
 

 

 
 

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 
Voorlopig 
 
Actualisering 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. 
Belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt door de revisie van de nationale rekeningen. 
Deze revisie behelst het doorvoeren van conceptuele wijzigingen, een herijking op bestaande 
bronnen (het aansluiten bij actuele niveau’s), het gebruiken van nieuwe bronnen, en het 
inzetten van nieuwe ramingsmethoden. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de 
sectorrekeningen voor de verslagjaren 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig. 
 
2011 Definitief 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: -4,3 
Definitieve jaarraming: -4,3 
Toelichting bijstelling 

Het EMU-saldo is niet bijgesteld. Het EMU-saldo na revisie is 2 miljard lager dan voor 
revisie. Als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) is het saldo grotendeels gelijk 

gebleven omdat het neerwaarts bijgestelde tekort wordt gecompenseerd door een opwaarts 
bijgesteld BBP. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: 65,7 
Definitieve jaarraming: 61,3 
Toelichting bijstelling 
De bijstelling in de EMU-schuld als percentage van het BBP wordt veroorzaakt door de revisie 
van het BBP; zonder deze aanpassing zou de EMU-schuld als percentage van het BBP gelijk zijn 
gebleven. 

 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 512.020 
Definitieve jaarraming: 547.619 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 35,6 miljard omhoog bijgesteld. Dit komt vooral door een 
wijziging in het bruto binnenlands product (BBP) van 43,9 miljard. Hiervan is ongeveer 17,5 
miljard het gevolg van conceptuele wijzigingen. De rest van de bijstelling in BBP komt door het 
inzetten van actuele en nieuwe bronnen, en het wijzigen van methoden. De afschrijvingen 
vallen 18,1 miljard hoger uit. Het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral 
inkomen uit vermogen) is 9,8 miljard hoger. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 63.841 
Definitieve jaarraming: 81.741 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 35,3 miljard hoger. De consumptieve 
bestedingen zijn 17,0 miljard omhoog bijgesteld vanwege een herijking op de bronnen. Per 
saldo zijn de netto nationale besparingen 17,9 miljard hoger dan de vorige raming. 
 
  



 

 

 
 

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 267.646 
Definitieve jaarraming: 286.457 
Toelichting bijstelling 
De ontvangen beloning van werknemers is 12,2 miljard omhoog bijgesteld door het inzetten van 
een nieuwe bron. Het saldo inkomen uit vermogen (ontvangen dividenden, inkomen 
toegerekend aan polishouders door pensioenfondsen en verzekeraars) valt 9,9 miljard hoger 
uit. Het saldo sociale premies en uitkeringen ligt 1,3 miljard lager. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 22.630 
Definitieve jaarraming: 23.867 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 1,2 miljard hoger dan eerder geraamd. 
Intermediaire verbruikskosten liggen 3,6 miljard lager, de betaalde lonen en sociale lasten van 
werknemers liggen 1,7 miljard hoger. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 114.017 
Definitieve jaarraming: 144.849 
Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 40,4 miljard hoger, 
voornamelijk door een opwaartse bijstelling (52,5 miljard) van de productie. Beloning van 
werknemers ligt na de revisie van de arbeidsrekeningen 15,8 miljard hoger, de afschrijvingen 
liggen 9,9 miljard hoger. Hiermee is het exploitatieoverschot 15,9 miljard hoger dan eerder 
geraamd. Het saldo inkomen uit vermogen is 14,3 miljard hoger. Totaal is de netto winst van 
niet-financiële vennootschappen 30,8 miljard omhoog bijgesteld. 
 
2012 Nader voorlopig 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: -4,1 
Nader voorlopige jaarraming: -4,0 
Toelichting bijstelling 
Als percentage van het BBP is het EMU-saldo 2012 door de revisie nauwelijks bijgesteld. Dit 
komt omdat zowel het tekort als het BBP stijgt. In absolute waarde neemt het overheidstekort 
met 1,4 miljard toe t.o.v. de voorlopige jaarraming. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: 71,3 
Nader voorlopige jaarraming: 66,5 
Toelichting bijstelling 
Ten opzichte van de voorlopige jaarraming is de EMU-schuld met 4,8 procentpunten neerwaarts 
bijgesteld. Deze bijstelling wordt grotendeels verklaard door de revisie van het BBP. Wanneer 
dit effect niet wordt meegenomen, daalt de staatsschuld nog maar met 0,2 procentpunt in 
vergelijking met de eerdere raming. 

 
  



 

 

 
 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 515.949 
Nader voorlopige jaarraming: 540.868 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 24,9 miljard omhoog bijgesteld. Dit komt vooral door een 
wijziging in het bruto binnenlands product (BBP) van 41,3 miljard. Hiervan is ongeveer 17,5 
miljard het gevolg van conceptuele wijzigingen. De rest van de bijstelling in BBP komt door het 
inzetten van actuele en nieuwe bronnen, en het wijzigen van methoden. De afschrijvingen 
vallen 18,6 miljard hoger uit. Het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral 
inkomen uit vermogen) is 2,2 miljard hoger. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 61.934 
Nader voorlopige jaarraming: 72.696 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 25,4 miljard hoger. De consumptieve 
bestedingen zijn 14,4 miljard omhoog bijgesteld vanwege een herijking op de bronnen. Per 
saldo zijn de netto nationale besparingen 10,8 miljard hoger dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 267.468 
Nader voorlopige jaarraming: 288.608 
Toelichting bijstelling 
De ontvangen beloning van werknemers is 14,9 miljard omhoog bijgesteld door het inzetten van 
een nieuwe bron. Het saldo inkomen uit vermogen (ontvangen dividenden, inkomen 
toegerekend aan polishouders door pensioenfondsen en verzekeraars) valt 10,2 miljard hoger 
uit. Het saldo sociale premies en uitkeringen ligt 1,4 miljard lager. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 18.389 
Nader voorlopige jaarraming: 18.042 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is nauwelijks bijgesteld. De toegevoegde 
waarde is 2,8 miljard hoger (intermediaire verbruikskosten liggen 4,8 miljard lager), de betaalde 
lonen en sociale lasten van werknemers liggen 1,7 miljard hoger. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 105.880 
Nader voorlopige jaarraming: 127.156 
Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 38,9 miljard hoger, 
voornamelijk door een opwaartse bijstelling (48,0 miljard) van de productie. Beloning van 
werknemers ligt na de revisie van de arbeidsrekeningen 17,2 miljard hoger, de afschrijvingen 
liggen 10,4 miljard hoger. Hiermee is het exploitatieoverschot 12,1 miljard hoger dan eerder 
geraamd. Het saldo inkomen uit vermogen (waaronder met name de winst door buitenlandse 
dochters) is 8,9 miljard hoger. Totaal is de netto winst van niet-financiële vennootschappen 21,3 
miljard omhoog bijgesteld. 
 
  



 

 

 
 

2013 Voorlopig 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: -2,5 
Voorlopige jaarraming: -2,3 
Toelichting bijstelling 
Als percentage van het BBP is het EMU-saldo 2013 ten opzichte van de eerste jaarraming 0,2 
procentpunten naar beneden bijgesteld. Dit komt bijna volledig door de revisie van het BBP. In 
absolute zin is het overheidstekort slechts 0,1 miljard hoger dan eerder geraamd. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: 73,5 
Voorlopige jaarraming: 68,6 
Toelichting bijstelling 
In vergelijking met 2013 voor revisie is de EMU-schuld als percentage van het BBP 5,0 
procentpunten neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling wordt grotendeels veroorzaakt door de 
aanpassing van het BBP. Wanneer dit revisie-effect niet wordt meegenomen, valt de 
overheidsschuld in de voorlopige jaarraming slechts 0,4 procentpunten lager uit dan in de 
eerste jaarraming. In absolute waarde is de staatsschuld met 2,4 miljard neerwaarts bijgesteld. 

 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 510.118 
Voorlopige jaarraming: 535.606 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 25,6 miljard omhoog bijgesteld. Dit komt vooral door een 
wijziging in het bruto binnenlands product (BBP) van 40,2 miljard. Hiervan is ongeveer 17,5 
miljard het gevolg van conceptuele wijzigingen. De rest van de bijstelling in BBP komt door het 
inzetten van actuele en nieuwe bronnen, en het wijzigen van methoden. De afschrijvingen 
vallen 18,8 miljard hoger uit. Het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral 
inkomen uit vermogen) is 4,1 miljard hoger. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 55.156 
Voorlopige jaarraming: 63.342 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 23,6 miljard hoger. De consumptieve 
bestedingen zijn 15,1 miljard omhoog bijgesteld vanwege een herijking op de bronnen. Per 
saldo zijn de netto nationale besparingen 8,2 miljard hoger dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Eerste jaarraming: 270.189 
Voorlopige jaarraming: 291.506 
Toelichting bijstelling 
De ontvangen beloning van werknemers is 15,2 miljard omhoog bijgesteld door het inzetten van 
een nieuwe bron. Het saldo inkomen uit vermogen (ontvangen dividenden, inkomen 
toegerekend aan polishouders door pensioenfondsen en verzekeraars) valt 14,3 miljard hoger 
uit. Het saldo sociale premies en uitkeringen ligt 4,1 miljard lager. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Eerste jaarraming: 16.124 
Voorlopige jaarraming: 13.776 



 

 

 
 

Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 2,3 miljard omlaag bijgesteld. De 
toegevoegde waarde is 1,0 miljard hoger (intermediaire verbruikskosten liggen 5,7 miljard 
lager), de betaalde lonen en sociale lasten van werknemers liggen 3,2 miljard hoger. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 105.288 
Voorlopige jaarraming: 106.741 
Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 37,0 miljard hoger, 
voornamelijk door een opwaartse bijstelling (50,2 miljard) van de productie. Beloning van 
werknemers ligt na de revisie van de arbeidsrekeningen 14,9 miljard hoger, de afschrijvingen 
liggen 10,4 miljard hoger. Hiermee is het exploitatieoverschot 11,0 miljard hoger dan eerder 
geraamd. Het saldo inkomen uit vermogen (waaronder met name de winst door buitenlandse 
dochters) is eveneens 11,0 miljard, maar dan lager dan eerder geraamd. Totaal is de netto winst 
van niet-financiële vennootschappen dus nauwelijks bijgesteld, en nog voor 0,5 miljard te 
verklaren door het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw. 
 

 


