
w
w

w
.. ..c

bs
.. ..n

l
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

CBS Persbericht PB11-025 pagina 1 van 3 

PB11-025
1 april 2011 

9.30 uur 

Persbericht
Huishoudens hadden in 2010 minder te besteden 
 
• Beschikbaar inkomen huishoudens 1,4 procent lager 
• Financieel vermogen huishoudens bijna terug op niveau vóór 

financiële crisis 
• Hypotheekopname huishoudens laagste sinds 1995 
• Bedrijfswinsten fors gestegen 
 
In 2010 hadden huishoudens minder te besteden dan in 2009. Na correctie 
voor inflatie kwam de daling van het beschikbaar inkomen uit op 1,4 procent. 
Desondanks waren de consumptieve bestedingen van huishoudens 0,4 
procent hoger. De afname van het beschikbaar inkomen komt onder meer 
door een sterke toename van de betaalde premies, vooral voor de 
zorgverzekeringen, en door de afname van de werkgelegenheid. 
 
Het financieel vermogen van huishoudens nam daarentegen toe met 85 
miljard euro. Hiermee is binnen twee jaar de klap van de financiële crisis 
grotendeels teniet gedaan. Ondanks dat huishoudens aandelen van de hand 
deden, was door het herstel op de financiële markten de waarde van hun 
aandelenpakket eind 2010 toch 13 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De 
beleggingsportefeuille die beheerd wordt door pensioenfondsen en 
levensverzekeraars werd vooral door gunstige koersontwikkelingen 85 miljard 
euro meer waard. Tegenover de gestegen vorderingen stond een stijging van 
de hypothecaire schuld van 19 miljard tot 658 miljard euro. Dit is echter de 
laagste stijging sinds 1995.  
 
De winst van niet-financiële bedrijven is in 2010 flink verbeterd. De nettowinst 
groeide met 29 miljard naar 109 miljard euro en is daarmee bijna terug op het 
niveau van 2008. De toename is voor een groot deel te danken aan de betere 
prestaties van de buitenlandse dochterondernemingen. Het resultaat behaald 
met binnenlandse productieactiviteiten – het netto-exploitatieoverschot – steeg 
met 8 miljard tot 83 miljard euro. Net als in 2009 losten de niet-financiële 
ondernemingen ook in 2010 leningen af. Per saldo werd er voor 14 miljard 
euro afgelost. Zij betaalden vooral hun langlopende leningen terug, 
kortlopende leningen werden per saldo juist afgesloten.  
 
Ook de winsten van banken gingen in 2010 omhoog. De Nederlandse banken 
boekten 10,1 miljard euro winst. In 2008 leden ze nog 5,4 miljard verlies, 
terwijl ze in 2009 slechts een magere winst van 1,2 miljard euro realiseerden. 
De hoge winst in 2010 komt onder andere doordat de door banken betaalde 
rente sterker daalde dan de door hen ontvangen rente. De betaalde rente nam 
af met 9 miljard euro, terwijl de ontvangen rente maar met 6,3 miljard euro 
daalde. Ook hebben buitenlandse dochterondernemingen van de banken na 
twee jaar van verliezen weer winst geboekt. 
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Ontwikkeling reëel beschikbaar inkomen huishoudens 
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Technische toelichting 

Sectorrekeningen 
De gegevens in dit persbericht zijn ontleend aan de nationale 
rekeningen, een samenhangend stelsel van gegevens dat een overzicht 
biedt van de economische ontwikkelingen in Nederland. In dit 
persbericht wordt ingegaan op de uitkomsten van een onderdeel van dit 
stelsel, de sectorrekeningen. Deze geven een gedetailleerd en 
samenhangend beeld van zowel de inkomensvorming en 
inkomens(her)verdeling, als van de financiering en vermogensvorming 
van de verschillende sectoren in de Nederlandse economie. De 
volgende sectoren worden daarbij onderscheiden: huishoudens, niet-
financiële vennootschappen, financiële instellingen, de overheid en het 
buitenland in relatie tot Nederland. 
 
De uitkomsten die in dit persbericht zijn opgenomen over het jaar 2010 
zijn samengesteld op basis van de raming voor de vier kwartalen. De 
cijfers hebben een voorlopig karakter. Medio juli 2010 komen 
verbeterde jaarcijfers beschikbaar. Ook daarna kunnen de cijfers nog 
worden aangepast conform de releasepolicy zoals beschreven in het 
persbericht Economische groei dat op 15 februari is uitgebracht. De 
gegevens over de economische groei en de bestedingen in 2010 zijn op 
24 maart gepubliceerd. De gegevens over banen zijn diezelfde dag 
bekend gemaakt in het persbericht Banen en lonen. De gegevens over 
EMU-saldo en EMU-schuld zijn op 31 maart via een persbericht 
gepubliceerd. 

Financieel vermogen van huishoudens 
Het financieel vermogen van huishoudens bestaat uit pensioen- en 
levensverzekeringsvoorzieningen (in beheer bij pensioenfondsen en 
levensverzekeraars), aandelen, obligaties en spaartegoeden, 
verminderd met schulden. Hierbij zij aangetekend dat de waarde van 
eigen woningen geen deel uit maakt van het financieel vermogen, maar 
dat hypothecaire schuld wel op het financieel vermogen in mindering is 
gebracht. 



CBS Persbericht PB11-025 pagina 3 van 3 

 
Kerngegevens van de Nederlandse economie  
 2006 2007 2008 2009 2010 

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

Huishoudens 1)

Reëel beschikbaar inkomen 3,9 2,7 -0,1 0,2 -1,4
Reële consumptieve bestedingen 2,9 1,8 1,1 -2,5 0,4

mld euro     

Inkomen zelfstandigen 22,1 22,9 22,7 21,4 20,9
Vrije besparingen -5,3 -3,2 -6,5 0,6 -4,1

Financiële vorderingen 1 574 1 647 1 454 1 623 1 731
w.o. aandelen 237 243 171 203 216

voorzieningen pensioen- en levensverzekering 906 953 827 948 1 032
Schulden 641 681 714 746 769
w.o. hypotheken 541 581 614 639 658

Financieel Vermogen 933 966 739 877 962

Niet-financiële vennootschappen  
Netto-exploitatieoverschot 82,8 91,2 94,3 75,1 83,2
Nettowinst voor belastingen 101,1 115,9 109,6 80,1 108,8

Financiële instellingen (excl. BFI's) 2) 
Netto-exploitatieoverschot 11,5 7,1 8,2 17,5 22,9
Nettowinst voor belastingen 35,4 30,2 13,7 12,8 21,3

Saldo lopende rekening met het buitenland 48,7 48,1 28,6 19,4 39,9

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

Nederland  
Bruto binnenlands product, volume 3,4 3,9 1,9 -3,9 1,8
Reëel netto nationaal inkomen 6,0 2,7 -2,3 -6,4 5,1

%

Arbeidsinkomensquote 75,8 75,4 75,6 79,8 77,9
Idem, marktsector 77,6 77,5 79,0 80,9 78,2

1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens. 
2) BFI's: Bijzondere financiële instellingen. 
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