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Persbericht
Flink meer te besteden voor huishoudens in 
2006  
Het beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2006 met 
bijna 4 procent gegroeid. In 2005 nam dat nog met 0,6 procent af. Het 
beschikbaar inkomen van huishoudens is gecorrigeerd voor prijsstijgingen en 
wijzigingen in het zorgstelsel. Meer banen en goed presterende zelfstandigen 
zijn de belangrijkste oorzaken van de groei in 2006. Huishoudens gaven iets 
meer uit dan er binnenkwam, zodat hun besparingen opnieuw negatief waren. 
Dit blijkt uit de nieuwste jaargegevens van het CBS over de Nederlandse 
economie.  
 

Inkomen huishoudens bijna 4 procent hoger  
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens nam in 2006 met 3,7 procent 
toe. De consumptie van huishoudens was 2,7 procent hoger dan een jaar 
eerder. Ze hebben vooral meer besteed aan duurzame consumptiegoederen. 
Huishoudens gaven 6 miljard meer uit dan ze ontvingen. Een jaar eerder was 
dat nog 8 miljard. Huishoudens hadden in 2006 voor het vierde jaar op rij 
negatieve besparingen.  
 

Meer inkomen uit arbeid en uit ondernemerswinst 
Loon is de belangrijkste inkomensbron van huishoudens. De totale loonsom 
steeg in 2006 met 3,9 procent. Dit is voor ruim de helft toe te schrijven aan 
hogere lonen en voor bijna de helft aan een flinke banengroei. Ook de 
zelfstandige ondernemers leverden een stevige bijdrage aan de 
inkomensgroei van huishoudens.  
Het inkomen uit vermogen van huishoudens nam sterk toe. Ze ontvingen 
zowel fors meer rente als dividend. Huishoudens betaalden echter ook flink 
meer rente. Aan pensioenuitkeringen ontvingen de huishoudens 7 procent 
meer, aan sociale uitkeringen zoals AOW, WAO/WIA, WW, bijstand en 
kinderbijslag 2 procent meer.  
In 2006 waren huishoudens 6,6 procent meer kwijt aan belastingen en 
premies. Deze forse groei is voor een groot deel een gevolg van het nieuwe 
zorgstelsel. De voorheen particulier verzekerden betalen nu ook een 
basispremie voor een door de overheid vastgesteld pakket. 
 

Schulden fors hoger door meer  woninghypotheken 
Huishoudens hebben zich ook in 2006 verder in de schulden gestoken. Die 
namen met maar liefst 53 miljard euro toe tot 640 miljard euro. De toename is 
voor ruim 80 procent toe te schrijven aan woninghypotheken. De uitstaande 
hypotheekschuld steeg van 499 miljard naar 544 miljard euro. Dat bedrag is 
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zelfs hoger dan de totale geldwaarde van alle in Nederland geproduceerde 
goederen en diensten (bbp). De stijging van de hypotheekschuld in 2006 is te 
verklaren uit toegenomen nieuwbouw, nog steeds stijgende huizenprijzen, 
woningverbetering en oversluiting van hypotheken. 
 

Financieel vermogen huishoudens sterk gegroeid 
Ondanks de toename van de schulden nam het financieel vermogen van 
huishoudens met 47 miljard euro toe. Ze verkochten per saldo voor 6 miljard 
aandelen. De waarde van hun aandelenbezit nam echter toch toe door een 
koerswinst van 20 miljard euro. Huishoudens hadden 11 miljard meer aan 
spaartegoeden. Daarmee was de groei iets minder dan in de drie voorgaande 
jaren. Ten slotte nam ook het vermogen opgebouwd in de pensioen- en 
levensverzekeringsvoorzieningen met 67 miljard euro toe. 
 

Technische toelichting 
Meer informatie 

Vandaag zijn niet alleen cijfers over huishoudens bekend geworden, maar ook 
de uitkomsten van het bedrijfsleven, de financiële sector en de overheid. Die 
zijn op de website van het CBS te vinden in de vorm van korte artikelen: 

• Niet-financiële bedrijven presteerden goed in 2006,  
• Meer winst financiële instellingen ondanks dalend exploitatieoverschot 

en  
• Collectieve lasten beïnvloed door zorgstelsel. 

Sectorrekeningen 

Met dit persbericht worden de sectorrekeningen van de jaarpublicatie 
Nationale rekeningen 2006 vrijgegeven. De gegevens over de productie en de 
bestedingen uit de Nationale rekeningen zijn al op 5 juli gepubliceerd in het 
persbericht Economische groei, de gegevens over arbeid komen later deze 
maand. Een regionale uitsplitsing van de landelijke economische groei is op 
10 juli gepubliceerd.  
De gegevens in dit persbericht zijn ontleend aan de Nationale rekeningen 
2006. De Nationale rekeningen geven een samenhangend overzicht van de 
sociaaleconomische ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op 
macro- en mesoniveau. In dit persbericht wordt ingegaan op de uitkomsten 
van de zogenaamde sectorrekeningen. Deze rekeningen geven een 
gedetailleerd en samenhangend beeld van zowel de productie, 
inkomensvorming, inkomens(her)verdeling en bestedingen als van de 
financiering en vermogensvorming van de verschillende sectoren in de 
Nederlandse economie. De volgende sectoren worden onderscheiden: 
huishoudens, niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, 
overheid en de transacties van Nederland met het buitenland. 
Zorgstelsel 
Op 1 januari 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. In de Nationale 
rekeningen brengt dit een verschuiving met zich mee van consumptie door 
huishoudens naar consumptie door de overheid. De consumptie door 
huishoudens is hierdoor in 2006 veel lager, de consumptie door de overheid 
veel hoger dan een jaar eerder. In dit persbericht zijn de cijfers opgenomen 
waarin deze verschuivingen zijn verwerkt. Daarnaast zijn voor 2006 tussen 
haakjes de cijfers opgenomen waarin voor deze verschuiving is gecorrigeerd 
in de berekening van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens. Bij de 
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beschrijving van ontwikkelingen is de tekst van het persbericht gebaseerd op 
de gecorrigeerde cijfers.  
 
Achtergrondinformatie over de bijstellingen 
Dit persbericht bevat voor het eerst de cijfers over 2006.  De cijfers voor 2004 
en 2005 zijn bijgesteld op basis van meer en betere broninformatie en 
uitgebreidere analyse. De cijfers voor 2004 zijn nu definitief. 
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Tabel  Kerngegevens van de Nederlandse economie 
 2003 2004 2005 2006 

%-verandering t.o.v. een jaar eerder 

Bruto binnenlands product, volume 0,3 2,2 1,5 3,0
Reëel netto nationaal inkomen 0,4 3,5 – 0,9 4,1
Reëel beschikbaar inkomen van huishoudens1,2,3) – 2,2 0,4 – 0,6 0,1 (3,7)

Arbeidsproductiviteit, marktsector 2,5 4,0 2,7 2,0
Loonvoet per arbeidsjaar, marktsector 4,4 3,5 1,4 2,4
Loonkosten per eenheid product, marktsector 1,4 – 0,8 – 1,7 0,1

%

Arbeidsinkomensquote 78,9 78,7 77,2 76,7
Idem, marktsector 80,3 80,2 78,6 79,3

mld euro  
Huishoudens 2) 
Schulden 491 529 587 640
w.o. hypotheken 410 444 499 544
Vorderingen 1 248 1 337 1 491 1 591
w.o. spaargelden 183 198 211 222

aandelen 211 218 237 251
obligaties 44 45 47 47
voorzieningen pensioen- en          
levensverzekering 679 744 850 917

Vrije besparingen -3 -4 -8 -6

Niet financiële vennootschappen     
Exploitatieoverschot (netto) 63,6 66,6 72,8 80,2
Nettowinst voor belastingen 68,7 81,5 88,9 90,5
Nettowinst na belastingen 58,5 70,7 76,8 77,8

Financiële instellingen (excl. BFI's) 4) 
Exploitatieoverschot (netto) 12,6 12,8 15,5 11,6
Nettowinst voor belastingen 19,6 23,7 25,3 28,8
Nettowinst na belastingen 17,2 20,5 21,3 24,9

Saldo lopende rekening met het buitenland 29,2 42,2 35,9 40,9

in % van het bbp  

Inkomsten overheid 43,9 44,3 44,9 46,7
w.o. belastingen 23,1 23,1 24,4 24,8

premies wettelijke sociale verzekering 13,8 13,9 13,1 14,2
Uitgaven overheid 47,1 46,1 45,2 46,1
w.o. uitkeringen wettelijke sociale verzekering 15,4 15,4 15,0 16,2

uitkeringen sociale voorziening 3,3 3,2 3,2 3,7
Saldo overheid( EMU-definitie) -3,1 -1,7 -0,3 0,6
Overheidsschuld( EMU-definitie) 52,0 52,4 52,3 47,9

1) In 2002-2005 gecorrigeerd met de consumentenprijsindex (CPI). In 2006 met de  
 deflator van de consumptie door huishoudens. 
2) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens.   
3) Tussen haakjes staat het voor de wijzigingen in het zorgstelsel gecorrigeerde cijfer 
4) BFI's: Bijzondere financiële instellingen. 
 


