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Samenvatting

De nationale rekeningen van het CBS bestaan 75 jaar. In die 75 jaar is het uitgegroeid tot een 
volwassen en veel gebruikte statistiek met tal van bekende en minder bekende macro-
economische indicatoren. De laatste drie decennia heeft vooral het gebruik van het bruto 
binnenlands product (bbp) een grote vlucht genomen. Om de Nederlandse economie echter 
goed te kunnen analyseren is het noodzakelijk om verder te kijken naar de verschillende 
indicatoren uit de nationale rekeningen. In dit artikel worden daarom enkele gegevens uit de 
nationale rekeningen naar voren gehaald en hun gebruiksmogelijkheden geschetst. Daarnaast 
worden drie uitdagingen aangestipt die de meting van de economie er niet makkelijker op 
hebben gemaakt: globalisering, digitalisering en verdienstelijking. 

1. Inleiding

Op 19 januari 2018 vieren de Nederlandse nationale rekeningen haar 75ste verjaardag. Al 
decennialang wordt dit systeem gebruikt om de economie van Nederland in kaart te brengen. 
De meeste bekendheid genieten de nationale rekeningen momenteel nog steeds door de 
economische groeicijfers, afgemeten aan de volumeverandering van het bruto binnenlands 
product (bbp).

Het systeem van nationale rekeningen heeft echter meer te bieden dan het bbp alleen.1) Door 
ook naar andere indicatoren te kijken wordt een breder economisch beeld van Nederland 
verkregen dan alleen de omvang van de productie, waarvoor het bbp de indicator is. Zo kan 
uit de nationale rekeningen worden afgeleid waar de toegevoegde waarde precies wordt 
gegenereerd, hoe deze wordt verdeeld naar arbeid en kapitaal, welk gedeelte van het 
nationaal inkomen terechtkomt bij huishoudens, waar het verdiende geld aan wordt 
uitgegeven en hoe dit zich verhoudt tot de situatie in andere landen. Daarnaast worden ook 
economische indicatoren als de overheidsschuld en -tekort, de bezittingen en schulden van 
huishoudens en bedrijven, en het handelssaldo ten opzichte van het buitenland uit het 
systeem van nationale rekeningen afgeleid.

Doordat de economie er nu heel anders uitziet dan 75 jaar geleden, hebben de nationale 
rekeningen zich telkens aan moeten passen aan de economische realiteit. Ook de laatste 
jaren is er op economisch gebied veel veranderd. Zo zijn er, veel meer dan vroeger, grote 
multinationals die door hun (soms alleen maar administratieve) handelingen een enorme 
impact kunnen hebben op de macro-economische statistieken. Hoe gaan de nationale 
rekeningen om met dit gevolg van globalisering? Maar ook verdienstelijking en digitalisering 

1) Een handzaam overzicht van de verschillende statistieken van de nationale rekeningen is te vinden op de website 
van het CBS, onder de titel ‘Wat zijn de nationale rekeningen?’. Hierin worden de belangrijkste kernindicatoren 
van zowel de aanbod- en gebruiktabellen en de sectorrekeningen, als de arbeidsrekeningen gepresenteerd en 
toegelicht. Daarnaast komen daar ook de verschillende satellietrekeningen aan bod. In dit artikel wordt zo’n 
compleet overzicht niet nagestreefd en wordt volstaan met concrete voorbeelden van macro-economische 
analyse op basis van enkele indicatoren uit de nationale rekeningen.
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hebben veranderingen teweeggebracht waaraan de nationale rekeningen zich moeten 
aanpassen om relevant te blijven.

In dit artikel wordt ter gelegenheid van de verjaardag van het systeem van nationale 
rekeningen in Nederland eerst kort stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis ervan. Vervolgens 
worden enkele gebruiksmogelijkheden van de nationale rekeningen belicht, zonder te pogen 
compleet te zijn. Hiertoe worden enkele indicatoren als voorbeeld genomen die een breder 
en dieper inzicht geven in de economie. Ten slotte wordt ingegaan op drie uitdagingen 
(digitalisering, globalisering en verdienstelijking) die de nationale rekeningen nu en in de 
komende jaren aangaan. Hiertoe worden zowel de problematiek van deze ontwikkelingen als 
hoe het CBS hiermee omgaat behandeld. 

2. De geschiedenis van de 
nationale rekeningen 

Al in de 17e eeuw werden de eerste pogingen ondernomen om een soort van nationale 
boekhouding op te zetten, voornamelijk om te kunnen berekenen hoeveel belasting de 
economie zou kunnen dragen.2) Deze pogingen waren echter incidenteel van aard. Pas na de 
Eerste Wereldoorlog raakten de ontwikkelingen met betrekking tot het opzetten van een 
nationale economische boekhouding in een stroomversnelling. Dit gebeurde niet van de één 
op de andere dag: het was een proces dat uiteindelijk ongeveer vijftien jaar in beslag nam.3) 
Het CBS speelde hierin (met onder andere Jan Tinbergen, die later een Nobelprijs voor 
economie ontving) een belangrijke rol.4)

Er waren verschillende oorzaken voor de stroomversnelling waarin de ontwikkeling van de 
nationale rekeningen terechtkwam. Zo was er vanwege de crisis vanaf eind jaren twintig 
behoefte aan conjunctuurinformatie over verschillende bedrijfstakken.5) Men wilde, onder 
invloed van de ideeën van Keynes, sneller weten waar door de overheid ingegrepen kon 
worden om de crisis te bestrijden.6) Omdat men daarnaast ook wilde weten welke gevolgen 
overheidsingrijpen op andere delen van de economie zouden hebben, werd de roep om een 
overkoepelende nationale economische boekhouding luider.7)

Op 19 januari 1943 werd binnen het CBS een commissie aangesteld met als doel het in 
werking zetten van een nationale boekhouding. De aanstelling van deze commissie wordt als 
startpunt gezien van de Nederlandse nationale rekeningen.8) Na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog kwamen vertegenwoordigers van verschillende nationale statistiekbureaus

2) Bos (2003), p. 9.
3) Bakker (1992), p. 14.
4) Voor een overzicht van de rol die Nederland heeft gespeeld in de ontwikkeling van de nationale rekeningen, zie: 

Bakker (1992), p. 31–33.
5) Kuznets (1934), p.1.
6) Bos (2003), p. 16.
7) CBS (1978), p. xix.
8) CBS (1999), p. 268.
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voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog weer bij elkaar. Men wist nauwelijks van 
elkaar waar men mee bezig was geweest. De Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van 
de nationale rekeningen waren voornamelijk statistisch van aard, terwijl men zich in het 
buitenland vooral met de theorie bezig had gehouden.9)

Voor het toekennen van de Marshall-hulp na de oorlog werd het van groot belang te weten 
hoeveel hulp de landen in wederopbouw nodig hadden.10) De nationale rekeningen speelden 
hierbij een centrale rol. Dit was een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van de 
nationale rekeningen, zowel praktisch als theoretisch. Daarnaast werd vanaf de jaren vijftig 
het Centraal Planbureau een belangrijke afnemer van macro-economische CBS-cijfers, die als 
basis dienden (en dienen) voor zijn econometrische voorspelmodellen.11) Met name om de 
internationale vergelijkbaarheid te vergroten en tot één systeem van nationale rekeningen te 
komen werd in de jaren daarop steeds meer belang gehecht aan de invoering van 
internationale richtlijnen. Ook hier werkte het CBS al in een vroeg stadium aan mee. Door de 
in deze periode uitgebrachte richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) werden economische 
prestaties onderling beter vergelijkbaar.12)

De richtlijnen van de VN mondden in 1953 uit in het SNA (System of National Accounts). Bij 
de revisie hiervan in 1968 verscheen ook het eerste gelijknamige handboek. Sindsdien zijn er 
gereviseerde handboeken uitgebracht in 1993 en 2008.13) Het SNA wordt beheerd door de 
statistische divisie van de Verenigde Naties (UNSD). Bij de ontwikkeling zijn vele economen, 
statistici, academici en internationale instellingen betrokken. Door gebruik te maken van het 
handboek zijn de nationale rekeningen internationaal goed vergelijkbaar.

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben onderling afgesproken hun nationale 
rekeningen samen te stellen volgens het eigen Europees Systeem van rekeningen (ESR). Dit is 
een Europese uitwerking van het SNA. Binnen het CBS worden voor het samenstellen van de 
nationale rekeningen de richtlijnen gebruikt zoals deze staan beschreven in het ESR van 2010. 
Het ESR 2010 heeft de status van Europese wet (verordening). Naast conceptuele afspraken 
zijn er ook strikte en gedetailleerde afspraken gemaakt over de levering van gegevens door 
lidstaten aan de Europese Commissie. 

Al deze afspraken zijn onder meer gemaakt vanwege de grote rol die de nationale rekeningen 
spelen bij de beoordeling van de overheidsfinanciën van de lidstaten. De EMU-normen voor 
de schuld en het tekort van de overheid zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast is het bruto 
nationaal inkomen (bni) een van de grondslagen voor de afdracht van de lidstaten aan de 
EU.14) Maar er is meer administratief gebruik binnen de EU van de nationale rekeningen, 
bijvoorbeeld in het kader van de regiofondsen.

De	opkomst	van	het	bbp

Het gelijkstellen van de bbp-ontwikkeling aan economische groei is een betrekkelijk recent 
fenomeen. Hoewel het systeem van nationale rekeningen in 2018 zijn 75-jarige bestaan viert, 

9) CBS (1993), p. 77.
10) CBS (1999), p. 280.
11) CBS (1999), p. 274.
12) CBS (1999), p 276–280.
13) Verenigde Naties (2008).
14) CBS (2014).
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staat het bbp pas sinds midden jaren tachtig centraal in de macro-economische berichtgeving 
van het CBS. Voor die tijd stond het bbp in de marge van de Nederlandse nationale 
rekeningen. Van een regelmatige verslaggeving over de ontwikkeling van de omvang van de 
Nederlandse economie was tot lang na de Tweede Wereldoorlog nog geen sprake.

De volumeontwikkeling van het bbp werd in Nederland pas voor het eerst voor het 
verslagjaar 1981 in het jaarlijkse tabellenboek van de nationale rekeningen gepubliceerd. Pas 
toen had men een methode ontwikkeld om jaarlijkse volumemutaties nauwkeurig te kunnen 
berekenen.15) Maar ook in de publicatie over het verslagjaar 1981 stond de volume-
ontwikkeling van het bbp nog lang niet zo centraal als tegenwoordig het geval is.16)

Pas met het verslagjaar 1986 (gepubliceerd in 1987) werd in het tabellenboek van de 
nationale rekeningen door middel van een nieuwe opzet voor het eerst een prominente rol 
gegeven aan de volumeontwikkeling van het bbp. Vanaf dat moment stond deze indicator 
centraal in de eerste samenvattende tabel van het boek. Voor het eerst werd de volume-
mutatie van het bbp bovendien gepresenteerd als ‘een indicator van de economische groei’.17) 
In diezelfde tijd, maart 1986, bracht het CBS voor het eerst ook kwartaalgegevens uit. Ook 
hier stond (en staat) de volumeontwikkeling van het bbp centraal. 

3.	 De	gebruiksmogelijkheden	van	
de nationale rekeningen

Om een goed beeld te krijgen van de macro-economische situatie van een land is het 
verstandig om verder te kijken dan het bbp alleen. Deze geeft immers alleen de omvang van 
de productie weer in een enkel cijfer. Een enkel cijfer dat zonder context vaak lastig te 
interpreteren is. Door het bbp aan te vullen met andere indicatoren uit het systeem van de 
nationale rekeningen kan bijvoorbeeld worden aangegeven 1) waar de toegevoegde waarde 
precies gegenereerd wordt in een economie, 2) hoe de toegevoegde waarde verdeeld wordt 
over arbeid en kapitaal, 3) welk gedeelte van het nationaal inkomen waar terechtkomt, 4) hoe 
groot de finale bestedingen zijn en 5) hoe Nederland het doet ten opzichte van andere 
economieën in de wereld. Deze (niet uitputtende) voorbeelden worden hieronder uitgewerkt. 

3.1	 Informatie	over	bedrijfstakken

Uit het systeem van nationale rekeningen kan worden afgeleid door welke bedrijfstak de 
toegevoegde waarde wordt gegenereerd en hoe deze bedrijfstakken zich hebben ontwikkeld. 
Op die manier kunnen onderzoekers en beleidsmakers zien hoe groot de bijdrage van elke 

15) CBS (1999), p. 277.
16) Tekenend hiervoor is dat deze cijfers pas op pagina 129 van de betreffende publicatie (CBS 1982) zijn terug te 

vinden.
17) CBS (1987), p. 19.
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bedrijfstak is aan de economische groei en hoe deze zich ontwikkelen. Informatie op 
bedrijfstakniveau geeft een goed inzicht in de structuur(veranderingen) van de Nederlandse 
economie.

In een vergelijking met 1969 is bijvoorbeeld goed te zien dat de dienstverlening naar 
verhouding belangrijker is geworden. Ook de industrie groeide in termen van toegevoegde 
waarde, maar deze groei was veel kleiner dan die van de zakelijke dienstverleners en de 
handel. Ook de landbouw heeft in vergelijking met 1969 aan belang ingeboet. In 2016 was de 
bedrijfstak overheid en zorg de grootste bedrijfstak in de Nederlandse economie. 

3.2	 De	verdeling	tussen	arbeid	en	kapitaal

De toegevoegde waarde kan ook worden opgedeeld in een vergoeding voor arbeid (de 
beloning van werknemers en zelfstandigen) en een vergoeding voor kapitaal. Het aandeel van 
de beloning van arbeid in de toegevoegde waarde wordt ook wel de arbeidsinkomensquote 
(aiq) genoemd.18) Over de periode 1995–2016 was er sprake van een dalende aiq-trend. Dit 
betekent dat het aandeel van de vergoeding voor arbeid in het totale bbp kleiner is geworden 
en inmiddels onder het langjarig gemiddelde ligt. 

18) CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de aiq. Voor meer informatie zie: 
Butler, Van den Bergen en Kranendonk (2016).

Bron: CBS. 

3.1.1   Verdeling toegevoegde waarde per bedrijfstak
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3.3	 Het	verschil	tussen	het	bbp	en	het	beschikbaar	inkomen	van	
huishoudens

Een vergelijking van de ontwikkeling van het bbp met die van het beschikbaar inkomen van 
huishoudens tussen 1995 en 2016 sluit aan bij de ontwikkeling van de aiq in genoemde 
periode. Er bestaat namelijk een flink verschil tussen de ontwikkeling van het bbp en die van 
het beschikbaar inkomen van huishoudens. Wat aan toegevoegde waarde gegenereerd wordt 
in een land door productie, het bbp, komt immers lang niet allemaal ten goede aan 
huishoudens. Een gedeelte van het bbp vloeit weg naar binnenlandse of buitenlandse 
ondernemingen. 

3.2.1   Arbeidsinkomensquote, Nederland
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Voor de crisis werd de ontwikkeling van het beschikbaar inkomen van huishoudens gedrukt 
doordat de betaalde belastingen en premies sneller stegen dan de beloning van werknemers. 
Na de kredietcrisis van 2007 daalde het beschikbaar inkomen door de groeiende 
werkloosheid, waardoor de beloning van werknemers stagneerde. Tegelijkertijd bleef het 
inkomen van bedrijven op peil door een stijging van het inkomen uit vermogen (ontvangen 
rente en dividenden).19) Sinds 2014 stijgt het netto reëel beschikbaar inkomen van 
huishoudens overigens weer.

3.4	 De	bijdrage	van	verschillende	bestedingscategorieën	aan	het	bbp

De nationale rekeningen geven ook informatie over de finale bestedingen. Dit zijn alle 
bestedingen (consumptie en bruto-investeringen, plus voorraadmutaties) aan goederen en 
diensten door ingezetenen, plus de uitvoer van goederen en diensten. Om een juist beeld te 
creëren, worden de bestedingscategorieën geschoond voor de aan hen toegerekende invoer 
van goederen en diensten. De toerekening van de invoer aan de finale bestedingscategorieën 
vindt plaats met behulp van input-outputanalyse. De geschoonde finale bestedingen tellen op 
tot het bbp.20)

De consumptie door huishoudens droeg tot en met 1999 fors bij aan de groei van het bbp. Na 
1999 nam de consumptiebijdrage af en was in sommige jaren zelfs negatief. De uitvoer bleef 
sindsdien vaak als motor van de Nederlandse economie overeind. Sinds 2014 dragen de 
investeringen en de uitvoer bij aan de groei. Dit is in mindere mate ook weer het geval voor 
de consumptie door huishoudens.

19) Notten (2014), p. 223–224.
20) Zie bijvoorbeeld: Miller en Blair (2009).

3.4.1   Opbouw van de bbp-groei vanuit de bestedingen
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3.5	 Internationale	vergelijkbaarheid

De Verenigde Naties, het IMF, de OESO, de Wereldbank en Eurostat gebruiken de nationale 
rekeningen om de economieën van de verschillende landen met elkaar te vergelijken. 
Internationaal is er brede consensus over de bruikbaarheid van de nationale rekeningen voor 
dit doel, doordat deze volgens een vastomlijnde set internationale richtlijnen worden 
samengesteld (zie ook paragraaf 2). 

In Europa worden de nationale rekeningen samengesteld door de nationale statistische 
bureaus en aangeleverd aan Eurostat. Eurostat heeft een coördinerende rol bij het 
harmoniseren van methoden en concepten zodat de cijfers goed vergelijkbaar blijven in de 
tijd. Hierdoor kan bijvoorbeeld het in de vorige paragraaf behandelde verschil tussen het bbp 
en het beschikbaar huishoudinkomen ook internationaal worden vergeleken. Om een zinvolle 
vergelijking te krijgen worden de genoemde variabelen gedeeld door het aantal inwoners per 
land. 

Niet alleen in Nederland is er een verschil tussen het bbp en het huishoudinkomen, ook in 
andere landen is dit in meer of mindere mate het geval. Het gat is het grootst in landen waar 
veel buitenlandse bedrijven aanwezig zijn. Luxemburg is hier een goed voorbeeld van. De 
economie van Luxemburg creëert in vergelijking met andere landen relatief veel toegevoegde 

3.5.1   Internationale verschillen tussen het bbp en het beschikbaar inkomen,
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waarde per inwoner (onder andere door de grote bankensector). Hier geldt dat een relatief 
groot deel van de winst wordt overgedragen naar bedrijfsonderdelen in andere landen. 

Het in samenhang analyseren van verschillende kernindicatoren is één van de belangrijkste 
taken van economen. Waarom leidt een hoger bbp niet tot meer inkomen voor huishoudens? 
Waarom trekt kapitaal een steeds groter deel van bbp naar zich toe? Maar ook voor andere 
macro-economische kwesties zijn vergelijkbare cijfers over de stromen binnen de economie 
nodig. Zo kunnen met de uitkomsten van de nationale rekeningen vragen worden 
beantwoord als: wat was de invloed van de overheidsuitgaven op het herstel na de crisis? 
Wat is de relatie tussen digitalisering en werkgelegenheid? Hoe werkt de lage olieprijs door in 
de Nederlandse economie?21) Om ook in de toekomst dit soort vragen te kunnen blijven 
beantwoorden is het noodzakelijk om de verschillende indicatoren van de nationale 
rekeningen meetbaar en relevant te houden. Hoe dit gebeurt wordt beschreven aan de hand 
van enkele voorbeelden in de volgende paragraaf. 

4.	 De nationale rekeningen en 
nieuwe	uitdagingen

Door onder andere globalisering, digitalisering en verdienstelijking is het er de afgelopen 
decennia niet makkelijker op geworden om economische ontwikkelingen te kwantificeren en 
te interpreteren. De economische dynamiek en verwevenheid tussen landen is exponentieel 
gegroeid. Dat heeft effect op hoe we de economie beschrijven en meten. In deze paragraaf 
worden enkele consequenties van genoemde fenomenen voor verschillende indicatoren van 
de nationale rekeningen beschreven. Ter afsluiting wordt aangegeven hoe het CBS en andere 
statistiekbureaus de genoemde uitdagingen aangaan. 

4.1	 Globalisering	

Door wereldwijde economische integratie (globalisering) hebben multinationals een steeds 
grotere invloed gekregen op de wereldeconomie en daarmee ook de Nederlandse. 
Multinationals zijn bedrijven met vele zuster- of dochterbedrijven in een ander land. Zij 
organiseren hun waardeketen zo optimaal mogelijk, rekening houdend met de verschillende 
comparatieve voordelen van de landen waarin zij gevestigd zijn. Denk aan de beschikbaarheid 
van grondstoffen en arbeid, het klimaat, etc. Zij kunnen hun winsten in het ene of andere 
land laten neerslaan door te schuiven met kosten en/of opbrengsten en zijn vrij om te 
bepalen welk zusterbedrijf eigenaar is van geproduceerde of ingekochte goederen of 
diensten, kapitaal en intellectueel eigendom. Dit kan (grote) gevolgen hebben voor in welk 
land de toegevoegde waarde van een bepaalde activiteit terechtkomt. 

21) Over dit soort macro-economische vraagstukken publiceert het CBS artikelen in de reeks De Nederlandse 
economie. Deze zijn terug te vinden op www.cbs.nl/dne.
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Daarnaast bepalen multinationals hoeveel verschillende bedrijfsonderdelen onderling 
betalen voor bijvoorbeeld producten en diensten (transfer pricing). Dit biedt multinationals 
de mogelijkheid om de te betalen belasting te optimaliseren. Het zicht van belasting- en 
statistiekbureaus op transfer pricing is beperkt. Het is nog niet mogelijk om volledig te 
corrigeren voor te hoge of te lage transfer prices, waardoor transfer pricing voor een 
vertekend beeld van het bbp kan zorgen. 

Het is daarom goed om niet alleen naar het bbp te kijken, maar ook naar andere indicatoren 
uit de nationale rekeningen, zoals de investeringen in immateriële activa of de inkomens van 
en naar het buitenland. Alleen als de verschillende indicatoren van de nationale rekeningen in 
samenhang worden geanalyseerd kunnen zinvolle conclusies over de ontwikkeling van de 
Nederlandse economie worden getrokken. 

Het CBS past ook in het geval van grote plotselinge verschuivingen bij multinationals de 
ESR-richtlijnen toe ten bate van de internationale vergelijkbaarheid. Daarnaast worden de 
cijfers van de meest complexe grote bedrijven extra goed gecontroleerd op inconsistenties en 
is het CBS doorlopend in gesprek met deze bedrijven, De Nederlandsche Bank en buiten-
landse statistiekbureaus om zo tijdig op de hoogte te zijn van bijzondere ontwikkelingen.

4.2	 Digitalisering

Een aantal economische activiteiten wordt steeds belangrijker door de mogelijkheden van 
digitalisering. Bekende en veelgenoemde voorbeelden zijn de verhuur van (een gedeelte) van 
een huis aan toeristen (Airbnb) en het aanbieden van de eigen auto als taxi (Uber). Ook het 
online winkelen is de laatste jaren sterk toegenomen. 

Hoewel het huidige SNA en ESR conceptueel gezien toereikend zijn om genoemde nieuwe 
activiteiten te kunnen verwerken in de nationale rekeningen, zijn deze transacties in de 
praktijk soms lastig te meten.22) Zolang de activiteiten legaal zijn, belasting wordt betaald en/
of er werknemers in dienst zijn, worden de activiteiten meegenomen in de cijfers over het 
bbp. Dit is echter niet altijd het geval. De OESO heeft onlangs onderzocht wat de impact is 
van nieuwe gedigitaliseerde activiteiten op de meting van de bbp-groei. Zij concludeerde dat 
de impact op dit moment beperkt is, maar gaf daarbij ook aan dat dit in de toekomst kan 
veranderen.23)

Daarnaast is het een uitdaging om een goede volumeontwikkeling te ramen voor bepaalde 
digitale producten, zoals gratis apps. Deze gratis producten zijn over het algemeen niet echt 
gratis. Vaak moet er voor het downloaden namelijk toestemming gegeven worden om data te 
delen en/of advertenties te consumeren. Het is lastig om de prijs van dit soort producten te 
bepalen, terwijl het aantal van dit soort ‘gratis’ producten door digitalisering sterk is 
toegenomen.

Nu veel snel groeiende gedigitaliseerde activiteiten nog relatief klein zijn, investeert het CBS 
in het goed kunnen meten hiervan. Zo is voor Nederland in 2017 een experimentele studie 
uitgevoerd naar Airbnb-achtige activiteiten. De geraamde toegevoegde waarde van deze 

22) OESO (2016).
23) OESO (2017).
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activiteiten bedroeg in 2015 ongeveer 165 miljoen euro. Ter vergelijking, de totale 
toegevoegde waarde van de logies-, maaltijd- en drankverstrekking bedroeg in 2015 ongeveer 
11 miljard euro.24) De impact op het bbp (683 miljard) is vanzelfsprekend nog veel kleiner. De 
resultaten van deze experimentele studie worden geïmplementeerd tijdens de volgende 
revisie van de nationale rekeningen, die later in 2018 wordt gepubliceerd.

4.3	 Verdienstelijking	

In 1969 bedroeg het aandeel van de goederenproductie 44 procent van de totale 
toegevoegde waarde. In 2016 was dat nog maar 22 procent. Deze verdienstelijking brengt 
extra statistische uitdagingen met zich mee. Zo zijn goederen over het algemeen qua 
kenmerken minder uniek dan diensten. De fysieke kenmerken van een baksteen kunnen nu 
eenmaal makkelijker worden vastgesteld dan de kwaliteit van een bepaalde bouw- of 
adviesdienst. Prijsveranderingen voor goederen kunnen daarom makkelijker robuust 
vastgesteld worden dan die voor diensten. Zo is het lastig om van een adviesdienst te bepalen 
welk deel van de waardeontwikkeling te danken is aan een verandering van de prijs en welk 
deel komt door een kwaliteitsverandering. Voor goederen is dit iets makkelijker.25) Door de 
verdienstelijking zijn de geschetste uitdagingen, hoewel niet nieuw, wel groter geworden.

4.4	 Anticiperen en reageren op verandering: internationaal optrekken

Internationaal en nationaal reageren statistiekbureaus op bovengenoemde ontwikkelingen. 
De internationale richtlijnen waarop de nationale rekeningen zijn gebaseerd, wijzigen als de 
economische werkelijkheid hier om vraagt. Verandering vindt zeer weloverwogen plaats, en 
dit proces kost tijd. 

Het SNA 1968 focuste vooral op de reële economie; het produceren en consumeren van 
goederen en diensten. In de input output-tabellen werd inzichtelijk gemaakt wie aan wie 
leverde. Op basis van deze tabellen kan de verwevenheid van de verschillende bedrijfstakken 
in kaart worden gebracht. 

Vervolgens werd het SNA 1993 opgesteld. Hierin werd meer aandacht gegeven aan financiële 
balansen en de financiële transacties tussen economische sectoren (overheid, huishoudens, 
financiële instellingen, etcetera). Dit was een reactie op de toenemende globalisering waarbij 
financiële transacties qua omvang steeds belangrijker werden en de verwevenheid tussen 
landen steeds complexer. Er was in die tijd meer behoefte aan het in kaart brengen van deze 
complexiteit. Na 1993 heeft de globalisering zich verder doorgezet en dit heeft invloed gehad 
op de ontwikkeling van het SNA 2008. Dit nieuwe SNA geeft daarnaast meer aandacht aan 
niet-financiële balansen en immateriële activa. Omdat de financiële markten in hoog tempo 
innoveren, moesten de richtlijnen ook op dit gebied worden ge-update om hier beter mee te 
kunnen omgaan. 

24) Hiemstra (2017).
25) Ook hier zijn er uitdagingen: zie bijvoorbeeld Eurostat (2001).



Naast het periodiek actualiseren van het SNA helpen ook leidraden en handboeken bij het 
oplossen van methodologische problemen en meetproblemen. Zo is speciaal voor de 
problematiek rond globaliseringsissues de ‘Guide to measuring global production’ ontwikkeld 
door de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Voor de statistische uitdagingen door 
verdienstelijking wordt internationaal ook continu gezocht naar nieuwe oplossingen. Een 
resultaat hiervan is bijvoorbeeld het ‘Handbook on prices and volume measures in national 
accounts’ (Eurostat, 2016). Ook op het vlak van digitalisering wordt internationaal veel 
onderzoek verricht. De OESO is hiervan een aanjager met de uitgave ‘Measuring GDP in a 
digitalised economy’ (OESO, 2016). 

Ten slotte worden internationaal ‘best practices’ tussen verschillende statistiekbureaus 
gedeeld en nieuwe ideeën ontwikkeld in zogenaamde denktanks over hoe de economie beter 
in beeld gebracht kan worden. Omdat internationale vergelijkbaarheid hoge prioriteit heeft, 
moet op elk detailniveau een internationaal akkoord worden bereikt. De keerzijde hiervan is 
dat verandering slechts langzaam plaatsvindt. Dit wordt versterkt door het toegenomen 
administratieve gebruik van de cijfers, zoals de Europese afdracht op basis van het bni.

5. Afsluitend

De nationale rekeningen bieden een schat aan informatie die nodig is om de macro-
economische ontwikkeling van Nederland te doorgronden. Met hulp van verschillende 
indicatoren uit de nationale rekeningen kan een goed beeld van de Nederlandse economie 
worden verkregen. Zo is het mogelijk om de (veranderende) structuur van de Nederlandse 
economie in kaart te brengen met informatie over de toegevoegde waarde per bedrijfstak, of 
kan met de aiq worden aangegeven welk gedeelte van de toegevoegde waarde bij arbeid 
terechtkomt en welk gedeelte bij kapitaal. Een opdeling van het nationaal inkomen per sector 
geeft juist weer inzicht in hoeveel wordt verdiend door huishoudens en hoeveel het 
bedrijfsleven voor zijn rekening neemt.

Daarnaast kan met informatie uit de nationale rekeningen worden bepaald welke bestedings-
categorieën de economische groei hebben ondersteund en welke juist niet. Ten slotte zorgen 
de internationale richtlijnen voor een goede vergelijkbaarheid van de Nederlandse economie 
met die van andere landen. Het gaat daarbij niet alleen om de vergelijkbaarheid van de 
omvang van de economie, maar ook van die van andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld het 
beschikbaar inkomen. Dit zijn slechts enkele van de vele gebruiksmogelijkheden van het 
systeem van nationale rekeningen. Al deze informatie vormt al jaren een belangrijke bron 
voor onder andere economische beleidsmakers en onderzoekers.

De geschetste uitdagingen voor nationale rekeningen rondom globalisering, digitalisering en 
verdienstelijking maken wel duidelijk dat genoemde internationale richtlijnen (in de vorm van 
het SNA en het ESR) voortdurend moeten worden doorontwikkeld. Alleen op die manier 
kunnen de nationale rekeningen blijven aansluiten bij de veranderende economische 
werkelijkheid. Hoewel 75 jaar oud is er dus nog lang geen sprake van een rustige 
pensionering.
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2017–2018 2017 tot en met 2018
 2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
 2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
 2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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