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Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2016 jaarlijkse revisie, 2017 Definitief 

en 2018 Voorlopig 

 

Het actualiseren 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. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe 

broninformatie beschikbaar komt. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de 

sectorrekeningen voor de verslagjaren 2016 Jaarlijkse revisie, 2017 Definitief en 2018 

Voorlopig. 

 

 

2016 Jaarlijkse revisie 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 579.950 

Definitieve jaarraming: 579.950 

Toelichting bijstelling 

 

Netto nationale besparingen (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 84.314 

Definitieve jaarraming: 84.314 

Toelichting bijstelling 

 

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 329.950 

Definitieve jaarraming: 328.621 

Toelichting bijstelling 

De bijstelling van 1,3 miljard euro is het gevolg van het inzetten van recentere data over 

de winstaangiften van zelfstandigen. Ten tijde van de definitieve jaarraming hebben nog 

niet alle zelfstandigen winstaangifte gedaan.  

 

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 160.138 

Definitieve jaarraming: 161.426 

Toelichting bijstelling 

Deze bijstelling is het gevolg van de bijstelling van het netto beschikbaar inkomen van 

huishoudens. Doordat een hoger deel van de winsten van Nederlandse ingezeten aan 

huishoudens wordt toegerekend, blijft er een kleiner deel over voor niet-financiële 

vennootschappen (en financiële instellingen voor zover het financiële dienstverlening 

betreft).  

 

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 26.012 

Definitieve jaarraming: 26.053 

Toelichting bijstelling 

Deze bijstelling is het gevolg van de bijstelling van het netto beschikbaar inkomen van 

huishoudens. Doordat een hoger deel van de winsten van Nederlandse ingezeten in de 

financiële dienstverlening aan huishoudens wordt toegerekend, blijft er een kleiner deel 

over en financiële instellingen.  

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Gereviseerde jaarraming: 0,0 

Definitieve jaarraming: 0,0 

Toelichting bijstelling 
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EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Gereviseerde jaarraming: 61,9 

Definitieve jaarraming: 62,0 

Toelichting bijstelling 

Een deel van de overheidsschuld werd bij de definitieve jaarraming gezien als schuld aan 

instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de 

overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de 

(geconsolideerde) EMU-schuld. Door de correctie wordt het niveau van de 

overheidsschuld lager. Hierdoor zijn ook oudere jaren dan 2016 omlaag bijgesteld. 

 

2017 Definitief 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 622.259 

Voorlopige jaarraming: 618.434 

Toelichting bijstelling 

Het netto nationaal inkomen is 3,8 miljard euro omhoog bijgesteld ten opzichte van de 

voorlopige jaarraming. Het niveau van het bruto binnenlands product (bbp) is met 1,1 

miljard euro omhoog bijgesteld. Het saldo van primaire inkomens met het buitenland is 

met 2,5 miljard omhoog bijgesteld. De afschrijvingen zijn ten slotte met 0,2 miljard euro 

omlaag bijgesteld. Samen levert dit de bijstelling van het netto nationaal inkomen van 

3,8 miljard euro op. Deze bijstelling zijn het gevolg van betere databronnen. De 

voorlopige jaarraming is veelal nog gebaseerd op waarneming van een beperkt aantal 

(grote) bedrijven. Informatie over de overige bedrijven komt pas bij een definitieve 

jaarraming ter beschikking. 

 

Netto nationale besparingen (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 110.430 

Voorlopige jaarraming: 107.967 

Toelichting bijstelling 

Het beschikbaar netto nationale besparingen zijn met 2,4 miljard omhoog bijgesteld ten 

opzichte van de voorlopige jaarraming. Dit komt vooral komt door de eerder genoemde 

bijstelling in het netto nationaal inkomen. De consumptieve bestedingen zijn met 1,2 

miljard euro omhoog bijgesteld, wat een negatief effect heeft op de netto nationale 

besparingen. Het restant van de bijstelling wordt verklaard door een kleine bijstelling van 

het saldo van uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. 

 

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 337.974 

Voorlopige jaarraming: 337.202 

Toelichting bijstelling 

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 0,8 miljard euro omhoog 

bijgesteld. De bijstelling is vrijwel volledig het gevolg van een bijstelling van de winsten 

van zelfstandigen met 0,7 miljard euro. Bij de definitieve jaarraming komen voor het 

eerst bronnen beschikbaar over deze winsten.   

 

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 170.452 

Voorlopige jaarraming: 163.651 

Toelichting bijstelling 

De netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen is met 6,8 miljard 

euro omhoog bijgesteld. Dit hangt in belangrijke mate samen met een bijstelling van de 

winsten van buitenlandse dochters, die met 7,8 miljard euro omhoog zijn bijgesteld. 

Deze opwaartse bijstelling zit voornamelijk bij bedrijven die op kwartaalbasis en daarmee 

bij de voorlopige jaarraming nog niet worden waargenomen. 
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Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 32.060 

Voorlopige jaarraming: 30.495 

Toelichting bijstelling 

De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 1,6 miljard hoger dan in de 

voorlopige jaarraming. Dit komt voor een groot deel doordat nieuwe data toonde dat een 

groter deel van de beleggingswinsten van verzekeraars toegerekend moet worden aan de 

verzekeraars zelf in plaats van aan polishouders. 

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Definitieve jaarraming: 1,3 

Voorlopige jaarraming: 1,2 

Toelichting bijstelling 

Als percentage van het bbp is het EMU-saldo 0,1 procentpunt omhoog bijgesteld ten 

opzichte van de voorlopige jaarraming. De voornaamste reden is een bijstelling van de 

ontvangen aardgasbaten door het rijk.  

 

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Definitieve jaarraming: 56,9 

Voorlopige jaarraming: 57,1 

Toelichting bijstelling 

De EMU-schuld als percentage van het bbp is 0,2 procentpunt naar boven bijgesteld ten 

opzichte van de voorlopige jaarraming. Een deel van de overheidsschuld werd bij de 

voorlopige jaarraming gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl 

sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen 

binnen de overheid tellen niet mee in de (geconsolideerde) EMU-schuld. Door de 

correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager. Verder is het bbp omhoog 

bijgesteld, waardoor de EMU-schuld als percentage van het bbp lager uitkomt. 

 

2018 Voorlopig 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 654.457 

Eerste jaarraming: 656.193 

Toelichting bijstelling 

Het netto nationaal inkomen is 1,7 miljard euro omlaag bijgesteld ten opzichte van de 

eerste jaarraming. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijstelling van de 

afschrijvingen. De prijsontwikkeling van de kapitaalgoederen en daarmee van de 

afschrijvingen waren bij de eerste raming onderschat. Nieuwe data resulteren in een 

bijstelling omhoog van 1,8 miljard euro.  

 

Netto nationale besparingen (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 119.289 

Eerste jaarraming: 123.383 

Toelichting bijstelling 

De netto nationale besparingen zijn met 4,1 miljard euro omlaag bijgesteld ten opzichte 

van de eerste jaarraming. Deels is dit het gevolg van eerder genoemde bijstelling van het 

netto nationale inkomen. Verder is de overheidsconsumptie (van marktproductie en van 

eigen productie) met 2 miljard euro opwaarts bijgesteld, wat een negatief effect heeft op 

de nationale besparingen. Ten derde is de noodhulp vanwege stormschade aan Sint 

Maarten bij het voorlopige jaar als inkomensoverdracht geboekt in plaats van als 

kapitaaloverdracht, wat bij de eerste jaarraming is gedaan. Deze andere boekingswijze 

heeft een neerwaarts effect van 0,3 miljard euro op de nationale besparingen. 

 

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 351.794 
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Eerste jaarraming: 352.931 

Toelichting bijstelling 

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 1,1 miljard euro omlaag 

bijgesteld. Deze bijstelling zit in de afschrijvingen, die met 1,4 miljard euro omhoog zijn 

bijgesteld. De prijsontwikkeling van de kapitaalgoederen (met name de herbouwaarde 

van woningen) en daarmee van de afschrijvingen waren bij de eerste raming onderschat.  

 

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 187.459 

Eerste jaarraming: 185.138 

Toelichting bijstelling 

De netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen is 2,3 miljard hoger 

uitgekomen dan bij de eerste jaarraming. Dit is terug te voeren op een lagere raming 

van de beloning van werknemers, die 1,9 miljard euro omlaag in bijgesteld. Deze 

bijstelling zat met name bij de pensioenpremies ten laste van werkgevers, die op basis 

van nieuwe informatie fors lager uit komen. 

 

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 30.885 

Eerste jaarraming: 30.681 

Toelichting bijstelling 

De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 0,2 miljard euro hoger dan in de 

eerste jaarraming. De toegevoegde waarde is 1,7 miljard euro miljard euro neerwaarts 

bijgesteld. Dit wordt echter volledig gecompenseerd door onder andere een lagere 

beloning van werknemers en doordat een groter deel van de beleggingswinsten van 

verzekeraars toegerekend wordt aan de verzekeraars zelf in plaats van aan polishouders. 

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Voorlopige jaarraming: 1,5 

Eerste jaarraming: 1,5 

Toelichting bijstelling 

 

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Voorlopige jaarraming: 52,4 

Eerste jaarraming: 52,4 

Toelichting bijstelling 

 


