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Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2017 jaarlijkse revisie, 2018 Definitief 

en 2019 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 2017 Jaarlijkse revisie, 2018 Definitief en 2019 

Voorlopig. 

 

 

2017 Jaarlijkse revisie 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 622.259 

Definitieve jaarraming: 622.259 

Toelichting bijstelling 

 

Netto nationale besparingen (mln euro) 

Gereviseerde jaarraming: 110.430 

Definitieve jaarraming: 110.430 

Toelichting bijstelling 

 

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

Gereviseerde jaarraming: 337.974 

Definitieve jaarraming: 337.974 

Toelichting bijstelling 

 

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

Gereviseerde jaarraming: 170.452 

Definitieve jaarraming: 170.452 

Toelichting bijstelling 

 

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

Gereviseerde jaarraming: 32.060 

Definitieve jaarraming: 32.060 

Toelichting bijstelling 

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Gereviseerde jaarraming: 1,3 

Definitieve jaarraming: 1,3 

Toelichting bijstelling 

 

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Gereviseerde jaarraming: 56,9 

Definitieve jaarraming: 56,9 

Toelichting bijstelling 

 

 

2018 Definitief 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Definitieve jaarraming: 655.351 

Voorlopige jaarraming: 654.457 

Toelichting bijstelling 
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Het netto nationaal inkomen is 0,9 miljard euro omhoog bijgesteld ten opzichte van de 

voorlopige jaarraming. Het saldo van primaire inkomens met het buitenland is met 1,0 

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

bijgesteld. Samen levert dit de bijstelling van het netto nationaal inkomen van 0,9 

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: 118.622 

Voorlopige jaarraming: 119.289 

Toelichting bijstelling 

Het beschikbaar netto nationale besparingen zijn met 0,7 miljard omlaag bijgesteld ten 

opzichte van de voorlopige jaarraming. Het eerder genoemde netto nationaal inkomen is 

weliswaar omhoog bijgesteld, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door bijstellingen 

van de sociale overdrachten in natura van de overheid (+0,9 miljard euro) en het saldo 

van uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten (-0,5 miljard euro). Ten slotte 

zijn ook de consumptieve bestedingen van huishoudens met 0,2 miljard euro omhoog 

bijgesteld. 

 

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

Definitieve jaarraming: 353.559 

Voorlopige jaarraming: 351.794 

Toelichting bijstelling 

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 1,8 miljard euro omhoog 

bijgesteld. De bijstelling is deels 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. Verder is de modelmatige raming van de 

productiewaarde van het bewonen van de eigen woning met 0,8 miljard omhoog 

bijgesteld. Ten slotte zijn de afschrijvingen met 0,2 miljard euro omlaag bijgesteld.  

 

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

Definitieve jaarraming: 199.339 

Voorlopige jaarraming: 187.459 

Toelichting bijstelling 

De netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen is met 11,9 miljard 

euro omhoog bijgesteld. Dit komt door een bijstelling van de winsten van buitenlandse 

dochters, die met 11,8 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. De winst van deze bedrijven was te laag ingeschat. 

Overigens  zit de bijstelling voornamelijk bij bedrijven die zelf weer in handen zijn van 

buitenlandse moeders, waardoor deze winsten ook weer terug naar het buitenland 

terugstromen. 

 

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

Definitieve jaarraming: 30.896 

Voorlopige jaarraming: 30.885 

Toelichting bijstelling 

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Definitieve jaarraming: 1,4 

Voorlopige jaarraming: 1,5 

Toelichting bijstelling 

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

opzichte van de voorlopige jaarraming. Dit komt met name door bijstellingen bij 
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gemeenten en bij sociale zekerheidsfondsen. In beide gevallen komt dit door het 

beschikbaar komen van betere databronnen. Bij de gemeenten is het voorlopige jaar nog 

grotendeels gebaseerd op begrotingscijfers. Pas bij het definitieve jaar worden overal 

gerealiseerde cijfers ingezet.  

 

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Definitieve jaarraming: 52,4 

Voorlopige jaarraming: 52,4 

Toelichting bijstelling 

 

 

2019 Voorlopig 

 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 680.041 

Eerste jaarraming: 681.803 

Toelichting bijstelling 

Het netto nationaal inkomen is 1,8 miljard euro omlaag bijgesteld ten opzichte van de 

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

ook met 1,8 miljard omlaag is bijgesteld. Dit is voornamelijk het gevolg van het inzetten 

van betere brongegevens. Voor onder andere de landbouw en de zorg zijn bij het 

voorlopige jaar nieuwe databronnen beschikbaar. Hiernaast wordt een deel van de 

bijstelling veroorzaakt door aansluiting op de verbeterde cijfers van 2018. Doordat bij de 

eerste ramingen voor veel bedrijfstakken gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingen ten 

opzichte van de voorgaande periode, veroorzaakt de aansluiting op de definitieve cijfers 

van 2018 bijstellingen, die per saldo omlaag gaan. 

 

Netto nationale besparingen (mln euro) 

Voorlopige jaarraming: 119.664 

Eerste jaarraming: 122.258 

Toelichting bijstelling 

De netto nationale besparingen zijn met 2,6 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 zijn de sociale overdrachten in natura van de overheid 

met 0,6 miljard euro omhoog bijgesteld, wat een negatief effect heeft op de nationale 

besparingen. Ten derde zijn de pensioenuitkeringen aan het buitenland met 0,2 miljard 

euro omhoog bijgesteld, wat ook een negatief effect heeft op de nationale besparingen. 

 

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

Voorlopige jaarraming: 367.032 

Eerste jaarraming: 366.017 

Toelichting bijstelling 

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 1,0 miljard euro omhoog 

bijgesteld. Deze bijstelling zit heeft dezelfde oorzaken als de bijstelling van 2018. De 

winsten van zelfstandigen zijn met 0,5 miljard euro omhoog bijgesteld. Bij de voorlopige 

jaarraming wordt gebruik gemaakt van de verdeling van bedrijfswinsten tussen 

huishoudens en niet-financiële instellingen uit 2018. Omdat in 2018 de winsten van 

zelfstandigen omhoog zijn bijgesteld, wordt ook 2019 omhoog bijgesteld. Aansluiting op 

omhoog bijgestelde cijfers van 2018 voor de modelmatige ramingen van het bewonen 

van de eigen woning en de afschrijvingen zorgen voor 2019 ok voor bijstellingen 

omhoog. 

 

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

Voorlopige jaarraming: 197.534 

Eerste jaarraming: 191.919 

Toelichting bijstelling 
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De netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen is 5,6 miljard hoger 

uitgekomen dan bij de eerste jaarraming. De ontvangen winsten van buitenlandse 

dochters zijn met 7,2 miljard euro omhoog bijgesteld. Dit volgt grotendeels uit dezelfde 

data die heeft gezorgd voor de bijstelling van de ontvangen winsten van buitenlandse 

dochters in 2018. Hiernaast zijn de onderlinge dividendstromen tussen niet-financiële 

bedrijven op basis van nieuwe data met 1,1 miljard euro omhoog bijgesteld. De 

toegevoegde waarde is juist met 2,9 miljard euro omlaag bijgesteld. Dit is het gevolg van 

de eerder beschreven bijstelling omlaag van het bbp, wat wordt verstrekt doordat een 

groter aandeel van het bbp aan huishoudens wordt toegerekend. 

 

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

Voorlopige jaarraming: 29.610 

Eerste jaarraming: 28.770 

Toelichting bijstelling 

De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 0,8 miljard euro hoger dan in de 

eerste jaarraming. De onderlinge dividendstromen tussen financiële instellingen zijn met 

0,5 miljard euro omhoog bijgesteld. Verder is de toegevoegde waarde van de financiële 

instellingen met 0,2 miljard euro omhoog bijgesteld door verbeterde informatie over 

ontvangen verzekeringspremies. 

 

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Voorlopige jaarraming: 1,7 

Eerste jaarraming: 1,8 

Toelichting bijstelling 

Het EMU-saldo is met 0,1 procentpunt omlaag bijgesteld. Dit komt door de eerder 

genoemde bijstelling omhoog van de sociale uitkeringen in natura. 

 

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 

Voorlopige jaarraming: 48,7 

Eerste jaarraming: 48,6 

Toelichting bijstelling 

De EMU-schuld is met 0,1 procentpunt omhoog bijgesteld. In euro’s gerekend is de EMU-

schuld nagenoeg onveranderd. Maar omdat het bbp omlaag is bijgesteld, in het EMU-

saldo als percentage van het bbp omhoog bijgesteld. 


