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Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2010-2012 
 
Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen 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. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de 
sectorrekeningen voor verslagjaren 2010, 2011 en 2012 zoals gepubliceerd op 28 juni 
2013.   
 
Jaarcijfer 2010 
 
EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: -5,1% 
Definitieve raming, 28-6-2013: -5,1% 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
Zowel het EMU-saldo als het bruto binnenlands product zijn licht aangepast ten opzichte 
van de eerste raming maar dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de 
gepresenteerde ratio. 
 
EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 63,1% 
Definitieve raming, 28-6-2013: 63,4% 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
De schuld van de Overheid (genoteerd in nominale waarde) is niet bijgesteld. De 
bijstelling van het BBP zorgt voor een aanpassing van de gepresenteerde ratio.  
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 490.105 mln 
Definitieve raming, 28-6-2013: 488.062 mln 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
Het netto nationaal inkomen is iets meer dan twee miljard euro neerwaarts bijgesteld. Dit 
wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van het bruto binnenlands product. In de 
inkomenssfeer zijn de inkomens uit vermogen per saldo beperkt bijgesteld. Wel zorgt de 
inzet van de bijgestelde bron voor Bijzondere Financiële Instellingen voor een forse 
bijstelling van zowel de ontvangsten als betalingen. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 46.513 mln 
Definitieve raming, 28-6-2013: 44.177 mln 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
De bijstelling van het netto nationaal inkomen zorgt tevens voor een bijstelling van de 
netto nationale besparingen. De consumptieve bestedingen zijn slechts licht bijgesteld. 
De verschillende inkomensoverdrachten met het buitenland zijn niet gewijzigd. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 261.920 mln 
Definitieve raming, 28-6-2013: 262.280 mln 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
De bijstelling van het netto beschikbaar inkomen is het gevolg van een lager geschat 
intermediair verbruik, afname van het saldo inkomen uit vermogen en een lichte afname 
van de sociale premies. Deze bijstellingen compenseren elkaar waardoor de bijstelling 
per saldo maar beperkt is.  
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln 
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euro) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 105.412 mln 
Definitieve raming, 28-6-2013: 102.696 mln 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
De neerwaartse bijstelling van de output en intermediair verbruik zijn de belangrijkste 
verklaring voor de bijstelling van de netto winst voor belastingen van niet-financiële 
vennootschappen. De bijstellingen van de overige componenten zijn gering.  
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Nader voorlopige raming, 29-6-2012: 20.455 mln 
Definitieve raming, 28-6-2013: 20.249mln 
Toelichting bijstelling definitieve raming 
De geringe bijstelling wordt verklaard uit een geringe opwaartse bijstelling van de 
huuropbrengsten van beleggingsinstellingen en een lichte neerwaartse bijstelling van de 
renteontvangsten door overige financiële instellingen.  
 

Jaarcijfers 2011 
 
EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: -4,5% 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: -4,3% 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
De verbetering van de raming van het EMU-saldo is met name het gevolg van een 
neerwaartse bijstelling van de sociale uitkeringen in natura in het kader van de ABWZ, 
ZVW en WMO. Daarnaast zorgt nieuwe informatie toegevoegd over emissierechten, 
aardgasbaten, investeringen en inkomensoverdrachten voor kleine bijstellingen. De 
neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product heeft een opwaarts effect op 
de gepresenteerde ratio. 
 
EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 65,5% 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 65,7% 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
Nieuwe informatie over opgenomen leningen van gemeenten, instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. de overheid en het bijzonder onderwijs verhogen de EMU-schuld. 
Een hogere raming voor het bezit aan staatobligatie door provincies drukt de EMU-
schuld. De neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product een opwaarts effect 
op de gepresenteerde ratio. 
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 518.454 mln 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 512.020 mln 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
De bijstelling wordt deels veroorzaakt door een lagere raming van het 
bruto binnenlands product. Daarnaast zijn de stromen van het inkomen uit vermogen 
met het buitenland bijgesteld op basis van nieuwe informatie van zowel niet-financiële 
vennootschappen als overige financiële instellingen.  
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 70.020mln 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 63.841 mln 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
Het fors lager geraamde netto nationaal inkomen heeft een verlagend effect op de netto 
nationale besparingen. De kleine bijstelling van de verschillende inkomensoverdrachten 
met het buitenland heeft een positief effect, wat nog licht wordt versterkt door het effect 
van de lager ingeschatte consumptieve bestedingen. 
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Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 267.363mln 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 267.646mln 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
Doordat zowel de bijstelling van de werkelijke pensioenpremies als de 
pensioenuitkeringen neerwaarts is, en de overige bijstellingen zeer gering zijn, is het 
netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. De cijfers voor de IZWH zijn nagenoeg 
gelijk gebleven.  
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 114.909mln 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 114.017mln 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
De neerwaartse bijstelling van de output en intermediair verbruik zijn de belangrijkste 
verklaring voor de bijstelling van de netto winst voor belastingen van niet-financiële 
vennootschappen. De ontwikkeling van output en intermediair verbruik ten opzichte van 
voorgaand jaar zijn gelijk gebleven. De bijstellingen van de overige componenten zijn 
gering.  
 

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Voorlopige raming, 29-6-2012: 23.987mln 
Nader voorlopige raming, 28-6-2013: 22.630mln 
Toelichting bijstelling nader voorlopige raming 
Nieuwe informatie over de stromen van het inkomen uit vermogen van overige financiële 
instellingen met het buitenland zijn bijgesteld. Daarnaast is de betaalde rente opwaarts 
bijgesteld.  
 

Jaarcijfers 2012 
 
EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: -4,1% 
Voorlopige raming, 28-6-2013: -4,1% 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
Zowel het EMU-saldo als het bruto binnenlands product zijn licht aangepast ten opzichte 
van de eerste raming maar dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de 
gepresenteerde ratio. 
 
EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: 71,2% 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 71,3% 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
Nieuwe informatie over de schuldtitels van het rijk en de lichte neerwaartse bijstelling 
van het bruto binnenlands product hebben beiden beperkte invloed op de aanpassing van 
de ratio.  
 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: 518.588mln 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 515.949mln 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
De neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product en de opwaartse bijstelling 
van de afschrijvingen versterken elkaar waardoor het netto nationaal inkomen 
neerwaarts wordt bijgesteld.  
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
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Eerste jaarraming, 4-1-2013: 65.082mln 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 61.934mln 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
Door de bijstelling van het netto nationaal inkomen worden ook de netto nationale 
besparingen bijgesteld. Ook zijn de inkomensoverdrachten aan het buitenland opwaarts 
bijgesteld. Deze factoren samen zorgen voor de neerwaartse bijstelling van de netto 
nationale besparingen.  
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: 264.714mln 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 267.468mln 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
Nieuwe informatie over de ontvangen beloning door huishoudens zorgt voor een 
opwaartse bijstelling. Ook is een fout hersteld bij de verdeling van BTW naar sectoren. 
Onterecht was bij de eerste jaarraming voor huishoudens een negatief bedrag genoteerd. 
Dit is nu hersteld. Beiden factoren dragen bij aan de opwaartse bijstelling van het netto 
beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH.  
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln 
euro) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: 110.546mln 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 105.880mln 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
De neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product zorgt voor de bijstelling van 
de netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen.  
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Eerste jaarraming, 4-1-2013: 17.733mln 
Voorlopige raming, 28-6-2013: 18.389mln 
Toelichting bijstelling voorlopige raming 
De bijstelling van de netto winst voor belastingen van financiële instellingen zit met name 
in de bijstelling van de afschrijvingen. Daarnaast spelen bijstellingen op basis van nieuwe 
informatie over het inkomen uit vermogen en het intermediair verbruik een rol.  


