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Samenvatting: Deze nota bespreekt methoden voor het backcasten van KS-reeksen 

Industrie in de context van de SBI’93 – SBI2008 transitie. Binnen Industrie ontstaat de 

meest complexe situatie bij de groep bedrijven die activiteiten uitvoeren die betrekking 

hebben op de vervaardiging, installatie, reparatie of onderhoud van machines. De 

procedure van het backcasten wordt in deze groep SBI’s gedetailleerd besproken. Daarbij 

passen we ook het basisjaar aan van 2000 naar 2005.  
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1. Inleiding 

Eén van de motieven voor de invoering van de nieuwe Europese 

bedrijfsactiviteitenclassificatie NACE ver. 2.0 (SBI2008) is dat in het verleden evoluties 

binnen bedrijfstakken hebben plaatsgevonden die in de huidige classificatie niet of 

onvoldoende aan het licht komen. De SBI2008 brengt meer detail aan in de oude SBI’93 

die was gebaseerd op de NACE ver. 1.1., terwijl ook de samenstelling van kerncellen zal 

veranderen. Om de tijdreeksen in die nieuwe indeling te kunnen interpreteren moeten de 

reeksen ook over het verleden worden geproduceerd. Daarbij ontstaat natuurlijk het 
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probleem dat de waarnemingen niet werden gedaan in die indeling, en er dus modelmatige 

technieken moeten worden ontwikkeld om die historische tijdreeksen (HTR) toch boven 

water te krijgen.  

In deze nota wordt de methodologie toegepast en verder ontwikkeld die in Kampen 

(2007) beschreven is. Het doel is om binnen het domein van de kortetermijnstatistieken 

(KS), in de sector Industrie, de maandelijkse omzetontwikkeling in de nieuwe SBI2008 

kerncellen en in het verleden, te construeren. Dit doen we terwijl ook het basisjaar van de 

KS wordt verlegd van 2000 naar 2005. De productie voor alle branches valt buiten de 

toepassing van deze studie, maar de voorgestelde procedure om de historische tijdreeksen 

te bepalen is wel toepasbaar voor alle sectoren en branches. 

De vanuit Eurostat verordende de streefdatum voor de historische tijdreeksen is 

januari 2000, en het basisjaar 2005 (zie verordening EG nr. 472/2008). We beschikken over 

data van oude reeksen (d.w.z. KS voor SBI’93 kerncellen) tussen 1/1995 en 10/2007. 

Waarnemingen (microdata) zijn beschikbaar in het venster 1/2005 t/m 4/2007. Tussen 

1/2005 t/m 4/2007 kan er dus daadwerkelijk worden teruggelegd (d.w.z. op basis van 

microdata de HTR berekenen), terwijl tussen 1995 en 2007 kan worden gebackcast (d.w.z. 

op basis van de geaggregeerde data de HTR schatten).  

De opbouw van de nota is als volgt. Eerst bespreken we de wijze van berekening 

van de omzetontwikkeling in de oude en nieuwe indeling, en wordt de methodologie om de 

reeksen voor tijdstippen in het verleden te berekenen nader uitgewerkt. Dan volgt een 

concreet voorbeeld van de toepassing van die methodologie. Een discussie van de 

voornaamste resultaten is voorzien in de laatste paragraaf1. 

 

2. De berekening van de omzetontwikkeling in de oude en nieuwe indeling 

2.1 De berekening van de omzetontwikkeling onder SBI’93 

We zullen voor het gemak uitgaan van maandcijfers, maar voor kwartaalcijfers is de 

afleiding van de indices analoog. De totale omzet  binnen SBI klasse  o  in de oude indeling 

is gegeven door de domeinschatter 

                                                      

1 Deze nota had niet kunnen worden geschreven zonder de hulp van Kai Gidding (taakgroep 

Statistiekproductie Industrie) en Hans Draper (taakgroep Industrie en Commerciële 

Dienstverlening). Belangrijk commentaar op eerdere versies van deze nota werd geleverd door Gert 

Buiten (MIC), Jan van den Brakel (DMH), Sabine Krieg (DMH), Ron Duijkers (taakgroep 

Financieel-Economische Statistieken), Ruurd Schoonhoven (Speerpunt Lange Tijdreeksen), en 

Mohammed Kardal (Speerpunt Lange Tijdreeksen). Wij zijn onze collega’s uiterst erkentelijk voor 

hun hulp en advies! 
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met ity  de omzet en itπ  de insluitkans van bedrijf i op tijdstip t. De omzetontwikkeling 

wordt bepaald op het niveau van een kerncel (een verzameling SBI’s). Noteer )(
)(
hO

tYZ , de 

omzet in de kerncel h op tijdstip t, op te vatten als de som van de omzetten van de 

samenstellende SBI’s, 
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De superscript O refereert aan het statistische proces waarbinnen de cijfers tot stand komen 

(SBI’93), terwijl het subscript Y wijst naar de variabele (WP, omzet, BTW, enz.) waarvoor 

de totalen worden bepaald. De groeivoet van kerncel h is 
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Het indexcijfer in periode t voor een KS op het niveau van een kerncel is gedefinieerd als 

(zie ook Handboek Productie KS-en, versie 17, p. 40): 
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Het basisindexcijfer )(
)1(
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YI  is de verhouding van de omzet in januari van het basisjaar en de 

gemiddelde maandomzet in het basisjaar binnen de kerncel. Daarom kan Formule (4) 

worden vereenvoudigd tot 
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Formule (4) kan alleen worden vereenvoudigd op deze manier als de geschatte 

maandelijkse omzettotalen, die in twee opeenvolgende maanden beurtelings in de teller en 

de noemer van die formule staan, dezelfde zijn. Tussentijdse reparaties aan het 

steekproefkader naar aanleiding van kaderfouten compliceren de uitdrukking van de index 

door de introductie van een correctiefactor (zie Smeets, 2005). De geschatte index bestaat 

in dat geval uit een ketting van groeivoeten: 
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met )(
)(
hO

tYZ en )(
)(

~ hO
tYZ  de voor kaderfouten gecorrigeerde resp. ongecorrigeerde omzettotalen. 

Ongeacht de wijze van berekenen (Formule 5a of 5b) wordt binnen de kerncellen 

indexhomogeniteit verondersteld, met andere woorden, de samenstellende SBI’s groeien of 
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krimpen even hard. Deze assumptie is van groot belang bij het samenstellen van nieuwe 

kerncellen op basis van SBI2008, omdat gebrek aan indexhomogeniteit tot complicaties 

leidt bij het backcasten van de reeksen. 

 

2.2 De berekening van de omzetontwikkeling onder SBI2008 

Indien men beschikt over waarnemingen van zowel de oude classificatie o als de nieuwe 

classificatie s van ieder bedrijf gedurende een venster van waarnemingen, dan volgt de 

berekening van de omzetontwikkeling in de nieuwe indeling uit toepassen van Formules 

(1) t/m (5) binnen de nieuwe indeling. Dit wordt het terugleggen van de reeksen genoemd. 

In de praktijk kan het terugleggen maar voor een beperkte periode in de tijd worden 

uitgevoerd. Op de eerste plaats omdat waarneming van de nieuwe SBI indeling maar voor 

een beperkt aantal tijdstippen in het verleden mogelijk is. Op de tweede plaats omdat de 

historische data op geaggregeerd niveau (vaak kerncel) werden gearchiveerd. Daarom 

moeten er modellen worden gebruikt als de reeksen voor een langere periode in het 

verleden moeten worden berekend.  

  In het geval dat er gewerkt moet worden met geaggregeerde totalen spreken we 

over het backcasten van de omzetontwikkeling. Bij het backcasten van de 

omzetontwikkeling kan men in principe kiezen tussen twee strategieën. Bij de eerste 

strategie wordt de index voor omzetontwikkeling (Formule 5) zelf direct bepaald, bij de 

tweede strategie worden eerst de historische totalen bepaald en vervolgens de indices 

berekend. Een nadeel van de eerste strategie is dat de parameters in de resulterende 

modellen opnieuw moeten worden geschat wanneer het basisjaar wordt verlegd. Dit is bij 

de tweede strategie niet het geval omdat daar het verleggen van het basisjaar volgt uit het 

vervangen van de totalen in de noemer van de index. Om deze reden zullen we alleen de 

tweede strategie aan een nader onderzoek onderwerpen. 

  Bij het backcasten maken we gebruik van zgn. transitiegewichten. Het 

populatietotaal voor de nieuwe kerncellen k, genoteerd )(
)(
kS
tYZ , laat zich schrijven als (zie 

Kampen, 2007: p.10) 
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waarin het transitiegewicht )(
)(
osOS

tYp  overeenkomt met de proportie van de opgehoogde 

omzet in oude SBI o die op tijdstip t overgaat naar nieuwe SBI s. Die populatietotalen 

kunnen vervolgens worden ingevuld in de indexformule (5a of 5b). Merk op dat als de zgn. 

kettingindex (Formule 5b) als leidraad moet dienen bij het bepalen van de gebackcaste 

index, zowel de gecorrigeerde als de ongecorrigeerde omzettotalen moeten worden 
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berekend. De formule voor de index wordt in dat geval ook aanzienlijk complexer, maar dit 

blijft binnen het bestek van deze nota verder buiten beschouwing omdat bij Industrie geen 

kettingindex wordt gebruikt voor de bepaling van de omzetontwikkeling. 

  Formule (6) beschrijft de relatie tussen oude en nieuwe kerncellen op het meest 

gedetailleerde niveau van de SBI. Om echter problemen te voorkomen die kunnen ontstaan 

enerzijds door schaarste aan gegevens op SBI niveau (kleine steekproeven), en anderzijds 

door archivering van omzetgegevens enkel op kerncelniveau, worden de  

transitiegewichten direct op kerncelniveau bepaald. Uitgewerkt op het niveau van 

kerncellen kunnen we de relatie tussen oude en nieuwe kerncellen uitdrukken als 
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waarin )(
)(
hO

tYZ  de omzet in SBI’93 kerncel h op tijdstip t is, en het transitiegewicht wordt 

genoteerd met )(
)(
hkOS

tZβ . Bij het backcasten moeten er aannames worden gemaakt op basis 

waarvan de transitiegewichten kunnen worden geschat. 

  Als eerste benadering kan worden aangenomen dat de transities constant zijn over 

de tijd, met bijbehorend model 
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Er zijn vervolgens minstens drie strategieën om de transitiegewichten te schatten: 

1. Als de proportie bedrijven die van oude kerncel h overgaat in nieuwe kerncel k, 

2. Als de proportie van de totale omzet in oude kerncel h die overgaat naar nieuwe 

kerncel k, 

3. Door een kleinste kwadratenschatter (OLS). 

Het belangrijkste verschil tussen de eerste twee (ad hoc) methodes en de kleinste 

kwadraten methode is dat deze eenvoudig kan worden uitgebreid met parameters die  

corrigeren voor een gebrek aan indexhomogeniteit. Een eenvoudig voorbeeld is  
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waarin afhankelijk van het teken van )(
(.)ˆ hkOS

Zπ  het relatieve volume van transities vanuit 

oude kerncel h naar nieuwe kerncel k monotoon toe of afneemt met het verstrijken van de 

tijd. Afwijkingen als gevolg van heterogeniteit komen voor ten eerste, wanneer een nieuwe 

kerncel wordt samengesteld uit te uiteenlopende activiteiten; ten tweede, wanneer een 

heterogene oude kerncel wordt opgedeeld in homogene nieuwe kerncellen. In het eerste 
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geval moet de definitie van de nieuwe kerncel worden herzien, terwijl in het tweede geval 

een voldoende lang venster van dubbele waarneming nodig is om de tijdseffecten met de 

nodige precisie te kunnen schatten. Merk overigens op dat de belangrijkste trend in de 

reeks al zit vervat in het gedrag van de oude (waargenomen) kerncelomzetten )(
)(
hO

tYZ .  

 Tenslotte, voor de OLS methode geldt, omdat de uitkomstvariabele een aantal is 

(omzet in euro’s), dat het verstandiger is om de natuurlijke logaritme van de omzetten te 

modelleren, zodat er geen schattingen lager dan nul worden gemaakt2. De basisvergelijking 

voor het backcasten , het zgn. homogeniteitmodel, wordt dan gegeven door 
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tYZ  = ( )

h

hO
tY

hkOS
Z Z )(

)(
)(

(.) lnλ̂ , (10) 

waaruit de omzetten kunnen worden afgeleid door te exponentiëren. Het model voor 

heterogeniteit laat zich schrijven als 
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In de volgende paragraaf bespreken we de toepassing van de methode in een concreet 

geval.  

 

3. Backcasten in de praktijk 

3.1 Beschrijving van het probleem  

In de komende paragrafen hanteren we de afkorting OK voor de oude kerncellen, en NK 

voor de nieuwe kerncellen. De OK kunnen met de NK in relatie worden gebracht door 

schakelschema’s. Binnen Industrie ontstaat de meest complexe situatie bij de groep 

bedrijven die activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, 

reparatie of onderhoud van machines, omdat deze activiteiten in de nieuwe indeling van 

elkaar worden gescheiden. De OK vallen uiteen in twee clusters met verschillende 

kenmerken. Eén cluster OK gaat, op de tak reparatie-installatie-onderhoud na, integraal 

over in precies één nieuwe kerncel. Een tweede cluster OK wordt opgedeeld en/of 

samengevoegd in nieuwe kerncellen. De transities in termen van het aantal waarnemingen 

over de gehele tijdspanne 1/2005 t/m 4/2007 staan in Tabel 1 (p. 16), en in termen van 

omzet in Tabel 2 (p. 17). In totaal zijn er 51 niet lege cellen in de transitietabellen; die 

cellen noemen we in onderstaande knopen. 

                                                      

2 Voor de ad hoc schatters geldt dit probleem niet omdat deze worden uitgedrukt als proporties en 

daarom bij input van positieve omzetten, positieve uitkomsten zullen geven. 
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  Voor het bepalen van de transitiematrices wordt gebruik gemaakt van een bestand 

opgemaakt door Kai Gidding van de taakgroep “Statistiekproductie Industrie”. Om de 

reeksen tot 1995 te kunnen backcasten wordt een bestand met omzetindices gebruikt, dit is 

geleverd door Hans Draper van de taakgroep “Industrie en Commerciële Dienstverlening”. 

Om de analyse uit te voeren zijn enkele bewerkingen op de bestanden uitgevoerd; zie 

bijlage voor een gedetailleerde beschrijving. Na afloop van de voorbereiding beschikken 

we over een bestand met daarin de volgende variabelen: 

1. Jaar, 

2. Maand, 

3. Oude kerncel code (OK), 

4. Nieuwe kerncel code (NK), 

5. Opgehoogde omzet in OK over gehele tijdspanne ( )(
)(
hO

tYZ ), 

6. Opgehoogde omzet in NK over venster van dubbele waarneming ( )(
)(
kS
tYZ ). 

Deze gegevens volstaan voor het uitvoeren van de onderstaande analyses. 

 

3.2 Ad hoc schatters van de transitiegewichten 

In paragraaf 2.2 werd uiteengezet dat een eenvoudige manier om de transitiegewichten in 

model (8) te schatten volgt uit het bepalen van de proportie bedrijven die van oude kerncel 

o overgaat in nieuwe kerncel s. Die cijfers kunnen uit Tabel 1 worden afgeleid. 

Bijvoorbeeld, de proportie bedrijven die van oude kerncel 72 overgaat in de nieuwe kerncel 

80 bedraagt 

   .8057,0
10898

8781 =  

Om de omzet in NK 80 op een simpele manier te backcasten kunnen we dus gewoon de 

omzet in OK 72 vermenigvuldigen met het verhoudingscijfer of transitiegewicht gelijk aan 

0,8057. Over de totale periode van dubbele waarneming bedraagt de correlatie tussen de 

aldus gekregen gebackcaste reeks en de opgehoogde reeks 9901,0ˆ =
ZZ

r . Op het eerste 

gezicht lijkt dat een buitengewoon goede correlatie, maar dan houden we enkel rekening 

met het lineaire verband van de twee reeksen, en niet met een eventuele verschuiving van 

de gemiddelden van die reeksen. Daarom berekenen we ook de gemiddelde relatieve 

absolute schatfout (GRAS) van de schatter, gedefinieerd als 

   −
t k

kS
tY

kS
tY

kS
tY ZZZ

n
)(

)(
)(

)(
)(

)(
ˆ1
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met n het totaal aantal waarnemingen over de periode van dubbele waarneming. Voor de ad 

hoc schatter op basis van aantallen bedraagt de GRAS 1,6761, een cijfer dat tot veel minder 

optimisme aanleiding geeft. De GRAS kunnen we ook gemiddeld per nieuwe kerncel 

berekenen, door  

   −
t

kS
tY

kS
tY

kS
tY

k

ZZZ
n

)(
)(

)(
)(

)(
)(

ˆ1
, 

waarin kn  het totaal aantal waarnemingen over de periode van dubbele waarneming is in 

nieuwe kerncel k. Die resultaten staan in Tabel 3 (p. 18). Een GRAS lager dan 5% vinden 

we alleen in NK 45, en een GRAS lager dan 10% vinden we in NK 45, 84 en 85. Dat is 

natuurlijk een heel matig resultaat. 

  De tweede ad hoc schatter is gebaseerd op de transities van omzetten van bedrijven 

tussen de oude en nieuwe kerncellen voor de gehele periode 1/2005 t/m 4/2007, zie Tabel 2 

(p. 17). Uit die matrix kan de “gemiddelde maandtransitie” worden bepaald door de 

celtotalen van de tabel te delen door de rijtotalen. De gemiddelde omzettransitie van oude 

kerncel 72 naar nieuwe kerncel 80 bedraagt bijvoorbeeld: 

   .8449,0
11937825

10085734 =  

De correlatie tussen de op basis van deze verhoudingscijfers gebackcaste reeks en de 

opgehoogde reeks bedraagt 9982,0ˆ =
ZZ

r  bij een GRAS van 0,2918; zie Tabel 3. In zes 

kerncellen bedraagt de GRAS minder dan 5% (NK 45, 77, 82, 83, 84 en 85). De ad hoc 

schatter op basis van omzetten vormt dus een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 

ad hoc schatter op basis van aantallen. 

 

3.3 Kleinste kwadratenschatters van de transitiegewichten 

Een derde mogelijkheid om de transities te schatten is door een kleinste kwadraten schatter 

te formuleren. De in deze analyse doorlopen procedure is als volgt. Voor elke knoop in de 

transitiematrix wordt een variabele )(hkOS
tx aangemaakt die gelijk is aan de log van de 

omzet in oude kerncel h als een deel daarvan naar nieuwe kerncel k stroomt, en nul in 

andere gevallen: 

 )(hkOS
tx  = 

( )




∉
∈

hk

hkZ hO
tY

,0

 ,ln )(
)( . 

In die gevallen dat binnen een knoop op een bepaald tijdstip een omzet gelijk nul wordt 

waargenomen vullen we, om computationele redenen, een omzet van één micro euro in. De 

transitiegewichten kunnen nu worden geschat als regressiecoëfficiënten in een lineair 
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regressiemodel. De afhankelijke variabele in die regressie is de log van de waargenomen 

omzet op het niveau van de nieuwe kerncellen ( ))(
)(ln kS

tYZ , de onafhankelijke variabelen de 

)(hkOS
tx . De coëfficiënten die worden geschat bij de )(hkOS

tx  zijn dan gelijk aan de kleinste 

kwadratenschatters van )(
(.)

hkOS
Zλ  in Formule (10). De correlatie van de opgehoogde omzet 

met de aldus geschatte omzet bedraagt 9979,0ˆ =
ZZ

r , bij een GRAS van 0,2441; zie Tabel 

3. De kleinste kwadraten schatter presteert iets beter dan de ad hoc schatters, en boekt 

vooral winst in de kerncellen die door de ad hoc methodes erg slecht worden geschat (NK 

44, 69, 70, 80). 

Het feit dat de GRAS nog ongelijk is aan nul is mogelijk het gevolg van dynamiek 

in de tijd binnen specifieke combinaties van oude en nieuwe kerncellen, d.w.z. 

heterogeniteit in de samenstelling van de kerncellen. Die kunnen we in de simpele ad hoc 

methodes niet in kaart brengen, maar we kunnen er wel rekening mee houden door het 

regressiemodel uit te breiden, bijvoorbeeld door het model volgens Formule (11). De 

onafhankelijke variabelen in de regressie moeten dan worden aangevuld met variabelen 

met waarde txu hkOS
t

hkOS
t ⋅= )()( . De regressiecoëfficiënten die worden geschat bij de 

)(hkOS
tx  zijn gelijk aan )(

(.)
ˆ hkOS

Zλ  in Formule (11), terwijl de regressiecoëfficiënten geschat bij 

)(hkOS
tu  gelijk zijn aan )(

(.)
ˆ hkOS

Zθ . Het resulterende model heeft 9989,0ˆ =
ZZ

r , en de GRAS 

bedraagt 0,2034; zie Tabel 3. Dit model presteert dus het beste van de hier onderzochte 

modellen. Maar de winst ten opzichte van het model met constante transities 

(homogeniteit) is in verhouding tot het grote aantal extra parameters gering. Bovendien is 

de schatting van de extra parameters door het relatief korte venster instabiel. We zullen er 

bij het backcasten daarom geen rekening mee zullen houden.  

 

3.4 Het backcasten van de omzetten 

Nu de transitiegewichten zijn geschat kan het eigenlijke backcasten van de omzetten voor 

de periode 1/1995 t/m 10/2007 beginnen. De keuze valt op de in paragraaf 3.3 met kleinste 

kwadraten geschatte transitiegewichten voor het model zonder tijdseffect, het zgn. model 

voor homogeniteit. Deze worden gekoppeld aan de waargenomen log-omzetten in de oude 

kerncellen over de gehele periode, en hieruit kunnen vervolgens eenvoudig de geschatte 

omzetten in de nieuwe kerncellen worden berekend.  

Het onderscheid tussen de kerncellen waar de schatting beter of slechter verloopt 

zullen we vaststellen aan de hand van de GRAS per nieuwe kerncel, zie Tabel 3. Voor NK 

45, 77, 82, 83, 84 en 85 is het backcastresultaat eerder goed te noemen. Matig, maar 

niettemin beter dan gemiddeld verloopt het backcasten in NK 60, 65, 71, 72, 74, 79, en 97. 

Eerder slechte resultaten worden geboekt in NK 44, 61, 69, 69, 70, 80, 96, 98 en 100. Er 
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zijn een aantal mogelijke verklaringen voor de tegenvallende kwaliteit van een gebackcaste 

reeks, die per kerncel verschillen. Enkele voorbeelden worden hieronder besproken.  

Uit de geobserveerde omzetten in het geanalyseerde databestand constateren we dat 

de omzet in NK 70 op tijdstip 1/2007 substantieel omhoog schiet, wat betekent dat de 

assumptie van een constante transitiematrix niet reëel is. Deze kerncel haalt zijn omzetten 

net als NK 96 uit OK 87, met als gevolg dat de fout ook doorwerkt in NK 96. Voor NK 71 

vinden we een extreme waarneming op 12/2006, die invloed uitoefent in het systeem 

kerncellen dat wordt aangevuld uit OK 89, met name NK 74 en NK 96. Profilers moeten 

bepalen of deze mutaties reëel zijn of niet. Dergelijke omzetstijgingen kunnen bijvoorbeeld 

het gevolg zijn van de beslissing een grote onderneming op te splitsen in meerdere 

kleinere, waardoor een voormalig vrijwel lege kerncel (of SBI) plotseling belangrijk wordt 

aangevuld. Maar ook het sluiten van een grote onderneming kan door gelijkaardige redenen 

de kwaliteit van de geschatte historische tijdreeks beïnvloeden. In zulke gevallen gaat het 

dus om reële mutaties waarvan moet worden besloten of deze al dan niet in de historische 

tijdreeksen moeten worden doorgevoerd.  

NK 98 en 100 lijken te zijn opgebouwd uit te heterogene SBI2008, dat wil zeggen, 

uit een te grote variatie aan activiteiten. Beide kerncellen vormen een heterogeen systeem 

waarin de omzetten per periode enigszins, maar zeker niet geheel, kunnen worden 

gecorrigeerd door het (monotone) tijdseffect in Formule (11), zie Tabel 3. Mogelijk liggen 

er cyclische patronen aan de heterogeniteit ten grondslag, maar om seizoenseffecten 

betrouwbaar te modelleren zijn langere reeksen van dubbeldraaien nodig (vanaf drie jaar 

kan men hieraan beginnen te denken). Hier moet de definitie van de kerncellen mogelijk 

worden herzien. 

 

2.5 Het backcasten van de indices voor omzetontwikkeling 

Volgend op de diagnose van de kwaliteit van de gebackcaste omzetten kunnen de geschatte 

indices worden berekend, bijvoorbeeld met als basisjaar 2005. Het is belangrijk om in te 

zien dat een index is gebaseerd op sommen van geschatte omzetten, en dus, dat het verband 

tussen geschatte en waargenomen omzet enerzijds, en tussen geschatte en waargenomen 

indices anderzijds, elkaar niet hoeven te weerspiegelen. Ook de wijze van berekening van 

het basisindexcijfer, dat wil zeggen de noemer in Formule (5a), heeft invloed op de 

kwaliteit van de gebackcaste indexreeksen. Er kan immers worden gekozen tussen de 

geobserveerde gemiddelde maandomzet, en de gebackcaste gemiddelde maandomzet in het 

basisjaar. De kwaliteit van de aldus gebackcaste indices kunnen we bepalen aan de hand 

van de verhouding van de geobserveerde en gebackcaste index per NK, een variabele die 

bij perfecte modellen de waarde 1 heeft. Ook kunnen we, naar analogie van de toets op 

kwaliteit van gebackcaste omzetten, een maat instellen voor de gemiddelde absolute 

relatieve schatfout per NK, 
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De resultaten staan in Tabel 4 (p. 19). De eerste twee kolommen in die tabel bevatten de 

gemiddelde indexverhouding per NK, de laatste twee kolommen bevatten de GRAS per 

NK. Uit de tabel kunnen we opmaken dat het gebruik van de geobserveerde gemiddelde 

maandomzet in het basisjaar de voorkeur geniet op het gebruik van de gebackcaste. Grote 

afwijkingen (zowel in termen van de indexratio als de GRAS) bij gebruik van gebackcaste 

basisjaren zien we bvb. in NK 44, 60, 70, 96, 97 en 98. Die afwijkingen verminderen sterk 

wanneer het geobserveerde basisjaar wordt gebruikt. 

 

4. Conclusie en discussie 

Voor een groot deel van de kerncellen in deze studie blijkt het mogelijk om met tamelijk 

simpele middelen aan betrekkelijk precieze schattingen van de omzet te komen en dus, tot 

betrekkelijk precieze schattingen van de omzetontwikkelingen. De ad hoc methode die 

gebruik maakt van omzetten wijkt daarbij in termen van kwaliteit maar weinig af van de 

wat geavanceerdere OLS methode. In die gevallen dat geobserveerde maandomzetten in 

het basisjaar beschikbaar zijn, geldt het advies om die ook te gebruiken voor de 

gebackcaste tijdreeksen. Eventuele foutieve schattingen in het basisjaar zullen in het andere 

geval immers de kwaliteit van de gehele tijdreeks vertroebelen. Indien een marge van 5% 

in termen van de gemiddelde absolute relatieve schatfout van de indices aanvaardbaar is, 

kunnen in bovenstaand voorbeeld van het gebruik van het simpele model voor 

homogeniteit, 12/21 indices met succes worden gebackcast; bij een marge van 10% loopt 

dit cijfer nog iets op tot 14/21. Maar het backcasten is geen onverdeeld succes gebleken, en 

een paar bedenkingen zijn daarom op zijn plaats.  

Ten eerste, de geschatte parameters voor de gebackcaste reeksen zijn afhankelijk 

van de lengte en de positie van het venster waarin dubbele waarnemingen (zowel SBI’93 

als SBI2008) werden verricht, en de reeksen kunnen dus veranderen als een ander venster 

wordt gebruikt. Met name in die gevallen dat een cyclisch of ander tijdsafhankelijk effect 

(zoals een uitbijter) de indexhomogeniteit vertroebelt kan een langere of andere 

tijdsperiode tot kwalitatief betere gebackcaste tijdreeksen leiden. Paradoxaal genoeg geldt 

echter ook dat bij de gebruikte kwaliteitscriteria, kortere termijnen van dubbeldraaien tot 

betere passing van de gebackcaste reeksen zullen leiden (in de limiet, als er maar één 

dubbeldraaimoment is, zullen op basis van omzetten gebackcaste reeksen precies 

samenvallen met de geobserveerde). Voor korte termijnen van dubbeldraaien zijn de 

kwaliteitscriteria dus niet bruikbaar, en kan evenmin een alternatief geformuleerd worden.  

Ten tweede, er is geen mogelijkheid om voor de tijdstippen voorafgaandelijk aan 

1/2005 na te gaan in hoeverre de historische reeksen accuraat zijn: er zijn immers geen 

waarnemingen verricht. Hetzelfde probleem geldt ook, zij het in mindere mate, voor de 
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teruggelegde reeksen, omdat deze tenminste gedeeltelijk op basis van steekproeven werden 

bepaald, en omdat bij het toekennen van de SBI2008 aannames zijn gemaakt die niet 

verifieerbaar zijn (zie Bijlage).  

Ten derde, in sommige nieuwe kerncellen (bvb. 44, 71, 79) zijn maar weinig 

waarnemingen verricht en kan de betrouwbaarheid van de opgehoogde omzetcijfers ter 

discussie worden gesteld. Het samenvoegen van de kerncellen tot grotere lijkt een 

mogelijkheid om tot stabielere schattingen van omzet (ontwikkeling) te komen, maar dan 

kan het probleem van gebrek aan indexhomogeniteit gaan opspelen.  

Ten vierde, wanneer de index wordt berekend volgens Formule (5b), dan moet een 

beslissing worden gemaakt over het kader op basis waarvan de transitiematrices en 

gewichten worden opgesteld. Het ligt voor de hand om te kiezen voor het kader waarin alle 

niet-reële mutaties, d.w.z. “administratieve mutaties waarvan besloten is dat ze niet in de 

indexcijfers tot uitdrukking mogen komen” (zie Smeets, 2005), werden gecorrigeerd. Dat 

betekent dat steeds de meest recente maandstand moet worden gebruikt om de 

transitiegewichten te schatten. Die transitiegewichten kunnen vervolgens worden gebruikt 

om zowel de gecorrigeerde als de niet-gecorrigeerde maandelijkse omzettotalen te 

backcasten, op basis waarvan de volgens (5b) gedefinieerde indexreeks kan worden 

vastgesteld. Als alternatief kan een opgeschoonde tijdreeks worden gepubliceerd die enkel 

gecorrigeerde kaders omvat, en waarin de indices worden bepaald volgens Formule (5a). 

De beslissing over dit vraagstuk ligt bij de betreffende statistiekproducenten. 

Ten vijfde, er kunnen bij de analyses complicaties optreden wanneer blijkt dat het 

bundelen van CBS-personen tot bedrijfseenheden (BE) op basis van de SBI2008 tot grote 

verschillen leidt met het oude steekproefkader (waarin werd gebundeld op basis van 

SBI’93). Naast wijzigingen in de NK-reeksen kan dat ook tot reeksbreuken in de OK-

reeksen leiden. In dat geval moet de complete oefening van het terugleggen-backcasten 

opnieuw worden gedaan. Deze problematiek werd deels onderzocht door de projectgroep 

Simulatie SBI Overgang (2008), die vaststelde dat het ABR grotendeels intact blijft na 

invoer van de nieuwe SBI, maar de invloed op statistieken werd door deze groep niet in 

detail bekeken. Uit hun onderzoek bleek dat ongeveer 3% van alle bedrijven een 

onverordende SBI2008, d.w.z. een SBI2008 die niet is gekoppeld aan de SBI’93 die het 

bedrijf in het oorspronkelijk kader bezat, had toegekend gekregen. De mogelijkheid bestaat 

dat die onverordende SBI2008’s in sommige gevallen invloed hebben op de statistieken. 

Ten zesde, er zijn een aantal KS waarvoor nog moet worden onderzocht in 

hoeverre de in deze nota onderzochte technieken bruikbaar zijn, met name ten aanzien van 

de conjunctuur-, productie- en producentenprijsindices. Een vervolgproject moet de 

oplossingsstrategie voor deze gevallen formuleren. 
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Bijlage: Procedure om het analysebestand te maken 

Voor het bepalen van de transitiematrices wordt gebruik gemaakt van een bestand 

opgemaakt door Kai Gidding met voor elke BE, een opgave van de SBI’93, de SBI2008, 

grootteklasse, ophooggewicht, en omzet; het zgn. CoSBI-bestand. Om de SBI2008 toe te 

kennen aan de BEs werd begonnen met de maand 4/2007. Daarin werden 

achtereenvolgens:   

 

1. 1 op 1 koppelingen van SBI’93 naar SBI2008 gezocht, 

2. In het geval dat een 1 op 1 koppeling niet bestaat, werd geprobeerd de juiste 

SBI2008 te achterhalen m.b.v. informatie uit de Prodcom statistiek en/of de korte 

termijnstatistiek, 

3. In het geval dat dit geen informatie opleverde werd het bedrijf op het Internet 

gezocht, 

4. In het geval dat dit ook geen informatie opleverde en er dus in feite geen enkele 

informatie beschikbaar was, werd het bedrijf de SBI2008 gegeven waar de meeste 

andere bedrijven met dezelfde SBI1993 ook aan gekoppeld werden, een zgn. “best 

guess”. 

 

Vervolgens werd maand voor maand teruggegaan, waarbij nog een stap werd toegevoegd:  

 

5. Bedrijven met een toegekende SBI2008 én een onveranderde SBI’93 houden 

dezelfde SBI2008, anders herhaal stap 1 t/m 4.  
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Enkele SBI’93-codes en SBI2008-codes moesten in het uiteindelijke databestand worden 

omgezet (5 digit naar 4 digit) zodat ze gekoppeld konden worden met koppeltabellen: voor 

de oude kerncelcode een koppeltabel met SBI’93 en kerncelcodes uit een oude 

Impectdatabase; voor de nieuwe kerncelcode een koppeltabel met SBI2008 en nieuwe 

kerncelcodes uit een Excel-overzicht van Kai Gidding. In Excel werd een koppeltabel 

opgesteld die vervolgens in SPSS werd ingelezen. Met SPSS is deze koppeltabel gekoppeld 

met het CoSBI-bestand met behulp van de SBI2008 en nieuwe kerncelcodering in twee 

digits. Dit bestand werd ingelezen met Enterprice Manager om in de SQL Query Analyzer 

te worden bewerkt: 

1. Missing waardes van verschillende variabelen omzetten in code 999999; 

2. Bepalen welke nieuwe kerncellen uit meer dan 1 oude kerncel bestaan;  

3. Bepalen welke oude kerncellen overgaan in meer dan in 1 nieuwe kerncel;  

4. Dummy variabele toevoegen met waarde 1 als de overgang van een oude kerncel 

naar een nieuwe kerncel niet 1 op 1 is.  

We noemen dit bestand het microbestand, te onderscheiden van het publicatiebestand, dat 

we hierna bespreken. 

Om de reeksen tot 1995 te kunnen backcasten wordt een Acces-bestand met indices 

bewerkt. Omzetten zijn niet beschikbaar, maar wel een tabel met het jaargemiddelde voor 

het basisjaar 2000. Het jaargemiddelde van het basisjaar 2000 kan worden omgezet met 

behulp van de maandindices van 2000 tot maandomzetten 2000. De indices van de andere 

jaren kunnen nu omgerekend worden tot omzetten met behulp van de omzetten van het 

basisjaar (Formule 5a). Het aangeleverde bestand van de industrie met de indices bevat 

SBI-codes. Alle periodes zijn kolommen in het bestand, in totaal 154 kolommen met 

indices en 154 kolommen met omzetten. Helaas kan in Access niet gerekend worden met 

zoveel kolommen. De tabel met periodes werd daarom opgedeeld in stukken. De 

publicatiedata van de industrie is aangeleverd in SBI-codes. Dus de SBI-codes moeten nog 

gekoppeld worden met de kerncelcodes. Daarna bleek dat het kan voorkomen dat een 

kerncel bij meerdere SBI-codes kan behoren (afhankelijk van het niveau van de SBI). Dit is 

verholpen door dubbele records van de kerncellen te verwijderen. Daarna moeten al die 

kolommen met de 154 periodes nog worden omgezet tot rijen. Hiervoor is de SQL Query 

Analyzer gebruikt om de bestanden te bewerken. Dus de tabellen met omzet (opgedeeld 

door het aantal variabelen) en de tabellen met de indices werden geëxporteerd naar een 

SQL-database waar dit makkelijker kan dan in Access: 

1. Opgedeelde tabellen samenvoegen, 

2. Tabel gemaakt met alle periodes, 
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3. In een loop worden alle periodes doorlopen en alle kolommen worden 

omgeschreven tot rijen. 

In de Enterprice Manager werd de resultaattabel als Excelbestand geëxporteerd. Vier 

kerncellen zitten wel in het SPSS-bestand staan maar niet in het bestand met de omzetten 

en indices. Dit zijn kerncel 45300, 999999, 51330 en 51860; deze zijn geen onderdeel van 

de industrie. Het te analyseren bestand bevat nu in totaal 154 periodes × 95 kerncellen = 

14630 rijen; we noemen dit bestand het publicatiebestand. Dit bestand wordt vervolgens in 

SPSS geanalyseerd.  
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Tabel 1. Transitiematrix van aantallen in selectie van kerncellen Industrie (OK in rijen, NK in kolommen) 
 

 NK Totaal 

KO  44 45 60 61 65 69 70 71 72 74 77 79 80 82 83 84 85 96 97 98 100  
 45 

141 1270 
. . . . . . . . . . . . . . . 

28 
. . . 

1439 

  62 . . 
670 

. . . . . . . . . . . . . . . 
223 

. 
59 952 

  64 . . . 
28 

. . . . . . . . . . . . . . 
114 

. 
36 178 

  68 . . . 
3910 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. 3910 

  69 . . . . . . . . . . 
1597 

. . . . . . . . 
883 363 2843 

  71 . . . . . . . . . . . 
242 

. . . . . . . 
28 28 298 

  72 . . . . . . . . . . . . 
8781 . 

. . . . . 
1210 907 10898 

  73 . . . . . . . . . . . . 
. 2137 

. . . . . 
119 224 2480 

  74 . . . . . . . . . . . . 
62 . 801 

. . . . 
55 4 922 

  75 . . . . . . . . . . . . . . . 
5187 

. . . 
715 162 6064 

  76 . . . . . . . . . . . . . . . 
. 373 

. . 
40 29 442 

  80 . . . . 
124 

. . . 
489 . 

. . . . . . . . . 
266 88 967 

  81 . . . . . . . . 
740 179 

. . . . . . . . . 
. 31 950 

  82 . . . . . . . . . 
451 

. . . . . . . . . . . 
451 

  84 . . . . 
1199 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
1199 

  87 . . . . . 
. 410 . 

. . . . . . . . . 
2153 

. . . 
2563 

  88 . . . . . 
1671 . 64 

. . . . . . . . . . . 
119 917 2771 

  89 . . . . . 
34 . 144 . 29 

. . . . . . . 
245 

. . . 
452 

Totaal 
141 1270 670 3938 1323 1705 410 208 1229 659 1597 242 8843 2137 801 5187 373 2426 337 3435 2848 39779 
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Tabel 2. Transitiematrix van omzetten in selectie van kerncellen Industrie (OK in rijen, NK in kolommen) 
 

  44 45 60 61 65 69 70 71 72 74 77 79 80 82 83 84 85 96 97 98 100 

Totaal  
 45 

783695 9616220 
. . . . . . . . . . . . . . . 

11591 
. . . 

10411506  
  62 . . 

840064 
. . . . . . . . . . . . . . . 

769909 
. 

21880 1631853  
  64 . . . 

28924 
. . . . . . . . . . . . . . 

183564 
. 

293033 505522  
  68 . . . 

5160491 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

. 5160491  
  69 . . . . . . . . . . 

3634914 
. . . . . . . . 

1039816 251319 4926050  
  71 . . . . . . . . . . . 

281745 
. . . . . . . 

11443 57988 351176  
  72 . . . . . . . . . . . . 

10085734 . 
. . . . . 

791085 1061007 11937825  
  73 . . . . . . . . . . . . 

. 2248187 
. . . . . 

36399 96995 2381582  
  74 . . . . . . . . . . . . 

22750 . 774855 
. . . . 

9247 348 807199  
  75 . . . . . . . . . . . . . . . 

13341681 
. . . 

875365 94717 14311763  
  76 . . . . . . . . . . . . . . . 

. 426239 
. . 

26253 5418 57909  
  80 . . . . 

61255 
. . . 

611840 . 
. . . . . . . . . 

86350 354719 1114164  
  81 . . . . . . . . 

1002823 287341 
. . . . . . . . . 

. 42565 1332729  
  82 . . . . . . . . . 

1557410 
. . . . . . . . . . . 

1557410  
  84 . . . . 

1305103 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

1305103  
  87 . . . . . 

. 896592 . 
. . . . . . . . . 

1351646 
. . . 

2248238  
  88 . . . . . 

3331961 . 27765 
. . . . . . . . . . . 

152602 739552 4281880  
  89 . . . . . 

9269 . 145225 . 79441 
. . . . . . . 

255487 
. . . 

489423  
 Totaal 

783695 9616220 840064 5189415 1366359 3341230 896591 202990 1614664 1924192 3634914 281745 10108483 2248188 774855 13341681 426239 1618724 953474 3028559 3019542 65211823  
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Tabel 3. Gemiddelde relatieve absolute schatfout (GRAS) van de omzet per nieuwe 
kerncel en per methode  

NK 

Ad hoc OLS 

aantallen omzetten homogeen heterogeen 

44 1,2865 ,9676 ,8497 ,4684 
45 ,0444* ,0309* ,0308* ,0231* 
60 ,3956 ,1847 ,1779 ,1346 
61 2,7699 ,8371 ,6416 ,4789 
65 ,8904 ,1752 ,1671 ,1414 
69 3,8768 ,6922 ,4977 ,4800 
70 ,4839 ,4670 ,2536 ,2098 
71 ,5120 ,1979 ,1935 ,1681 
72 ,1119 ,0597 ,0607 ,0526 
74 ,3068 ,1050 ,1009 ,0918 
77 ,2342 ,0389* ,0409* ,0271* 
79 ,1135 ,1124 ,1146 ,1059 
80 1,7361 ,4555 ,3387 ,2078 
82 ,0874 ,0142* ,0142* ,0140* 
83 ,1160 ,0138* ,0139* ,0100* 
84 ,0869 ,0136* ,0135* ,0118* 
85 ,0975 ,0137* ,0142* ,0136* 
96 7,2098 ,2835 ,2502 ,1997 
97 ,6528 ,2351 ,2210 ,2002 
98 1,7826 ,3494 ,2904 ,2432 

100 1,9144 ,2846 ,2531 ,2396 
Totaal 1,6761 ,2918 ,2441 ,2034 

 

Gemiddelde absolute relatieve schatfouten kleiner of gelijk aan 0,05 werden gemarkeerd met een * 
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Tabel 4. Gemiddelde indexverhouding en relatieve absolute schatfout van de index 
per nieuwe kerncel (methode OLS homogeen) 

 

Gemiddelde verhouding  
van de gebackcaste en  geobserveerde 

indices 
Gemiddelde  

absolute relatieve schatfout 

KN 
Basisjaar  

gebackcast  
Basisjaar  

waargenomen 
Basisjaar 

gebackcast  
Basisjaar  

waargenomen 
44 1,9583 1,4089 1,0879 ,8497 
45 ,9878 1,0006 ,0281 ,0308* 
60 ,8951 1,0283 ,2302 ,1779 
61 ,9995 ,9988 ,0027* ,0029* 
65 ,9922 ,9972 ,0147* ,0148* 
69 ,9886 1,0021 ,0468* ,0461* 
70 ,8801 1,0707 ,1600 ,2536 
71 1,0038 ,9996 ,1163 ,1155 
72 ,9655 1,0001 ,0522 ,0408* 
74 1,0076 ,9988 ,0199* ,0191* 
77 ,9721 1,0018 ,0451* ,0409* 
79 ,9267 1,0132 ,1466 ,1146 
80 ,9986 1,0000 ,0159* ,0159* 
82 1,0017 1,0002 ,0143* ,0142* 
83 1,0105 1,0002 ,0142* ,0139* 
84 ,9928 1,0005 ,0140* ,0135* 
85 ,9990 1,0003 ,0143* ,0142* 
96 1,1731 1,0377 ,1847 ,2195 
97 1,2072 1,0144 ,2679 ,1625 
98 1,0815 ,9891 ,1038 ,0833 

100 1,0260 ,9771 ,0659 ,0583 
Totaal 1,0498 1,0062 ,1014 ,0887 

Gemiddelde absolute relatieve schatfouten kleiner of gelijk aan 0,05 werden gemarkeerd met een * 

 

 


