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Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen Jaarlijkse Revisie 2012, 2013 
Definitief, 2014 Nader Voorlopig en 2015 Voorlopig 

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk 
omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door 
een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw 
bronmateriaal. Belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe 
broninformatie beschikbaar komt. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de 
sectorrekeningen door de jaarlijkse revisie 2012 en voor de verslagjaren 2013 Definitief, 
2014 Nader Voorlopig en 2015 Voorlopig. 
 

Jaarlijkse revisie 2012 
De gegevens van financiële rekeningen en balansen zijn voor de jaren 1995-2012 
gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale 
rekeningen. Hier wordt volstaan met het noemen van de bijgestelde cijfers voor 2012.  
 

EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Definitieve jaarraming 2012: 66,1 
Gereviseerde jaarraming 2012: 66,4 
Toelichting bijstelling 
De EMU-schuld als percentage van het BBP is 0,3 procentpunten naar boven bijgesteld 
door de jaarlijkse revisie. Dit komt door een uitbreiding van de populatie van eenheden 
die tot de sector overheid worden gerekend. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 287.217 
Definitieve jaarraming: 288.386 
Toelichting bijstelling 
Het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens is in 2012 gecorrigeerd als 
gevolg van een verwerkingsfout. Dit werkt door in het netto beschikbaar inkomen van 
huishoudens en zorgt voor een opwaartse bijstelling van 1,2 miljard.  
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 18.856 
Definitieve jaarraming: 18.845 
Toelichting bijstelling 
Het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens is in 2012 gecorrigeerd als 
gevolg van een verwerkingsfout. Dit werkt door in de netto winst voor belastingen van 
financiële instellingen en zorgt voor een neerwaartse bijstelling van 11 miljoen.  
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 136.225 
Definitieve jaarraming: 135.067 
Toelichting bijstelling 
Het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens is in 2012 gecorrigeerd als 
gevolg van een verwerkingsfout. Dit werkt door in de netto winst voor belastingen van 
niet-financiële vennootschappen en zorgt voor een neerwaartse bijstelling van 1,2 
miljard. 
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2013 Definitief 

EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: -2,4 
Definitieve jaarraming: -2,4 
Toelichting bijstelling 
Het overheidstekort als percentage van het BBP is niet bijgesteld ten opzichte van de 
nader voorlopige jaarraming. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: 67,6 
Definitieve jaarraming: 67,7 
Toelichting bijstelling 
De EMU-schuld als percentage van het BBP is 0,1 procentpunten naar boven bijgesteld 
ten opzichte van de vorige raming. Dit komt vooral door een uitbreiding van de populatie 
van eenheden die tot de sector overheid worden gerekend.  
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 554.637 
Definitieve jaarraming: 552.517 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 2,1 miljard neerwaarts bijgesteld. De bijstelling van het 
bruto binnenlands product (BBP) kent een opwaartse bijstelling van 1,9 miljard. Deze 
wordt veroorzaakt door andere marges bij de groothandel door meer verbruik (+0,9 
mld), transitohandel (+0,7 mld), IT dienstverlening (+0,4) en consumptie van 
verzekeringsdiensten (+0,4 mld euro).  
Het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral inkomen uit 
vermogen) is 3,7 miljard lager dan eerder geraamd. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 79.861 
Definitieve jaarraming: 76.401 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 1,8 miljard lager dan het nader voorlopige 
jaar. De consumptieve bestedingen zijn 1,6 miljard omhoog bijgesteld, vanwege het 
inzetten van nieuwe bronnen. Per saldo zijn de netto nationale besparingen 3,5 miljard 
lager dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 290.942 
Definitieve jaarraming: 291.325 
Toelichting bijstelling 
De beloning van werknemers zijn met 1,1 miljard opwaarts bijgesteld. Ook de betaalde 
sociale premies en uitkeringen zijn opwaarts bijgesteld met 1,1 miljard. Mede door deze 
bijstellingen is het netto beschikbaar inkomen met 0,4 miljard opwaarts bijgesteld.  
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 21.914 
Definitieve jaarraming: 22.094 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is nagenoeg gelijk gebleven aan de 
nader voorlopige jaarraming.  
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Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 133.020 
Definitieve jaarraming: 132.824 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van niet-financiële vennootschappen is nagenoeg gelijk gebleven aan de 
nader voorlopige jaarraming. 
 

2014 Nader Voorlopig 

EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: -2,4 
Nader voorlopige jaarraming: -2,3 
Toelichting bijstelling 
In percentage van het BBP is het EMU-saldo 0,1 procentpunt opwaarts bijgesteld in 
vergelijking met de voorlopige jaarraming. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: 67,9 
Nader voorlopige jaarraming: 67,9 
Toelichting bijstelling 
De EMU-schuld als percentage van het BBP is niet bijgesteld ten opzichte van de 
voorlopige jaarraming.  
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 561.214 
Nader voorlopige jaarraming: 551.093 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 10,1 miljard neerwaarts bijgesteld t.o.v. de voorlopige 
jaarraming. Dit komt vooral door een wijziging in het saldo uit het buitenland ontvangen 
primaire inkomens (vooral inkomen uit vermogen). Deze is met 10,1 miljard euro 
neerwaarts bijgesteld.  
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 80.593 
Nader voorlopige jaarraming: 68.788 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 10,3 miljard lager dan in het voorlopig 
jaar. Dit betreft voornamelijk de doorwerking van het netto nationaal inkomen. De 
consumptieve bestedingen zijn 1,4 miljard omhoog bijgesteld. Hierdoor zijn de netto 
nationale besparingen 11,8 miljard hoger dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 298.680 
Nader voorlopige jaarraming: 292.151 
Toelichting bijstelling 
Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is 6,5 miljard naar beneden bijgesteld. 
Dit komt vooral door wijzigingen in het saldo van inkomen uit vermogen; dit ligt 3,2 
miljard lager dan de vorige raming. Maar ook de toegevoegde waarde (-0,9), beloning 
van werknemers (-0,6), saldo van sociale premies en uitkeringen (-0,7) en het saldo van 
overige inkomensoverdrachten (-0,9) zijn neerwaarts bijgesteld.  
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 21.107 
Nader voorlopige jaarraming: 22.352 
Toelichting bijstelling 
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De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 1,2 miljard hoger dan in de 
voorlopige jaarraming. Dit komt voornamelijk door 1,5 miljard lagere rente betalingen. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 121.437 
Nader voorlopige jaarraming: 126.529 
Toelichting bijstelling 
Het saldo inkomen uit vermogen is 5,5 miljard hoger dan in de voorlopige jaarraming; er 
zijn nieuwe bronnen beschikbaar gekomen voor niet-financiële instellingen. Totaal is de 
netto winst van niet-financiële vennootschappen 5,1 miljard omhoog bijgesteld. 
 
2015 Voorlopig 

EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: -1,8 
Voorlopige jaarraming: -1,9 
Toelichting bijstelling 
Als percentage van het BBP valt het EMU-saldo 0,1 procentpunt lager uit dan eerder 
geraamd. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: 65,1 
Voorlopige jaarraming: 65,1 
Toelichting bijstelling 
Als percentage van het BBP is de EMU-schuld gelijk gebleven aan de eerste jaarraming. 
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 567.368 
Voorlopige jaarraming: 562.228 
Toelichting bijstelling 
Netto nationaal inkomen is 5,1 miljard neerwaarts bijgesteld t.o.v. de eerste jaarraming. 
Het niveau van het bruto binnenlands product (BBP) is met 2,0 miljard euro neerwaarts 
bijgesteld. De afschrijvingen vallen 0,9 miljard hoger uit dan de vorige raming. Het saldo 
uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral inkomen uit vermogen) is 2,2 
miljard lager dan eerder geraamd. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 80.578 
Voorlopige jaarraming: 75.889 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 4,7 miljard lager dan in de eerste 
jaarraming. Het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten is met 0,5 
miljard euro opwaarts bijgesteld. Per saldo zijn de netto nationale besparingen 4,7 
miljard lager dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Eerste jaarraming: 306.124 
Voorlopige jaarraming: 302.403 
Toelichting bijstelling 
De ontvangen beloning van werknemers is 0,8 miljard omlaag bijgesteld. Het saldo 
inkomen uit vermogen is 2,7 miljard neerwaarts bijgesteld. Totaal is het netto 
beschikbaar inkomen van huishoudens 3,7 miljard lager dan in de eerste jaarraming. 
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Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Eerste jaarraming: 25.141 
Voorlopige jaarraming: 23.783 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 1,3 miljard neerwaarts 
bijgesteld. De toegevoegde waarde is 2,5 miljard lager. Het saldo inkomen uit vermogen 
is 1,5 miljard hoger dan in de eerdere raming. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 136.414 
Voorlopige jaarraming: 136.363 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van niet-financiële vennootschappen is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. de 
eerste jaarraming. 
 


