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Persbericht
Beschikbaar inkomen huishoudens verder 
gedaald 
 

• Beschikbaar inkomen huishoudens 0,4 procent lager dan in 2010 
• Kleinste stijging hypotheekschuld sinds 1995 
• Winst bedrijven gestegen 

 
Het beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vierde jaar op rij 
gedaald. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent. Hierbij is 
gecorrigeerd voor inflatie. De daling van het beschikbaar inkomen komt voor 
een belangrijk deel doordat de stijging van de looninkomsten van 1,8 procent 
achterbleef bij de inflatie van 2,3 procent. Ook de stijging van de zorg- en 
pensioenpremies verlaagden het beschikbaar inkomen. Mede door de 
inkomensdaling namen de consumptieve bestedingen van huishoudens af met 
1,1 procent.  
 
Het financieel vermogen van huishoudens steeg in 2011 met 52 miljard en 
kwam daarmee voor het eerst boven de 1 biljoen euro uit. Dit is inclusief de 
vermogens die beheerd worden door pensioenfondsen en 
levensverzekeraars. Door verkoop en koersverliezen hadden huishoudens 27 
miljard euro minder aan aandelen. De beleggingsportefeuille van 
pensioenfondsen en levensverzekeraars steeg daarentegen met 77 miljard. 
Tegenover de gestegen financiële vorderingen stond een verhoging van de 
hypothecaire schuld van 13 miljard tot 665 miljard euro. Dit is de kleinste 
toename sinds 1995, wat is toe te schrijven aan de stagnatie van de 
huizenmarkt. 
 
De nettowinst van niet-financiële vennootschappen nam in 2011 met 3,0 
miljard toe tot 113 miljard euro. Desondanks zijn de winsten van niet-financiële 
bedrijven nog niet terug op het niveau van voor het uitbreken van de 
kredietcrisis. De toename in 2011 is vooral te danken aan betere prestaties in 
het binnenland. Het resultaat behaald met binnenlandse productieactiviteiten 
steeg met 5,8 miljard tot 87 miljard euro. De winst behaald door buitenlandse 
dochterondernemingen nam echter af met 3,9 miljard tot 39 miljard euro.  
 
De nettowinst van financiële instellingen steeg in 2011 eveneens, met 4,7 
miljard euro. De winststijging komt bij financiële instellingen juist vooral 
doordat buitenlandse dochterondernemingen meer winst hebben gemaakt. 
Nederlandse banken (inclusief hun buitenlandse dochters) boekten 8,8 miljard 
euro winst, 0,4 miljard meer dan in 2010. De winst van verzekeraars en 
pensioenfondsen steeg eveneens met 0,4 miljard, naar 5,1 miljard euro. 
Andere financiële instellingen, zoals beleggingsinstellingen en financiële 
holdings, zagen hun winst met 3,8 miljard stijgen tot 11,0 miljard euro. 
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Beschikbaar inkomen huishoudens (gecorrigeerd voor inflatie) 
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Technische toelichting 

Financieel vermogen van huishoudens 
Het financieel vermogen van huishoudens bestaat uit aandelen, 
obligaties en spaartegoeden, pensioen- en 
levensverzekeringsvoorzieningen (in beheer bij pensioenfondsen en 
levensverzekeraars), 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. 
 
Nettowinst 
De definitie van nettowinst volgens de nationale rekeningen wijkt af van 
de gangbare bedrijfseconomische definities. Bij de nationale rekeningen 
zijn resultaten op financiële schuldtitels zoals herwaarderingen namelijk 
niet in de winst inbegrepen. 
 
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. 
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De uitkomsten die in dit persbericht zijn opgenomen over het jaar 2011 
zijn samengesteld op basis van de som van de ramingen voor de vier 
kwartalen van 2011. De ramingen van de eerste drie kwartalen zijn 
hierbij aangepast. Tegelijkertijd met dit persbericht worden de gegevens 
over EMU-saldo en EMU-schuld in een apart persbericht gepubliceerd. 
Alle cijfers hebben een voorlopig karakter. Eind juni 2012 komen 
verbeterde jaarcijfers beschikbaar over zowel 2011 als 2010 en 2009. 
De gegevens van de sectorrekeningen sluiten aan bij de bijgestelde 
uitkomsten over de economische groei en de bestedingen die op 27 
maart zijn gepubliceerd.  

Kerngegevens van de Nederlandse economie 
2007 2008 2009 2010* 2011*

Huishoudens 1) %-verandering t.o.v. een jaar eerder  
Reëel beschikbaar inkomen 2,7 -0,3 -0,8 -0,4 -0,4
Reële Consumptieve bestedingen 1,8 1,3 -2,6 0,4 -1,1

mld euro    
Inkomen zelfstandigen 23,0 23,1 21,8 21,2 19,6
Vrije besparingen -3,2 -7,4 -2,5 -4,6 -2,7

Financiële bezittingen 1647 1463 1636 1756 1828
w.o. aandelen 243 175 210 224 196

voorzieningen pensioen- en 
 levensverzekering  953 833 950 1044 1121
Schulden 681 719 755 781 801
w.o. hypotheken 581 614 636 653 665

Financieel Vermogen 966 744 880 975 1027

Niet-financiële vennootschappen  
Netto-exploitatieoverschot 91,2 93,5 75,2 80,9 86,7
Nettowinst voor belastingen 115,9 108,8 80,9 110,2 113,2

Financiële instellingen (excl. 
BFI's) 2) 
Netto-exploitatieoverschot 7,1 7,9 17,0 22,0 22,2
Nettowinst voor belastingen 30,2 11,7 11,2 20,2 24,9

Saldo lopende rekening met het 
buitenland 48,1 28,1 16,4 30,1 45,2

%-verandering t.o.v. een jaar eerder  
Nederland  
Bruto binnenlands product, volume 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,2
Reëel netto nationaal inkomen 2,7 -2,6 -5,7 3,4 3,5

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