijkingsprocedure waren er nog geen geschikte reeksen voor de 

productie van de bouw en de voorraadvorming; deze referentiereeksen zijn dus niet meegenomen. 
43 Een filter die een zware ‘boete’ legt op de flexibiliteit van de trend (hoge λ in geval van HP-filter of grote bandbreedte in 

geval van BP-filter) genereert afwijkingscycli met grotere uitslagen dan een filter met een flexibelere trend. Hierdoor is de 

crosscorrelatiecoëfficiënt in geval van een filter met een onbuigzame trend ten opzichte van een filter met een flexibele trend 

positief ‘gebiased’.  
44 Als de toepassing van deze criteria gebruikt wordt in de selectie van geschikte basisreeksen, worden die criteria 

doorgaans strenger geformuleerd. Berk en Bikker (1995) en Jacobs et al. (1997) kiezen bijvoorbeeld voor een 

minimumwaarde ρ = 0.5 en een minimale lead van vier maanden. In dit geval gaat het uitsluitend om het vergelijken van 

filters.  
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overige filters vergelijkbaar. Overigens moet wel bedacht worden dat de resultaten voor de acht 

(deel)indicatoren met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Voor een 

aantal deelindicatoren is de steekproefgrootte betrekkelijk klein, met name voor de consumptie 

en de investeringen in woningen. Dat neemt niet weg dat de resultaten van de afzonderlijke 

deelindicatoren ondersteund worden door het gemiddelde van het totaal aantal reeksen (zie 

onderste rij van Tabel 4.2). 

Het is opvallend dat, zelfs na normalisatie van de reeksen, de filters waarvan de ‘boete’ op 

de trendflexibiliteit groter is, relatief de hoogste correlaties laten zien. Dat hangt samen met het 

feit dat een onbuigzame trend afwijkingcycli genereert die minder irrelevante, verstorende, 

cycli bevatten. Voor de voorlooptijd zien we in wezen een zelfde patroon: een filter met een 

onbuigzame trend levert gemiddeld genomen een hogere voorlooptijd op. De voorlooptijd van 

het HP_106-filter is gemiddeld genomen het hoogst, die van het CF_18-96-filter het laagst. Ook 

in dit geval moet de oorzaak gevonden worden in de aanwezigheid dan wel afwezigheid van 

irrelevante cycli.  

Kortom, aan het voordeel van een onbuigzame trend waar onder andere De Haan en 

Vijselaar (1998) ons terecht op hebben gewezen, dat afwijkingscycli die gebaseerd zijn op een 

onbuigzame trend beter onderscheid maken tussen relevante cycli en subcycli, kan het volgende 

toegevoegd worden: de toepassing van een filtermethode met een onbuigzame trend vergroot 

over het algemeen de statistische samenhang tussen basis- en referentiereeksen. 

 

Tabel 4.2 Gemiddelde crosscorrelaties filters
a
 

 HP_129600 HP_106 BK_18-96 BK_18-120 CF_18-96 CF_18-120 

       
Consumptie 0,74 (5)   0,81 (8)   0,68 (6)   0,70 (7)   0,56 (4) 0,65 (3)   

Uitvoer 0,58 (8)   0,56 (9)   0,55 (10) 0,54 (11) 0,58 (9) 0,54 (10) 

Investeringen gebouwen 0,59 (13) 0,73 (17) 0,56 (13) 0,59 (14) 0,49 (9) 0,56 (13) 

Investeringen outillage 0,56 (8)   0,67 (8)   0,51 (10) 0,53 (10) 0,57 (9) 0,61 (9)   

Investeringen woningen 0,56 (7)   0,64 (7)   0,53 (7)   0,55 (7)   0,44 (6) 0,61 (7)   

Industrie 0,65 (5)   0,56 (6)   0,65 (6)   0,64 (6)   0,69 (5) 0,65 (6)   

Diensten 0,57 (7)   0,57 (9)   0,58 (8)   0,59 (9)   0,59 (7) 0,59 (7)   

BBP 0,57 (8)   0,66 (12) 0,56 (9)   0,58 (9)   0,49 (8) 0,52 (8)   

       
Totaal 0,60 (8)   0,64 (10) 0,57 (9)   0,59 (9)   0,55 (7) 0,58 (8)   

       a
 Achter de crosscorrelatiecoëfficienten staat tussen haakjes de bijbehorende voorlooptijd in maanden. 

 

4.4 Welk filter is het best? 

De keuze welk filter het meest geschikt is voor de constructie van de CPB-conjunctuurindicator, 

moet worden uitgesplitst in twee aspecten. Er moet een keus gemaakt worden ten aanzien van 
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de methode van filtering, maar ook ten aanzien van de mate van filtering. De geschiktheid van 

een filter wordt afgemeten aan de hand van de twee criteria die in dit hoofdstuk centraal staan, 

de gevoeligheid voor de eindwaarden en de statistische samenhang.   

 

Laten we beginnen met het laatst genoemde aspect, de mate van filtering. De mate van filtering 

hangt vanzelfsprekend samen met de keuze van de inputwaarden. In paragraaf 4.1 werd 

duidelijk dat de gevoeligheid voor het toevoegen van nieuwe waarnemingen nauwelijks wordt 

beïnvloed door de waarden van de inputvariabelen. Dat komt doordat zowel een onbuigzame als 

een flexibele trend, hetzij op een andere wijze, ontvankelijk zijn voor die gevoeligheid. Een 

afwijkingscyclus gebaseerd op een flexibele trend heeft de neiging teveel cyclische informatie 

toe te laten tot de trend, een cyclus gebaseerd op een starre trend signaleert niet tijdig genoeg 

werkelijke trendfluctuaties. In beide gevallen noopt toevoeging van waarnemingen tot 

aanpassingen van de trendwaarde achteraf. De invloed van de mate van filtering op de 

statistische samenhang tussen basis- en referentiereeksen is pregnanter. Een minder variabele 

trend levert in het algemeen hogere correlaties. Dat hangt samen met het feit dat een starre trend 

duidelijker onderscheid maakt tussen relevante en irrelevante cycli. Dit alles overwegend, gaat 

de voorkeur uit naar een onbuigzame trend in de filtertechniek die wordt toegepast in de CPB-

indicator.  

 

De vraag die dan resteert is, welke methode van filtering het meest geschikt is. Op gebied van 

de eindwaarde-problematiek presteert het CF-filter beduidend beter dan de andere twee filters 

(zie Tabel 4.1). De gemiddelde crosscorrelatiecoëfficiënt en de gemiddelde lead van het CF-

filter doen niets onder voor de andere filters, met uitzondering dan van het HP_106-filter. 

Kortom, in combinatie met hetgeen zojuist gezegd is ten aanzien van de trendflexibiliteit, is het 

CF_18-120-filter het meest geschikte filter voor de herziene CPB-indicator.  

5 Inventarisatie en selectie van basisreeksen 

In de voorgaande twee hoofdstukken is uitgebreid aandacht besteed aan de filterkeuze. In dit 

hoofdstuk komt het tweede onderzoeksaspect aan bod, de inventarisatie en selectie van 

potentiële basisreeksen. De inventarisatiefase wordt besproken in paragraaf 5.1. De constructie 

van de CPB-indicator volgt in hoofdlijnen de methodiek van het NBER. Dat geldt ook voor de 

eisen die gesteld worden aan de basisreeksen. De beschrijving van deze selectiecriteria vormt 

het onderwerp van paragraaf 5.2. Het resultaat van de selectieprocedure, de samenstelling van 

de herziene CPB-indicator, komt in paragraaf 5.3 ter sprake. In deze paragraaf ligt het accent op 

de verschillen met de samenstelling van de huidige indicator. 
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5.1 Inventarisatie    

Het inventariseren van potentiële basisreeksen kent een tweeledige opzet. In de eerste plaats 

wordt bezien of de samenstellingen van conjunctuurindicatoren van enkele andere 

(Nederlandse) instituten aanknopingspunten bieden. Ten tweede zal de bestaande literatuur op 

gebied van conjunctuurindicatoren geraadpleegd worden. 

 

Naast de CPB-indicator zijn de DNB-indicator, de CCSO-indicator, de OESO-indicator en de 

indicator van de Rabobank de bekendste conjunctuurindicatoren van de Nederlandse 

economie.45 Vanzelfsprekend verschillen deze indicatoren onderling, wat betreft de gebruikte 

technieken (zoals de filtermethode), samenstelling en methodologie. Een uitvoerige vergelijking 

van deze conjunctuurindicatoren valt buiten het bestek van deze paragraaf; daarvoor wordt 

verwezen naar Jacobs et al. (1997) en Kranendonk (1990). Op dit punt wordt volstaan met een 

inventarisatie van de diverse samenstellingen. 

In Tabel 5.1 staan de basisreeksen weergegeven van de genoemde conjunctuurindicatoren, 

inclusief de huidige samenstelling van de CPB-indicator. Een vergelijking van de samenstelling 

van de indicatoren levert de volgende informatie op. De IFO index is de enige basisreeks die in 

alle indicatoren is opgenomen.46 Gezien het feit dat de korte rente verschijnt in de DNB-

indicator en de korte en lange rente gezamenlijk voorkomen in de barometer van het CCSO en 

van de Rabobank, is het verstandig te onderzoeken in hoeverre deze variabelen geschikt zijn 

voor de CPB-indicator. Bovendien is er een theoretische link tussen de rentevoet en de 

conjunctuur. Het verschil tussen de lange en de korte rente is een benadering voor de 

termijnstructuur. Een oplopende termijnstructuur is een indicatie voor toenemende inflatie 

verwachtingen. Toenemende inflatieverwachtingen gaan doorgaans hand in hand met een 

conjuncturele opgang.47    

De reële geldhoeveelheid komt voor in de barometer van het CCSO, DNB en voorheen ook 

in de indicator van de Rabobank. Het is dus meer dan logisch te bezien of voor de 

geldhoeveelheid ook een rol is weggelegd in de herziene CPB-indicator. Temeer daar er ook 

een economisch-theoretisch verband bestaat tussen de conjuncturele ontwikkeling en de reële 

geldhoeveelheid. De reële geldhoeveelheid (reële kasvoorraad) beïnvloedt namelijk de 

verwachte bestedingen en is om die reden waarschijnlijk procyclisch.  

 

 
45 Voor de beschrijving van de meest recente versie van de DNB-indicator en de indicator van de Rabobank  wordt 

verwezen naar De Haan en Vijselaar (1998) en Bikker en De Haan (1990) respectievelijk het Themabericht van de 

Rabobank (april 2000). Voor de beschrijving van de OESO-indicator en de CCSO-indicator wordt verwezen naar OESO 

(1987) en Jacobs et al. (1997). 
46 De samenstelling van de IFO-index is niet in alle gevallen gelijk. 
47 Zie Jacobs et al. (1997), p. 11. 
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Het raadplegen van de bestaande literatuur over conjunctuurindicatoren levert veel voorbeelden 

op van economische variabelen die geschikt zijn als basisindicator. Hoewel het aantal bronnen 

die in dit kader onderzocht zijn zeker niet onuitputtelijk is, zijn de meest waardevolle werken in 

ogenschouw genomen.48 Niet alle reeksen die uit de inventarisatiefase naar voren kwamen zijn 

onderzocht als potentiële basisreeks. De belangrijkste reden om een reeks wel of niet te 

betrekken in de selectiefase is een praktische; de reeksen moeten beschikbaar zijn.          

Tabel 5.1 Samenstelling overige Nederlandse conjunc tuurindicatoren 

 DNB CCSO OESO
a
 Rabobank CPB 

      
Referentiereeks IP

b
 IP IP IP BBP 

      
Basisreeksen      

M1 (reëel) * * - - - 
MeesPierson real estate price index - * - - - 
Korte termijn rente (geldmarkt) * * - * - 
Lange termijn rente (kapitaalmarkt) - * - * - 
IFO indicator * * * * * 
Nederlandse yieldcurve * - - - - 
Verwachte productie industrie * * * - * 
Feitelijke productie industrie - - - - * 
Werkelijke orderontvangsten totaal - - * * * 
Orderontvangsten binnenland - - - - * 
Orderontvangsten buitenland - - * - - 
Orderwaardering industrie - - * - - 
Kredietverlening

c
 - - - * * 

Verkopen detailhandel - - * - - 
Beoordeling voorraden - - * - * 
Spaardeposito’s - - * - - 
Koopbereidheid - - - - * 
Feitelijke productie utiliteitsbouw - - - - * 
Verwachte productie utiliteitsbouw - - - - * 
Producentenvertrouwen bouwnijverheid - - - - * 
Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen - - - - * 
Bouwvergunningen woningen - - - - * 
Dollarkoers (mutatie) - - - - * 
Faillissementen - - - - * 
Leading indicator Europa - - - - * 
Leading indicator VS - - - - * 
      
Aantal basisreeksen 5 6 7 5 18 

      a
 Er wordt hier uitgegaan van de short-leading indicator van de OESO. 

b
 IP = industriële productie 

c
 Het CPB gaat uit van het consumptief krediet, de Rabobank baseert zich op hun eigen kredietverlening. 

 

 
48 Klein en Moore (1985), OESO (1987), Lahiri en Moore (1991) en Berk en Bikker (1995). 
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5.2 Selectie 

Het vertrekpunt van de selectieprocedure is Bijlage 3. Deze bijlage bevat alle reeksen waarop 

de hieronder beschreven selectieprocedure is toegepast. De criteria op grond waarvan de 

basisreeksen geselecteerd zijn, zijn gebaseerd op de NBER-procedure. De belangrijkste criteria 

zijn: 

1. het bestaan van een economisch-theoretische samenhang tussen de referentiereeks en de 

basisreeks; 

2. het bestaan van een statistische samenhang met de conjuncturele ontwikkeling. Dit impliceert 

ook dat de basisreeksen moeten voorlopen op de conjuncturele ontwikkeling; 

3. de reeksen moeten regelmatig, bijtijds en zonder reeksbreuken of grote herzieningen achteraf 

worden gepubliceerd.  

 

Deze criteria zijn niet gelijktijdig toegepast, maar stapsgewijs. Dat hangt samen met het 

gegeven dat het selecteren van basisreeksen een proces is dat niet op één moment in de tijd 

gedaan kan worden. Om te beginnen zijn voor alle gefilterde en genormaliseerde referentie- en 

basisreeksen crosscorrelaties berekend als maatstaf voor de statistische samenhang. Aan de 

hand van de crosscorrelogrammen kan tevens een inschatting worden gemaakt of een reeks 

vóór, achter of gelijk op loopt met de referentiereeks. De procedure is hetzelfde als is 

beschreven in hoofdstuk 4. Dat wil zeggen, elke referentiereeks is gecorreleerd met alle 

potentiële basisreeksen. Als minimum voor de crosscorrelatiecoëfficiënt geldt ρ = 0.4 en als 

minimale ‘voorloop’-tijd geldt 2 maanden. Door elke referentiereeks te vergelijken met alle 

potentiële basisreeksen en de daaraan verbonden statistische criteria bovendien niet te hoog te 

stellen, wordt voorkomen dat reeksen in een te vroeg stadium afvallen. 

Vervolgens zijn, per referentiereeks, de reeksen die de eerste selectieronde doorgekomen 

zijn, getoetst op theoretische plausibiliteit. Zoals ook verwacht mag worden, hebben de reeksen 

die op theoretische gronden geselecteerd zouden moeten worden in de meeste gevallen tevens 

een hoge statistische samenhang met de betreffende referentiereeks. Voor die reeksen is het 

makkelijk selecteren. Er zijn echter ook probleemgevallen. In de eerste plaats zijn er reeksen die 

theoretisch gezien geen relatie hebben met een referentiereeks maar die wel een hoge 

statistische samenhang vertonen met die reeks. Dergelijke reeksen zijn afgevallen. In dat 

opzicht wegen theoretische motieven zwaarder. De omgekeerde situatie doet zich ook voor. Er 

zijn enkele gevallen waarbij de statistische samenhang laag is maar de theoretische plausibiliteit 

(zeer) hoog. In lijn met hetgeen net gezegd is, zijn deze reeksen vooralsnog niet aan de kant 

geschoven.  

 

Aan de uiteindelijke selectie zijn nog twee stappen vooraf gegaan: aan de hand van het 

vergelijken van omslagpunten in de basisreeks en de bijbehorende referentiereeksen, is 
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nagegaan in hoeverre de voorlooptijd die volgt uit het berekenen van maximale crosscorrelaties 

plausibel is. De OESO past deze verificatieprocedure ook toe. 49 Indien de uitkomsten van beide 

exercities ver uit elkaar liggen, moet individuele beoordeling uitmaken of de reeks in kwestie 

geselecteerd wordt.  

De laatste stap in de selectieprocedure vloeit voort uit de opbouw van de CPB-indicator. 

Zoals in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken is, is de CPB-indicator opgebouwd uit een 

bestedingscomponent en een productiecomponent. Dat brengt de wenselijkheid met zich mee 

dat grosso modo een basisreeks zowel is vertegenwoordigd in de aanbodkant als in de 

vraagkant. Om deze evenwichtigheid te creëren in de uiteindelijke samenstelling, zijn tot slot 

nog enkele reeksen gesneuveld.    

5.3 Samenstelling van de herziene CPB-indicator    

Op basis van bovenstaande selectieprocedure heeft de herziene CPB-indicator de samenstelling 

zoals deze in Tabel 5.2 staat afgebeeld. In deze tabel staat tevens de oude samenstelling 

weergegeven. De verschillen tussen beide samenstellingen zijn groot, zowel voor de totale 

verzameling basisreeksen als voor de samenstelling per deelindicator. De huidige indicator telt 

achttien basisreeksen waarvan drie reeksen in de herziene versie afgevallen zijn: de mutatie van 

de dollarkoers, het consumptief krediet en het producentenvertrouwen van de bouwnijverheid. 

De samenstelling van de herziene indicator bestaat uit 23 reeksen, waarvan er vijftien ook deel 

uitmaken van de huidige samenstelling en acht nieuw zijn: de bezettingsgraad, het economisch 

klimaat, de geldhoeveelheid, de orderwaardering in de industrie, het producentenvertrouwen in 

de industrie en in de detailhandel, de lange rente en, tenslotte, het consumentenvertrouwen. Hoe 

deze verschillen vallen te verklaren komt aan bod in de beschrijving van de individuele 

deelindicatoren.  

De geselecteerde reeksen kunnen ruwweg worden onderscheiden in drie groepen: 

internationale indicatoren, reeksen die afkomstig zijn uit enquêtes (business surveys) onder 

consumenten en producenten en, ten derde, kwantitatieve reeksen. Een voorbeeld van de eerste 

is de leading indicator van Europa en voorbeelden van de tweede zijn het 

detailhandelsvertrouwen en het consumentenvertrouwen. De kwantitatieve reeksen kunnen 

vervolgens nog worden gesplitst in reële economische grootheden, zoals bijvoorbeeld het aantal 

faillissementen, en in monetaire grootheden, zoals de lange rente en de geldhoeveelheid.50  

 

Ten opzichte van de huidige samenstelling is het opmerkelijk dat het consumptief krediet is 

weggevallen in de nieuwe deelindicator van de consumptie. De reden hiervoor is dat het 

consumptief krediet nauwelijks nog voorloopt op de consumptieve bestedingen. Een tweede 

 
49 Zie OESO (1987), hoofdstuk 5 en 9. 
50 Zie voor een nadere uitsplitsing Bijlage 3. 
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opmerkelijk punt is de aanwezigheid van het detailhandelsvertrouwen, een betrekkelijk 

kortlopende tijdreeks. Veel consumptieve uitgaven worden gedaan in de detailhandel; 

ondernemers in die branche zijn blijkbaar goed in staat om hun toekomstige afzetmogelijkheden 

te peilen. Het economisch klimaat is ook een nieuwkomer. Samen met de koopbereidheid vormt 

het economisch klimaat de peiler van het consumentenvertrouwen. Het aantal faillissementen is 

een traditioneel geschikte indicator voor de consumptie; een toename van het aantal 

faillissementen kondigt in de regel een afzwakking aan van de groei van de werkgelegenheid en 

daarmee tevens van de consumptieve bestedingen.       

De indicator van de uitvoer is sterk gewijzigd. De IFO-indicator, de leading indicator van de 

VS en de mutatie van de dollarkoers zijn om statistische redenen afgevallen: de eerstgenoemde 

heeft geen ‘voorloop’-tijd meer en voor de overige twee is de statistische samenhang met de 

uitvoer onvoldoende. De lange rente en de reële geldhoeveelheid zijn nieuwkomers. Deze twee 

financiële variabelen zijn geschikte voorlopende indicatoren voor de internationale conjunctuur. 

Aan de samenstelling van zowel de indicator van de investeringen in gebouwen als van de 

investeringen in woningen is ten opzichte van de huidige samenstelling één reeks toegevoegd. 

In het eerste geval is dat het aantal faillissementen en in het tweede geval de lange rente. De 

aanwezigheid van deze reeksen laat zich makkelijk verklaren. Een toename van het aantal 

faillissementen leidt in de regel tot leegstand van bedrijfsgebouwen en daarmee tot een 

afvlakking van de investeringen in dergelijke gebouwen. In geval de lange rente stijgt, wordt 

het voor particulieren duurder om een hypotheek aan te gaan. Voor de investeringen in nieuwe 

woningen zal dat effect ook merkbaar zijn. 

De indicator van de overige bedrijfsinvesteringen is fors uitgebreid. Noemenswaardig zijn in 

dit verband de bezettingsgraad en het consumentenvertrouwen. Een toename van de 

bezettingsgraad is een indicatie van een aantrekkende economische ontwikkeling. Een stijging 

van de bedrijfsinvesteringen is dan een noodzakelijk gevolg. Het verband met het 

consumentenvertrouwen loopt via de afzetmogelijkheden van bedrijven; een toename van het 

vertrouwen bij consumenten leidt doorgaans tot stijgende afzetmogelijkheden. Om aan die 

stijgende vraag te voldoen zullen extra investeringen nodig zijn in outillage.  

De samengestelde indicator van de voorraadvorming lijkt op het oog sterk gewijzigd, maar 

dat valt mee. De totale orderontvangsten zijn vervangen door een onderdeel ervan, namelijk de 

orderontvangsten uit het binnenland. Het producentenvertrouwen is in de plaats gekomen van 

de verwachte bedrijvigheid in de industrie en de beoordeling van de voorraden. Ook deze 

verandering is weinig ingrijpend aangezien zowel de verwachte bedrijvigheid als de 

beoordeling van de voorraden (mede) onderdeel uitmaken van het producentenvertrouwen in de 

industrie. 

 

De samengestelde indicatoren van de sectorale productiegroepen zijn sterk veranderd, dat geldt 

met name voor de productie in de dienstensector en in de bouwsector. De deelindicator van de 
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industriële productie is niet sterk gewijzigd: de beoordeling van voorraden en de mutatie van de 

dollarkoers zijn afgevallen vanwege een te lage statistische samenhang. Daarvoor in de plaats 

komt de geldhoeveelheid. Zoals bleek in paragraaf 5.1 is dit een logische aanvulling; zowel in 

de indicator van het CCSO, DNB als de OESO, allemaal indicatoren met als referentiereeks de 

industriële productie, is deze grootheid opgenomen.  

De deelindicator van de diensten is sterk gewijzigd. Dat hangt wellicht mede samen met het 

feit dat de realisatiereeks in de loop van de tijd enkele keren is herzien. Het aantal 

faillissementen duikt hier ook weer op. Dat is niet vreemd, want de meeste faillissementen 

vinden plaats in het midden- en kleinbedrijf, een deel van bedrijven dat sterk in de 

dienstverlening vertegenwoordigd is. De aanwezigheid van het detailhandelsvertrouwen is 

opmerkelijk aangezien de detailhandel slechts 10 procent uitmaakt van de dienstensector. Het is 

echter goed mogelijk dat het vertrouwen in deze conjunctuurgevoelige sector representatief is 

voor andere onderdelen van de dienstensector die gericht zijn op de particuliere consumptie 

(zoals telecommunicatie en horeca). 

 

De samengestelde indicator van de bouwnijverheid is uitgebreid met vijf reeksen. Alleen het 

producentenvertrouwen in de bouw is om statistische redenen afgevallen. De ‘leading indicator’ 

voor de VS is toegevoegd. De aanwezigheid van de geldhoeveelheid valt te verklaren via de 

standaard verkeersvergelijking van Fisher: een toename van de geldhoeveelheid leidt voor een 

gegeven omloopsnelheid van het geld en prijsontwikkeling tot een uitbreiding van de productie. 

Het opnemen van de voorraden in de industrie en de orderwaardering in de industrie zijn te 

verklaren via intermediaire relaties tussen de industrie en de bouwsector. De genoemde 

grootheden kunnen worden beschouwd als indicaties van de afzetverwachting in de bouwsector. 

De aanwezigheid van de lange rente tenslotte, loopt logischerwijs via de hypotheken en andere 

kredieten. Een daling van de rente verlaagt de financieringskosten voor investeringen in 

woningen en gebouwen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de bedrijvigheid in de 

bouwsector.  

 

Het BBP wordt niet alleen bepaald door de bestedingen en productie in de marktsector, maar 

ook door de bestedingen en productie van de overheid. In de oorspronkelijke CPB 

Conjunctuurindicator werd hier geen rekening mee gehouden. Dit is een bezwaar, zeker in die 

jaren waarin de overheidsbestedingen een substantiële bijdrage leveren aan de BBP-groei, zoals 

bijvoorbeeld in de periode 1997-2002. Om die reden is de herziene CPB-indicator aangevuld 

met een deelindicator voor de overheid.  
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Tabel 5.2 Samenstelling herziene en huidige CPB-ind icator 

Deelindicator Nieuw Oud 

   
Bestedingen   

   
Consumptie Economisch klimaat - 

 Faillisementen
a
 Failissementen

a
 

 Koopbereidheid Koopbereidheid 

 Detailhandelsvertrouwen - 

 - Consumptief krediet 

   
Uitvoer OESO LI Europa OESO LI Europa 

 Reële geldhoeveelheid - 

 Orders buitenland, industrie Orders buitenland, industrie 

 Lange rente
a
 - 

 - OESO LI VS 

 - IFO-indicator 

 - Mutatie dollarkoers (in %) 

   
Investeringen gebouwen Bedrijvigheid utiliteitsbouw Bedrijvigheid utiliteitsbouw 

 Faillissementen
a
 - 

 Bouwvergunningen gebouwen Bouwvergunningen gebouwen 

   
Investeringen outillage Bedrijvigheid utiliteitsbouw Bedrijvigheid utiliteitsbouw 

 Bezettingsgraad industrie - 

 Consumentenvertrouwen - 

 Orders binnenland, industrie Orders binnenland, industrie 

 Orderwaardering industrie - 

   
Investeringen woningen Bedrijvigheid woningbouw Bedrijvigheid woningbouw 

 Lange rente
a
 - 

 Bouwvergunningen woningen Bouwvergunningen woningen 

   
Voorraadvorming IFO-indicator IFO-indicator 

 Orders binnenland, industrie - 

 Producentenvertrouwen - 

 - Orderontvangst totaal, industrie 

 - Beoordeling voorraden
a
 

 - Verwachte bedrijvigheid industrie 

   
Sectoren   

   
Industrie Verwachte bedrijvigheid industrie Verwachte bedrijvigheid industrie 

 Feitelijke bedrijvigheid industrie Feitelijke bedrijvigheid industrie 

 IFO IFO 

 OESO LI Europa OESO LI Europa 

 Reële geldhoeveelheid - 

 Orderontvangst totaal, industrie Orderontvangst totaal, industrie 

 - Beoordeling voorraden
a
 

 - Mutatie dollarkoers (in %) 

   a
 Geïnverteerd opgenomen.   
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Tabel 5.2 Vervolg Samenstelling herziene en huidige  CPB-indicator 

Deelindicator Nieuw Oud 

   
Sectoren (vervolg)   

   
Diensten Faillisementen

a
 - 

 Detailhandelsvertrouwen - 

 Bouwvergunningen gebouwen Bouwvergunningen gebouwen 

 - Koopbereidheid 

 - Beoordeling voorraden
a
 

 - OESO LI Europa 

 - Mutatie dollarkoers (in %) 

 - Consumptief krediet 

   
Bouw Bedrijvigheid utiliteitsbouw Bedrijvigheid utiliteitsbouw 

 Bedrijvigheid woningbouw Bedrijvigheid woningbouw 

 - Producentenvertrouwen bouw 

 OESO LI Europa OESO LI Europa 

 Bouwvergunningen woningen Bouwvergunningen woningen 

 Bouwvergunningen gebouwen Bouwvergunningen gebouwen 

 OESO LI VS - 

 Reële geldhoeveelheid - 

 Orderwaardering industrie - 

 Lange rente
a
 - 

 Beoordeling voorraden
a
 - 

   
Overheid CPB-raming overheidsbestedingen - 

   
Aantal basisreeksen 24 18 

   a
 Geïnverteerd opgenomen.   

 

 

De bestedingen en productie van de overheid in een bepaald jaar zijn vastgelegd in de 

Miljoenennota, die in september van het voorafgaande jaar verschijnt. De informatie uit de 

Miljoenennota kan zodoende worden beschouwd als een goede voorlopende indicator voor de 

overheidsbestedingen en –productie. Het blijft een indicator, omdat niet alle plannen die de 

overheid in de Miljoenennota ontvouwt ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Niet zelden is 

er sprake van onvoorziene mee- of tegenvallers.  
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6 Wegen van basisreeksen 

In hoofdstuk 6 komt zowel het derde als vierde onderzoeksaspect aan bod. De filterkeuze is 

bepaald en de samenstelling van de herziene CPB-indicator staat vast. Wat resteert is het wegen 

van de basisreeksen (paragraaf 6.2). In geval van de CPB-indicator heeft die weging twee 

aspecten: de weging van de basisreeksen in de onderscheiden deelindicatoren en de weging van 

de deelindicatoren in de CPB-conjunctuurindicator.   

Voordat het zover is moet eerst voor elke reeks de voorlooptijd bepaald worden (paragraaf 

6.1). Op die manier namelijk kunnen alle basisreeksen zodanig in de tijd worden verschoven dat 

hun omslagpunten min of meer samenvallen met die van de referentiereeks. 

6.1 Bepalen optimale voorlooptijd 

Om voor een reeks de optimale voorlooptijd te bepalen, moet eerst duidelijk zijn wat wordt 

verstaan onder optimaal. De aanduiding ‘optimaal’ is verbonden met het primaire doel van de 

CPB-conjunctuurindicator. Zoals in hoofdstuk 1 reeds beschreven is, is dat doel (vooralsnog) 

tweeledig: het beschrijven van de nabije conjuncturele situatie en het signaleren van 

omslagpunten. Ten aanzien van het bepalen van de voorlooptijd komt dit dus neer op het 

dusdanig verschuiven van de basisreeksen in de tijd dat die doelstellingen zo goed mogelijk 

worden gewaarborgd. De vraag is natuurlijk hoe daar concrete invulling aan wordt gegeven.  

In de beantwoording van deze vraag is het van belang te realiseren dat de genoemde 

doelstellingen niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde neer hoeven te komen. In paragraaf 5.2 is 

dat reeds kort aangestipt, toen het ging over de plausibiliteit van de voorlooptijd die voortvloeit 

uit de maximale crosscorrelatie. Het verschaffen van inzicht in de conjuncturele ontwikkeling 

over de recente maanden, de eerste doelstelling, wordt het best bewerkstelligd door de 

voorlooptijd waarvoor de crosscorrelatie met de referentiereeks maximaal is als uitgangspunt te 

nemen. Immers, de (cross)correlatiecoëfficiënt is een maatstaf voor de gelijkmatigheid van 

cyclische fluctuaties. Het andere doel, het signaleren van omslagpunten, komt beter tot zijn 

recht door in het vaststellen van de voorlooptijd te kijken naar de overeenkomsten in de 

omslagpunten. Vanuit dit gezichtspunt kan een voorlooptijd vastgesteld worden als de 

gemiddelde tijd (in maanden) tussen een omslagpunt in de basisreeks en de referentiereeks. In 

Bijlage 4 staat zowel de voorlooptijd die met behulp van de maximale crosscorrelatie bepaald is 

als de voorlooptijd die voortvloeit uit het vergelijken van de conjuncturele omslagpunten. Zoals 

de bevindingen in Bijlage 4 laten zien, kunnen de verschillen klein, maar ook groot zijn. 

 

In zowel de huidige CPB-indicator als de DNB-indicator en CCSO-indicator is het berekenen 

van de voorlooptijd gebaseerd op de zojuist geschetste benaderingen: het berekenen van 
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crosscorrelaties en het vergelijken van omslagpunten.51 Voor de herziene versie van de CPB-

indicator geldt dat ook. De procedure voor het berekenen van de maximale crosscorrelatie is 

beschreven in hoofdstuk 4. Ten aanzien van het vergelijken van omslagpunten zijn nog twee 

opmerkingen van belang. Ten eerste is de datering van de conjuncturele omslagpunten geschied 

met behulp van het dateringalgoritme van Bry en Boschan.52 Ten tweede is voor zowel pieken 

en dalen afzonderlijk als voor pieken en dalen gezamenlijk de gemiddelde voorlooptijd 

berekend van een omslagpunt in de basisreeks ten opzichte van een omslagpunt in de 

referentiereeks. 

Het is gebruikelijk om de voorlooptijd van een basisreeks te bepalen aan de hand van het 

ongewogen gemiddelde van beide benaderingen.53 Impliciet wordt met deze weging aan beide 

doelstellingen van een conjunctuurindicator hetzelfde gewicht toegekend. De herziene CPB-

indicator kiest voor een iets andere verdeling.  

Het uitgangspunt is dat de voorlooptijd berekend met behulp van het vergelijken van 

omslagpunten een gewicht van zestig procent heeft, de voorlooptijd berekend met behulp van 

crosscorrelaties, veertig procent. Op deze manier wordt de prioriteit gelegd bij de 

signaleringsfunctie. Omdat een conjunctuurindicator een actuele beschrijving moet geven van 

de conjuncturele ontwikkeling, is in het bepalen van de voorlooptijd aan de hand van de 

maximale crosscorrelatiecoëfficiënt een groter gewicht toegekend aan de recentere jaren, te 

weten de periode vanaf 1980 tot heden. 

In sommige gevallen is afgeweken van deze basisregel. In geval de uitkomsten van beide 

benaderingen bijvoorbeeld sterk uiteen liepen, is gekozen voor het vergelijken van 

omslagpunten. Grafische inspectie maakte immers duidelijk dat in die gevallen de benadering 

van de maximale crosscorrelatie een vals signaal afgaf. In Bijlage 4 staat voor elke reeks 

aangegeven wat de optimale voorlooptijd is en volgens welke regel die voorlooptijd bepaald is.         

6.2 Wegen 

Er zijn verschillende methoden in zwang om de geselecteerde basisreeksen te wegen in een 

samengestelde conjunctuurindicator (composite leading index). In deze paragraaf worden drie 

methoden besproken: een ongewogen wegingschema, een gewogen wegingschema op basis van 

correlaties en de methode van principale componenten. Het gaat daarbij met name om de vraag 

of de resultaten van de drie methoden wezenlijk verschillen en, in het verlengde daarvan, welke 

methode voor de CPB-indicator het meest geschikt is.  

De wegingprocedure heeft in geval van de CPB-indicator een extra dimensie. Naast het 

wegen van de basisreeksen moeten ook nog de deelindicatoren worden gewogen in de 

 
51 Zie Kranendonk (1990), Berk en Bikker (1995) en Jacobs et al. (1997). 
52 Voor een beknopte beschrijving van dit algoritme wordt verwezen naar Bry en Boschan (1971), p. 21. 
53 In zowel de DNB-indicator, de huidige CPB-indicator en de CCSO-indicator worden beide benaderingen toegepast. 
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uiteindelijke CPB-conjunctuurindicator. De manier waarop dat laatste gebeurt komt aan het 

einde van paragraaf 6.2 aan de orde.  

Wegingprocedures 

Het wegen van basisreeksen is de laatste stap in de constructie van een samengestelde 

conjunctuurindicator. In de praktijk worden er veel verschillende methoden toegepast om 

reeksen te bundelen. De meest eenvoudige methode is het ongewogen rekenkundig gemiddelde. 

Deze methode wordt onder meer door de OESO toegepast, althans voor de indicatoren voor de 

afzonderlijke landen.54 De meest gangbare methode in het kader van conjunctuurindicatoren is 

principale componenten analyse. Dit is een geavanceerde multivariate techniek die in wezen 

neer komt op het optimaal distilleren van de gemeenschappelijke fluctuaties uit een set van 

variabelen.55 Een nadeel van principale componenten analyse is dat deze methode niet expliciet 

rekening houdt met de relatie tussen de basisreeks en de referentiereeks. De indicator van De 

Nederlandsche Bank en van het CCSO hanteren deze methode.56  

De gewichten kunnen ook bepaald worden met behulp van regressie-analyse. Aan deze 

methode kleeft echter het nadeel dat zij in feite alleen mag worden toegepast als de variabelen 

onderling geen samenhang vertonen. In geval van een conjunctuurindicator gaat deze 

voorwaarde vrijwel nooit op.57 Het is ook mogelijk om de correlatiecoëfficiënten van een 

basisreeks met een referentiereeks als gewicht te nemen. Het voordeel van deze methode is dat 

reeksen die een hogere statistische samenhang hebben met de referentiereeks ook een groter 

gewicht krijgen. In de huidige CPB-indicator worden de coëfficiënten gekalibreerd op basis van 

de selectiecriteria; reeksen die beter scoren op de criteria op grond waarvan zij geselecteerd 

zijn, krijgen een zwaarder gewicht.58 

 

Het belang van de keuze uit het rijke spectrum aan wegingmethoden valt of staat met de mate 

waarin de uitkomsten van die methoden onderling verschillen. In dit onderzoek zijn drie 

methoden vergeleken: een wegingschema met gelijke gewichten, een wegingschema op basis 

van correlatiecoëfficiënten en de methode van principale componenten. De maatstaf voor de 

vergelijking is  de correlatiecoëfficiënt, zowel tussen de samengestelde indicator en de 

referentiereeks als tussen de samengestelde indicatoren onderling. De resultaten staan in Tabel 

6.1. De conclusie is eenduidig, de verschillen tussen de samengestelde indicatoren zijn te 

 
54 Zie OESO (1987), hoofdstuk 8. 
55 Voor een beknopte technische beschrijving van de methode van principale componenten, wordt verwezen naar Jacobs 

(1998), p. 57-58. 
56 Zie Berk en Bikker (1995) en Jacobs et al. (1997). 
57 Als de regressoren onderling gecorreleerd zijn, wordt dat in de econometrie multicollineariteit genoemd. Het gevolg van 

multicollineariteit is dat de geschatte coëfficiënten weliswaar ‘unbiased’ zijn, maar een hoge standaardfout hebben. De 

informatiewaarde van de coëfficiënten is dus gering.      
58 Zie Kranendonk (1990), p. 30. 
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verwaarlozen. Om een keuze te maken uit de drie methoden zullen andere overwegingen de 

doorslag moeten geven.  

Omdat principale componenten analyse in feite een optimalisatieprocedure is, heeft deze 

methode een variabel gewichtenschema; dat betekent dat bij elke toevoeging van nieuwe 

waarnemingen de onderlinge gewichten van de basisreeksen wijzigt. Het nadeel van een 

variabel gewichtenschema is dat niet direct duidelijk is wat de exacte bijdrage is van de 

verschillende basisreeksen.  

Die gevoeligheid van principale componenten analyse is onderzocht; door een vaste 

steekproeflengte systematisch één jaar in de tijd op te schuiven, wordt een indruk verkregen van 

de stabiliteit van de gewichten. Deze exercitie is uitgevoerd voor zeven deelindicatoren. De 

resultaten in Bijlage 5 maken het volgende duidelijk: in de eerste plaats valt op dat de 

veranderingen van de gewichten in geval de steekproef een jaar opschuift over het algemeen 

gering zijn. Echter, doordat er in veel gevallen sprake is van een toenemend of afnemend 

patroon, kunnen die veranderingen over een langere tijdshorizon wel groot zijn.  

 

Het is goed mogelijk dat die lange termijn veranderingen in de gewichtenstructuur een 

afspiegeling vormen van daadwerkelijke krachtverschuivingen in economische processen. De 

meerwaarde van dit aspect van principale componenten analyse wordt evenwel niet 

teruggevonden in de resultaten van Tabel 6.1, waarbij zij opgemerkt dat wel enige 

voorzichtigheid is geboden in de interpretatie van die resultaten; het gaat in Tabel 6.1 immers 

om een momentopname, niet om een proces. Als een variabele gewichtenstructuur niet tot 

beduidend betere resultaten leidt, ligt het voor de hand, uit reden van eenvoud en helderheid, te 

kiezen voor een vast gewichtenschema. 

Zoals uit Tabel 6.1 blijkt, maakt het voor de correlatiecoëfficiënt tussen de referentiereeks 

en de samengestelde indicator weinig uit of de gewichten gelijk zijn of afhangen van de 

correlatie tussen de referentiereeks en de afzonderlijke basisreeksen. In het tweede geval wordt 

de gewichtenstructuur statisch bepaald, door een willekeurig moment in de tijd. De vraag is of 

dat willekeurige tijdstip representatief is in een dynamische context. Om die vraag te omzeilen, 

wordt uit reden van eenvoud, gekozen voor een gelijk gewichtenschema voor de basisreeksen. 

 

Niet alle reeksen die gezamenlijk worden gewogen in een deelindicator hebben dezelfde lengte. 

De lengte van de samengestelde indicator wordt bepaald door de lengte van de kortste 

basisreeks. In sommige gevallen is dat problematisch, namelijk als een basisreeks beduidend 

korter is dan de overige reeksen. Voor het detailhandelsvertrouwen geldt dat bijvoorbeeld. Om 

toch samengestelde indicatoren te verkrijgen die niet door deze belemmering gebonden worden, 

is er een oplossing bedacht waarbij de basisreeks met de kortste lengte geen deel uitmaakt van 

de samengestelde indicator op het moment dat deze reeks geen waarnemingen heeft zónder dat 

dit leidt tot breukvorming. 
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Tabel 6.1 Correlaties samengestelde indicatoren
a
 

Deelindicator Referentiereeks                         Onderling              

 Gelijke            

gewichten (A) 

Correlaties (B) Pr. Comp. © A-B A-B B-C 

       
Uitvoer 0,76 0,76 0,75 1,00 1,00 1,00 

Consumptie 0,85 0,85 0,86 1,00 1,00 1,00 

Investeringen gebouwen 0,79 0,81 0,80 0,99 1,00 1,00 

Investeringen overig 0,73 0,73 0,72 1,00 1,00 1,00 

Investeringen woningen 0,79 0,79 0,78 1,00 1,00 1,00 

Productie diensten 0,88 0,89 0,89 1,00 0,99 1,00 

Productie industrie 0,79 0,79 0,79 1,00 1,00 1,00 

       
Gemiddelde 0,80 0,80 0,80    

       a
 De samengestelde indicatoren van de voorraadvorming en de bouw zijn hierin niet opgenomen. 

 

Wegen van de deelindicatoren 

De wegingprocedure van de CPB-indicator kent een extra dimensie die voorvloeit uit de vraag-

en-aanbod-opbouw van de indicator. Om namelijk tot de uiteindelijke conjunctuurindicator te 

komen, worden de samengestelde deelindicatoren van de bestedingen gewogen in de 

‘bestedingsindicator’ en de deelindicatoren van de sectoren in de ‘productie-indicator’, zie 

vergelijking (2.1) en (2.2). Deze twee indicatoren vormen samen de twee hoofdbestanddelen 

van de CPB-conjunctuurindicator, vergelijking (2.3). Voordat de wegingprocedure van de 

herziene indicator wordt besproken, zal eerst kort worden uitgelegd hoe de huidige 

deelindicatoren zijn gewogen. 

 

De bestedingen zijn in de huidige versie gewogen met hun nominale aandeel in de totale 

bestedingen. Omdat dit gebeurt op basis van afwijkingscycli is het noodzakelijk een correctie 

op de nominale gewichten toe te passen voor de verschillende varianties van de onderdelen. De 

investeringen krijgen op deze manier een iets groter gewicht omdat de conjuncturele uitslagen 

relatief groter zijn. Omgekeerd is het gewicht van de consumptie iets verlaagd. De sectoren zijn 

op dezelfde manier gewogen, dat wil zeggen met hun nominale aandelen in de totale productie. 

Het overnemen van de oude methode bleek enigszins tegenvallende resultaten te geven. Met 

name aan het einde van de gegevensverzameling beschreef de samengestelde indicator 

onvoldoende de werkelijke economische situatie. Het feit dat de oude methode onvoldoende 

functioneert hangt wellicht samen met de filtermethode. Het is immers niet gegarandeerd dat 

het wegen van componenten die afzonderlijk gefilterd zijn hetzelfde resultaat oplevert als het 

filteren van de trendcomponent rechtstreeks uit het aggregaat van die componenten. 
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De nieuwe aanpak is gebaseerd op regressie-analyse. Door de realisatiereeksen van de 

componenten van het BBP (zowel de bestedingen als de sectoren) te regresseren op de 

realisatiereeks van het BBP, is getracht de optimale gewichten te schatten. Daarbij is uitsluitend 

gebruik gemaakt van afwijkingscycli. Helaas leidt ongerestricteerde regressie voor de kleinere 

componenten van het BBP zoals de overheidsbestedingen, de investeringen in woningen en de 

overige bedrijfsinvesteringen tot negatieve aandelen. Dit probleem hangt samen met het reeds 

eerder geschetste probleem van regressie-analyse, multicollineariteit. Door de gewichten van 

deze problematische componenten vervolgens te kalibreren op vijf procent, resulteren 

gewichten voor de overige componenten die plausibel voorkomen. De gewichten van de 

verschillende basisreeksen in de totale conjunctuurindicator kunnen op hun beurt worden 

afgeleid van de gewichten van de deelindicatoren. In Tabel 6.2 staat het volledige 

gewichtenschema. 
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Tabel 6.2 Gewichtenschema CPB-conjunctuurindicator (in %) 

Reeks Bestedingen Sectorale productie Totaal  

     
Deelindicatoren   nieuw oud

a
 

     
Uitvoer 25,0 - 10,6 17,5 

Consumptie 40,0 - 17,0 12,5 

Investeringen gebouwen 10,0 - 4,3 2,0 

Investeringen outillage 5,0 - 2,1 5,5 

Investeringen woningen 5,0 - 2,1 2,5 

Voorraadvorming 15,0 - 6,4 10,0 

Totaal bestedingen - - 42,5 50,0 

     
Industrie - 30,0 15,8 23,0 

Diensten - 55,0 28,9 10,0 

Bouw - 15,0 7,9 17,0 

Totaal sectorale productie   52,5 50,0 

     
Overheid - - 5,0 - 

     
Totaal 100 100 100 100 

     
Basisreeksen     

     
Verwachte bedrijvigheid 0,0 5,0 2,6 4,9 

Feitelijke bedrijvigheid 0,0 5,0 2,6 3,0 

Bedrijvigheid utiliteitsbouw 4,3 1,5 2,6 3,3 

Bedrijvigheid woningbouw 1,7 1,5 1,5 1,2 

Bezettingsgraad industrie 1,0 0,0 0,4 - 

Consumentenvertrouwen 1,0 0,0 0,4 - 

Economisch klimaat 10,0 0,0 4,3 - 

Faillissementen 13,3 18,3 15,3 3,2 

IFO 5,0 5,0 4,8 8,0 

Koopbereidheid 10,0 0,0 4,3 6,0 

Leading indicator Europa 6,3 6,5 6,1 7,9 

Leading indicator VS 0,0 1,5 0,8 1,6 

Geldhoeveelheid 6,3 6,5 6,1 - 

Orders binnenland, industrie 6,0 0,0 2,6 2,2 

Orders buitenland, industrie 6,3 0,0 2,7 3,1 

Orderwaardering industrie 1,0 1,5 1,2 - 

Orderontvangsten totaal 0,0 5,0 2,6 4,9 

Voorraden industrie 0,0 1,5 0,8 5,1 

Producentenvertrouwen industrie 5,0 0,0 2,1 - 

Producentenvertrouwen detailhandel 10,0 18,3 13,9 - 

Lange rente 7,9 1,5 4,2 - 

Vergunningen gebouwen 3,3 19,8 11,8 7,1 

Vergunningen woningen 1,7 1,5 1,5 3,1 

     
CPB-raming overheidsbestedingen - - 5 - 

     
Totaal 100 100 100 - 

     a
 De huidige gewichten van de basisreeksen zijn herschaald naar het aantal basisreeksen in de herziene indicator. 
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7 De herziene CPB-conjunctuurindicator in de prakti jk 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste aspecten belicht van de herziening van de 

CPB-conjunctuurindicator. Met de weging van de basisreeksen in het vorige hoofdstuk is de 

constructie van de CPB-indicator afgerond. Nu is het moment gekomen het eindresultaat van dit 

herzieningsonderzoek te belichten. In paragraaf 7.1 zal de herziene CPB-indicator grafisch 

beschreven en vergeleken worden met de huidige indicator. Paragraaf 7.2 vergelijkt de herziene 

indicator en de huidige indicator op twee kwantitatieve criteria die samenhangen met de 

functies van de CPB-conjunctuurindicator. In deze paragraaf staat de vraag centraal of de 

herziene indicator een verbetering is ten opzichte van de huidige indicator. In paragraaf 7.3 

tenslotte, zullen aan de hand van de onderscheiden onderzoeksaspecten de belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek nog eens beknopt worden weergegeven. 

7.1 De herziene CPB-conjunctuurindicator 

Om een eerste indruk te krijgen van het resultaat van het herzieningsonderzoek staat in Figuur 

7.1a de herziene CPB-conjunctuurindicator weergegeven. Deze samengestelde indicator 

beschrijft het verloop van het BBP en is opgebouwd uit deelindicatoren voor de 

bestedingscomponenten en de productiesectoren. Ter vergelijking staat in Figuur 7.1b de 

huidige CPB-indicator. 

Laten we beginnen met de herziene indicator. Op het oog beschrijft de indicator vrij 

behoorlijk de conjuncturele ontwikkeling van het BBP over de afgelopen twee decennia. De 

correlatiecoëfficiënt tussen de indicator en de referentiereeks is met een waarde van ρ = 0.82 

hoog. Alleen in de eind jaren tachtig en eind jaren negentig wijkt de indicator enigszins af van 

het werkelijke BBP: eind jaren tachtig vertoont de indicator een conjuncturele neergang op een 

later tijdstip dan het BBP; rond 1998 laat de indicator een economische neergang zien die in het 

BBP niet in die mate wordt gesignaleerd. Naast de beschrijving van de conjuncturele 

ontwikkeling, worden de omslagpunten door de indicator in de regel tijdig opgepikt. Bovendien 

komt de intensiteit van de conjuncturele op- en neergaande fases in de indicator min of meer 

overeen met de werkelijke fluctuaties, afgezien van de pieken in 1986 en 2000 en het dal in 

1994. 

Als een vergelijking wordt gemaakt met de huidige versie is een aantal zaken van belang: de 

correlatiecoëfficiënt tussen de indicator en de referentiereeks is in de huidige versie met een 

waarde van ρ = 0.78 iets lager. Het meest in het oog springende verschil is de conjuncturele 

ontwikkeling in de jaren tachtig en negentig. De herziene indicator laat in die jaren heel 

duidelijk twee conjunctuurcycli zien, de huidige versie, met name in de referentiereeks, slechts 

één. Dit verschil is terug te voeren op verschillen in de mate van trendfiltering. In paragraaf 7.2 

zal daar op worden teruggekomen. 
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Figuur 7.1a Herziene CPB-conjunctuurindicator 1 
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1 Gefilterd met het Christiano en Fitzgerald filter met bandbreedte 18-120 maanden. 

 

Figuur 7.1b Huidige CPB-conjunctuurindicator 2 
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2 Gefilterd met behulp van de Phase Average Trend (PAT) methode. 
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Nu wordt volstaan met de opmerking dat de relatie tussen de indicator en de referentiereeks 

voor die betreffende jaren stabieler lijkt in de herziene versie. Voor de betrouwbaarheid van de 

signalen die een conjunctuur afgeeft is een stabiele relatie tussen beide reeksen van groot belang 

(zie paragraaf 2.4). 

7.2 Kwaliteit van de herziene conjunctuurindicator 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid de constructie van de herziene CPB-indicator 

beschreven. Het doel van al deze hoofdstukken was eenduidig: het construeren van een 

indicator die in staat is om zijn beoogde functies naar voren te kunnen uitoefenen. De vraag die 

zich nu opwerpt is of dat gelukt is? Het CPB beoogt met de conjunctuurindicator meer inzicht te 

krijgen in de conjuncturele ontwikkeling over de recente maanden waarvoor nog geen 

realisaties bekend zijn. Daarnaast is het de bedoeling om enkele maanden vooruit een eventueel 

omslagpunt te kunnen signaleren. De kwaliteit van de herziene indicator zal in eerste aanleg 

afgemeten worden aan de prestaties van de indicator ten aanzien van die twee functies. In 

tweede instantie wordt bezien of de herziene CPB-conjunctuurindicator daadwerkelijk een 

verbetering is ten opzichte van zijn voorganger.  

Toetsing aan gestelde functie-eisen 

Laten we beginnen met de eerste functie, het verkrijgen van inzicht over de actuele 

economische ontwikkeling. Het beschrijven van de conjuncturele ontwikkeling is in dit 

onderzoek in verband gebracht met de statistische samenhang tussen de realisatiereeks en de 

indicator. Als maatstaf voor statistische samenhang gold de correlatiecoëfficiënt. In deze 

paragraaf wordt dat wederom gedaan.  

In hoofdstuk 2 is gewezen op de methodologische bezwaren van een conjunctuurindicator, 

met name in relatie tot zijn functies. Ten aanzien van de eerste functie werd gezegd dat de 

relatie tussen de referentiereeks en de (samengestelde) indicator niet altijd stabiel is in de tijd.59 

Het gevolg daarvan is dat de interpretatie van de meest actuele cijfers met de nodige 

voorzichtigheid omgeven moet worden. Om inzicht te krijgen in de stabiliteit van die relatie is 

de voortschrijdende correlatiecoëfficiënt tussen de samengestelde CPB-indicator en het BBP 

(referentiereeks) berekend voor een vaste steekproeflengte van tien jaar. We zijn begonnen met 

de periode 1981:1-1990:12. Vervolgens is er opeenvolgend één jaar (aangezien we uitgaan van 

maanddata zijn dat twaalf waarnemingen) toegevoegd, met als laatste periode 1992:1-2001:12. 

De resultaten staan in Tabel 7.1 (onder ‘correlaties’). 

Ten aanzien van de stabiliteit van de relatie tussen de samengestelde indicator en de 

referentiereeks komt uit de ontwikkeling van de correlatiecoëfficiënt uit Tabel 7.1 een positief 

beeld naar voren. Los van het feit dat de correlatiecoëfficiënt over de gehele steekproef met een 
 
59 Zie ECB (2001), p. 44-45. 
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waarde van ρ = 0.82 hoog is, is het verschil tussen de hoogste en de laagste correlatie slechts 

veertien procent. In de eind jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig is de correlatie 

iets lager dan in de overige jaren. Dat neemt niet weg dat de verschillen klein zijn en de eerste 

functie van de herziene CPB-indicator gewaarborgd is. 

 

Hoe zit het met het signaleren van toekomstige omslagpunten, de andere functie van de CPB-

indicator? De maatstaf van de beoordeling van deze functie is de gemiddelde afstand (in 

maanden) tussen een omslagpunt in de realisatiereeks en de indicator.  

 

Tabel 7.1 Voldoet de indicator aan de functie-eisen ? 

Correlaties    

    
Steekproef Correlatie Steekproef Correlatie 

    
Voortschrijdend:    

1981-1990 0.78 1987-1996 0.70 

1982-1991 0.82 1988-1997 0.75 

1983-1992 0.76 1989-1998 0.84 

1984-1993 0.70 1990-1999 0.82 

1985-1994 0.75 1991-2000 0.81 

1986-1995 0.72 1992-2001 0.81 

    
Totaal    

1980-2001 0.82   

    
Omslagpunten

a
    

    
 Referentiereeks (BBP) Indicator Verschil 

    
Aantal pieken 5 6 1 

Aantal dalen 4 5 1 

    
 Pieken Dalen Totaal 

    
Verschil (in maanden)

b
 3 4 4 

    a
 Gebaseerd op het dateringalgoritme van Bry en Boschan (over de periode 1980-2001). 

b
 Gemiddeld verschil in maanden tussen omslagpunt realisatiereeks en indicator. 

 

 

Hoe kleiner deze afstand is, hoe beter een indicator in staat is om tijdig toekomstige 

omslagpunten te signaleren. Immers, als een indicator in staat is omslagpunten ‘in het verleden’ 

nauwkeurig op te pikken, heeft dat een positieve invloed op de betrouwbaarheid ten aanzien van 

toekomstige signalementen van omslagpunten. 

Zie wederom Tabel 7.1 voor de resultaten (onder ‘omslagpunten’). De indicator heeft twee 

omslagpunten meer dan de referentiereeks. De indicator heeft een extra piek in juli 1998 en een 

extra dal in juli 1999 (zie ook Figuur 7.1a). Het gemiddeld tijdverschil tussen een piek in de 
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realisatiereeks en in de indicator is drie maanden. Voor een dal is dat vier maanden en voor 

pieken en dalen gezamenlijk ook vier maanden. Het is moeilijk om aan deze resultaten een 

oordeel te verbinden. In de volgende paragraaf is dat makkelijker als op dit criterium een 

vergelijking wordt getrokken met de huidige CPB-indicator. In het licht van hetgeen in 

paragraaf 2.4 reeds is opgemerkt, is een gemiddeld verschil van drie à vier maanden wellicht 

niet zo verwonderlijk. Daar werd immers gezegd dat er in de meeste gevallen veel variatie is in 

de voorlooptijd van de omslagpunten in de indicator ten opzichte van de omslagpunten in de 

referentiereeks.60  

De herziene indicator: een verbetering? 

Het construeren van een conjunctuurindicator is een momentopname. De economische situatie 

op het moment van constructie bepaalt de complete inrichting van de conjunctuurindicator. Het 

gevolg is dat een statisch instrument een beschrijving geeft van een dynamische situatie. Dat is 

op zich geen probleem, maar voorwaarde is wel dat regelmatig wordt onderzocht of de 

samenstelling en het wegingschema van de conjunctuurindicator nog representatief is of dat er 

alternatieve samenstellingen bestaan die beter zijn.   

De representativiteit van een conjunctuurindicator kan getoetst worden. Een maatstaf voor 

representativiteit is bijvoorbeeld de statistische samenhang tussen de samengestelde indicator en 

de referentiereeks. Een andere mogelijkheid om de representativiteit te meten is het vergelijken 

van omslagpunten in de referentiereeks en in de indicator. In het verlengde van de vorige 

paragraaf is in Tabel 7.2 de representativiteit van de herziene indicator vergeleken met die van 

de huidige versie aan de hand van de correlatiecoëfficiënten tussen de referentiereeks en de 

(deel)indicator(en) en aan de hand van de gemiddelde tijdsafstand tussen de omslagpunten in de 

referentiereeks en de indicator. De correlaties zijn berekend over de periode 1980 tot en met 

2001. Als wordt aangenomen dat de samenstelling van de herziene indicator representatiever is 

dan de huidige samenstelling, ligt het in de rede dat de correlatiecoëfficiënten voor de herziene 

versie over het algemeen hoger zijn. Dat is ook het geval; in Tabel 7.2 is in zes van de negen 

gevallen de correlatiecoëfficiënt voor de herziene indicator hoger. In drie gevallen presteert de 

herziene indicator minder, namelijk voor de productie in de bouw, de productie in de 

dienstensector en voor de investeringen in bedrijfsgebouwen.  

Wat betreft het signaleren van omslagpunten komt voor de samengestelde indicatoren die 

daarop getoetst zijn, de herziene CPB-indicator ook als beste uit de bus: de herziene indicator 

heeft in vier van de zeven gevallen een lagere gemiddelde afstand voor pieken en dalen 

 
60 Zie ECB (2001), p. 39-50. 
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gezamenlijk (kolom ‘totaal’). In één geval, voor de consumptie, presteert de huidige indicator 

iets beter en in de overige twee situaties, voor het BBP en de uitvoer, zijn de resultaten identiek. 

 

Het vergelijken van de herziene en de huidige indicator op grond van de twee criteria uit Tabel 

7.2 is niet geheel probleemloos. Zowel de hoogte van de correlatiecoëfficiënt als de afstand 

tussen omslagpunten zijn afhankelijk van de mate van filtering. Laten we het effect van filtering 

op de correlatiecoëfficiënt eens beschouwen. Een minder flexibele trend levert in de regel 

langere cyclische uitslagen en minder irrelevante cycli; beide punten hebben een positieve 

invloed op de hoogte van de correlatiecoëfficiënt (zie paragraaf 4.3). Als de afwijkingscycli van 

de huidige indicator en de herziene indicator met elkaar worden vergeleken, valt op dat de 

reeksen van de huidige indicator minder cycli hebben. Dat geldt bij uitstek voor de productie in 

de bouw, de productie in de dienstensector en de investeringen in bedrijfsgebouwen, de drie 

deelindicatoren waarop de herziene indicator minder scoort wat betreft de hoogte van de 

correlatie. Ook voor het BBP duikt dit verschil op getuige het verschil tussen Figuur 7.1a en 

Figuur 7.1b. Blijkbaar genereert de PAT-methode die in de huidige CPB-indicator wordt 

toegepast een minder flexibele trend dan het CF-filter.  

 

Om een zuivere vergelijking te maken tussen beide conjunctuurindicatoren zou in feite 

gecorrigeerd moeten worden voor dit zogenoemde ‘filter-effect’. Dat kan op twee manieren 

gedaan worden: ten eerste door de basisreeksen die deel uitmaken van de herziene 

samenstelling te filteren met de PAT-methode of, omgekeerd, de reeksen van de huidige 

indicator te filteren met het CF-filter. Bovendien moet voor een zuivere vergelijking de 

inwegingprocedure gelijk worden getrokken. Uit oogpunt van tijd gaat het te ver om dat in dit 

verband te doen. Bovendien is het zeer de vraag of de conclusies uit Tabel 7.2 zouden 

veranderen. De huidige CPB-indicator heeft met een minder flexibel trendfilter immers een 

‘positieve bias’ ten aanzien van de hoogte van de correlatiecoëfficiënt. Dat neemt niet weg dat, 

gegeven het verschil in de mate van filtering, de herziene indicator in Tabel 7.2 beter presteert 

op statistische samenhang. 

Wat betreft het signaleren van omslagpunten geldt in wezen hetzelfde. In het bepalen van de 

optimale voorlooptijd is in het herzieningsonderzoek een zwaarder gewicht gelegd op het 

signaleren van omslagpunten (zie paragraaf 6.1). Het is niet waarschijnlijk dat toepassing van 

hetzelfde filter en dezelfde inwegingmethode de resultaten in Tabel 7.2 ten aanzien van het 

signaleren van omslagpunten zouden veranderen. 
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Tabel 7.2 Vergelijking tussen herziene indicator (n ieuw) en huidige indicator (oud) 

Indicator Correlaties
a            

 Omslagpunten
b    

     

   piek
c  

  dal
c    

  Totaal
c
  

         
Deelindicator Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw Oud 

         
BBP 0,82 0,78 3 5 4 3 4 4 

         
Consumptie 0,84 0,72 4 3 3 3 4 3 

Uitvoer 0,81 0,76 3 2 3 4 3 3 

Investeringen gebouwen 0,81 0,94 4 - 5 - 4 - 

Investeringen woningen 0,82 0,79 2 4 1 3 2 4 

Voorraadvorming 0,76 0,60 - - - - - - 

         
Productie bouw 0,80 0,92 4 3 3 5 3 4 

Productie industrie 0,81 0,65 2 6 3 8 3 7 

Productie diensten 0,87 0,88 2 3 5 8 3 6 

         a
 De correlatiecoëfficienten zijn berekend over de periode 1980:1-2001:12. 

b
 Gebaseerd op het dateringalgoritme van Bry en Boschan. 

c
 Gemiddeld verschil in maanden tussen omslagpunt realisatiereeks en indicator. 

 

7.3 Samenvatting 

In hoofdstuk 1 is de actualisatie en revisie van de CPB-conjunctuurindicator uitgesplitst in vier 

aspecten: de filterkeuze, de selectie van basisreeksen, het bepalen van de optimale voorlooptijd 

en de weging van de basisreeksen. Hieronder zal per onderzoeksaspect de belangrijkste 

bevindingen en verschillen met de huidige indicator worden weergegeven. 

Filterkeuze 

De huidige CPB-conjunctuurindicator maakt gebruik van de Phase Average Trend (PAT) 

methode. Vanwege de grote gevoeligheid voor de eindwaarden als ook vanwege de 

arbeidsintensieve toepassing, zocht het CPB naar een alternatief filter. In dit onderzoek zijn drie 

alternatieven empirisch onderzocht: het HP-filter, het band pass filter van Baxter en King en het 

band pass filter van Christiano en Fitzgerald. De filters zijn vergeleken aan de hand van twee 

empirische criteria: statistische samenhang en de gevoeligheid voor de eindwaarden. Wat 

betreft de statistische samenhang ontlopen de filters elkaar niet veel, maar ten aanzien van het 

eindwaarde-probleem zijn er wel degelijk verschillen; het HP-filter is gevoeliger voor het 

toevoegen van nieuwe waarnemingen dan de beide band pass filters. Van de band pass filters 

springt het filter van Christiano en Fitzgerald er in positieve zin uit. Om die reden wordt in de 

herziene CPB-indicator dit filter geïmplementeerd.  
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Inventariseren en selecteren van basisreeksen 

De samenstelling van de herziene CPB-indicator is het gevolg van een inventarisatiefase en een 

selectiefase. Aan de hand van een literatuurstudie en het bestuderen van de samenstellingen van 

de overige Nederlandse indicatoren, levert de inventarisatiefase een verzameling op van 

potentiële basisreeksen. Deze gegevensverzameling verschaft de input voor de selectiefase. Op 

grond van criteria die min of meer hetzelfde zijn als in de huidige versie zijn de basisreeksen 

geselecteerd. Daarbij moet gedacht worden aan zowel economisch-theoretische als statistische 

criteria. 

De herziene indicator is ten opzichte van zijn voorganger met vijf basisreeksen uitgebreid. 

De samenstellingen van de deelindicatoren zijn in de meeste gevallen sterk gewijzigd. In 

tegenstelling tot de huidige CPB-conjunctuurindicator is in de herziene indicator de overheid 

ook opgenomen. De indicator voor zowel de overheidsbestedingen als de overheidsproductie is 

de SAFE-raming van de overheidsbestedingen.  

Bepalen optimale voorlooptijd  

De meeste conjunctuurindicatoren bepalen de voorlooptijd van de geselecteerde basisreeksen 

door het berekenen van de maximale crosscorrelatiecoëfficiënt en het vergelijken van 

omslagpunten. Aan beide benaderingen wordt doorgaans een gelijk gewicht toegekend. De 

huidige CPB-conjunctuurindicator doet dat ook maar de herziene indicator wijkt daarvan iets af. 

Zij legt een iets groter gewicht op het vergelijken van omslagpunten om op deze manier de 

signaleringsfunctie van de indicator te verbeteren. Gezien de resultaten van Tabel 7.2 lijkt aan 

die wens te zijn voldaan.  

Wegingprocedures 

De weging van de basisreeksen in een samengestelde indicator heeft in geval van de CPB-

conjunctuurindicator een extra dimensie. Naast het wegen van de basisreeksen in de 

deelindicatoren voor de vraag- en aanbodcomponenten, moeten de deelindicatoren worden 

gewogen in de uiteindelijke CPB-conjunctuurindicator.  

Het wegen van de basisreeksen in de deelindicatoren is in de huidige indicator gebeurd met 

behulp van kalibratie. In dit onderzoek zijn drie alternatieve methoden onderzocht: principale 

componenten, een ongewogen gewichtenschema en een wegingschema op basis van de 

correlatiecoëfficiënten tussen de referentiereeks en de betreffende basisreeks. De verschillen 

tussen de samengestelde indicatoren die respectievelijk met deze drie methoden verkregen 

worden, zijn nihil. Met name uit reden van eenvoud is derhalve gekozen voor een ongewogen 

wegingschema. 

De tweede stap, het wegen van de deelindicatoren in de uiteindelijke CPB-

conjunctuurindicator is in de huidige versie gebeurd aan de hand van de nominale aandelen van 

de bestedingscomponenten en de sectorale componenten in het BBP. Toepassing van deze 
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methode op de herziene deelindicatoren gaf geen bevredigende uitkomst. Uiteindelijk zijn de 

deelindicatoren gewogen met behulp van regressie-analyse. 

Kwaliteit 

Heeft dit herzieningsonderzoek in potentie een verbeterde CPB-conjunctuurindicator 

opgeleverd? Als wordt gekeken naar de mate waarin de herziene indicator zijn beoogde functies 

vervult kan die vraag, weliswaar met de nodige voorzichtigheid in acht nemend, bevestigend 

worden beantwoord: de herziene indicator geeft een nauwkeuriger beschrijving van de 

conjuncturele ontwikkeling en bovendien worden de omslagpunten beter gesignaleerd. De ‘slag 

om de arm’ is nodig vanwege de bezwaren die kleven aan het vergelijken van 

conjunctuurindicatoren die met behulp van verschillende technieken geconstrueerd zijn. De 

toepassing van een ander filter is in dit opzicht bij uitstek het belangrijkste aandachtspunt. 
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Bijlage 1   Aanpassingsfouten filters 

Basisjaar=1994:12
Referentiejaar=2001:12
*=AR(12)-proces (ipv 4)

reeks filter waarden aanpassingen
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7

BBP HP129600 0.06446 0.02232 -0.19291 -0.35127 -0.36198 -0.32464 -0.32299 -0.38814 0.45 0.41 0.20 0.04 0.03 0.06 0.07 0.00
HP10-6 -0.42859 -0.18087 -0.20245 -0.37162 -0.53349 -0.61260 -0.63653 -0.64981 0.22 0.47 0.45 0.28 0.12 0.04 0.01 0.00
BK18-96 0.19609 0.45608 0.16224 0.06482 0.07133 0.06711 0.00396 0.02305 0.17 0.43 0.14 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00
BK18-120 0.13935 0.38791 0.05305 -0.05885 -0.05273 -0.05899 -0.11589 -0.10477 0.24 0.49 0.16 0.05 0.05 0.05 0.01 0.00
BK18-120* 0.06986 0.46726 0.00927 -0.06708 -0.06599 -0.06846 -0.13639 -0.13639 0.21 0.60 0.15 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00
CF18-96 0.28324 0.33320 0.32670 0.26060 na na 0.34416 0.39481 0.11 0.06 0.07 0.13 na na 0.05 0.00
CF18-120 0.04522 0.09798 0.05608 -0.06746 -0.13526707 -0.16017472 -0.16060 -0.14220 0.19 0.24 0.20 0.07 0.01 0.02 0.02 0.00

uitvoer HP129600 4.10884 1.87152 2.00842 1.97968 2.00093 1.97316 2.02073 1.56209 2.55 0.31 0.45 0.42 0.44 0.41 0.46 0.00
HP10-6 4.35442 2.16652 1.92663 1.59126 1.45488 1.49187 1.44420 1.17804 3.18 0.99 0.75 0.41 0.28 0.31 0.27 0.00
BK18-96 1.86759 2.05964 2.08408 1.92832 1.89746 2.01943 1.56682 1.44745 0.42 0.61 0.64 0.48 0.45 0.57 0.12 0.00
BK18-120 1.84380 2.02028 1.99351 1.82190 1.78729 1.91081 1.82152 1.35863 0.49 0.66 0.63 0.46 0.43 0.55 0.46 0.00
BK18-120* 1.46009 1.96357 1.99073 1.84411 1.78224 1.91807 1.84890 1.84890 0.39 0.11 0.14 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
CF18-96 2.19742 1.95922 2.13162 2.18784 2.26239 2.34231 2.29065 2.17183 0.03 0.21 0.04 0.02 0.09 0.17 0.12 0.00
CF18-120 1.83067 1.66103 1.79147 1.72859 1.69440 1.74261 1.75878 1.66731 0.16 0.01 0.12 0.06 0.03 0.08 0.09 0.00

consumptie HP129600 -0.66333 -0.51033 -1.00543 -1.14277 -1.15705 -1.12287 -1.13102 -1.17087 0.51 0.66 0.17 0.03 0.01 0.05 0.04 0.00
HP10-6 -0.70076 -0.41782 -0.65847 -0.82001 -0.97450 -1.05532 -1.08581 -1.10839 0.41 0.69 0.45 0.29 0.13 0.05 0.02 0.00
BK18-96 -0.38003 -0.59596 -1.02138 -1.17146 -1.15912 -1.16535 -1.19674 -1.21574 0.84 0.62 0.19 0.04 0.06 0.05 0.02 0.00
BK18-120 -0.38813 -0.58409 -1.00317 -1.16167 -1.14933 -1.15516 -1.17903 -1.20669 0.82 0.62 0.20 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00
BK18-120* -0.29664 -0.62970 -1.06401 -1.18369 -1.15665 -1.17089 -1.19707 -1.19707 0.90 0.57 0.13 0.01 0.04 0.03 0.00 0.00
CF18-96 -0.40874 -0.61618 -0.85885 -0.97554 -0.98856 -0.96022 -0.93133 -0.89570 0.49 0.28 0.04 0.08 0.09 0.06 0.04 0.00
CF18-120 -0.20579 -0.38532 -0.63104 -0.78137 -0.86639 -0.90474 -0.92000 -0.91823 0.71 0.53 0.29 0.14 0.05 0.01 0.00 0.00

vertrouwen HP129600 0.43066 -0.07236 -0.60202 -0.83226 -0.88829 -0.92343 -0.96353 -1.01809 1.45 0.95 0.42 0.19 0.13 0.09 0.05 0.00
detailhandel HP10-6 0.06468 -0.21690 -0.68923 -1.05921 -1.25625 -1.37446 -1.42051 -1.41278 1.48 1.20 0.72 0.35 0.16 0.04 0.01 0.00

BK18-96 0.15691 -0.39077 -0.73912 -0.89425 -0.94490 -1.00648 -1.05092 -1.05734 1.21 0.67 0.32 0.16 0.11 0.05 0.01 0.00
BK18-120 0.15350 0.15350 -0.76806 -0.94348 -0.99186 -1.05641 -1.10252 -1.11059 1.26 1.26 0.34 0.17 0.12 0.05 0.01 0.00
BK18-120* na na na na na na na na na na na na na na na na
CF18-96 0.21832 0.05536 -0.26983 -0.45603 -0.54338 -0.56949 -0.55850 -0.52754 0.75 0.58 0.26 0.07 0.02 0.04 0.03 0.00
CF18-120 na na -0.47035 -0.69033 -0.79368 -0.86946 -0.90764 -0.89741 na na 0.43 0.21 0.10 0.03 0.01 0.00

IFO HP129600 3.16274 1.77605 1.92640 1.81535 1.80584 1.78029 1.83108 1.73339 1.43 0.04 0.19 0.08 0.07 0.05 0.10 0.00
HP10-6 2.41933 1.42689 1.49424 1.19912 1.13604 1.17739 1.18912 1.14055 1.28 0.29 0.35 0.06 0.00 0.04 0.05 0.00
BK18-96 1.07439 1.91877 1.97286 1.83000 1.74868 1.83594 1.77473 1.81046 0.74 0.11 0.16 0.02 0.06 0.03 0.04 0.00
BK18-120 0.99896 1.83614 1.87612 1.71102 1.63045 1.72542 1.73285 1.70181 0.70 0.13 0.17 0.01 0.07 0.02 0.03 0.00
BK18-120* 0.96794 1.87507 1.86589 1.70470 1.61889 1.72621 1.73126 1.73126 0.76 0.14 0.13 0.03 0.11 0.01 0.00 0.00
CF18-96 1.53330 1.78667 2.01955 2.08827 2.08346 2.07455 2.08567 2.09485 0.56 0.31 0.08 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
CF18-120 1.45284 1.71229 1.95251 1.99065 1.96443 1.96849 1.99557 1.99168 0.54 0.28 0.04 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
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reeks filter waarden aanpassingen
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7

geldhoeveelheid HP129600 -0.65916 -0.65702 -1.38406 -1.60651 -1.61985 -1.57108 -1.58170 -1.53435 0.88 0.88 0.15 0.07 0.09 0.04 0.05 0.00
HP10-6 -0.87014 -0.65880 -1.06760 -1.34504 -1.44235 -1.52141 -1.55991 -1.54932 0.68 0.89 0.48 0.20 0.11 0.03 0.01 0.00
BK18-96 -0.14979 -1.46308 -1.70648 -1.80966 -1.86542 -1.79551 -1.81055 -1.55366 1.40 0.09 0.15 0.26 0.31 0.24 0.26 0.00
BK18-120 -0.10253 -1.38292 -1.66668 -1.77750 -1.83818 -1.78193 -1.80380 -1.57055 1.47 0.19 0.10 0.21 0.27 0.21 0.23 0.00
BK18-120* 0.01213 -1.44711 -1.68940 -1.77607 -1.83908 -1.78405 -1.80266 -1.80266 1.81 0.36 0.11 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00
CF18-96 0.08094 -0.35782 -1.03658 -1.34578 -1.48534 -1.45573 -1.45976 -1.30530 1.39 0.95 0.27 0.04 0.18 0.15 0.15 0.00
CF18-120 0.33830 -0.01778 -0.61524 -0.92171 -1.08438 -1.15313 -1.20436 -1.11043 1.45 1.09 0.50 0.19 0.03 0.04 0.09 0.00

leading-indicator HP129600 2.46250 1.66573 1.77528 1.60938 1.60291 1.64848 1.68417 1.41402 1.05 0.25 0.36 0.20 0.19 0.23 0.27 0.00
Europa HP10-6 1.79809 1.22068 1.22928 0.91133 0.78399 0.76128 0.75832 0.68143 1.12 0.54 0.55 0.23 0.10 0.08 0.08 0.00

BK18-96 1.14932 1.87607 1.68945 1.51965 1.45827 1.56867 1.35017 1.37622 0.23 0.50 0.31 0.14 0.08 0.19 0.03 0.00
BK18-120 1.11029 1.82330 1.60405 1.41246 1.35205 1.47038 1.36639 1.27571 0.17 0.55 0.33 0.14 0.08 0.19 0.09 0.00
BK18-120* 1.45226 1.73485 1.68512 1.45392 1.40426 1.50594 1.43269 1.43269 0.02 0.30 0.25 0.02 0.03 0.07 0.00 0.00
CF18-96 1.73270 2.00904 2.21876 2.25873 2.24514 2.29464 2.29041 2.25379 0.52 0.24 0.04 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00
CF18-120 1.48008 1.69397 1.84602 1.83235 1.78242 1.82909 1.86133 1.83750 0.36 0.14 0.01 0.01 0.06 0.01 0.02 0.00

productie diensten HP129600 0.09781 -0.41701 -0.74326 -0.94984 -0.96908 -0.95555 -0.97822 -0.99515 1.09 0.58 0.25 0.05 0.03 0.04 0.02 0.00
HP10-6 -0.23793 -0.31353 -0.47831 -0.77722 -0.97023 -1.05905 -1.09532 -1.08487 0.85 0.77 0.61 0.31 0.11 0.03 0.01 0.00
BK18-96 -0.54584 -0.35565 -0.83494 -0.85179 -0.86345 -0.89111 -0.92849 -0.94504 0.40 0.59 0.11 0.09 0.08 0.05 0.02 0.00
BK18-120 -0.58140 -0.39739 -0.93953 -0.95499 -0.96640 -0.99593 -1.00410 -1.04359 0.46 0.65 0.10 0.09 0.08 0.05 0.04 0.00
BK18-120* -0.68359 -0.46990 -0.93909 -0.94547 -0.96546 -0.99730 -1.01274 -1.01274 0.33 0.54 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 0.00
CF18-96 -0.11550 -0.38681 -0.54207 -0.64616 na na -0.64513 -0.58575 0.47 0.20 0.04 0.06 na na 0.06 0.00
CF18-120 na na -0.70547 -0.88154 -0.97555 -1.02531 -1.05598 -1.03177 na na 0.33 0.15 0.06 0.01 0.02 0.00

productie industrie HP129600 2.93681 0.81105 1.03406 1.07892 1.04605 1.08425 1.15114 1.07986 1.86 0.27 0.05 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00
HP10-6 2.19078 0.69886 0.80499 0.79349 0.73398 0.73985 0.72142 0.70365 1.49 0.00 0.10 0.09 0.03 0.04 0.02 0.00
BK18-96 1.35649 0.69569 1.26329 1.25795 1.15357 1.27562 1.20951 1.17258 0.18 0.48 0.09 0.09 0.02 0.10 0.04 0.00
BK18-120 1.27859 0.62700 1.17901 1.16036 1.05962 1.17756 1.22358 1.07868 0.20 0.45 0.10 0.08 0.02 0.10 0.14 0.00
BK18-120* 1.07736 0.65804 1.18417 1.15792 1.05003 1.18246 1.22970 1.22970 0.15 0.57 0.05 0.07 0.18 0.05 0.00 0.00
CF18-96 1.25783 1.09235 1.09147 1.10757 1.12432 1.18449 1.22731 1.23293 0.02 0.14 0.14 0.13 0.11 0.05 0.01 0.00
CF18-120 0.88991 0.75559 0.76090 0.74524 0.70631 0.73787 0.78078 0.77957 0.11 0.02 0.02 0.03 0.07 0.04 0.00 0.00

investeringen HP129600 -0.30836 -0.67654 -0.69684 -0.85570 -0.86521 -0.77988 -0.74202 -0.74956 0.44 0.07 0.05 0.11 0.12 0.03 0.01 0.00
bouw HP10-6 -1.22745 -0.91653 -0.66655 -0.72756 -0.84405 -0.90414 -0.91593 -0.91280 0.31 0.00 0.25 0.19 0.07 0.01 0.00 0.00

BK18-96 -0.40404 -0.23359 -0.21651 -0.34622 -0.32655 -0.29905 -0.32326 -0.34372 0.06 0.11 0.13 0.00 0.02 0.04 0.02 0.00
BK18-120 -0.50501 -0.33190 -0.33539 -0.47407 -0.45403 -0.42568 -0.46192 -0.47488 0.03 0.14 0.14 0.00 0.02 0.05 0.01 0.00
BK18-120* -0.50131 -0.21454 -0.41775 -0.46472 -0.45640 -0.42826 -0.46748 -0.46748 0.03 0.25 0.05 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00
CF18-96 0.25777 0.17309 0.32230 0.29598 na na 0.47056 0.54868 0.29 0.38 0.23 0.25 na na 0.08 0.00
CF18-120 -0.42729 -0.47995 -0.38699 -0.44537 -0.48401 -0.49123 -0.48073 -0.45054 0.02 0.03 0.06 0.01 0.03 0.04 0.03 0.00

investeringen HP129600 -0.19593 -0.26287 -0.95500 -1.25887 -1.30712 -1.28483 -1.33192 -1.31831 1.12 1.06 0.36 0.06 0.01 0.03 0.01 0.00
outillage HP10-6 -1.03060 -0.59402 -0.99495 -1.39322 -1.56637 -1.64380 -1.70552 -1.67163 0.64 1.08 0.68 0.28 0.11 0.03 0.03 0.00

BK18-96 -0.56428 -0.00015 -1.02739 -1.13716 -1.17241 -1.19343 -1.23477 -1.21204 0.65 1.21 0.18 0.07 0.04 0.02 0.02 0.00
BK18-120 -0.56190 -0.00484 -1.08832 -1.21042 -1.24669 -1.27267 -1.31281 -1.28964 0.73 1.28 0.20 0.08 0.04 0.02 0.02 0.00
BK18-120* -0.57274 -0.45824 -1.06740 -1.19330 -1.23009 -1.25625 -1.29706 -1.29706 0.72 0.84 0.23 0.10 0.07 0.04 0.00 0.00
CF18-96 -0.38769 -0.68808 -0.65009 -0.73519 na na -0.74563 -0.70403 0.32 0.02 0.05 0.03 na na 0.04 0.00
CF18-120 -0.32148 -0.60549 -0.63202 -0.79650 -0.89269 -0.92977 -0.95140 -0.93937 0.62 0.33 0.31 0.14 0.05 0.01 0.01 0.00
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reeks filter waarden aanpassingen
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7

bouwvergunningen HP129600 0.85437 -0.33353 -0.99146 -1.15812 -1.16574 -1.19481 -1.21863 -1.26925 2.12 0.94 0.28 0.11 0.10 0.07 0.05 0.00
gebouwen HP10-6 -0.61148 -0.78196 -0.95157 -1.11685 -1.25625 -1.32753 -1.36033 -1.39172 0.78 0.61 0.44 0.27 0.14 0.06 0.03 0.00

BK18-96 -0.31614 -0.43655 -0.94728 -1.07732 -1.07618 -1.13528 -1.16993 -1.19094 0.87 0.75 0.24 0.11 0.11 0.06 0.02 0.00
BK18-120 -0.38006 -0.48650 -0.98976 -1.14502 -1.14159 -1.20221 -1.23648 -1.26127 0.88 0.77 0.27 0.12 0.12 0.06 0.02 0.00
BK18-120* na na na na na na na na na na na na na na na na
CF18-96 0.05989 -0.16667 -0.42154 -0.51596 -0.55172 -0.57496 -0.55828 -0.52197 0.58 0.36 0.10 0.01 0.03 0.05 0.04 0.00

CF18-120 -0.51666 -0.68774 -0.91788 -1.05257 -1.13728 -1.20164 -1.24245 -1.22359 0.71 0.54 0.31 0.17 0.09 0.02 0.02 0.00

faillissementen HP129600 -0.82949 -0.10068 0.33192 0.42520 0.44212 0.43770 0.48764 0.55827 1.39 0.66 0.23 0.13 0.12 0.12 0.07 0.00
HP10-6 0.44681 0.36143 0.51806 0.62857 0.72666 0.77876 0.79350 0.80772 0.36 0.45 0.29 0.18 0.08 0.03 0.01 0.00
BK18-96 0.08734 0.21556 0.37087 0.44808 0.44516 0.46368 0.52050 0.49829 0.41 0.28 0.13 0.05 0.05 0.03 0.02 0.00
BK18-120 0.13915 0.25810 0.40313 0.48594 0.48387 0.50290 0.54257 0.53996 0.40 0.28 0.14 0.05 0.06 0.04 0.00 0.00
BK18-120* 0.22142 0.25961 0.38687 0.49839 0.48557 0.50042 0.57217 0.57217 0.35 0.31 0.19 0.07 0.09 0.07 0.00 0.00
CF18-96 -0.20839 -0.13688 -0.00139 0.04813 0.05418 0.04728 0.05232 0.03649 0.24 0.17 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00
CF18-120 -0.33794 -0.26886 -0.13101 -0.06223 -0.03490 -0.03705 -0.03306 -0.03385 0.30 0.24 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

leading-indicator HP129600 0.46433 0.63037 0.44889 0.29081 0.28069 0.26819 0.21990 0.08199 0.38 0.55 0.37 0.21 0.20 0.19 0.14 0.00
Verenigde Staten HP10-6 0.73195 0.60418 0.36649 0.04474 -0.06934 -0.09313 -0.09780 -0.12796 0.86 0.73 0.49 0.17 0.06 0.03 0.03 0.00

BK18-96 0.34056 0.39688 0.23913 0.07411 0.04364 0.06356 -0.04653 0.00319 0.34 0.39 0.24 0.07 0.04 0.06 0.05 0.00
BK18-120 0.35507 0.39022 0.21218 0.02183 -0.01073 0.00721 -0.04379 -0.05393 0.41 0.44 0.27 0.08 0.04 0.06 0.01 0.00
BK18-120* 0.42152 0.41240 0.28190 0.02504 -0.01165 0.01005 -0.04126 -0.04126 0.46 0.45 0.32 0.07 0.03 0.05 0.00 0.00
CF18-96 0.52763 0.77099 0.69615 0.63220 0.56782 0.55192 0.53320 0.51489 0.01 0.26 0.18 0.12 0.05 0.04 0.02 0.00
CF18-120 0.84375 1.01183 0.91338 0.81933 0.74372 0.72904 0.71986 0.68535 0.16 0.33 0.23 0.13 0.06 0.04 0.03 0.00

lange rente HP129600 1.18991 0.66422 0.75795 0.81636 0.82754 0.86319 0.93258 0.96407 0.23 0.30 0.21 0.15 0.14 0.10 0.03 0.00
HP10-6 0.57100 0.35568 0.53160 0.67687 0.79657 0.82519 0.81475 0.83368 0.26 0.48 0.30 0.16 0.04 0.01 0.02 0.00
BK18-96 0.49489 1.16307 1.17441 1.22169 1.22355 1.27149 1.25786 1.27906 0.78 0.12 0.10 0.06 0.06 0.01 0.02 0.00
BK18-120 0.40172 1.04550 1.06352 1.11193 1.11081 1.16371 1.14651 1.17027 0.77 0.12 0.11 0.06 0.06 0.01 0.02 0.00
BK18-120* 0.24823 1.12525 1.06116 1.10683 1.10216 1.16516 1.14084 1.14084 0.89 0.02 0.08 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00
CF18-96 0.72124 0.98870 1.16223 1.24795 1.26814 1.29632 1.31861 1.35080 0.63 0.36 0.19 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
CF18-120 -0.10270 0.14909 0.30452 0.38042 0.40315 0.44405 0.46309 0.47917 0.58 0.33 0.17 0.10 0.08 0.04 0.02 0.00

investeringen HP129600 2.22623 1.23101 1.29387 1.28959 1.26857 1.29186 1.25047 1.22298 1.00 0.01 0.07 0.07 0.05 0.07 0.03 0.00
woningen HP10-6 1.83889 1.02935 0.96380 0.83084 0.81697 0.82335 0.82275 0.80392 1.03 0.23 0.16 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00

BK18-96 1.09019 1.79121 1.53931 1.57444 1.56690 1.62679 1.58606 1.62673 0.54 0.16 0.09 0.05 0.06 0.00 0.04 0.00
BK18-120 1.05328 1.74631 1.42763 1.46617 1.45417 1.51392 1.48758 1.50659 0.45 0.24 0.08 0.04 0.05 0.01 0.02 0.00
BK18-120* 0.87804 1.91568 1.34142 1.46753 1.43383 1.50724 1.47812 1.47812 0.60 0.44 0.14 0.01 0.04 0.03 0.00 0.00
CF18-96 1.54012 1.82295 1.99107 2.01951 na na 2.13909 2.18665 0.65 0.36 0.20 0.17 na na 0.05 0.00
CF18-120 1.13645 1.34417 1.45221 1.40690 1.38474 1.41254 1.42423 1.44882 0.31 0.10 0.00 0.04 0.06 0.04 0.02 0.00

gemiddelde HP129600 1.12 0.50 0.24 0.12 0.11 0.10 0.09 0.00
HP10-6 0.93 0.59 0.44 0.22 0.10 0.05 0.04 0.00
BK18-96 0.58 0.45 0.20 0.11 0.10 0.10 0.05 0.00
BK18-120 0.59 0.52 0.21 0.10 0.10 0.09 0.07 0.00
BK18-120* 0.55 0.39 0.15 0.04 0.06 0.04 0.00 0.00
CF18-96 0.44 0.30 0.12 0.08 0.06 0.06 0.05 0.00
CF18-120 0.44 0.30 0.19 0.09 0.05 0.03 0.03 0.00
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Bijlage 2   Crosscorrelaties filters

Legenda

onderstreept=voor hele hoge waarden (+/- >20), wordt de correl in de leads hoger

vet=laatste waarde

cursief =weinig variabiliteit in crosscorrelaties

Samenstelling (deel)indicatoren op basis van correl>0.4 en voorloop-tijd>2 mnd

reeks lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs

consumptie

faillissementen 8 -0.80 0.80 4 -0.86 0.86 4 -0.80 0.80 4 -0.81 0.81 2 -0.86 0.86 2 -0.83 0.83

koopbereidheid 7 0.79 0.79 4 0.71 0.71 6 0.69 0.69 6 0.70 0.70 1 0.64 0.64 2 0.48 0.48

geldhoeveelheid 7 0.76 0.76 4 0.58 0.58 5 0.44 0.44 6 0.48 0.48 1 0.45 0.45 2 0.23 0.23

detailhandelsvertrouwen 10 0.87 0.87 8 0.80 0.80 10 0.78 0.78 10 0.81 0.81 9 0.64 0.64 11 0.71 0.71

gemiddelde 8.00 - 0.81 5.00 - 0.74 6.25 - 0.68 6.50 - 0.70 3.25 - 0.65 4.25 - 0.56

standaard deviatie 1.41 - 0.05 2.00 - 0.12 2.63 - 0.17 2.52 - 0.16 3.86 - 0.17 4.50 - 0.27

uitvoer

leading-indicator Europa 3 0.65 0.65 2 0.70 0.70 4 0.66 0.66 5 0.66 0.66 3 0.68 0.68 3 0.73 0.73

leading-indicator-VS 8 0.41 0.41 7 0.37 0.37 10 0.45 0.45 11 0.46 0.46 10 0.34 0.34 8 0.35 0.35

geldhoeveelheid 10 0.44 0.44 10 0.56 0.56 12 0.49 0.49 12 0.47 0.47 13 0.59 0.59 12 0.57 0.57

orders buitenland, industrie 4 0.64 0.64 4 0.63 0.63 6 0.59 0.59 6 0.58 0.58 5 0.64 0.64 5 0.67 0.67

korte rente 15 -0.42 0.42 14 -0.42 0.42 17 -0.37 0.37 18 -0.37 0.37 18 -0.24 0.24 14 -0.41 0.41

lange rente 20 -0.55 0.55 20 -0.58 0.58 21 -0.60 0.60 21 -0.60 0.60 21 -0.56 0.56 20 -0.63 0.63

vergunningen woningen 9 0.63 0.63 9 0.62 0.62 10 0.54 0.54 10 0.54 0.54 9 0.55 0.55 9 0.54 0.54

IFO 1 0.72 0.72 1 0.75 0.75 2 0.66 0.66 2 0.64 0.64 1 0.72 0.72 1 0.76 0.76

gemiddelde 8.75 - 0.56 8.38 - 0.58 10.25 - 0.55 10.63 - 0.54 10.00 - 0.54 9.00 - 0.58

standaard deviatie 6.36 - 0.12 6.39 - 0.13 6.43 - 0.10 6.46 - 0.10 7.07 - 0.17 6.23 - 0.15

productie industrie

verw. bedrijvigheid industrie 4 0.65 0.65 4 0.74 0.74 5 0.70 0.70 5 0.69 0.69 5 0.72 0.72 4 0.78 0.78

feitelijke bedrijvigheid 5 0.55 0.55 4 0.67 0.67 5 0.59 0.59 5 0.56 0.56 5 0.62 0.62 4 0.71 0.71

faillissementen 5 -0.38 0.38 4 -0.48 0.48 3 -0.52 0.52 3 -0.53 0.53 4 -0.51 0.51 2 -0.62 0.62

IFO 4 0.65 0.65 3 0.77 0.77 3 0.82 0.82 3 0.82 0.82 3 0.78 0.78 3 0.82 0.82

leading-indicator Europa 6 0.51 0.51 5 0.66 0.66 5 0.70 0.70 5 0.68 0.68 5 0.70 0.70 5 0.77 0.77

geldhoeveelheid 13 0.36 0.36 12 0.48 0.48 12 0.45 0.45 12 0.43 0.43 13 0.51 0.51 12 0.49 0.49

orders totaal, industrie 6 0.60 0.60 5 0.71 0.71 6 0.71 0.71 6 0.69 0.69 6 0.68 0.68 5 0.76 0.76

producentenvertr. industrie 5 0.79 0.79 4 0.84 0.84 5 0.83 0.83 5 0.83 0.83 5 0.84 0.84 5 0.81 0.81

detailhandelsvertrouwen 4 0.53 0.53 5 0.49 0.49 6 0.49 0.49 6 0.49 0.49 5 0.53 0.53 5 0.44 0.44

gemiddelde 5.78 - 0.56 5.11 - 0.65 5.56 - 0.65 5.56 - 0.64 5.67 - 0.65 5.00 - 0.69

standaard deviatie 2.82 - 0.14 2.67 - 0.14 2.65 - 0.14 2.65 - 0.14 2.87 - 0.12 2.83 - 0.14

CF_18-120 CF_18-96HP_10-6 HP_129600 BK_18-96 BK_18-120
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reeks lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs

CF_18-120 CF_18-96HP_10-6 HP_129600 BK_18-96 BK_18-120

investeringen bouw

faillissementen 16 -0.86 0.86 10 -0.74 0.74 9 -0.73 0.73 10 -0.75 0.75 9 -0.67 0.67 6 -0.72 0.72

leading-indicator Europa 16 0.72 0.72 13 0.54 0.54 13 0.52 0.52 14 0.56 0.56 13 0.56 0.56 12 0.41 0.41

geldhoeveelheid 18 0.85 0.85 22 0.58 0.58 25 0.51 0.51 25 0.56 0.56 24 0.43 0.43 26 0.23 0.23

vergunningen bedrijven 5 0.91 0.91 3 0.79 0.79 4 0.75 0.75 4 0.78 0.78 2 0.74 0.74 3 0.57 0.57

bezettingsgraad industrie 15 0.41 0.41 7 0.43 0.43 9 0.46 0.46 10 0.47 0.47 8 0.65 0.65 6 0.58 0.58

bedrijvigheid utiliteitsbouw 24 0.73 0.73 13 0.53 0.53 8 0.44 0.44 9 0.44 0.44 8 0.57 0.57 6 0.50 0.50

producentenvertr. bouw 25 0.79 0.79 19 0.57 0.57 17 0.56 0.56 17 0.59 0.59 21 0.51 0.51 4 0.54 0.54

IFO 16 0.55 0.55 12 0.47 0.47 12 0.44 0.44 12 0.46 0.46 12 0.45 0.45 11 0.48 0.48

koopbereidheid 17 0.85 0.85 18 0.64 0.64 20 0.61 0.61 19 0.65 0.65 17 0.49 0.49 2 0.30 0.30

detailhandelsvertrouwen 16 0.67 0.67 14 0.61 0.61 15 0.58 0.58 15 0.60 0.60 12 0.53 0.53 15 0.58 0.58

gemiddelde 16.80 - 0.73 13.10 - 0.59 13.20 - 0.56 13.50 - 0.59 12.60 - 0.56 9.10 - 0.49

standaard deviatie 5.43 - 0.16 5.67 - 0.11 6.25 - 0.11 5.91 - 0.12 6.57 - 0.10 7.26 - 0.14

investeringen overig

bezettingsgraad industrie 4 0.67 0.67 4 0.60 0.60 8 0.56 0.56 7 0.59 0.59 6 0.68 0.68 6 0.66 0.66

bedrijvigheid utiliteitsbouw 8 0.77 0.77 7 0.65 0.65 8 0.58 0.58 8 0.58 0.58 8 0.64 0.64 8 0.59 0.59

bedrijvigheid woningbouw 8 0.69 0.69 7 0.53 0.53 8 0.52 0.52 8 0.51 0.51 8 0.57 0.57 8 0.51 0.51

orders binnenland, industrie 17 0.62 0.62 17 0.49 0.49 20 0.40 0.40 19 0.44 0.44 16 0.51 0.51 16 0.48 0.48

orderwaardering industrie 5 0.60 0.60 4 0.55 0.55 7 0.50 0.50 7 0.54 0.54 7 0.63 0.63 7 0.59 0.59

gemiddelde 8.40 - 0.67 7.80 - 0.56 10.20 - 0.51 9.80 - 0.53 9.00 - 0.61 9.00 - 0.57

standaard deviatie 5.13 - 0.07 5.36 - 0.06 5.50 - 0.07 5.17 - 0.06 4.00 - 0.07 4.00 - 0.07

investeringen woningen

geldhoeveelheid 6 0.62 0.62 6 0.50 0.50 5 0.38 0.38 6 0.42 0.42 4 0.48 0.48 6 0.23 0.23

lange rente 15 -0.62 0.62 14 -0.55 0.55 13 -0.50 0.50 13 -0.53 0.53 13 -0.56 0.56 12 -0.42 0.42

vergunningen woningen 1 0.66 0.66 2 0.53 0.53 4 0.47 0.47 4 0.51 0.51 3 0.61 0.61 3 0.36 0.36

bedrijvigheid utiliteitsbouw 6 0.62 0.62 6 0.57 0.57 6 0.59 0.59 6 0.59 0.59 5 0.67 0.67 6 0.53 0.53

bedrijvigheid woningbouw 7 0.69 0.69 7 0.66 0.66 7 0.70 0.70 7 0.70 0.70 6 0.74 0.74 7 0.68 0.68

gemiddelde 7.00 - 0.64 7.00 - 0.56 7.00 - 0.53 7.20 - 0.55 6.20 - 0.61 6.80 - 0.44

standaard deviatie 5.05 - 0.03 4.36 - 0.06 3.54 - 0.12 3.42 - 0.10 3.96 - 0.10 3.27 - 0.17
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reeks lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs lead correl abs

CF_18-120 CF_18-96HP_10-6 HP_129600 BK_18-96 BK_18-120

productie diensten

faillissementen 10 -0.69 0.69 5 -0.69 0.69 8 0.68 0.68 8 -0.69 0.69 5 -0.62 0.62 4 -0.72 0.72

leading-indicator Europa 10 0.55 0.55 8 0.41 0.41 10 0.49 0.49 11 0.51 0.51 9 0.38 0.38 9 0.33 0.33

vergunningen gebouwen 4 0.78 0.78 4 0.72 0.72 5 0.72 0.72 5 0.74 0.74 4 0.67 0.67 4 0.67 0.67

bezettingsgraad industrie 8 0.36 0.36 6 0.49 0.49 7 0.53 0.53 7 0.53 0.53 6 0.61 0.61 5 0.62 0.62

bedrijvigheid utiliteitsbouw 12 0.58 0.58 7 0.54 0.54 8 0.45 0.45 8 0.45 0.45 6 0.48 0.48 6 0.46 0.46

IFO 13 0.57 0.57 9 0.54 0.54 10 0.55 0.55 11 0.57 0.57 10 0.59 0.59 10 0.61 0.61

detailhandelsvertrouwen 7 0.84 0.84 6 0.82 0.82 7 0.75 0.75 7 0.77 0.77 7 0.81 0.81 7 0.75 0.75

verw. bedrijvigheid industrie 11 0.40 0.40 9 0.45 0.45 12 0.52 0.52 13 0.54 0.54 9 0.55 0.55 9 0.56 0.56

orderwaardering industrie 7 0.38 0.38 6 0.46 0.46 7 0.54 0.54 8 0.55 0.55 7 0.56 0.56 6 0.56 0.56

gemiddelde 9.11 - 0.57 6.67 - 0.57 8.22 - 0.58 8.67 - 0.59 7.00 - 0.59 6.67 - 0.59

standaard deviatie 2.85 - 0.17 1.73 - 0.14 2.11 - 0.11 2.50 - 0.11 2.00 - 0.12 2.24 - 0.13

BBP

faillissementen 10 -0.80 0.80 6 -0.73 0.73 7 -0.71 0.71 7 -0.73 0.73 6 -0.66 0.66 5 -0.71 0.71

leading-indicator Europa 8 0.63 0.63 5 0.51 0.51 6 0.50 0.50 6 0.52 0.52 5 0.48 0.48 5 0.42 0.42

leading-indicator VS 25 0.50 0.50 25 0.37 0.37 25 0.44 0.44 25 0.46 0.46 24 0.37 0.37 24 0.26 0.26

geldhoeveelheid 10 0.75 0.75 8 0.52 0.52 9 0.45 0.45 9 0.47 0.47 8 0.36 0.36 8 0.25 0.25

lange rente 29 -0.51 0.51 19 -0.39 0.39 21 -0.41 0.41 22 -0.43 0.43 22 -0.31 0.31 18 -0.29 0.29

vergunningen gebouwen 3 0.87 0.87 3 0.78 0.78 4 0.76 0.76 4 0.78 0.78 3 0.73 0.73 3 0.71 0.71

IFO 10 0.59 0.59 6 0.55 0.55 6 0.54 0.54 6 0.56 0.56 6 0.54 0.54 6 0.54 0.54

koopbereidheid 9 0.68 0.68 1 0.48 0.48 0 0.46 0.46 1 0.48 0.48 0 0.39 0.39 0 0.40 0.40

detailhandelsvertrouwen 5 0.83 0.83 4 0.83 0.83 5 0.75 0.75 5 0.77 0.77 5 0.82 0.82 5 0.73 0.73

verw. bedrijvigheid industrie 7 0.41 0.41 6 0.49 0.49 7 0.53 0.53 8 0.55 0.55 5 0.58 0.58 5 0.58 0.58

gemiddelde 11.60 - 0.66 8.30 - 0.57 9.00 - 0.56 9.30 - 0.58 8.40 - 0.52 7.90 - 0.49

standaard deviatie 8.49 - 0.16 7.60 - 0.16 7.80 - 0.13 7.83 - 0.13 7.99 - 0.17 7.34 - 0.19

gemiddelde totaal 9.95 - 0.64 8.02 - 0.60 8.98 - 0.57 9.20 - 0.59 8.22 - 0.58 7.38 - 0.55

standaard deviatie 6.22 - 0.15 5.48 - 0.13 5.57 - 0.12 5.54 - 0.12 5.81 - 0.13 5.31 - 0.17
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Bijlage 3   Lijst met potentiële basisreeksen 
 

Op basis van een literatuurstudie bevat de onderstaande lijst economische variabelen die geschikt zijn 

als potentiële basisreeks. Tevens wordt aangegeven in welke publicatie de betreffende reeks gevonden 

wordt en van welk instituut die publicatie afkomstig is. 

 
Categorie Reeks Publicatie Instituut 
    
Bouw, detailhandel en handel Verkopen detailhandel (volume of waarde A, B DNB, OESO 
 Nieuwe registratie auto’s A DNB 
arbeid Vacatures A DNB 
 gemiddelde werkweek industrie (uren) C, D NBER 
monetair Geldhoeveelheid M1 A, B DNB, OESO 
 Geldhoeveelheid M2 A DNB 
 aandelenkoers (waarde) A, B DNB, OESO 
 aandelenkoers (volume) A DNB 
 spaardeposito’s (defl: CPI zonder voedsel B OESO 
prijzen Cost of living index / Consumer price index A DNB 
 Lange rente A, B DNB, OESO 
 Korte rente A, B DNB, OESO 
 yield curve A DNB 
 grondstofprijzen (totaal) A DNB 
 grondstofprijzen (excl energie) A DNB 
 terms of trade B OESO 
 ratio, price to unit labor cost C, D NBER 
conjunctuurtest Orderpositie A DNB 
 (verandering in) voorraden eindproduct A, B, C DNB, NBER, OESO 
 toekomstige verandering output A DNB 
 Consumentenvertrouwen A DNB 
 producentenvertrouwen industrie A DNB 
 verwachte werkgelegenheid A DNB 
 verwachte verkoopprijzen A DNB 
 terms of trade B OESO 
 Voorraden grondstoffen B OESO 
 Bezettingsgraad B, C OESO, NBER 
 OECD leading indicator DLD B OESO 
 CLI BIG-4 Europa B OESO 
 CLI major seven B OESO 
    
    
    
A=Berk en Blikker (1995), tabel A1    
B=OESO(1987), p.30-31    
C=Lahiri en Moore (1991), p.3 
D=Klein en Moore (1985), p.10 



Bijlage 4   Bepalen optimale voorloop-tijd (v-t) voor CF_18-120

legenda
*=geinverteerd
a=voorloop-tijd bepaald door (-0.6*v-t_omslagpunt_totaal)+(0.20*v-t_correl_tot)+(0.20*v-t_correl_1980)
b=identiek aan methode a, alleen exclusief uitzonderingen
c=voorloop-tijd uitsluitend bepaald door vergelijken van omslagpunten
d=identiek aan methode b, alleen exclusief de voorloop-tijd behorend bij correl_va 1980
ind=individuele benadering

voorloop-tijd op basis van
omslagpunten definitief

oud
reeks piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek piek dal tot v-t v-t v-t v-t

bfan jul-76 jul-77 okt-79 okt-80 jul-81 dec-82 jan-85 jun-87 feb-90 jan-91 sep-91 nov-92 mrt-95 apr-96 apr-98 mei-99 nov-00
leading indicator europa mei-76 mei-77 jun-79 - - aug-82 dec-83 - jan-89 apr-91 dec-91 feb-93 okt-94 apr-96 jan-98 feb-99 mrt-00

-2 -2 -4 - - -4 -13 - -13 3 0 3 -5 0 -3 -3 -8 -6 -1 -4 3 0.7 4 0.7 4 a 6
geldhoeveelheid nov-75 sep-76 nov-77 jan-80 aug-80 mrt-82 jun-83 jun-84 apr-88 - - jan-92 feb-94 mrt-95 feb-97 apr-98 apr-00

-8 -10 -23 -9 -11 -9 -19 -36 -21 - - -10 -13 -13 -14 -13 -7 -15 -14 -14 13 0.6 13 0.7 13 b -
zonder jun-84 -15 -11 -13
orders binnenland industrie apr-76 mei-77 jan-79 jun-80 jul-81 aug-82 sep-83 mrt-86 - - - feb-93 sep-94 nov-95 aug-97 okt-98 dec-99

-3 -2 -9 -4 0 -4 -16 -15 - - - 3 -6 -5 -8 -7 -11 -8 -5 -6 5 0.6 6 0.7 6 a 4
lange rente* sep-75 jul-76 jun-78 - - okt-81 feb-83 feb-84 jul-86 - - aug-90 okt-93 jan-95 apr-97 dec-97 jan-99

-10 -12 -16 - - -14 -23 -40 -31 - - -27 -17 -15 -12 -17 -22 -19 -21 -20 21 -0.6 21 -0.6 20 a -

Particuliere consumptie okt-79 jan-82 mrt-86 nov-88 mrt-91 jul-94 sep-96 sep-97 aug-99
faillissementen* apr-79 sep-82 dec-85 sep-88 dec-90 jul-93 feb-96 - nov-99

-6 8 -3 -2 -3 -12 -7 - 3 -3 -2 -3 2 -0.9 1 -0.8 3 b 12
zonder sep-82 -3 -7 -4
koopbereidheid sep-79 apr-81 jun-86 jul-88 mrt-90 jul-93 sep-95 sep-96 okt-97

1 -9 3 -4 -12 -12 -12 -12 -22 -8 -9 -9 1 0.6 0 0.5 12 c 9
een na laatste vier -12 -12 -12
detailhandelsvertrouwen - - - jan-88 apr-90 feb-93 feb-94 mei-95 mrt-98

- - - -10 -11 -17 -31 -28 -17 -20 -18 -19 9 0.6 9 0.6 12 b -
zonder feb-94 en mei-95 -14 -14 -14
economisch klimaat apr-78 nov-80 sep-85 nov-87 dec-89 jun-93 dec-94 aug-96 aug-97

-18 -14 -6 -12 -15 -13 -21 -13 -24 -17 -13 -15 14 0.7 16 0.7 15 a -
vanaf dec-89 -18 -13 -16

Investeringen bouw jul-75 jan-78 okt-78 jan-80 okt-83 aug-84 mei-85 jun-86 jan-87 feb-88 dec-88 aug-89 jul-90 okt-91 jan-94 dec-99
faillissementen* - - - apr-79 sep-82 - - dec-85 nov-86 jul-87 sep-88 - - dec-90 jul-93 nov-99

- - - -9 -13 - - -6 -2 -7 -3 - - -10 -6 -1 -7 -6 -6 9 -0.7 8 -0.5 7 a -
vergunningen gebouwen - - - okt-79 okt-83 - - feb-86 feb-87 jun-88 apr-89 - - - jul-93 jul-98

- - - -3 0 - - -4 1 4 4 - - - -6 -17 -5 0 -3 3 0.8 2 0.7 3 a 6
bedrijvigheid utiliteitsbouw okt-75 feb-77 sep-78 jul-79 aug-82 mrt-84 mrt-85 mrt-86 dec-86 sep-87 sep-88 sep-89 - - jun-93 sep-99

3 -11 -1 -6 -14 -5 -2 -3 -1 -5 -3 1 - - -7 -3 -5 -4 -4 9 0.6 22 0.4 4 c 8

Investeringen overig jun-76 dec-79 aug-82 mrt-86 mei-88 mrt-90 dec-90 okt-91 jul-94 jun-95 mrt-96 apr-97 mei-98 mrt-00
bezettingsgraad sep-75 jul-79 jul-82 mei-85 sep-87 - - feb-90 jul-93 - - feb-95 nov-96 jan-98

-9 -5 -1 -10 -8 - - -20 -12 - - -26 -18 -26 -17 -10 -14 6 0.7 4 0.5 8 b -
zonder laatste drie -12 -8 -9
bedrijvigheid utiliteitsbouw okt-75 jul-79 aug-82 mrt-86 sep-88 sep-89 - - jun-93 aug-94 jun-95 sep-96 okt-98 sep-99

-8 -5 0 0 4 -18 - - -13 -10 -9 -7 5 -6 -8 -4 -6 7 0.6 5 0.4 6 b 6
zonder okt-98 -8 -5 -7
orders binnenland industrie - mei-79 nov-80 feb-84 feb-87 jul-89 - - mrt-93 nov-94 sep-96 sep-97 nov-98 jan-00

- -7 -21 -25 -15 -8 - - -16 -7 6 5 6 -2 -7 -8 -8 16 0.5 30 0.5 14 c 11
zonder laatste vier -12 -17 -14
orderwaardering industrie jul-75 sep-79 okt-82 dec-84 jun-87 nov-89 - - mei-93 jan-95 apr-96 okt-97 mrt-99 jul-00

-11 -3 2 -17 -11 -4 - - -14 -5 1 6 10 4 -3 -4 -4 7 0.7 2 0.5 8 c -
zonder laatste vier -7 -9 -8
consumentenvertrouwen aug-75 mei-79 feb-83 feb-86 dec-87 nov-89 - - jun-93 mrt-95 jul-96 sep-97 apr-99 jun-00

-10 -7 6 -1 -5 -4 - - -13 -3 4 5 11 3 -1 -1 -1 5 0.6 2 0.4 4 b -
zonder laatste vier -4 -6 -5

correl correl meth

correlaties
hele sample vanaf 1980 nieuw
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reeks piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek dal piek piek dal tot v-t v-t v-t v-tcorrel correl meth

Investeringen woningen jan-76 dec-77 jan-79 mrt-80 okt-82 jun-84 mei-85 mei-88 apr-91 okt-92 okt-93 dec-94 jan-96 feb-97 jan-99 dec-99
lange rente* - sep-75 jul-76 jun-78 okt-81 feb-83 feb-84 jul-86 aug-90 - - okt-93 jan-95 dec-95 dec-97 jan-99

- -27 -30 -21 -12 -16 -15 -22 -8 - - -14 -12 -14 -13 -11 -18 -15 -17 13 -0.6 13 -0.6 14 b -
zonder sep-75 en jul--76 -16 -12 -14
vergunningen woningbouw - mrt-79 mrt-80 feb-81 mrt-82 mrt-83 apr-85 apr-88 feb-91 jan-92 dec-92 aug-94 aug-95 aug-96 sep-98 okt-99

- 15 14 11 -7 -10 -1 -1 -2 -9 -10 -4 -5 -6 -4 -2 -1 -2 -1 2 0.6 2 0.7 4 b 6
zonder eerste drie jaar -5 -5 -5
bedrijvigheid woningbouw okt-75 feb-77 sep-78 jul-79 jun-82 aug-83 mrt-85 okt-87 jun-90 mei-91 jun-93 jun-94 mei-95 - okt-98 okt-99

-3 -10 -4 -8 -4 -10 -2 -7 -10 -17 -4 -6 -8 - -3 -2 -9 -5 -7 6 0.7 6 0.5 5 ind 8
zonder mei-91 -7 -5 -6

Productie industrie jul-75 jul-76 jul-77 nov-79 jan-81 sep-81 dec-82 apr-84 dec-87 sep-90 aug-93 feb-95 feb-97 feb-98 mrt-99 dec-00
verwachte bedrijvigheid - apr-76 feb-77 mrt-79 jan-81 nov-81 nov-82 feb-84 sep-87 nov-89 feb-93 aug-94 jan-96 mrt-97 feb-99 mrt-00

- -3 -5 -8 0 1 -1 -2 -3 -10 -6 -6 -13 -11 -13 -9 -6 -6 -6 5 0.7 5 0.7 6 a 6
feitelijke bedrijvigheid - mei-76 feb-77 mei-79 okt-80 nov-81 okt-82 dec-83 aug-86 feb-90 mrt-93 sep-94 nov-95 okt-97 dec-98 feb-00

- -2 -5 -6 -3 1 -2 -4 -17 -7 -5 -5 -15 -4 -3 -10 -5 -7 -6 5 0.6 5 0.6 5 a 5
IFO - mei-76 aug-77 jul-79 jan-81 okt-81 sep-82 dec-83 aug-87 jun-90 apr-93 dec-94 mei-96 dec-97 apr-99 mei-00

- -2 1 -4 0 1 -3 -4 -4 -3 -4 -2 -9 -2 1 -7 -3 -3 -3 3 0.8 3 0.8 3 b 5
vanaf 1985 -4 -4 -4
leading indicator europa - mei-76 mei-77 jun-79 - - aug-82 dec-83 - - feb-93 okt-94 apr-96 jan-98 feb-99 mrt-00

- -2 -2 -5 - - -4 -4 - - -6 -4 -10 -1 -1 -9 -4 -5 -4 5 0.7 6 0.6 5 a 6
geldhoeveelheid - nov-75 sep-76 nov-77 jan-80 aug-80 mrt-82 jun-83 jun-84 apr-88 jan-92 feb-94 mrt-95 feb-97 apr-98 apr-00

- -8 -10 -24 -12 -13 -9 -10 -43 -29 -19 -12 -23 -12 -11 -8 -15 -18 -16 13 0.5 13 0.5 13 b -
zonder jun-84 en apr-88 -12 -14 -13
orders industrie totaal - mrt-76 apr-77 feb-79 aug-80 jul-81 jul-82 okt-83 feb-87 - feb-93 sep-94 dec-95 jul-97 okt-98 dec-99

- -4 -3 -9 -5 -2 -5 -6 -10 - -6 -5 -14 -7 -5 -12 -6 -7 -7 6 0.7 7 0.7 7 a 7

Productie diensten nov-75 okt-77 sep-78 nov-79 apr-83 mei-86 jun-88 mei-92 dec-93 sep-95 jun-96 mrt-00
faillissementen* - - - apr-79 sep-82 dec-85 sep-88 dec-90 jul-93 feb-96 sep-97 nov-99

- - - -7 -7 -5 3 -17 -5 5 15 -4 -6 2 -2 5 -0.6 6 -0.6 4 b -
zonder dec-90 en sep-97 -3 -3 -3
vergunningen gebouwen - - - okt-79 okt-83 feb-86 feb-87 mrt-92 jul-93 - - -

- - - -1 -6 -3 -16 -2 -5 - - - -2 -9 -6 4 0.7 5 0.7 4 b 4
zonder feb-87 -2 -6 -3
detailhandelsvertrouwen - - - - - sep-86 jan-88 apr-90 feb-93 feb-94 mei-95 mrt-98

- - - - - 4 -5 -25 -9 -19 -13 -24 -16 -9 -13 7 0.8 7 0.8 9 b -
zonder apr-90 -13 -9 -11
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Bijlage 5   Gevoeligheidsanalyse principale componenten

sample-lengte = 14 jaar (maanddata)

referentiereeks basisreeks 77:1-91:12 78:1-92:12 79:1-93:12 80:1-94:12 81:1-95:12 82:1-96:12 83:1-97:12 84:1-98:12 85:1-99:12 86:1-00:12 87:1-01:12 gem stdev

uitvoer leading-indicator Europa 0.48506 0.46292 0.45446 0.50219 0.49849 0.56271 0.59247 0.60646 0.60645 0.60015 0.61006 0.06317 0.54377
geldhoeveelheid 0.48539 0.47409 0.50185 0.45992 0.42846 0.39246 0.42833 0.44606 0.45458 0.47851 0.46806 0.03102 0.45615
orders buitenland industrie 0.28319 0.21788 0.27749 0.33038 0.33993 0.35530 0.37620 0.38358 0.39865 0.40316 0.42199 0.06287 0.34434
lange rente 0.67001 0.71657 0.68162 0.65355 0.67259 0.63490 0.56920 0.53489 0.51639 0.49832 0.48028 0.08443 0.60257

investeringen bouw faillissementen 0.78199 0.77484 0.69183 0.67799 0.64259 0.62338 0.47920 0.40025 0.42494 0.41471 0.46241 0.14640 0.57947
bouwvergunningen gebouwen 0.43914 0.46346 0.59552 0.68409 0.68796 0.66692 0.77852 0.81657 0.81796 0.82656 0.78481 0.13840 0.68741
bedrijvigheid utiliteitsbouw 0.44232 0.42991 0.40833 0.26898 0.33733 0.40817 0.40532 0.41595 0.38777 0.38055 0.41261 0.04891 0.39066

investeringen overig bezettingsgraad industrie 0.51458 0.51753 0.50509 0.50912 0.52084 0.48399 0.46680 0.46435 0.46868 0.49664 0.43882 0.02694 0.48968
bedrijvigheid utiliteitsbouw 0.29032 0.26100 0.21021 0.22861 0.21269 0.15507 0.24134 0.31554 0.41129 0.39042 0.48107 0.09974 0.29069
orders binnenland industrie 0.35804 0.38812 0.34714 0.35214 0.29957 0.41145 0.38196 0.36878 0.30996 0.33862 0.18820 0.06010 0.34036
orderwaardering industrie 0.51858 0.53535 0.49180 0.46890 0.46832 0.42404 0.40478 0.37638 0.38113 0.41019 0.38930 0.05655 0.44262
consumentenvetrouwen 0.50379 0.47624 0.58166 0.58708 0.61190 0.62659 0.64351 0.63808 0.60815 0.56391 0.62372 0.05435 0.58770

investeringen woningen lange rente 0.69546 0.69338 0.65986 0.68241 0.69522 0.63076 0.57761 0.56649 0.59877 0.60463 0.57122 0.05278 0.63416
bouwvergunningen woningen 0.55616 0.59238 0.67779 0.67116 0.65084 0.71702 0.75493 0.75946 0.73784 0.73622 0.76247 0.06990 0.69239
bedrijvigheid woningbouw 0.45500 0.41025 0.32432 0.28958 0.30507 0.29668 0.31056 0.31987 0.31157 0.30398 0.30390 0.05258 0.33007

productie diensten1
bouwvergunningen gebouwen 0.63458 0.63077 0.54137 0.51642 0.50221 0.46127 0.37545 0.35629 0.34852 0.32771 0.38427 0.11170 0.46171
bezettingsgraad industrie 0.27343 0.29743 0.42189 0.39219 0.33603 0.33920 0.45475 0.51656 0.54283 0.56618 0.55099 0.10702 0.42650
detailhandelsvertrouwen 0.41122 0.43810 0.54607 0.57898 0.60762 0.63375 0.66234 0.67266 0.66646 0.69927 0.66782 0.09716 0.59857
verwachte bedrijvigheid industrie 0.59451 0.56721 0.48035 0.49424 0.51542 0.52012 0.46211 0.39212 0.37375 0.28823 0.32055 0.09931 0.45533

productie industrie verwachte bedrijvigheid industrie 0.45038 0.44123 0.37647 0.35463 0.33313 0.32571 0.30208 0.27391 0.26494 0.26337 0.25889 0.06877 0.33134
feitelijke bedrijvigheid industrie 0.43650 0.41777 0.39243 0.39411 0.36785 0.36928 0.35958 0.33582 0.33761 0.33034 0.32810 0.03667 0.36994
IFO 0.42959 0.45945 0.54556 0.55820 0.55919 0.56399 0.59163 0.59658 0.59056 0.56959 0.55777 0.05384 0.54746
leading-indicator Europa 0.41050 0.42220 0.40774 0.40820 0.42611 0.42674 0.42659 0.45792 0.45732 0.47042 0.48317 0.02651 0.43608
geldhoeveelheid 0.31797 0.30482 0.28775 0.27500 0.29906 0.29228 0.28630 0.30821 0.32274 0.35001 0.35919 0.02643 0.30939
orders totaal industrie 0.39047 0.38538 0.39696 0.40630 0.41233 0.41465 0.40680 0.38937 0.39213 0.39150 0.38956 0.01033 0.39777

1 De samenstelling van deze deelindicator wijkt af van de definitieve samenstelling (zie hoofdstuk 5).
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