
 

 

 
 

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 
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 doordat nieuwe broninformatie beschikbaar 
komt. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de sectorrekeningen voor de 
verslagjaren 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig. 
 
2012 Definitief 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: -4,0 
Definitieve jaarraming: -3,9 
Toelichting bijstelling 
Het overheidstekort is 0,3 miljard hoger dan eerder geraamd. Omdat het bruto binnenlands 
product (BBP) meer opwaarts is bijgesteld, valt het EMU-saldo als percentage van het BBP 0,1 
procentpunt hoger uit dan in de nader voorlopige jaarraming. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Nader voorlopige jaarraming: 66,5 
Definitieve jaarraming: 66,1 
Toelichting bijstelling 
De EMU-schuld als percentage van het BBP is 0,4 procentpunten naar beneden bijgesteld ten 
opzichte van de vorige raming. Dit komt vooral door de opwaartse bijstelling van het BBP. De 
staatstsschuld is 0,3 miljard euro hoger dan in 2012 nader voorlopig. 

 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 540.868 
Definitieve jaarraming: 550.553 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 9,7 miljard omhoog bijgesteld. Dit komt vooral door een 
wijziging in het bruto binnenlands product (BBP) van 4,5 miljard. De productie is 11,0 miljard 
hoger dan in de Nader voorlopige raming, het intermediair verbruik 6,1 miljard hoger. Grote 
positieve bijstellingen in de toegevoegde waarde naar bedrijfstak vinden plaats bij de 
voedingsmiddelenindustrie, de groot- en detailhandel,  de IT-bedrijven, het onroerend goed en 
de zakelijke diensten (economisch advies, reclame, lease/verhuur en uitzendbureaus). De 
machine-industrie, de autohandel en de banken kennen juist een grote negatieve bijstelling van 
de toegevoegde waarde. Op het bankwezen na is voor al deze bedrijfstakken bij het definitieve 
jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de productiestatistieken. Het hogere BBP slaat volledig 
neer in het overig inkomen: de beloning van werknemers en de belastingen en subsidies zijn 
vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het nader voorlopige jaar. Het saldo uit het buitenland 
ontvangen primaire inkomens (vooral inkomen uit vermogen) is 5,4 miljard hoger dan eerder 
geraamd. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 72.696 
Definitieve jaarraming: 81.302 
  



 

 

 
 

Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 10,0 miljard hoger dan het nader voorlopige 
jaar. De consumptieve bestedingen zijn 1,4 miljard omhoog bijgesteld, vanwege het inzetten 
van nieuwe bronnen. Per saldo zijn de netto nationale besparingen 8,6 miljard hoger dan de 
vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 288.608 
Definitieve jaarraming: 287.217 
Toelichting bijstelling 
Het saldo inkomen uit vermogen (ontvangen dividenden, inkomen toegerekend aan 
polishouders door pensioenfondsen en verzekeraars) valt 3,2 miljard hoger uit dan de nader 
voorlopige raming. Het saldo sociale premies en uitkeringen ligt 3,6 miljard lager. Ontvangen 
beloning van werknemers is miljard 0,4 lager dan eerder geraamd. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 18.042 
Definitieve jaarraming: 18.856 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 0,8 miljard lager dan de nader 
voorlopige jaarraming. De helft van deze bijstelling wordt verklaard door een lagere 
toegevoegde waarde. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Nader voorlopige jaarraming: 127.156 
Definitieve jaarraming: 136.225 
Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 4,5 miljard hoger, voornamelijk 
door een opwaartse bijstelling (9,2 miljard) van de productie. Het saldo inkomen uit vermogen 
is 4,4 miljard hoger. Totaal is de netto winst van niet-financiële vennootschappen 9,1 miljard 
omhoog bijgesteld. 
 
2013 Nader voorlopig 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: -2,3 
Nader voorlopige jaarraming: -2,4 
Toelichting bijstelling 
Het overheidstekort is 0,9 miljard groter dan eerder geraamd. In percentage van het BBP is het 
EMU-saldo 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld dan in de voorlopige jaarraming. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Voorlopige jaarraming: 68,6 
Nader voorlopige jaarraming: 67,6 
Toelichting bijstelling 
De EMU-schuld als percentage van het BBP is 1 procentpunt naar beneden bijgesteld ten 
opzichte van de voorlopige jaarraming. Dit is een noemer-effect; het BBP is in de nieuwste 
raming veel hoger uitgevallen dan de staatsschuld opwaarts is bijgesteld. In absolute waarde 
viel de staatsschuld bijna 1 miljard euro hoger uit. 

 
  



 

 

 
 

Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 535.606 
Nader voorlopige jaarraming: 554.637 
Toelichting bijstelling 
Het netto nationaal inkomen is 19,0 miljard omhoog bijgesteld t.o.v. de voorlopige jaarraming. 
Dit komt vooral door een wijziging in het bruto binnenlands product (BBP) van 8,2 miljard. De 
bijstelling wordt veroorzaakt door het beschikbaar komen van nieuwe cijfers van met name de 
verzekeraars, de overheid, het gesubsidieerd onderwijs en de zorg. Vanuit de bestedingen 
bekeken zit ongeveer de helft van de bijstelling bij de overheidsconsumptie. Het hogere BBP 
slaat volledig neer in het overig inkomen. De beloning van werknemers en de belastingen en 
subsidies zijn weinig veranderd ten opzichte van het voorlopige jaar. Het saldo uit het 
buitenland ontvangen primaire inkomens (vooral inkomen uit vermogen) is 11,5 miljard hoger 
dan eerder geraamd. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 63.342 
Nader voorlopige jaarraming: 79.861 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 20,0 miljard hoger dan in het voorlopig jaar. De 
consumptieve bestedingen zijn 3,4 miljard omhoog bijgesteld, onder andere door het 
beschikbaar komen van nieuwe data over de consumptie van verzekeringsdiensten. Per saldo 
zijn de netto nationale besparingen 16,5 miljard hoger dan de vorige raming. 
 
Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 291.506 
Nader voorlopige jaarraming: 290.942 
Toelichting bijstelling 
Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is 0,6 miljard naar beneden bijgesteld. Dit 
komt vooral door wijzigingen in het saldo van ontvangen en betaalde sociale premies en 
uitkeringen; dit ligt 1,1 miljard lager dan de vorige raming, onder andere door het beschikbaar 
komen van nieuwe data over pensioenuitkeringen. Bijstellingen in het saldo inkomen uit 
vermogen (+0,2 miljard) en betaalde inkomstenbelasting (-0,2 miljard) dragen bij aan een 
positieve bijstelling van het beschikbaar inkomen. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 13.776 
Nader voorlopige jaarraming: 21.914 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 8,1 miljard hoger dan in de voorlopige 
jaarraming. Dit komt voornamelijk door 11,8 miljard hogere ontvangsten van inkomen uit 
vermogen; door het inzetten van bronnen is vooral bij banken, overige financiële intermediairs 
en pensioenfondsen het saldo inkomen uit vermogen 7,1 miljard omhoog bijgesteld. De 
toegevoegde waarde is 0,8 miljard hoger (productie ligt 1,0 miljard hoger) dan eerder geraamd. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Voorlopige jaarraming: 106.741 
Nader voorlopige jaarraming: 133.020 
  



 

 

 
 

Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 5,8 miljard hoger, voornamelijk 
door een opwaartse bijstelling (11,1 miljard) van de productie. Het saldo inkomen uit vermogen 
is 19,2 miljard hoger dan in de voorlopige jaarraming; er zijn nieuwe bronnen beschikbaar 
gekomen van de hoofdkantoren van niet-financiële instellingen. Totaal is de netto winst van 
niet-financiële vennootschappen 26,3 miljard omhoog bijgesteld. 
 
2014 Voorlopig 
 
EMU-saldo (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: -2,3 
Voorlopige jaarraming: -2,4 
Toelichting bijstelling 
Het overheidstekort is 0,6 miljard groter dan in de eerste jaarraming, door het beschikbaar 
komen van nieuwe broninformatie over onder andere wettelijke uitkeringen sociale 
verzekeringen in natura (AWBZ, ZVW). Als percentage van het BBP valt het EMU-saldo 0,1 
procentpunt lager uit dan eerder geraamd. 
 
EMU-schuld (% BBP voortschrijdend jaartotaal) 
Eerste jaarraming: 68,8 
Voorlopige jaarraming: 67,9 
Toelichting bijstelling 
In 2014 voorlopig is de EMU-schuld 450 miljard, dit is 0,9 miljard lager dan tijdens de eerste 
jaarraming. Deze neerwaartse bijstelling is voornamelijk het resultaat van aanpassingen in 2013 
(-1,0 miljard). Door de stijging van het BBP neemt de staatsschuld als percentage van het BBP af 
met 0,9 procentpunt. 

 
Netto nationaal inkomen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 553.252 
Voorlopige jaarraming: 561.214 
Toelichting bijstelling 
Netto nationaal inkomen is 8,0 miljard omhoog bijgesteld t.o.v. de eerste jaarraming. Het 
niveau van het bruto binnenlands product (BBP) is met 7,4 miljard euro opwaarts bijgesteld. Dit 
wordt volledig veroorzaakt door de bijstelling van 2013, toen het BBP met 8,2 miljard euro 
opwaarts werd bijgesteld. De waardeontwikkeling van het BBP is dus met 0,8 miljard euro 
neerwaarts bijgesteld, onder andere door een lagere prijs van de landbouwproducten en lagere 
waarden bij banken en bij de overheid. Positieve bijdragen aan de bijstelling van de 
waardeontwikkeling kwamen door een hogere btw als gevolg van nieuw beschikbare bronnen. 
De afschrijvingen vallen 0,7 miljard hoger uit dan de vorige raming. Het saldo uit het buitenland 
ontvangen primaire inkomens (vooral inkomen uit vermogen) is 1,3 miljard hoger dan eerder 
geraamd. 
 
Netto nationale besparingen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 75.747 
Voorlopige jaarraming: 80.593 
Toelichting bijstelling 
Het beschikbaar nationaal inkomen (netto) ligt 8,2 miljard hoger dan in de eerste jaarraming. De 
consumptieve bestedingen zijn 3,3 miljard omhoog bijgesteld, ongeveer evenveel als in 2013 
nader voorlopig t.o.v. 2013 voorlopig. Per saldo zijn de netto nationale besparingen 4,8 miljard 
hoger dan de vorige raming. 
 



 

 

 
 

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro) 
Eerste jaarraming: 296.517 
Voorlopige jaarraming: 298.680 
Toelichting bijstelling 
De ontvangen beloning van werknemers is 1,1 miljard omhoog bijgesteld. Het saldo inkomen uit 
vermogen (ontvangen dividenden, inkomen toegerekend aan polishouders door 
pensioenfondsen en verzekeraars) valt 1,7 miljard hoger uit. Produktgebonden belastingen en 
subsidies waren per saldo 0,3 miljard hoger dan de vorige raming. Totaal is het netto 
beschikbaar inkomen van huishoudens 2,2 miljard hoger dan in de eerste jaarraming. 
 
Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro) 
Eerste jaarraming: 16.561 
Voorlopige jaarraming: 21.107 
Toelichting bijstelling 
De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 4,5 miljard omhoog bijgesteld. De 
toegevoegde waarde is 0,3 miljard hoger (1,0 miljard meer geproduceerd). De belangrijkste 
reden voor de bijstelling is het saldo inkomen uit vermogen, dat is 4,0 miljard hoger dan in de 
eerdere raming. 
 
Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro) 
Eerste jaarraming: 114.860 
Voorlopige jaarraming: 121.437 
Toelichting bijstelling 
De toegevoegde waarde van niet-financiële vennootschappen is 5,8 miljard hoger, voornamelijk 
door een opwaartse bijstelling (11,5 miljard) van de productie. Afschrijvingen liggen 0,8 miljard 
hoger dan in de voorlopige jaarraming. Hiermee is het exploitatieoverschot 5,1 miljard hoger 
dan eerder geraamd. Het saldo inkomen uit vermogen is 0,8 miljard hoger dan in de vorige 
raming. Totaal is de netto winst van niet-financiële vennootschappen 6,6 miljard omhoog 
bijgesteld t.o.v. de eerste jaarraming. 
 

 


