Toelichting op de wijzigingen in de lijst overheidsinstellingen sinds juni 2018

In juni 2018 heeft het CBS nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën gepubliceerd. Dit betreft de
eerste publicatie na de periodieke revisie van de nationale rekeningen. Bij deze revisie is onder
meer de afbakening van de sector overheid tegen het licht gehouden. De Europese richtlijnen
die voor de afbakening gelden, het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen
(ESR2010), zijn sinds de vorige revisie niet veranderd. Wel zijn er nieuwe inzichten, onder meer
door discussies in Europese statistische werkgroepen, waardoor het CBS sommige instellingen
vanaf deze revisie tot de sector overheid rekent terwijl het andere juist niet meer in de sector
overheid meeneemt. Ook heeft een meer gedetailleerde beoordeling door het CBS van
afzonderlijke instellingen tot andere classificaties geleid. Hieronder worden de belangrijkste
wijzigingen kort toegelicht.

Van groepen naar individuele instellingen
Voorheen beoordeelde het CBS niet alle instellingen individueel. Groepen van instellingen
werden als geheel op basis van activiteit en financiering meegenomen in de statistieken van de
overheidsfinanciën, zoals openbare bibliotheken, musea, welzijnsinstellingen en sociale
werkplaatsen. Bij de laatste revisie is de werkwijze verfijnd. Alle instellingen in deze groepen zijn
nu individueel beoordeeld. Hierdoor tellen nu enkele honderden instellingen niet meer mee in
de statistieken van de sector overheid. Alle openbare bibliotheken behoren wel nog steeds tot
de sector overheid.

Nieuwe inzichten
Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat het CBS instellingen die voorheen niet in de sector
overheid zaten, vanaf juni 2018 wel in de sector overheid opneemt. Regionale omroepen,
podiuminstellingen en theaters vielen voorheen geheel buiten de sector overheid. Na
nauwkeurige beoordelingen zijn tientallen van zulke instellingen nu als sector overheid
geclassificeerd. Daarnaast behoren vanaf juni 2018 ook ruim tien publiekrechtelijke
beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten, tot de sector overheid. Het feit
dat de overheid bepaalde wettelijke bevoegdheden aan deze beroepsorganisaties heeft
verleend, maakt deze instellingen onderdeel van de sector overheid. Ook telt vanaf juni 2018 in
de sector overheid een aantal keuringsdiensten mee die wettelijk bevoegd zijn algemeen
bindende regels op te stellen. Een voorbeeld hiervan is de Stichting
Bloembollenkeuringsdiensten. Tot slot zijn enkele grensgevallen in overleg met het statistisch
bureau van de Europese Unie, Eurostat, in de sector overheid geclassificeerd. Hieronder valt
Energie Beheer Nederland (EBN B.V.).
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