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STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2013 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de 

Europese Unie 

 

(Voor de EER relevante tekst) 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank1, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

                                                 
1 PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3. 
2 Standpunt van het Europees Parlement van 13 maart 2013. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De beleidsvorming in de Unie en het toezicht op de economieën van de lidstaten en op de 

economische en monetaire unie (EMU) vereisen vergelijkbare, actuele en betrouwbare 

informatie over de structuur van de economie en de ontwikkeling van de economische 

situatie in iedere lidstaat of regio. 

(2) De Commissie moet een rol vervullen bij het toezicht op de economieën van de lidstaten 

en op de EMU en moet met name regelmatig aan de Raad verslag uitbrengen over de 

vooruitgang die ▌lidstaten hebben geboekt bij het nakomen van hun verplichtingen met 

betrekking tot de EMU. 
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(3) De burgers van de Unie hebben economische rekeningen nodig als basisinstrument voor 

de analyse van de economische situatie van een lidstaat of regio. Ter wille van de 

vergelijkbaarheid moeten die rekeningen worden opgesteld op basis van dezelfde, niet voor 

verschillende uitleg vatbare beginselen. De verstrekte informatie moet zo nauwkeurig, 

volledig en tijdig mogelijk zijn om maximale transparantie in alle sectoren te 

waarborgen. 

(4) De Commissie dient aggregaten van de nationale en regionale rekeningen te gebruiken 

voor administratieve doeleinden van de Unie en met name voor budgettaire berekeningen. 

(5) In 1970 werd een administratief document met als titel "Europees stelsel van economische 

rekeningen" (ESER) gepubliceerd, dat betrekking had op het door deze verordening 

bestreken gebied. Dit document was enkel en alleen door het Bureau voor de Statistiek van 

de Europese Gemeenschappen en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid opgesteld 

en was het resultaat van het werk dat gedurende verscheidene jaren door dit bureau in 

samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten was verricht ter 

uitwerking van een systeem van nationale rekeningen dat beantwoordde aan de behoeften 

van het economische en sociale beleid van de Europese Gemeenschappen. Het was de 

Gemeenschapsversie van het systeem van nationale rekeningen van de Verenigde Naties, 

dat tot dan toe in de Gemeenschappen was gebruikt. In 1979 werd een tweede editie van 

dat document gepubliceerd, waarin de oorspronkelijke tekst was bijgewerkt3. 

                                                 
3 Commissie (Eurostat): "Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESER)", 2e editie, Bureau voor 

de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1979 (Nederlandstalige versie van 1984). 
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(6) Bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees 

systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap4 is een systeem van 

nationale rekeningen opgezet teneinde te voldoen aan de eisen van het economische, 

sociale en regionale beleid van de Gemeenschap. Dat systeem was in grote lijnen 

consistent met het toen nieuwe stelsel van nationale rekeningen dat in februari 1993 door 

de Statistische Commissie van de Verenigde Naties was vastgesteld (het 1993 SNA) om 

ervoor te zorgen dat de resultaten in alle lidstaten van de Verenigde Naties internationaal 

vergelijkbaar zouden zijn. 

(7) Het 1993 SNA is bijgewerkt in de vorm van een nieuw systeem van nationale rekeningen 

(het 2008 SNA), dat in februari 2009 door de Statistische Commissie van de Verenigde 

Naties is vastgesteld, teneinde de nationale rekeningen beter af te stemmen op de nieuwe 

economische context, de vooruitgang op het gebied van methodologisch onderzoek en de 

behoeften van de gebruikers. 

(8) Teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in het SNA, moet het bij Verordening 

(EG) nr. 2223/96 vastgestelde Europese systeem van rekeningen (het ESR 95) worden 

herzien, zodat het herziene Europese systeem van rekeningen, zoals bij deze verordening 

wordt ingesteld, een aan de economische structuur van de lidstaten aangepaste versie van 

het 2008 SNA vormt en de gegevens van de Unie vergelijkbaar zijn met die van haar 

belangrijkste internationale partners. 

                                                 
4 PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. 



- 5 - 

(9) Voor het opstellen van milieu-economische rekeningen bij wijze van satellietrekeningen 

bij het herziene Europese systeem van rekeningen, is in Verordening (EU) nr. 691/2011 

van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2011 inzake Europese milieu-

economische rekeningen5 een gemeenschappelijk kader voor het verzamelen, 

samenstellen, toezenden en evalueren van Europese milieu-economische rekeningen 

vastgelegd. 

(10) Wat de sociale en de milieurekeningen betreft, moet ook ten volle rekening worden 

gehouden met de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 

van 20 augustus 2009 met als titel "Het bbp en verder - Meting van de vooruitgang in een 

veranderende wereld". Er is een noodzaak om op een krachtige wijze door te gaan met 

methodologische studies en gegevenstests, met name ten aanzien van vraagstukken die 

verband houden met "Het bbp en verder" en de Europa 2020-strategie, met het doel een 

meetmethode voor welzijn en vooruitgang te ontwikkelen waarbij meer elementen in 

aanmerking worden genomen, teneinde de bevordering van slimme, duurzame en 

inclusieve groei te ondersteunen. In dit verband dienen de vraagstukken inzake externe 

milieufactoren en sociale ongelijkheid te worden aangepakt. De kwestie van 

veranderingen in de productiviteit moet eveneens in aanmerking worden genomen. Dit 

moet het mogelijk maken gegevens die de bbp aggregaten aanvullen, zo spoedig mogelijk 

beschikbaar te maken. De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad in 

2013 een follow-up mededeling aangaande "Het bbp en verder" voorleggen als ook, in 

voorkomend geval, in 2014 wetgevingsvoorstellen. De gegevens over de nationale en 

regionale rekeningen moeten worden gezien als één middel voor het  verwezenlijken van 

deze doelstellingen. 

                                                 
5 PB L 192 van 22.7.11, blz. 1. 
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(11) Het gebruik van nieuwe, geautomatiseerde en realtimeverzamelingsmethoden moet 

worden onderzocht. 

(12) Het herziene Europese systeem van rekeningen, als ingesteld bij deze verordening, 

(ESR 2010) bevat een methodologie en een leveringsprogramma waarin de rekeningen en 

tabellen worden gespecificeerd die alle lidstaten binnen de voorgeschreven termijnen 

moeten indienen. De Commissie moet die rekeningen en tabellen op vaste tijdstippen ter 

beschikking van de gebruikers stellen, waar nodig volgens een vooraf bekendgemaakt 

tijdschema, met name met het oog op het toezicht op de economische convergentie en een 

goede coördinatie van het economische beleid van de lidstaten. 

(13) Een gebruikersvriendelijke aanpak voor het bekendmaken van gegevens moet worden 

gehanteerd, om zodoende  burgers van de Unie en andere belanghebbenden van 

toegankelijke en bruikbare informatie te voorzien. 

(14) Het ESR 2010 moet geleidelijk in de plaats van alle andere systemen komen als referentie-

kader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels, dat 

bestemd is voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten ten behoeve van de 

doelstellingen van de Unie en waarmee resultaten kunnen worden verkregen die van 

lidstaat tot lidstaat vergelijkbaar zijn. 
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(15) Krachtens Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)6 moet voor alle statistieken van de lidstaten 

die zij aan de Commissie toezenden en die naar territoriale eenheden dienen te worden 

ingedeeld, de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) worden 

gebruikt. Met het oog op de opstelling van vergelijkbare regionale statistieken moeten de 

territoriale eenheden daarom worden gedefinieerd overeenkomstig de NUTS. 

(16) Voor de doorgifte van gegevens, inclusief vertrouwelijke gegevens, door de lidstaten zijn 

de bepalingen van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek7 van toepassing. 

Dienovereenkomstig dient derhalve ookbij het nemen van maatregelen overeenkomstig 

de onderhavige verordening de bescherming van vertrouwelijke gegevens te worden 

gegarandeerd en moet erop worden toegezien dat de productie en verspreiding van 

Europese statistieken niet leidt tot onwettige openbaarmaking of gebruik voor andere 

dan statistische doeleinden. 

(17) Er is een taskforce opgericht die de behandeling van indirect gemeten diensten van 

financiële intermediairs (IGDFI) in de nationale rekeningen verder moet onderzoeken, 

onder meer een voor risico gecorrigeerde methode die risico uitsluit van de IGDFI-

berekeningen om de verwachte toekomstige kosten van gerealiseerde risico's weer te 

geven. Rekening houdend met de bevindingen van de taskforce kan het nodig zijn de 

methoden voor de berekening en de toerekening van IGDFI  door middel van een 

gedelegeerde handeling te wijzigen teneinde betere resultaten te verkrijgen. 

                                                 
6 PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1. 
7 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164. 
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(18) De uitgaven voor onderzoeks- en ontwikkelingswerk vormen een investering en moeten 

derhalve als bruto-investeringen in vaste activa worden geregistreerd. Het is echter nodig 

het formaat van de gegevens aangaande onderzoek en ontwikkeling, die als bruto-

investeringen in vaste activa moeten worden geregistreerd, door middel van een 

gedelegeerde handeling te specificeren wanneer in een test waarvoor aanvullende tabellen 

moeten worden ontwikkeld, wordt aangetoond dat de betrouwbaarheid en 

vergelijkbaarheid van de gegevens groot genoeg is. 

(19) Richtlijn 2011/85/EU van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de 

begrotingskaders van de lidstaten8 schrijft voor dat relevante informatie wordt 

bekendgemaakt over voorwaardelijke verplichtingen met potentieel grote gevolgen op de 

overheidsbegrotingen, met inbegrip van overheidsgaranties, oninbare leningen en uit de 

exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen met vermelding van de 

omvang ervan. Deze vereisten stellen een aanvullende bekendmaking verplicht naast de 

uit hoofde van deze verordening vereiste bekendmaking. 

                                                 
8 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41. 
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(20) In juni 2012 heeft de Commissie (Eurostat) een taskforce over de gevolgen van Richtlijn 

2011/85/EU voor de vergaring en verspreiding van begrotingsgegevens ingesteld, die 

zich heeft toegespitst op de uitvoering van de voorschriften betreffende de voor-

waardelijke verplichtingen en andere relevante informatie die kan wijzen op potentieel 

grote gevolgen voor de overheidsbegrotingen, met inbegrip van overheidsgaranties, uit 

de exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, publiek-private 

partnerschappen, oninbare leningen, en overheidsparticipatie in kapitaal van bedrijven. 

Een volledige uitvoering van het werk van deze taskforce zou bijdragen tot een 

deugdelijke analyse van de economische betrekkingen die ten grondslag liggen aan de 

contracten van publiek-private partnerschappen, met inbegrip van bouw-, 

beschikbaarheids- en vraagrisico's, als toepasselijk, en tot het opvangen van impliciete 

schulden van buiten de balans vallende publiek-private partnerschappen, en tegelijker-

tijd grotere transparantie en betrouwbare statistieken over schulden bevorderen.  

(21) Het bij Besluit 74/122/EEG van de Raad9 ingestelde Comité voor economische politiek 

(EPC) heeft werk verricht met betrekking tot duurzame pensioenen en 

pensioenhervormingen. Het is nodig om zowel op nationaal als op Europees niveau het 

werk van statistici enerzijds en het onder auspiciën van het EPC verrichte werk van 

experts aangaande  vergrijzende bevolkingen anderzijds nauw te coördineren wat betreft 

de macro-economische aannames en andere actuariële parameters, met het oog op 

samenhang en grensoverschrijdende vergelijkbaarheid van de resultaten alsmede 

efficiënte mededeling van de gegevens en informatie in verband met pensioenen aan de 

gebruikers en de belanghebbenden. Daarnaast moet worden verduidelijkt dat 

opgebouwde pensioenrechten in de sociale zekerheid op zich geen maatregel voor 

duurzame overheidsfinanciën uitmaken. 

(22) Gegevens en informatie over de voorwaardelijke verplichtingen van de lidstaten worden 

verstrekt in het kader van de werkzaamheden betreffende de procedure voor het 

multilaterale toezicht in het stabiliteits- en groeipact. Tegen juli 2018 moet de Commissie 

een verslag indienen waarin wordt beoordeeld of beschikbaarstelling van die gegevens in 

de context van het ESR 2010 nodig is. 

                                                 
9  Besluit 74/122/EEG van de Raad van 18 februari 1974 tot instelling van een Comité voor 

economische politiek (PB L 63 van 5.3.1974, blz. 21). 



- 10 - 

▌ 

(23) Het is belangrijk het belang te onderstrepen van regionale rekeningen van de lidstaten 

voor het regionale beleid, het economische beleid en het beleid inzake sociale cohesie 

van de Unie, als ook voor de analyse van economische onderlinge afhankelijkheid. 

Daarnaast wordt erkend dat het noodzakelijk is de transparantie van rekeningen op 

regionaal niveau, onder meer overheidsrekeningen, te vergroten. De Commissie 

(Eurostat) dient bijzondere aandacht te besteden aan de regionale begrotingsgegevens 

van lidstaten met autonome regio's of regeringen. 

(24) Teneinde bijlage A bij deze verordening te wijzigen om te zorgen voor een 

geharmoniseerde interpretatie en internationale vergelijkbaarheid ervan,  moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) ▌handelingen vast te 

stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passend overleg pleegt, onder meer met het Comité voor het Europees 

statistisch systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009. Het is krachtens 

artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5, VWEU bovendien van bijzonder belang dat de 

Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden, waar nodig, overleg pleegt met 

de Europese Centrale Bank op het gebied waarop deze bevoegd is. De Commissie moet 

bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdigeworden toegezonden 

aan het Europees Parlement en aan de Raad. 

(25) De meeste in het kader van het economisch bestuur van de Unie gebruikte statistische 

aggregaten, in het bijzonder de buitensporigtekortprocedure en de procedure bij macro-

economische onevenwichtigheden, worden bepaald onder verwijzing naar het ESR. 

Wanneer de Commissie uit hoofde van die procedures gegevens en verslagen verstrekt, 

dient zij passende informatie te geven over de gevolgen op de desbetreffende aggregaten 

van de wijzigingen in de methodologie van het ESR 2010 zoals middels gedelegeerde 

handelingen in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening zijn 

ingevoerd. 
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(26) De Commissie zal een beoordeling uitvoeren of de gegevens betreffende onderzoek en 

ontwikkeling zowel in lopende prijzen als in volume vóór eind mei 2013 een 

kwaliteitsniveau hebben bereikt dat voor de toepassing in nationale rekeningen volstaat, 

in nauwe samenwerking met de lidstaten, met als doel de betrouwbaarheid en 

vergelijkbaarheid te garanderen van de ESR-gegevens aangaande onderzoek en 

ontwikkeling. 

(27) Daar de tenuitvoerlegging van deze verordening ingrijpende aanpassingen van de nationale 

statistische systemen zal vergen, zal de Commissie de lidstaten afwijkingen toestaan. Met 

name in het programma voor de indiening van gegevens van de nationale rekeningen 

moet rekening worden gehouden met de ingrijpende politieke en statistische 

veranderingen die zich in enkele lidstaten gedurende de referentieperiode van het 

programma hebben voorgedaan. Deze door de Commissie toegestane afwijkingen 

moeten tijdelijk en voor herziening vatbaar zijn. De Commissie moet de betrokken 

lidstaten steunen in hun inspanningen om de vereiste aanpassingen aan hun statistische 

systemen te verwezenlijken zodat deze afwijkingen zo snel mogelijk kunnen worden 

beëindigd. 

(28) Het verkorten van de indieningstermijnen kan een aanzienlijke last en aanzienlijke 

kosten voor respondenten en nationale bureaus voor de statistiek in de Unie met zich 

meebrengen, met het risico dat er gegevens van minder goede kwaliteit worden 

geproduceerd. De voor- en nadelen moeten daarom worden afgewogen wanneer de 

termijnen voor de toezending van de gegevens worden vastgesteld. 
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(29) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, 

moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren10. 

(30) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een herzien 

Europees rekeningenstelsel, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie volgens het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen 

nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(31) Het Comité voor het Europees statistisch systeem is geraadpleegd. 

(32) Het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek dat is opgericht bij 

Besluit 2006/856/EG van de Raad van 13 november 2006 tot oprichting van een Comité 

voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek11 en het Comité bruto nationaal 

inkomen (BNI-comité) dat is opgericht bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van 

de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen 

tegen marktprijzen ("BNI-verordening")12, zijn geraadpleegd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

                                                 
10 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
11 PB L 332 van 30.11.2006, blz. 21. 
12 PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1. 
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Artikel 1 

Onderwerp 

1. Bij deze verordening wordt het Europees rekeningenstelsel 2010 ("het ESR 2010" of "het 

ESR") vastgesteld. 

2. Het ESR 2010 voorziet in: 

a) methoden (bijlage A) betreffende de gemeenschappelijke normen, definities, 

classificaties en registratieregels die moeten worden gebruikt voor de opstelling van 

statistische rekeningen en tabellen op vergelijkbare grondslagen ten behoeve van de 

Unie, en van de resultaten die worden voorgeschreven uit hoofde van artikel 3; 

b) een programma (bijlage B) waarin de termijnen zijn vastgesteld waarbinnen de 

lidstaten de volgens de onder a) bedoelde methoden op te stellen rekeningen en 

tabellen bij de Commissie (Eurostat) moeten indienen. 

3. Onverminderd de artikelen 5 en 10 is deze verordening van toepassing op alle 

wetgevingshandelingen van de Unie waarin naar het ESR of naar de definities daarvan 

wordt verwezen. 

4. Deze verordening verplicht de lidstaten er niet toe om ook voor hun eigen behoeften de 

rekeningen overeenkomstig het ESR 2010 op te stellen. 
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Artikel 2 

Methodes 

1. De onder a) van artikel 1, lid 2, bedoelde methoden van het ESR 2010 zijn opgenomen in 

bijlage A. 

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 gedelegeerde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot wijzigingen in de methoden van het ESR 2010 teneinde de 

inhoud nader te bepalen en te verbeteren met als doel om de geharmoniseerde 

interpretatie of de internationale vergelijkbaarheid ervan zeker te stellen, op voorwaarde 

dat hierdoor de onderliggende concepten zelf niet worden gewijzigd, er voor producenten 

binnen het Europees statistisch systeem geen extra middelen voor de uitvoering nodig 

zijn, en de toepassing ervan niet leidt tot een wijziging in de eigen middelen. 

3. Bij twijfel over de correcte toepassing van de registratieregels van het ESR 2010 verzoekt 

de betrokken lidstaat de Commissie (Eurostat) om verduidelijking. De Commissie 

(Eurostat) behandelt het verzoek onverwijld en stelt de betrokken lidstaat en alle andere 

lidstaten onverwijld in kennis van haar advies over de gevraagde verduidelijking. 
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4. De lidstaten voeren de berekening en de toerekening van indirect gemeten diensten van 

financiële intermediairs (IGDFI) in de nationale rekeningen uit volgens de in bijlage A 

beschreven methoden. De Commissie is bevoegd  vóór … overeenkomstig artikel 7 

gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een herziene methode voor de 

berekening en de toerekening van IGDFI. Bij het uitoefenen van haar bevoegdheid 

krachtens dit lid ziet de Commissie erop toe dat dergelijke gedelegeerde handelingen 

niet leiden tot aanzienlijke administratieve lastenverzwaring voor de lidstaten of de 

respondenten. 

5. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden door de lidstaten als bruto-

investeringen in vaste activa geregistreerd. De Commissie is bevoegd ▌gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 7 aan te nemen ter waarborging van de 

betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de ESR 2010-gegevens van de lidstaten over 

onderzoek en ontwikkeling. Bij het uitoefenen van haar bevoegdheid krachtens dit lid 

ziet de Commissie erop toe dat dergelijke gedelegeerde handelingen niet leiden tot 

aanzienlijke administratieve lastenverzwaring voor de lidstaten of de respondenten. 

                                                 
  PB: gelieve datum: twee maanden na de inwerkingtreding van deze verordening in te vullen. 
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Artikel 3 

Indiening van de gegevens bij de Commissie 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) de in bijlage B opgenomen rekeningen 

en tabellen binnen de daarin voor iedere tabel voorgeschreven termijn. 

▌ 

2. De lidstaten dienen de bij deze verordening voorgeschreven gegevens en metagegevens bij 

de Commissie ▌in overeenkomstig een gespecificeerde uitwisselingsstandaard en andere 

praktische regelingen. 

 De gegevens worden in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending 

bij de Commissie ingediend of geüpload ▌. De uitwisselingsstandaard en andere 

praktische regelingen voor de toezending van gegevens worden door de Commissie 

vastgelegd middels uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 8, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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Artikel 4 

Kwaliteitsbeoordeling 

1. Voor de toepassing van deze verordening zijn de kwaliteitscriteria van artikel 12, lid 1, 

van Verordening (EG) nr. 223/2009 van toepassing op de overeenkomstig artikel 3 van 

deze verordening in te dienen gegevens. 

2. De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) een verslag in over de kwaliteit van de 

overeenkomstig artikel 3 in te dienen gegevens. 

3. Bij de toepassing van de in lid 1 bedoelde kwaliteitscriteria op de onder deze verordening 

vallende gegevens worden de modaliteiten, de structuur, de periodiciteit en de evaluatie-

indicatoren van de kwaliteitsverslagen door de Commissie vastgesteld middels 

uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 8, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

4. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens. 
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Artikel 5 

Datum van toepassing en van eerste indiening van de gegevens 

1. Het ESR 2010 wordt voor het eerst toegepast op de overeenkomstig bijlage B opgestelde 

gegevens die met ingang van 1 september 2014 moeten worden ingediend. 

2. De gegevens worden bij de Commissie (Eurostat) ingediend binnen de in bijlage B 

vermelde termijnen. 

3. In overeenstemming met lid 1 zenden de lidstaten de Commissie (Eurostat) tot aan de 

eerste indiening van gegevens volgens het ESR 2010 de rekeningen en tabellen volgens 

het ESR 95 toe. 

4. Onverminderd artikel 19 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 

22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom betreffende het 

stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen13 controleren de 

Commissie en de betrokken lidstaat of deze verordening correct wordt toegepast en leggen 

zij de resultaten van deze controle voor aan het in artikel 8, lid 1, van deze verordening 

genoemde comité. 

                                                 
13 PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1. 
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Artikel 6 

Afwijkingen 

1. In zoverre voor de toepassing van deze verordening grote aanpassingen van een nationaal 

statistisch systeem nodig zijn, verleent de Commissie de lidstaten tijdelijke afwijkingen 

van de toepassing ervan middels uitvoeringshandelingen. Deze afwijkingen verstrijken 

uiterlijk op 1 januari 2020. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 8, 

lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De Commissie staat een afwijking krachtens lid 1 slechts toe voor een periode die 

toereikend is om de lidstaat in staat te stellen zijn statistische systeem aan te passen. Het 

aandeel van de betrokken lidstaat in het bbp van de Unie of de eurozone mag op zich 

geen motief zijn voor het toestaan van een afwijking. Waar passend, helpt de Commissie 

de lidstaten in kwestie bij hun inspanningen om de vereiste aanpassingen aan hun 

statistische systeem te verwezenlijken. 

3. Voor de in de leden 1 en 2 uiteengezette doeleinden, dient de betrokken lidstaat uiterlijk 

… een met redenen omkleed verzoek in bij de Commissie. 

 Na raadpleging van het Comité voor het Europees statistisch systeem  brengt de 

Commissie uiterlijk op 1 juli 2018 aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de toepassing van de toegestane afwijkingen, teneinde na te gaan of zij nog steeds 

gerechtvaardigd zijn.

                                                 
  PB: gelieve datum: drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening in te vullen. 
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Artikel 7 

Uitoefening van de delegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden. 

2. De in artikel 2, leden 2 en 5 ▌ bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast 

te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang 

van …. De in artikel 2, lid 4 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van twee maanden met 

ingang van …**. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de 

termijn van vijf ▌jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van 

elke termijn tegen deze verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, leden 2, 4 en 5 ▌ bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. 

Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde 

bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat 

de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. ▌ 

                                                 
  PB: gelieve datum van de inwerkingtreding van deze verordening in te voegen. 
**  PB: gelieve datum van de inwerkingtreding van deze verordening in te voegen. 
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4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig artikel 2, leden 2, 4 en 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van 

drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de 

Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement 

als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn hebben medegedeeld 

daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd. 

▌ 

Artikel 8 

Comité 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch systeem 

ingesteld bij Verordening (EG) nr. 223/2009. Dat comité is een comité in de zin van 

Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

toepassing. 

▌ 
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Artikel 9 

Samenwerking met andere comités 

1. Voor alle aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van het Comité voor 

monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek, dat is opgericht bij Besluit 

2006/856/EU, vraagt de Commissie dat comité om advies overeenkomstig artikel 2 van 

dat besluit. 

2. De Commissie verstrekt het Comité bruto nationaal inkomen ("BNI-comité"), dat is 

opgericht bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, alle informatie betreffende de 

tenuitvoerlegging van deze verordening die het nodig heeft voor de uitvoering van de 

taken van het BNI-comité. 

Artikel 10 

Overgangsbepalingen 

1. Ten behoeve van de begroting en de eigen middelen blijft het geldende Europese systeem 

van rekeningen als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1287/2003 en de daarmee samenhangende wetgevingshandelingen, met name 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 en Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 

van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de 

inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde14, het ESR 95 

zolang Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel 

van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen15 . 

                                                 
14 PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9. 
15  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17. 
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2. Voor de vaststelling van de eigen middelen uit de btw mogen de lidstaten, zolang Besluit 

2007/436/EG, Euratom van kracht is, in afwijking van lid 1 ook op het ESR 2010 

gebaseerde gegevens gebruiken wanneer de benodigde gedetailleerde ESR 95-gegevens 

niet beschikbaar zijn. 

Artikel 11 

Rapportage over impliciete verplichtingen 

Tegen 2014 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een rapport voor met de 

bestaande informatie over publiek-private partnerschappen en andere impliciete (waaronder ook 

voorwaardelijke) verplichtingen die buiten de overheidssfeer zijn aangegaan. 

Tegen 2018 legt de Commissie voorts aan het Europees Parlement en aan de Raad een rapport 

voor waarin wordt geëvalueerd in hoeverre de publicatie door de Commissie (Eurostat) van de 

informatie over verplichtingen representatief is voor alle impliciete (inclusief voorwaardelijke) 

verplichtingen die buiten de overheidssfeer zijn aangegaan. 
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Artikel 12 

Herziening 

Uiterlijk op 1 juli 2018 en daarna om de vijf jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad een rapport voor over de toepassing van deze verordening. 

In het verslag wordt onder meer het volgende beoordeeld: 

a) de kwaliteit van gegevens over nationale en regionale rekeningen; 

b) de doeltreffendheid van deze verordening en het op ESR 2010 toegepaste toezichtsproces; 

en 

c) de vooruitgang wat betreft gegevens aangaande voorwaardelijke verplichtingen en de 

beschikbaarheid van ESR 2010-gegevens. 
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Artikel 13 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

Gedaan te ...,  

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE A 

 

INHOUD 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE KENMERKEN EN GRONDBEGINSELEN 

HOOFDSTUK 2 EENHEDEN EN INDELING VAN EENHEDEN 

HOOFDSTUK 3 TRANSACTIES IN PRODUCTEN EN  

HOOFDSTUK 4 VERDELINGSTRANSACTIES 

HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE TRANSACTIES 

HOOFDSTUK 6 OVERIGE STROMEN 

HOOFDSTUK 7 BALANSEN 

HOOFDSTUK 8 HET REKENINGENSTELSEL 

HOOFDSTUK 9 DE AANBOD- EN GEBRUIKTABELLEN EN HET INPUT-

OUTPUTSYSTEEM 

HOOFDSTUK 10 HET METEN VAN PRIJS- EN VOLUMEMUTATIES 

HOOFDSTUK 11 BEVOLKING EN INPUT VAN ARBEID 

HOOFDSTUK 12 NATIONALE KWARTAALREKENINGEN 

HOOFDSTUK 13 REGIONALE REKENINGEN 

HOOFDSTUK 14 INDIRECT GEMETEN DIENSTEN VAN FINANCIËLE INTERMEDIAIRS 

(IGDFI) 

HOOFDSTUK 15 CONTRACTEN, LEASES EN VERGUNNINGEN 

HOOFDSTUK 16 VERZEKERINGEN 

HOOFDSTUK 17 SOCIALE VERZEKERING EN PENSIOENEN 

HOOFDSTUK 18 BUITENLANDREKENINGEN 

HOOFDSTUK 19 EUROPESE REKENINGEN 

HOOFDSTUK 20 OVERHEIDSREKENINGEN 

HOOFDSTUK 21 VERBANDEN TUSSEN BEDRIJFSBOEKHOUDINGEN EN NATIONALE 

REKENINGEN, EN HET METEN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEITEN  
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HOOFDSTUK 22 SATELLIETREKENINGEN 

HOOFDSTUK 23 CLASSIFICATIES 

HOOFDSTUK 24 DE REKENINGEN 

(De tekst van de bijlage wordt vanwege zijn lengte hier niet weergegeven. Voor deze tekst, zie het 

voorstel van de Commissie COM(2010)0774, dat als volgt wordt gewijzigd: 

 

Bijlage A – hoofdstuk 1 – punt 1.18 – onder d) – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. de analyse van de onderlinge 

afhankelijkheid van de economieën van de 

EU; 

2. de analyse van de onderlinge 

afhankelijkheid van de economieën van de 

EU, waarbij rekening wordt gehouden 

met de lidstaten en hun regio's; 

 

Bijlage A – hoofdstuk 2 – punt 2.21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.21 Een holding die alleen de activa van 

dochterondernemingen bezit, is een 

voorbeeld van een financiële instelling 

binnen concernverband. Andere eenheden 

die ook als financiële instelling binnen 

concernverband worden behandeld, zijn 

eenheden met de kenmerken van ESD's 

zoals hierboven beschreven, met inbegrip 

van beleggings- en pensioenfondsen en 

eenheden die worden gebruikt voor het in 

bezit hebben en beheren van het vermogen 

van particulieren of families, het in bezit 

hebben van activa voor securitisatie of het 

uitgeven van schuldbewijzen namens 

verbonden ondernemingen (een dergelijke 

onderneming kan een doorstroomlichaam 

worden genoemd). 

2.21 Een holding die alleen de activa van 

dochterondernemingen bezit, is een 

voorbeeld van een financiële instelling 

binnen concernverband. Voorbeelden van 

andere eenheden die ook als financiële 

instelling binnen concernverband worden 

behandeld, zijn eenheden met de 

kenmerken van SPE's zoals hierboven 

beschreven, met inbegrip van beleggings- 

en pensioenfondsen en eenheden die 

worden gebruikt voor het in bezit hebben 

en beheren van het vermogen van 

particulieren of families, het uitgeven van 

schuldbewijzen namens verbonden 

ondernemingen (een dergelijke 

onderneming kan een doorstroomlichaam 

worden genoemd) en het uitvoeren van 

andere financiële taken. 

 

Bijlage A – hoofdstuk 2 – punt 2.75 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.75 Definitie: De subsector deposito-

instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) 

bestaat uit alle financiële instellingen en 

quasivennootschappen, m.u.v. die welke in 

de subsectoren centrale bank en GMF's 

worden ingedeeld, die zich hoofdzakelijk 

2.75 Definitie: de subsector deposito-

instellingen m.u.v. de centrale bank (S.122) 

bestaat uit alle financiële instellingen en 

quasivennootschappen, m.u.v. die welke in 

de subsectoren centrale bank en GMF's 

worden ingedeeld, die zich hoofdzakelijk 
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bezighouden met financiële intermediatie 

en waarvan de activiteiten erin bestaan 

deposito's van institutionele eenheden in 

ontvangst te nemen en voor eigen rekening 

leningen toe te kennen en/of beleggingen 

in effecten te verrichten. 

bezighouden met financiële intermediatie 

en waarvan de activiteiten erin bestaan 

deposito's en/of daarmee vergelijkbare 

financiële titels van andere institutionele 

eenheden, en derhalve niet alleen van 

MFI's, in ontvangst te nemen en voor 

eigen rekening leningen toe te kennen 

en/of beleggingen in effecten te verrichten. 

 

Bijlage A – hoofdstuk 5 – punt 5.108 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.108 Het is van essentieel belang dat 

wordt vastgesteld of de bij de securitisatie 

van activa betrokken financiële instelling 

haar portefeuille actief beheert door de 

uitgifte van schuldbewijzen en het dragen 

van risico, en niet louter optreedt als trust 

die slechts passief activa beheert of 

schuldbewijzen aanhoudt. Wanneer de 

financiële instelling de juridische eigenaar 

van een activaportefeuille is, 

schuldbewijzen uitgeeft die een belang in 

die portefeuille vertegenwoordigen, over 

een volledige boekhouding beschikt en 

markt- en kredietrisico's draagt, treedt zij 

op als een financiële intermediair die bij de 

overige financiële intermediairs is 

ingedeeld. Financiële instellingen die bij 

de securitisatie van activa betrokken zijn, 

ook wel financiële vehikels genoemd, 

dragen gewoonlijk niet het markt- of 

kredietrisico, omdat elke aan deze risico's 

toe te schrijven wijziging in de waarde van 

de aangehouden activa volledig wordt 

gecompenseerd door een vermindering 

van de hoofdsom en/of rente die aan de 

houders van de door de activa gedekte 

effecten ("asset-backed securities", ABS) 

moet worden betaald. Ook dringen 

ratingbureaus erop aan dat 

securitisatievennootschappen volledig 

bestand zijn tegen insolventie. Financiële 

instellingen die zich met de securitisatie 

van activa bezighouden, worden 

onderscheiden van eenheden die uitsluitend 

worden opgericht om bepaalde 

portefeuilles financiële activa en passiva 

aan te houden. Deze eenheden worden 

gecombineerd met hun moederbedrijf als 

zij in hetzelfde land als het moederbedrijf 

5.108 Het is van essentieel belang dat, in 

het bijzonder, wordt vastgesteld of de bij 

de securitisatie van activa betrokken 

financiële instelling haar portefeuille actief 

beheert door de uitgifte van 

schuldbewijzen en niet louter optreedt als 

trust die slechts passief activa beheert of 

schuldbewijzen aanhoudt. Indien de 

financiële instelling de juridische eigenaar 

van een activaportefeuille is, 

schuldbewijzen uitgeeft die een belang in 

die portefeuille vertegenwoordigen en over 

een volledige boekhouding beschikt, treedt 

zij op als een financiële intermediair die bij 

de overige financiële intermediairs is 

geclassificeerd. Financiële instellingen die 

zich met de securitisatie van activa 

bezighouden, worden onderscheiden van 

eenheden die uitsluitend worden opgericht 

om bepaalde portefeuilles financiële activa 

en passiva aan te houden. Deze 

laatstgenoemde eenheden worden 

gecombineerd met hun 

moederonderneming als zij in hetzelfde 

land als de moederonderneming zijn 

gevestigd. Als zij niet-ingezeten eenheden 

zijn, worden zij echter als afzonderlijke 

institutionele eenheden behandeld en als 

financiële instellingen binnen 

concernverband geclassificeerd. 
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zijn gevestigd. Als zij niet-ingezeten 

eenheden zijn, worden zij echter als 

afzonderlijke institutionele eenheden 

behandeld en als financiële instellingen 

binnen concernverband geclassificeerd. 

 

). 
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BIJLAGE B 

 

Overzicht van de tabellen  

 

Tabel nr. Onderwerp 

Termijn + 

maanden 

(indien 

aangegeven: 

dagen)(1) 

Bestreken 

periode(2) 

1 Belangrijkste aggregaten – driemaandelijks 2 ▌ 
Vanaf 

1995Q1 

1 Belangrijkste aggregaten – jaarlijks 2 ▌/9 
Vanaf 

1995 

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid – jaarlijks 3/9 
Vanaf 

1995 

3 Tabellen per bedrijfstak – jaarlijks  9/21 
Vanaf 

1995 

5 Consumptieve bestedingen van de huishoudens naar functie – jaarlijks 9 
Vanaf 

1995 

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) – jaarlijks 9 
Vanaf 

1995 

7 Financiële balansen – jaarlijks 9 
Vanaf 

1995 

8 Niet-financiële rekeningen per sector – jaarlijks 9 
Vanaf 

1995 

801 Niet-financiële rekeningen per sector – driemaandelijks 85 dagen(4)(5)(6)  
Vanaf 

1999Q1 

9 

Gedetailleerde ontvangsten aan belastingen en sociale premies naar aard van de 

belasting of sociale premie en naar ontvangende subsector, inclusief de lijst van 

belastingen en sociale premies volgens de nationale classificatie – jaarlijks 

9 
Vanaf 

1995 

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS niveau 2 – jaarlijks 12(3)/24 
Vanaf 

2000  ▌ 

11 Uitgaven van de overheid naar functie – jaarlijks  12 
Vanaf 

1995 ▌ 

12 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS niveau 3 – jaarlijks  24 
Vanaf 

2000 

13 Rekeningen van de huishoudens per regio, NUTS niveau 2 – jaarlijks 24 
Vanaf 

2000 

15 
Aanbodtabel tegen basisprijzen, inclusief de overgang naar aankoopprijzen – 

jaarlijks  
36 

Vanaf 

2010 

16 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen – jaarlijks 36 Vanaf 

2010 

17 Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen – vijfjaarlijks 36 Vanaf 

2010 
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20 Vaste activa naar bedrijfstak en aard van de activa – jaarlijks  24 Vanaf 

2000 

22 Investeringen in vaste activa (bruto) naar bedrijfstak en aard van de activa – 

jaarlijks  

24 Vanaf 

1995 

26 Balansen voor niet-financiële activa – jaarlijks  24 
Vanaf 

1995 

27 Financiële rekeningen van de overheid – driemaandelijks 85 dagen(4)(5) Vanaf 

1999Q1 

28 Overheidsschuld ("Maastrichtschuld") van de overheid - driemaandelijks  3 
Vanaf 

2000Q1 

29 Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering - driejaarlijks  24 
Vanaf 

2012 

t = referentieperiode (jaar of kwartaal). 

(1) In alle gevallen worden de variabelen uiterlijk op de dag waarop zij door de nationale autoriteit worden 

bekendgemaakt, bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Wanneer reeds bij Commissie (Eurostat) ingediende 

gegevens worden herzien, worden deze herziene gegevens uiterlijk op de  dag waarop zij door de nationale 

autoriteit worden bekendgemaakt, bij Eurostat ingediend. 

(2) Geldt voor de volledige tabel, met uitzondering van geselecteerde posten (zie de tabel). 

(3) Geldt voor geselecteerde posten (zie de tabel). 

(4) De uiterste termijn van 85 dagen geldt voor lidstaten die de euro als munt hebben. Voor lidstaten die de euro 

niet als munt hebben, is de uiterste termijn voor de indiening van gegevens 3 maanden.  

Voorlopige cijfers die voor het verstrijken van de uiterste termijn van 85 dagen door individuele lidstaten zijn 

ingediend met de vermelding dat ze op nationaal niveau"niet-bekendgemaakt" zijn, dienen niet op Europees 

niveau te worden bekendgemaakt. De overeenkomstige definitieve cijfers worden door de desbetreffende 

lidstaten ingediend voor het verstrijken van de uiterste termijn van drie maanden. Voor seizoensinvloeden 

gecorrigeerde cijfers en kettingindexcijfers volume kunnen binnen een termijn van 85 dagen op vrijwillige 

basis worden ingediend.  

Voor lidstaten die na de inwerkingtreding van deze verordening toetreden tot de economische en monetaire 

unie, geldt een uiterste termijn voor indiening van de gegevens van 85 dagen te rekenen vanaf de datum van 

toetreding van de lidstaat. 

 

(5) Indien een lidstaat binnen 85 dagen een volledige gegevensset indient, is het niet nodig  gegevens binnen de 

termijn van 3 maanden in te dienen. 

 

(6) Voor lidstaten waarvan het bbp in lopende prijzen minder dan 1% van het overeenkomstige totaal bbp voor de 

Unie bedraagt, is de indiening van gegevens alleen voor bepaalde posten  verplicht (zie tabel 801).  

▌ 
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Tabel 1 – Belangrijkste aggregaten – kwartaal-(1) en jaarcijfers 

 

Code Variabelen ▌ Indeling(2) 
Lopende  

prijzen 

Prijzen 

voorgaand jaar 

en kettingindex-

cijfers volume(10)  

Bruto toegevoegde waarde en bruto binnenlands product 

B.1g 1. Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen A*10 x x 

D.21 2. a) Productgebonden belastingen(3)  x x 

D.31 b) Productgebonden subsidies(3)  x x 

B.1*g 3. Bruto binnenlands product tegen marktprijzen  x x 

Bestedingen van het bruto binnenlands product 

P.3 4. Totaal consumptieve bestedingen  x x 

P.3 
5. a) Consumptieve bestedingen van huishoudens (binnenlands 

begrip) 

Duurzaam-

heid(4) 
x x 

P.3 
b) Consumptieve bestedingen van huishoudens (nationaal 

begrip) 
 x x 

P.3 6. Consumptieve bestedingen van IZW’s t.b.v. huishoudens  x x 

P.3 7. Consumptieve bestedingen van de overheid  x x 

P.31 a) Individuele consumptieve bestedingen  x x 

P.32 b) Collectieve consumptieve bestedingen  x x 

P.4 8. Werkelijke consumptie   x x 

P.41 a) Werkelijke individuele consumptie  x x 

P.5 9. Bruto-investeringen  x x 

P.51g a) Bruto-investeringen in vaste activa AN_F6(5) x x 

P.52 b) Veranderingen in voorraden   x x(6) 

P.53 c) Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden   x x(6) 

P.6 10. Uitvoer van goederen (fob) en diensten  x x 

P.61 a) Goederen  x x 

P.62 b) Diensten  x x 
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 Uitvoer van goederen (fob) en diensten naar S.2I - lidstaten 

die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank 

en andere instellingen en organen van de eurozone (7) 

 x x 

 

S.xx (S.21 - S.2I) lidstaten die de euro niet als 

munt hebben en instellingen en organen van de 

Europese Unie (met uitzondering van de 

Europese Centrale Bank en andere instellingen 

en organen van de eurozone) (7) 

 x x 

 
 Uitvoer van goederen (fob) en diensten naar niet-

lidstaten en internationale organisaties die geen 

ingezetenen in de Europese Unie  zijn (S.22)(7) 

 x x 

P.7 11. Invoer van goederen (fob) en diensten   x x 

P.71 a) Goederen  x x 

P.72 b) Diensten  x x 

 
 Invoer van goederen (fob) en diensten uit S.2I - lidstaten 

die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank 

en andere instellingen en organen van de eurozone (7) 

 x x 

 

 Invoer van goederen (fob) en diensten uit S.xx 

(S.21 - S.2I) lidstaten die de euro niet als munt 

hebben en instellingen en organen van de 

Europese Unie (met uitzondering van de Europese 

Centrale Bank en andere instellingen en organen 

van de eurozone) (7) 

 x x 

 
Invoer van goederen (fob) en diensten uit niet-

lidstaten en internationale organisaties die geen 

ingezetenen in de Europese Unie zijn (S.22)(7) 

 x x 

B.11 12. Saldo goederen- en dienstentransacties van het buitenland  x x(6)  

 

Exploitatieoverschot (bruto) en gemengd inkomen (bruto), belastingen op productie en invoer, subsidies  

 

B.2g+B.3g 13. Exploitatieoverschot (bruto) en gemengd inkomen (bruto)  x  

D.2 14. Belastingen op productie en invoer  x  

D.3 15. Subsidies  x  

 

▌ 
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Bevolking, werkzame personen, beloning van werknemers 

 

 16. Bevolking en werkzame personen    

POP a) Totaal bevolking (1000)    

EMP 

b) Werkzame personen in binnenlandse productie-

eenheden (1000 personen, 1000 gewerkte uren, 1000 

banen(8)) en ingezeten werkzame personen (1000) 

A*10(9)   

ESE c) Zelfstandigen  A*10(9)   

EEM d) Werknemers  A*10(9)   

D.1 
17. Beloning van werknemers in binnenlandse productie-

eenheden en beloning van ingezeten werknemers 
A*10 x  

D.11 a) Lonen A*10 x  

D.12 b) Sociale premies t.l.v. werkgevers A*10 x  

 

(1) Kwartaalgegevens moeten worden ingediend in een niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde vorm alsook in 

een voor seizoensinvloeden gecorrigeerde vorm (met inbegrip van, waar passend, aanpassingen voor het 

aantal werkdagen). Voor seizoensinvloeden gecorrigeerde kwartaalgegevens in prijzen van het voorgaande 

jaar hoeven niet te worden ingediend. Het indienen van kwartaalgegevens die alleen voor het aantal 

werkdagen zijn gecorrigeerd, geschiedt vrijwillig. 

 

(2) Indien geen indeling is aangegeven: totale economie. 

 

(3) Uitsplitsing tussen belastingen en subsidies voor kwartaalrekeningen op vrijwillige basis. 

 

(4) Indeling naar duurzaamheid voor jaarrekeningen: duurzame goederen, semiduurzame goederen, niet-duurzame 

goederen, diensten. 

 

Indeling naar duurzaamheid voor kwartaalrekeningen: duurzame goederen en andere. 

 

(5) AN_F6: indeling van vaste activa: 

 

AN.111  Woningen 

 

AN.112 Overige bouwwerken 

 

AN.113+ AN.114  Vervoermiddelen, machines en apparatuur + wapensystemen 

 

 AN.1131 Vervoermiddelen 

 

 AN.1132 ICT-apparatuur*  

 

 AN.1139+AN.114  overige machines en apparatuur + wapensystemen* 

 

AN.115 In cultuur gebrachte biologische hulpbronnen 

 

AN.117 Intellectuele eigendommen 

 

* Op vrijwillige basis 

 

(6) Alleen in prijzen van het voorgaande jaar. 
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(7) In- en uitvoer worden als volgt uitgesplitst:  

 

a) S.2I lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere instellingen en 

organen van de eurozone;  

 

b) S.xx (S.21 - S.2I) lidstaten die de euro niet als munt hebben en instellingen en organen van de 

Europese Unie (met uitzondering van de Europese Centrale Bank en andere instellingen en organen 

van de eurozone) 

 

c) S.22 niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetene van de Europese Unie zijn, 

waarbij in aanmerking wordt genomen dat: 

 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de 

referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling');  

 

 gegevens voor de referentieperioden vanaf 2012 moeten op verplichte basis worden ingediend in 

lopende prijzen, prijzen van het voorgaande jaar en kettingindexcijfers volume; 

 

 gegevens voor de referentieperioden 2008-2011 verplicht worden ingediend in lopende prijzen, en 

op vrijwillige basis in prijzen van het voorgaande jaar en kettingindexcijfers volume. 

 

 gegevens voor de referentieperioden 1999-2007 op vrijwillige basis in lopende prijzen worden 

ingediend. 

 

(8) Op vrijwillige basis. 

 

(9) A*10 uitsluitend voor totaal werkzame personen, zelfstandigen, en werknemers in ingezeten productie-

eenheden. 

 

(10) Voor het referentiejaar 1995 hoeven geen jaar- en kwartaalgegevens in prijzen van het voorgaande jaar te 

worden verstrekt. 
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Tabel 2 – Belangrijkste aggregaten van de overheid 

 

Code Transactie Sectoren en subsectoren*(1)(2) 

P.1 Output 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.11+P.12 - Marktoutput en output voor eigen finaal gebruik 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.13 - Niet-marktoutput 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.131  Betalingen voor niet-marktoutput 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.132  Overige niet-marktoutput 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.11+P.12+P.13

1 

Marktoutput, output voor eigen finaal gebruik en betalingen voor 

niet-marktoutput 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2 Intermediair verbruik 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.1g Toegevoegde waarde (bruto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51c Verbruik van vaste activa 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.1n Toegevoegde waarde (netto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.1p Beloning van werknemers, betaald 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.29p Niet-productgebonden belastingen op productie, betaald  
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.39r Niet-productgebonden subsidies op productie, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.2n Exploitatieoverschot (netto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.2r Belastingen op productie en invoer, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.21r Productgebonden belastingen, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.211r Btw, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.29r Niet-productgebonden subsidies op productie, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.4r Inkomen uit vermogen, ontvangen(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.41r Rente, ontvangen(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.42r+D.43r+D.

44r+D.45r 
Overig inkomen uit vermogen, ontvangen(1) 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.3p Subsidies, betaald 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.31p Productgebonden subsidies, betaald 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.39p  Niet-productgebonden subsidies op productie, ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p Inkomen uit vermogen, betaald(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1311 
 waarvan: betaald aan de subsector centrale overheid 

(S.1311)(1)(4) 
S.1312, S.1313, S.1314 

D.4p_S.1312 
 waarvan: betaald aan de subsector deelstaatoverheid 

(S.1312)(1)(4) 
S.1311, S.1313, S.1314 

D.4p_S.1313 
 waarvan: betaald aan de subsector lagere overheid 

(S.1313)(1)(4) 
S.1311, S.1312, S.1314 

D.4p_S.1314 
 waarvan: betaald aan de subsector socialezekerheidsfondsen 

(S.1314)(1)(4) 
S.1311, S.1312, S.1313 

D. 41 p - Rente, betaald(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.42p+D.43p+ 

D.44p+D.45p 
- Overig inkomen uit vermogen, betaald(1) 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.5n Saldo primaire inkomens (netto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.5r Belastingen op inkomen, vermogen enz., ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.61r Sociale premies (netto), ontvangen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.611r - waarvan: werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.613r - waarvan: werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7r Overige inkomensoverdrachten, ontvangen(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.5p Belastingen op inkomen, vermogen enz., betaald 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.62p 
Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura), 

betaald 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.632p 
Sociale overdrachten in natura – aangekochte marktproducten, 

betaald 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.62p+D.632p 

Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) en 

sociale overdrachten in natura – aangekochte marktproducten, 

betaald 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p Overige inkomensoverdrachten, betaald(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1311 
 waarvan: betaald aan de subsector centrale overheid 

(S.1311)(1)(4) 
S.1312, S.1313, S.1314 

D.7p_S.1312 
 waarvan: betaald aan de subsector deelstaatoverheid 

(S.1312)(1)(4) 
S.1311, S.1313, S.1314 

D.7p_S.1313 
 waarvan: betaald aan de subsector lagere overheid 

(S.1313)(1)(4) 
S.1311, S.1312, S.1314 

D.7p_S.1314 
 waarvan: betaald aan de subsector socialezekerheidsfondsen 

(S.1314)(1)(4) 
S.1311, S.1312, S.1313 

B.6n Beschikbaar inkomen (netto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.3 Consumptieve bestedingen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.31 - Individuele consumptieve bestedingen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.32 - Collectieve consumptieve bestedingen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.8 Correctie voor mutaties in pensioenrechten 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.8g Besparingen (bruto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.8n Besparingen (netto) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9r Kapitaaloverdrachten, ontvangen(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.91r - Vermogensheffingen, ontvangen(1) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.92r+D.99r 
- Overige kapitaaloverdrachten en investeringsbijdragen, 

ontvangen(1)(2) 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p Kapitaaloverdrachten, betaald(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.9p_S.1311 
 waarvan: betaald aan de subsector centrale overheid 

(S.1311) (1) (2)(4) 
S.1312, S.1313, S.1314 

D.9p_S.1312 
 waarvan: betaald aan de subsector deelstaatoverheid 

(S.1312) (1) (2)(4) 
S.1311, S.1313, S.1314 

D.9p_S.1313 
 waarvan: betaald aan de subsector lagere overheid (S.1313) 
(1) (2)(4) 

S.1311, S.1312, S.1314 

D.9p_S.1314 
 waarvan: betaald aan de subsector socialezekerheidsfondsen 

(S.1314)(1)(2)(4) 
S.1311, S.1312, S.1313 

D.92p - Investeringsbijdragen, betaald  
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Bruto-investeringen 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51g - Bruto-investeringen in vaste activa 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.52+P.53 
- Veranderingen in voorraden en saldo aan- en verkopen van 

kostbaarheden 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

NP 
Saldo aan- en verkopen van niet-financiële niet-geproduceerde 

activa 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

OP5ANP 
Bruto-investeringen en saldo aan- en verkopen van niet-

financiële niet-geproduceerde activa 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

TE Totaal uitgaven 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

TR Totaal inkomsten 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.995 

Kapitaaloverdrachten van de overheid aan de desbetreffende 

sectoren wegens belastingen en sociale premies die zijn geheven, 

maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd(1)(2)(3) 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

PTC Totaal betaalde belastingkorting(5)(6)(7) 
S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

TC 
- waarvan: betaalde belastingkorting waarmee de verplichting van 

de belastingbetaler wordt overschreden(5)(6)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

▌   

 
* Sectoren en subsectoren: 

S.13 Overheid. Subsectoren: 

 - S.13 Overheid 

 - S.1311 Centrale overheid 

 - S.1312 Deelstaatoverheid 

 - S.1313 Lagere overheid 

 - S.1314 Socialezekerheidsfondsen 
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(1) Gegevens voor de subsectoren moeten binnen elke subsector worden geconsolideerd, maar niet tussen 

subsectoren. De gegevens voor sector S.13 zijn gelijk aan de som van de gegevens voor de subsectoren, met 

uitzondering van de posten D.4, D.7 en D.9 (en de subposten daarvan), die tussen de subsectoren moeten 

worden geconsolideerd (met informatie over transactiepartners).  

(2) D.995 moet worden afgetrokken van D.99r. In D.9p mogen geen bedragen voor D.995 worden opgenomen. 

(3) De uitsplitsing naar ontvangende subsector is vrijwillig. 

(4) Als voor andere posten dan D.4, D.7 of D.9 en subposten aanzienlijke betalingen tussen subsectoren 

plaatsvinden, moeten deze in de voetnoten voor de afzender worden gespecificeerd. 

(5) Een belastingkorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de belasting die anders door het 

begunstigde huishouden of de begunstigde onderneming verschuldigd zou zijn. Bij een betaalde 

belastingkorting wordt elk bedrag dat hoger is dan de belastingsom (die anders verschuldigd zou zijn) aan de 

begunstigde uitbetaald. Het totale bedrag aan betaalde belastingkorting moet als overheidsuitgaven worden 

geregistreerd ("Totaal betaalde belastingkorting", PTC). Voorts wordt het bedrag van de 

"overdrachtscomponent" (TC) vermeld, d.i. het  bedrag waarmee de belastingkorting de door de 

belastingbetaler verschuldigde belasting overschrijdt en dat  aan de belastingbetaler wordt betaald. 

(6) Gegevens voor subsectoren die op vrijwillige basis worden ingediend. 

(7) Gegevens voor referentiejaren vóór 2012 kunnen op vrijwillige basis worden ingediend. Verstrekking voor 

referentiejaren met ingang van 2012 is verplicht. 
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Tabel 3 - Tabellen per bedrijfstak 

Code Variabelen Indeling (1) ▌(3) 
Lopende 

prijzen 

Prijzen 

voorgaand 

jaar en 

ketting-

indexcijfers 

volume(2) 

Output     

P.1 1. Output tegen basisprijzen per bedrijfstak 
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

P.2 
2. Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen per 

bedrijfstak 

▌A*21/▌ 

A*64 
x  

B.1g 
3. Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen per 

bedrijfstak 

▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

P.51c 4. Verbruik van vaste activa per bedrijfstak  
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

B.2n+B.3n 
5. Exploitatieoverschot (netto) en gemengd inkomen 

(netto) 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.29-D.39 

6. Saldo van niet-productgebonden belastingen op 

productie en niet-productgebonden subsidies op 

productie 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

Investeringen     

P.5 7. Bruto-investeringen  ▌ x x 

P.51g  a) Bruto-investeringen in vaste activa per bedrijfstak 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Indeling naar vaste activa AN_F6 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 (A*64(5)) 

x x 

P.52  b) Veranderingen in voorraden per bedrijfstak 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53  c) Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden   x x(6) 

Werkzame personen en beloning van werknemers     

EMP 
8. Werkzame personen per bedrijfstak (1000 personen, 

1000 gewerkte uren(4), 1000 banen(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

ESE 
 a) zelfstandigen per bedrijfstak (1000 personen, 1000 

gewerkte uren(4), 1000 banen(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

EEM 
b) werknemers per bedrijfstak (1000 personen, 1000 

gewerkte uren(4), 1000 banen(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

D.1 9. Beloning van werknemers per bedrijfstak  
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.11  a) Lonen per bedrijfstak A*21/ A*64 x  
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AN_F6: Indeling vaste activa: 

 AN.111 Woningen 

 AN.112 Overige bouwwerken 

 AN.113+ AN.114  Vervoermiddelen, machines en apparatuur + wapensystemen 

 AN.1131 Vervoermiddelen 

 AN.1132 ICT-apparatuur* ** ▌ 

 AN.1139+AN.114  overige machines en apparatuur + wapensystemen* ** 

 AN.115 In cultuur gebrachte biologische hulpbronnen 

 AN.117 Intellectuele eigendommen** 

 * Op vrijwillige basis 

 ** Alleen totale economie. 

(1) Indeling naar bedrijfstak volgens de NACE-classificatie. Het eerste niveau van de indeling is van toepassing op 

de indiening op t+9 maanden. Het tweede niveau van de indeling is van toepassing op de indiening op t+21 

maanden. Indien geen indeling is aangegeven: totale economie. 

(2) Voor het referentiejaar 1995 hoeven geen gegevens in prijzen van het voorgaande jaar te worden verstrekt. 

(3) Voor de indeling A*64 is de indiening van gegevens voor de "waarvan-post" "huurwaarde van door de eigenaar 

bewoonde woningen" (post 44 "Exploitatie van en handel in onroerend goed") alleen verplicht voor de variabelen 

P.1, P.2, B.1g. 

(4) Het indienen van gegevens voor onder NACE-indeling A*64 gewerkte uren geschiedt op vrijwillige basis. 

(5) Op vrijwillige basis. 

(6) Alleen in prijzen van het voorgaande jaar. 
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Tabel 5 – Consumptieve bestedingen van de huishoudens 
 

Code Variabelen Indeling 
Lopende 

prijzen 

Prijzen 

voorgaand 

jaar en 

ketting-

indexcijfers 

volume(2) 

P.3 
1. Consumptieve bestedingen van de huishoudens 

naar functie 

Coicop-

groepen(1) x x 

P.3 
2. Consumptieve bestedingen van ingezeten en niet-

ingezeten huishoudens in het economisch gebied 
 x x 

P.33 
3. Consumptieve bestedingen van ingezeten 

huishoudens in het buitenland 
 x x 

P.34 
4. Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten 

huishoudens in het economisch gebied 
 x x 

P.3 

5. Consumptieve bestedingen van ingezeten 

huishoudens in het economisch gebied en in het 

buitenland 

 x x 

 

(1) Voor COICOP- groepen 12.2 "Prostitutie" en 12.7 "Overige diensten, niet elders ingedeeld" moeten de 

gegevens worden ingediend als een totaalbedrag.  

(2) Voor het referentiejaar 1995 hoeven geen gegevens in prijzen van het voorgaande jaar te worden verstrekt. 
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Tabel 6 – Financiële rekeningen per sector 

(Transacties, rekening voor overige volumemutaties en herwaarderingsrekening – 

geconsolideerd en niet-geconsolideerd – en informatie over transactiepartners*) 

 

  

Totale  

econo

mie 

Niet-finan-

ciële 

vennoot-

schappen, 

inclusief 

subsectoren 
(1) 

Financiële 

instel-

lingen, 

inclusief 

sub-

sectoren (2) 

Overheid, 

inclusief 

sub-

sectoren(3) 

Huis-

houdens en 

instel-

lingen 

zonder 

winst-

oogmerk 

t.b.v. huis-

houdens (4) 

Buitenland, 

inclusief 

sub-

sectoren(5) 

Transacties/overige 

volumemutaties 

(**)/nominale 

herwaardering van 

financiële instrumenten 

(**) 

ESR S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Financiële activa F.A x x x x x x 

Monetair goud en bijzondere 

trekkingsrechten (SDR's) 
F.1 x x x x x x 

 Monetair goud F.11 x x x x x x 

 Bijzondere 

trekkingsrechten 

(SDR's) 

F.12 x x x x x x 

Chartaal geld en deposito’s F.2 x x x x x x 

 Chartaal geld F.21 x x x x x x 

 Girale deposito’s F.22 x x x x x x 

 Overige deposito’s F.29 x x x x x x 

Schuldbewijzen F.3 x x x x x x 

 Kortlopende leningen F.31 x x x x x x 

 Langlopende leningen F.32 x x x x x x 

Leningen F.4 x x x x x x 

 Kortlopende leningen F.41 x x x x x x 

 Langlopende leningen F.42 x x x x x x 
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Deelnemingen en aandelen 

of rechten van deelneming 

in beleggingsfondsen 

F.5 x x x x x x 

 Deelnemingen F.51 x x x x x x 

 Beursgenoteerde 

aandelen 
F.511 x x x x x x 

 Niet-beursgenoteerde 

aandelen 
F.512 x x x x x x 

 Overige deelnemingen F.519 x x x x x x 

 Aandelen of rechten van 

deelneming in 

beleggingsfondsen 

F.52 x x x x x x 

 Aandelen of rechten van 

deelneming in geld-

marktfondsen (6) 

F.521 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

m.u.v. geldmarkt-

fondsen (6) 

F.522 x x x x x x 

Verzekerings-, pensioen- 

en standaard-

garantieregelingen 

F.6 x x x x x x 

 Technische 

voorzieningen 

schadeverzekering 

F.61 x x x x x x 

 Levensverzekerings- 

en lijfrenterechten 
F.62 x x x x x x 

 Pensioenrechten, 

aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders 

en rechten op niet-

pensioenuitkeringen  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

 

x x x x x x 

 Pensioenrechten(6) F.63 x x x x x x 

 Aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders(6) 

F.64 x x x x x x 

 Rechten op niet-

pensioenuitkeringen(6) 
F.65 x x x x x x 

 Voorzieningen voor 

claims in het kader 

van 

standaardgaranties 

F.66 x x x x x x 
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Financiële derivaten en 

aandelenopties voor 

werknemers 

F.7 x x x x x x 

 Financiële derivaten(6) F.71 x x x x x x 

 Aandelenopties voor 

werknemers(6) 
F.72 x x x x x x 

Overige vorderingen F.8 x x x x x x 

 Handelskredieten en 

voorschotten 
F.81 x x x x x x 

 Overige 

transitorische posten 

(vorderingen) 

F.89 x x x x x x 

Passiva F.L x x x x x x 

Monetair goud en 

bijzondere 

trekkingsrechten (SDR's) 

F.1 x x x x x x 

 Monetair goud F.11 x x x x x x 

 Bijzondere 

trekkingsrechten 

(SDR's) 

F.12 x x x x x x 

Chartaal geld en 

deposito’s 
F.2 x x x x x x 

 Chartaal geld F.21 x x x x x x 

 Girale deposito’s F.22 x x x x x x 

 Overige deposito’s F.29 x x x x x x 

Schuldbewijzen F.3 x x x x x x 

 Kortlopende leningen F.31 x x x x x x 

 Langlopende leningen F.32 x x x x x x 

Leningen F.4 x x x x x x 

 Kortlopende leningen F.41 x x x x x x 

 Langlopende leningen F.42 x x x x x x 
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Deelnemingen en 

aandelen of rechten van 

deelneming in 

beleggingsfondsen 

F.5 x x x x x x 

 Deelnemingen F.51 x x x x x x 

 Beursgenoteerde 

aandelen 
F.511 x x x x x x 

 Niet-beursgenoteerde 

aandelen 
F.512 x x x x x x 

 Overige 

deelnemingen 
F.519 x x x x x x 

Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

F.52 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

geldmarktfondsen (6) 

F.521 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

m.u.v. geldmarkt-

fondsen (6) 

F.522 x x x x x x 

Verzekerings-, pensioen- 

en standaard-

garantieregelingen 

F.6 x x x x x x 

 Technische 

voorzieningen 

schadeverzekering 

F.61 x x x x x x 

 Levensverzekerings- 

en lijfrenterechten 
F.62 x x x x x x 

 Pensioenrechten, 

aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders 

en rechten op niet-

pensioenuitkeringen  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

x x x x x x 

 Pensioenrechten(6) F.63 x x x x x x 

 Aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders(6) 

F.64 x x x x x x 

 Rechten op niet-

pensioenuitkeringen(6) 
F.65 x x x x x x 

 Voorzieningen voor 

claims in het kader 

van 

standaardgaranties 

F.66 x x x x x x 
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Financiële derivaten en 

aandelenopties voor 

werknemers 

F.7 x x x x x x 

 Financiële derivaten(6) F.71 x x x x x x 

 Aandelenopties voor 

werknemers(6) 
F.72 x x x x x x 

Overige schulden F.8 x x x x x x 

 Handelskredieten en 

voorschotten 
F.81 x x x x x x 

 Overige transitorische 

posten (schulden) 
F.89 x x x x x x 

Mutaties in financiële 

activa(7) 
F.A x x x x x x 

Mutaties in financiële 

passiva(7) 
F.L x x x x x x 

Saldo financiële 

transacties(7) 
 x x x x x x 

 

* Verstrekking van niet-geconsolideerde informatie over transactiepartners geschiedt op vrijwillige basis en is beperkt 

tot de volgende partnersectoren: 

 - S.11 Niet-financiële vennootschappen 

 - S.12 Financiële instellingen 

 - S.13 Overheid 

 - S.14 + S.15 Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 

 - S.2 Buitenland 

▌ 

** Verstrekking van de niet-geconsolideerde rekening voor overige volumemutaties en herwaarderingsrekening is 

verplicht voor de referentiejaren met ingang van 2012 voor de volgende sectoren en instrumenten: 

 - S.11 Niet-financiële vennootschappen 

 - S.12 Financiële instellingen 

 - S.13 Overheid 

 - S.14 + S.15 Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 

 - S.2 Buitenland 
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 - F.1 Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) 

 - F.2 Chartaal geld en deposito’s 

 - F.3 Schuldbewijzen 

 - F.4 Leningen  

 - F.5 Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen 

 - F.6 Verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen 

 - F.7 Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers 

 - F.8 Overige vorderingen / schulden 

Verstrekking van de geconsolideerde rekening voor overige volumemutaties en herwaarderingsrekening geschiedt op 

vrijwillige basis. 

 

(1) Niet-financiële vennootschappen  

 - S.11 Niet-financiële vennootschappen – totaal 

 - S.11001 Alle niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid (op vrijwillige 

basis) 

(2) Financiële instellingen 

- S.12 Financiële instellingen – totaal 

- S.121+S.122+S.123 Monetaire financiële instellingen 

- S.121 Centrale bank 

- S.122+S.123 Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank, en geldmarktfondsen (indeling op 

vrijwillige basis) 

- S.124 Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's 

- S.125+S.126+S.127 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en 

pensioenfondsen; financiële hulpbedrijven; en financiële instellingen en 

kredietverstrekkers binnen concernverband (indeling op vrijwillige basis) 

- S.128+S.129 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (indeling op vrijwillige basis) 

 - S.12001 Alle financiële instellingen in handen van de overheid (op vrijwillige basis) 

(3) Indeling van de overheid in subsectoren: 

 - S.13 Overheid – totaal  

 - S.1311 Centrale overheid 

 - S.1312 Deelstaatoverheid 

 - S.1313 Lagere overheid 

 - S.1314 Socialezekerheidsfondsen 
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(4) Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens (indeling op vrijwillige basis voor de jaren vóór 2012) 

 - S.14+S.15 Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens – totaal 

 - S.14 Huishoudens 

 - S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens 

(5) Buitenland  

- S.2 Buitenland – totaal (indeling op vrijwillige basis) 

- S.21 Lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie   

 

- S.2I Lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere instellingen en 

organen van de eurozone 

- S.22 Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetene van de Europese Unie zijn, 

 waarbij in aanmerking wordt genomen dat: 

 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de 

referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling'); 

 

 de vrijwillig verstrekte gegevens niet moeten worden ingediend voor referentieperioden vóór 

1999. 

 

(6) Verstrekking op vrijwillige basis. 

(7) Alleen voor "transacties in financiële instrumenten"; niet zinvol voor "volumemutaties", "herwaardering van 

financiële instrumenten" en informatie over partnersectoren. 
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Tabel 7 – Financiële balansen (Financiële instrumenten, standen – geconsolideerd en niet-

geconsolideerd – en informatie over transactiepartners*) 

 

  

Total

e 

econo

mie 

Niet-

financiël

e 

vennoot-

schappen

, 

inclusief 

sub-

sectoren(1

) 

Financiële 

in-

stellingen, 

inclusief 

sub-

sectoren (2) 

Overheid, 

inclusief 

sub-

sectoren(3) 

Huis-

houdens 

en in-

stellingen 

zonder 

winst-

oogmerk 

t.b.v. 

huis-

houdens 
(4) 

Buiten-

land, 

inclusief 

sub-

sectoren 
(5) 

Standen van financiële 

activa en passiva  
ESR S.1 S.11 S.12 S.13 

S.14 

+S.15 
S.2 

Financiële activa AF.A x x x x x x 

Monetair goud en 

bijzondere 

trekkingsrechten (SDR's) 

AF.1 x x x x x x 

 Monetair goud AF.11 x x x x x x 

 Bijzondere 

trekkingsrechten 

(SDR's) 

AF.12 x x x x x x 

Chartaal geld en 

deposito’s 
AF.2 x x x x x x 

 Chartaal geld AF.21 x x x x x x 

 Girale deposito’s AF.22 x x x x x x 

 Overige deposito’s AF.29 x x x x x x 

Schuldbewijzen AF.3 x x x x x x 

 Kortlopende 

leningen 
AF.31 x x x x x x 

 Langlopende 

leningen 
AF.32 x x x x x x 

Leningen AF.4 x x x x x x 

 Kortlopende 

leningen 
AF.41 x x x x x x 

 Langlopende 

leningen 
AF.42 x x x x x x 
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Deelnemingen en 

aandelen of rechten van 

deelneming in 

beleggingsfondsen 

AF.5 x x x x x x 

 Deelnemingen AF.51 x x x x x x 

 Beursgenoteerde 

aandelen 
AF.511 x x x x x x 

 Niet-beurs-

genoteerde aandelen 
AF.512 x x x x x x 

 Overige 

deelnemingen 
AF.519 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

AF.52 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

geldmarktfondsen (6) 

AF.521 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

m.u.v. geldmarkt-

fondsen (6) 

AF.522 x x x x x x 

Verzekerings-, pensioen- 

en standaard-

garantieregelingen 

AF.6 x x x x x x 

 Technische 

voorzieningen schade-

verzekering 

AF.61 x x x x x x 

 Levensverzekerings- 

en lijfrenterechten 
AF.62 x x x x x x 

 Pensioenrechten, 

aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders 

en rechten op niet-

pensioenuitkeringen 

AF.63+ 

AF.64+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Pensioenrechten(6) AF.63 x x x x x x 

 Aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Rechten op niet-

pensioenuitkeringen(6) 
AF.65 x x x x x x 

 Voorzieningen voor 

claims in het kader 

van standaard-

garanties ▌ 

AF.66 x x x x x x 
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Financiële derivaten en 

aandelenopties voor 

werknemers 

AF.7 x x x x x x 

Financiële 

derivaten(6) 
AF.71 x x x x x x 

Aandelenopties voor 

werknemers(6) 
AF.72 x x x x x x 

Overige vorderingen AF.8 x x x x x x 

 Handelskredieten en 

voorschotten 
AF.81 x x x x x x 

 Overige transitorische 

posten (vorderingen) 
AF.89 x x x x x x 

Passiva AF.L x x x x x x 

Monetair goud en 

bijzondere 

trekkingsrechten (SDR's) 

AF.1 x x x x x x 

 Monetair goud AF.11 x x x x x x 

 Bijzondere 

trekkingsrechten 

(SDR's) 

AF.12 x x x x x x 

Chartaal geld en 

deposito’s 
AF.2 x x x x x x 

 Chartaal geld AF.21 x x x x x x 

 Girale deposito’s AF.22 x x x x x x 

 Overige deposito’s AF.29 x x x x x x 

Schuldbewijzen AF.3 x x x x x x 

 Kortlopende leningen AF.31 x x x x x x 

 Langlopende leningen AF.32 x x x x x x 

Leningen AF.4 x x x x x x 

 Kortlopende leningen AF.41 x x x x x x 

 Langlopende leningen AF.42 x x x x x x 
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Deelnemingen en 

aandelen of rechten van 

deelneming in 

beleggingsfondsen 

AF.5 x x x x x x 

 Deelnemingen AF.51 x x x x x x 

 Beursgenoteerde 

aandelen 

AF.51

1 
x x x x x x 

 Niet-beursgenoteerde 

aandelen 

AF.51

2 
x x x x x x 

 Overige 

deelnemingen 

AF.51

9 
x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

AF.52 x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

geldmarktfondsen (6) 

AF.52

1 
x x x x x x 

 Aandelen of rechten 

van deelneming in 

beleggingsfondsen 

m.u.v. geldmarkt-

fondsen (6) 

AF.52

2 
x x x x x x 

Verzekerings-, pensioen- 

en standaard-

garantieregelingen 

AF.6 x x x x x x 

 Technische 

voorzieningen schade-

verzekering 

AF.61 x x x x x x 

 Levensverzekerings- 

en lijfrenterechten 
AF.62 x x x x x x 

 Pensioenrechten, 

aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders 

en rechten op niet-

pensioenuitkeringen  

AF.63 

+ 

AF.64 

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Pensioenrechten(6) AF.63 x x x x x x 

 Aanspraken van 

pensioenfondsen op 

pensioenbeheerders(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Rechten op niet-

pensioenuitkeringen(6) 
AF.65 x x x x x x 

 Voorzieningen voor 

claims in het kader 

van standaard-

garanties 

AF.66 x x x x x x 
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Financiële derivaten en 

aandelenopties voor 

werknemers 

AF.7 x x x x x x 

 Financiële 

derivaten(6) 
AF.71 x x x x x x 

 Aandelenopties voor 

werknemers(6) 
AF.72 x x x x x x 

Overige schulden AF.8 x x x x x x 

 Handelskredieten en 

voorschotten 
AF.81 x x x x x x 

 Overige transitorische 

posten (schulden) 
AF.89 x x x x x x 

Financiële activa(7) AF.A x x x x x x 

Financiële passiva(7) AF.L x x x x x x 

Financieel 

vermogenssaldo(7) 
BF.90 x x x x x x 

 

* Verstrekking van niet-geconsolideerde informatie over transactiepartners geschiedt op vrijwillige basis en is beperkt 

tot de volgende partnersectoren: 

 - S.11 Niet-financiële vennootschappen 

 - S.12 Financiële instellingen 

 - S.13 Overheid 

 - S.14 + S.15 Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 

 - S.2 Buitenland 

(1) Niet-financiële vennootschappen 

 - S.11 Niet-financiële vennootschappen – totaal 

 - S.11001 Alle niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid (op vrijwillige basis) 

(2) Financiële instellingen  

- S.12 Financiële instellingen – totaal 

- S.121+S.122+S.123 Monetaire financiële instellingen 

- S.121 Centrale bank 

- S.122+S.123 Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank, en geldmarktfondsen (indeling op 

vrijwillige basis) 

▌ 

- S.124 Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's 
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- S.125 + S.126+S.127 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en 

pensioenfondsen; financiële hulpbedrijven; en financiële instellingen en 

kredietverstrekkers binnen concernverband (indeling op vrijwillige basis) 

- S.128+S.129 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (indeling op vrijwillige basis) 

- S.12001 Alle financiële instellingen in handen van de overheid (indiening op vrijwillige 

basis) 

(3) Indeling van de overheid in subsectoren: 

 - S.13 Overheid – totaal 

 - S.1311 Centrale overheid 

 - S.1312 Deelstaatoverheid 

 - S.1313 Lagere overheid 

 - S.1314 Socialezekerheidsfondsen 

(4) Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens (indeling op vrijwillige basis voor referentiejaren vóór 2012) 

 - S.14+S.15 Huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens – totaal 

 - S.14 Huishoudens 

 - S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens 

(5) Buitenland  

- S.2 Buitenland – totaal (indeling op vrijwillige basis) 

- S.21 Lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie   

- S.2I Lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere instellingen en 

organen van de eurozone 

- S.22 Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetene van de Europese Unie zijn, met 

dien verstande dat: 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de 

referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling'); 

 de vrijwillig verstrekte gegevens niet moeten worden ingediend voor perioden vóór referentie-

jaar 1999. 

(6) Verstrekking op vrijwillige basis. 

(7)  Informatie over partnersectoren is niet relevant voor deze post. 
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Tabel 8 – Niet-financiële rekeningen per sector – jaarlijks 

 Transacties en saldi sectoren 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

I Productierekening/Rekening voor goederen- en 

dienstentransacties van het buitenland 
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P.1 Output x x o  x o  x x x x   

(P.11+P.

12 

+P.131) 

marktoutput, output voor eigen finaal gebruik en 

betalingen voor overige niet-marktoutput 
   

 
  

 
x      
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P.11 - Marktoutput x x o  x o  x x x x   

P.12 - Output voor eigen finaal gebruik x x o  x o  x x x x   

P.13 - Niet-marktoutput x       x x  x   

P.7 Invoer van goederen en diensten             x 

P.71 - Invoer van goederen             x 

P.72 - Invoer van diensten             x 

P.72F -- Invoer van IGDFI             o 

(D.21 – 

D.31) 
Saldo van productgebonden belastingen en subsidies x   

 
  

 
    x  

 
² 

Gebruik 

P.2 Intermediair verbruik x x o  x o  x x x x   

P.6 Uitvoer van goederen en diensten             x 

P.61 - Uitvoer van goederen             x 

P.62 - Uitvoer van diensten             x 

P.62F -- Uitvoer van IGDFI             o 
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B.1g 
Toegevoegde waarde (bruto) / Bruto binnenlands 

product 
x x o  x o  x x x x x  

B.11 Saldo goederen- en dienstentransacties van het 

buitenland 
            x 

 

P.51c Verbruik van vaste activa x x o  x o  x x x x   

B.1n Toegevoegde waarde (netto) / Netto binnenlands 

product 
x x o  x o  x x x x x  

 II.1.1 Inkomensvormingsrekening 

Middelen 

 

sectoren 

 

 
 S.1 S.11 

S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.1g 
Toegevoegde waarde (bruto) / Bruto binnenlands 

product  
x x o  x o  x x x x x  

D.3  Subsidies x x o  x o  x x x x x  

D.31 - Productgebonden subsidies x   
 

  
 

    x  

D.39 - Niet-productgebonden subsidies op productie x x o 
 

x o 
 

x x x x   
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 Gebruik  

D.1 Beloning van werknemers x x o  x o  x x x x  x 

D.11 - Lonen x x o  x o  x x x x  x 

D.12 - Sociale premies t.l.v. werkgevers x x o  x o  x x x x  x 

D.2 Belastingen op productie en invoer x x o  x o  x x x x x  

D.21 - Productgebonden belastingen x           x  

D.29 - Niet-productgebonden belastingen op productie x x o  x o  x x x x   

(B.2g+ 

B.3g) 

Exploitatieoverschot (bruto) + Gemengd inkomen 

(bruto)  
x x o  x o  x x x x   

B.2g - Exploitatieoverschot (bruto) x   
 

  
 

 x x    

B.3g - Gemengd inkomen (bruto) x   
 

  
 

 x x    
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II.1.2 Rekening voor bestemming van primaire 

inkomens 

 

 

sectoren 

 Middelen S.1 S.11 
S.1

100

1 

 S.1

2 

S.1

200

1 

 S.1

3 

S.

14 

+S

.1

5 

S.14 1) S.15 1) S.1

N 

S.2 

(B.2g+ 

B.3g) 

Exploitatieoverschot (bruto) + Gemengd inkomen (bruto) 

 
x x o  x o  x x x x   

B.2g - Exploitatieoverschot (bruto) x   
 

  
 

 x x    

B.3g - Gemengd inkomen (bruto) x   
 

  
 

 x x    

D.1 Beloning van werknemers x   
 

  
 

 x x   x 

D.11 - Lonen x   
 

  
 

 x x   x 

D.12 - Sociale premies t.l.v. werkgevers x   
 

  
 

 x x   x 

D.2 Belastingen op productie en invoer x   
 

  
 

x     x 

D.21 - Productgebonden belastingen x   
 

  
 

x     x 

D.211 -- Belasting over de toegevoegde waarde (btw) x   
 

  
 

x     x 
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D.212 -- Belastingen op invoer (exclusief btw) x   
 

  
 

x     x 

D.214 -- Overige productgebonden belastingen x   
 

  
 

x     x 

D.29 - Niet-productgebonden belastingen op productie x   
 

  
 

x     x 

D.4 Inkomen uit vermogen x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Rente 2)   x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Winstuitkeringen x x o  x o  x x x x  x 

D.421 --Dividenden  o o o  o o  o o o o  o 

D.422 --Inkomen onttrokken aan quasivennootschappen  o o o  o o  o o o o  o 

D.43 - Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen x x o  x o  x x x x  x 

D.43S

2I 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

binnen de eurozone 3) 4) 
 x o  x o        

D.43S

2X 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

buiten de eurozone3) 4)  
 x o  x o        

D.43S

21 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

binnen de EU 3)  
 x o  x o        

D.43S

22 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

buiten de EU 3)   
 x o  x o        

D.44 - Overig inkomen uit beleggingen x x o  x o  x x x x  x 
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D.441 --Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan polishouders 
3) 

x x o  x o  x x x x  x 

D.442 --Inkomen uit beleggingen te betalen i.v.m. 

pensioenrechten 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 --Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan 

aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Inkomen uit natuurlijke hulpbronnen x x o  x o  x x x x   

B.4g Inkomen uit bedrijfsuitoefening (bruto) o x o  x o  o o o o   

   

D.41g  Totaal rente vóór toerekening van IGDFI 2) x x o  x o  x x x x  x 

 Gebruik 
 

D.3 Subsidies x   
 

  
 

x     x 

D.31 - Niet-productgebonden subsidies op productie x   
 

  
 

x     x 

D.39 - Overige subsidies op productie x   
 

  
 

x     x 

D.4 Inkomen uit vermogen x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Rente 2)   x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Winstuitkeringen x x o  x o       x 
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D.421 --Dividenden o o o  o o       o 

D.422 --Inkomen onttrokken aan quasivennootschappen o o o  o o       o 

D.43 - Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen x x o  x o   x x x  x 

D.43S

2I 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

binnen de eurozone 3) 4)  
 x o  x o        

D.43S

2X 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

buiten de eurozone3) 4) 
 x o  x o        

D.43S

21 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

binnen de EU 3) 
 x o  x o        

D.43S

22 

--Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 

buiten de EU 3)  
 x o  x o        

D.44 - Overig inkomen uit beleggingen x x o  x o  x x x x  x 

D.441 -- Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan polishouders 
3) 

x x o  x o  x x x x  x 

D.442 --Inkomen uit beleggingen te betalen i.v.m. 

pensioenrechten 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 --Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan 

aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Inkomen uit natuurlijke hulpbronnen x x o  x o  x x x x   
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B.5g 
Saldo primaire inkomens (bruto) /  

Nationaal inkomen (bruto) 
x x o  x o  x x x x   

   

D.41g Totaal rente vóór toerekening van IGDFI 2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 II.2 Secundaire inkomensverdelingsrekening sectoren 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.

14 

+S

.15 

S.14 
1) 

S.15 
1) 

S.1N S.2 

 Middelen  

B.5g 
Saldo primaire inkomens (bruto) /  

Nationaal inkomen (bruto) 
x x o  x o  x x x x   

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz. x       x     x 

D.51 - Belastingen op inkomen x       x     x 

D.59 - Belastingen op vermogen enz. x       x     x 
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D.6 Sociale premies en uitkeringen x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Sociale premies (netto) x x o  x o  x x x x  x 

D.611 -- Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 3) x x o  x o  x x x x  x 

D.612 -- Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers 3) x x o 
 

x o  x x x x  x 

D.613 -- Werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 3) X x o 
 

x o  x x x x  x 

D.614 -- Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens 3) x x o 
 

x o  x x x x  x 

D.61S

C 
-- Vergoeding voor de socialeverzekeringsregeling 3) x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.62 - Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in 

natura) 
x   

 
    x x   x 

D.63 - Sociale overdrachten in natura x   
 

    x x    

D.631 - Sociale overdrachten in natura – niet-marktproducten o   
 

    o o    

D.632 
- Sociale overdrachten in natura – aangekochte 

marktproducten 
o   

 
    o o    

D.7 Overige inkomensoverdrachten x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Premies schadeverzekering (netto) x   
 

x o 
 

x     x 

D.72 - Uitkeringen schadeverzekering x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.74 - Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking  x   
 

  
 

x     x 
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D. 74A  -- waarvan: betaald aan / ontvangen door Europese 

instellingen (bv. EOF) 
   

 
  

 
     x 

D.75 - Overige inkomensoverdrachten, n.e.g.2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.76 - Eigen middelen van de EU op basis van btw en bni    
 

  
 

     x 

 
 

 

 Gebruik 

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz. x x o  x o  x x x x  x 

D.51 - Belastingen op inkomen x x o  x o  x x x  x 

D.59 - Belastingen op vermogen enz. x x o  x o  x x x x  x 

D.6 Sociale premies en uitkeringen x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Sociale premies (netto) x        x x   x 

D.611 -- Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 3) x        x x   x 

D.612 -- Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers 3) x        x x   x 

D.613 -- Werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 3) x        x x   x 

D.614 -- Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens 3) x        x x   x 

D.61S

C 
-- Vergoeding voor de socialeverzekeringsregeling 3) x        x x   x 
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D.62 - Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in 

natura) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.63 - Sociale overdrachten in natura x       x x  x   

D.631  - Sociale overdrachten in natura – niet-marktproducten o       x o  o   

D.632  - Sociale overdrachten in natura – aangekochte 

marktproducten 
o       x o  o   

D.7 Overige inkomensoverdrachten x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Premies schadeverzekering (netto) x x o  x o  x x x x  x 

D.72 - Uitkeringen schadeverzekering x    x o  x     x 

D.74 - Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking x       x     x 

D.74A -- waarvan: betaald aan / ontvangen door Europese 

instellingen (bv. EOF) 
x       x      

D.75 - Overige inkomensoverdrachten, n.e.g.2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Eigen middelen van de EU op basis van btw en bni x       x      

B.7g Alternatief beschikbaar inkomen (bruto) x       x x x x   

   

B.6g Beschikbaar inkomen (bruto) x x o  x o  x x x x   



- 69 - 

 
II.4.1 Rekening voor besteding van het beschikbaar 

inkomen  

 

sectoren 

 

Middelen S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.

14 

+S

.15 

S.14 
1) 

S.15 
1) 

S.1N S.2 

B.6g  Beschikbaar inkomen (bruto) x x o  x o  x x x x   

D.8 Correctie voor mutaties in pensioenrechten x   
 

  
 

 x x   x 

 
Gebruik  

P.3 Consumptieve bestedingen x   
 

  
 

x x x x   

P.31 - Individuele consumptieve bestedingen x   
 

  
 

x x x x   

P.32 - Collectieve consumptieve bestedingen x   
 

  
 

x      

D.8 Correctie voor mutaties in pensioenrechten x x o  x o  x x x x  x 

B.8g Besparingen (bruto)  x x o  x o  x x x x   

B.12 Saldo lopende transacties van het buitenland    
 

  
 

     x 
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 III.1.1 Rekening voor mutaties in het vermogenssaldo 

a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten 

Mutaties in passiva en vermogenssaldo 

 

B.8g Besparingen (bruto)  x x o  x o  x x x x   

B.12 Saldo lopende transacties van het buitenland    
 

  
 

     x 

D.9r Kapitaaloverdrachten, ontvangen x x o  x o  x x x x  x 

D.91r - Vermogensheffingen, ontvangen x   
 

  
 

x     x 

D.92r - Investeringsbijdragen, ontvangen 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.99r - Overige kapitaaloverdrachten, ontvangen 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

   

 Mutaties in activa  

D.9p Kapitaaloverdrachten, betaald x x o  x o  x x x x  x 

D.91p - Vermogensheffingen, betaald x x o 
 

x o 
 

 x x x  x 

D.92p - Investeringsbijdragen, betaald 2) x   
 

  
 

x     x 

D.99p - Overige kapitaaloverdrachten, betaald 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

P.51c Verbruik van vaste activa x x o  x o  x x x x   

B.10.1  Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en 

kapitaaloverdrachten 
x x o  x o  x x x x  x 
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III.1.2 Kapitaalvormingsrekening  
sectoren 

 

Mutaties in passiva en vermogenssaldo 

S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.

14 

+S

.15 

S.14 
1) 

S.15 
1) 

S.1N S.2 

B.10.1 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en 

kapitaaloverdrachten 
x x o  x o  x x x x  x 

 Mutaties in activa  

P.5g Bruto-investeringen x x o  x o  x x x x   

P.51g - Bruto-investeringen in vaste activa x x o  x o  x x x x   

P.51c Verbruik van vaste activa x x o  x o  x x x x   

P.52 - Veranderingen in voorraden x x o  x o  x x x x   

P.53 - Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden x x o  x o  x x x x   

NP Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde activa x x o  x o  x x x x  x 

B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) x x o  x o  x x x x  x 

   

DB.9 Verschil met het vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-) 

van de financiële rekeningen 
x x o  x o  x x x x  x 
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Aanvullende informatie 

 

 

EMP Werkgelegenheid (aantal personen en aantal gewerkte uren)  o o o  o o  x o o o   

OTE Totaal uitgaven van de overheid    
 

  
 

x      

OTR Totaal inkomsten van de overheid    
 

  
 

x      

 

 = niet-relevante cellen x = verplicht o =vrijwillig  

 

(1) Gegevens betreffende S.14 en S.15 voor referentiejaren vóór 2012 worden ingediend op vrijwillige basis. Indiening voor referentiejaren met ingang van 2012 is verplicht.. 

 

(2) In het algemeen moeten overheidsgegevens binnen elke subsector worden geconsolideerd, maar niet tussen subsectoren. Voor deze transactie moeten gegevens evenwel ook 

tussen de subsectoren van de overheid (S.13) worden geconsolideerd: centrale overheid, deelstaatoverheid, lagere overheid en socialezekerheidsfondsen. 

 

(3) Gegevens voor jaren vóór referentiejaar 2012 worden op vrijwillige basis ingediend. Indiening voor referentiejaren met ingang van 2012 is verplicht.. 

 
(4) Indiening alleen door lidstaten die de euro als munt hebben. 
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Tabel 801 – Niet-financiële rekeningen per sector – driemaandelijks 

 
Code Transacties en saldi sectoren 

 S.1 S.11(1

) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+ 

S.15 (1) 

S.1

N(1) 

S

.

2 

I Productierekening/Rekening voor 

goederen- en dienstentransacties van 

het buitenland 

 

 

 

 

Middelen 

T
o

ta
le

 e
co

n
o

m
ie

 

N
ie

t-
fi

n
an

ci
ël

e 

v
en

n
o
o

ts
ch

ap
p

en
 

F
in

an
ci

ël
e 

in
st

el
li

n
g

en
 

O
v

er
h

ei
d
 

H
u

is
h

o
u

d
en

s 
en

 i
n

st
el

li
n

g
en

 

zo
n

d
er

 w
in

st
o

o
g

m
er

k
 t

.b
.v

. 

h
u

is
h

o
u

d
en

s 

N
ie

t 
in

g
ed

ee
ld

 i
n

 s
ec

to
re

n
 

B
u

it
en

la
n

d
 

P.1 Output o o o o o   

(P.11+P1

2+ 

P131)  

waarvan: marktoutput, output voor 

eigen finaal gebruik en betalingen voor 

overige niet-marktoutput 

   x    

P.7 Invoer van goederen en diensten       x 

P.71 - Invoer van goederen       x 

P.72 - Invoer van diensten       x 

P.72F -- Invoer van IGDFI       o 

D.21 – 

D.31 

Saldo van productgebonden belastingen 

en subsidies 
x     x  

 Gebruik  

P.2 Intermediair verbruik o o o o o   

P.6 Uitvoer van goederen en diensten       x 

P.61 - Uitvoer van goederen       x 

P.62 - Uitvoer van diensten       x 

P.62F -- Uitvoer van IGDFI       o 

B.1g Toegevoegde waarde (bruto) / Bruto 

binnenlands product 
x x x x x x  

B.11 Saldo goederen- en dienstentransacties 

van het buitenland 
      x 

P51c Verbruik van vaste activa x x x x x   

B.1n Toegevoegde waarde (netto) / Netto 

binnenlands product 
x x x x x   
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II.1.1 Inkomensvormingsrekening 

 

Middelen 

sectoren 

 

 S.1 
S.11(1

) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1

N(1) 
S.2 

B.1g Toegevoegde waarde (bruto) / Bruto 

binnenlands product 
x x x x x x  

D.3 Subsidies  x x x x x x  

D.31 - Productgebonden subsidies x     x  

D.39 - Niet-productgebonden subsidies op 

productie  
x x x x x   

 
Gebruik  

D.1 Beloning van werknemers x x x x x  x 

D.2 Belastingen op productie en invoer  x x x x x x  

D.21 - Productgebonden belastingen x     x  

D.29 - Niet-productgebonden belastingen op 

productie 
x x x x x   

B.2g+B.3

g 

Exploitatieoverschot (bruto) + Gemengd 

inkomen (bruto) 
x x x x x x  

B.3g - Gemengd inkomen (bruto) x    x   

  

II.1.2 Rekening voor bestemming van 

primaire inkomens 

sectoren 

 

Middelen S.1 
S.11(1

) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1

N(1) 
S.2 

B.2g+B.3

g 

Exploitatieoverschot (bruto) + Gemengd 

inkomen (bruto) 
x x x x x x  

B.3g - Gemengd inkomen (bruto) x    x   

D.1 Beloning van werknemers x    x  x 

D.2 Belastingen op productie en invoer x   x   x 

D.21 - Productgebonden belastingen x   x   x 

D.211 -- Belasting over de toegevoegde 

waarde (btw) 
   x    

D.29 - Niet-productgebonden belastingen op 

productie 
x   x   x 

D.4 Inkomen uit vermogen x(1) x x x x  x 

D.41 - Rente2) x(1) x x x x  x 

(D.42+D.

43+D.44+ 

D.45)  

- Overig inkomen uit vermogen, n.e.g. x(1) x x x x  x 

D.42 - Winstuitkeringen x(1) x x x x  x 

D.43 - Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen 
x(1) x x x x  x 

D.43S2I -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen binnen de 

eurozone  

 o o     

D.43S2X -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen buiten de eurozone 
 o o     

D.43S21 -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen binnen de EU 
 o o     

D.43S22 -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen buiten de EU 
 o o     

D.44 - Overig inkomen uit beleggingen x(1) x x x x  x 

D.45 - Inkomen uit natuurlijke hulpbronnen x(1) x x x x   

B.4g Inkomen uit bedrijfsuitoefening (bruto) o x x o o   

D.41g Totaal rente vóór toerekening van 

IGDFI 2) 
x(1) x x x x  x 
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 Gebruik  

D.3 Subsidies x   x  x x 

D.31 - Niet-productgebonden subsidies op 

productie  
x   x  x x 

D.39 - Overige subsidies op productie x   x   x 

D.4 Inkomen uit vermogen x(1) x x x x  x 

D.41 - Rente 2)  x(1) x x x x  x 

(D.42+D.

43+ 

D.44+D.4

5)  

- Overig inkomen uit vermogen, n.e.g. x(1) x x x x  x 

D.42 - Winstuitkeringen x(1) x x    x 

D.43 - Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen 
x(1) x x    x 

D.43S2I -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen binnen de 

eurozone  
 o o     

D.43S2X -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen buiten de eurozone 
 o o     

D.43S21 -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen binnen de EU 
 o o     

D.43S22 -- Herbelegde winsten op buitenlandse 

directe investeringen buiten de EU 
 o o     

D.44 - Overig inkomen uit beleggingen x(1) x x x   x 

D.45 - Inkomen uit natuurlijke hulpbronnen  x(1) x x x x   

B.5g Saldo primaire inkomens (bruto) / 

Nationaal inkomen (bruto)  
x x x x x   

D.41g  Totaal rente vóór toerekening van 

IGDFI 2) 
x(1) x x x x  x 
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 II.2 Secundaire inkomens-

verdelingsrekening 
sectoren 

 

Middelen S.1 
S.11(1

) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1

N(1) 
S.2 

B.5g Saldo primaire inkomens (bruto) / 

Nationaal inkomen (bruto) 
x x x x x   

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz. x   x   x 

D.6 Sociale premies en uitkeringen x(1) x x x x  x 

D.61 - Sociale premies (netto) x(1) x x x x  x 

D.62 - Sociale uitkeringen (exclusief sociale 

overdrachten in natura) 
x(1)    x  x 

D.63 - Sociale overdrachten in natura x(1)    x   

D.7 Overige inkomensoverdrachten x(1) x x x x  x 

D.71 - Premies schadeverzekering (netto) x(1)  x x   x 

D.72 - Uitkeringen schadeverzekering x(1) x x x x  x 

(D.74+D.

75 

+D.76)  

- Overige inkomensoverdrachten, n.e.g. x(1) x x x x  x 

D.74 - Inkomensoverdrachten i.v.m. 

internationale samenwerking 
o   o   o 

D.74A - waarvan: betaald aan / ontvangen door 

Europese instellingen (bv. EOF) 
      x 

D.75 - Overige inkomensoverdrachten, 

n.e.g.2) 
o o o o o  o 

D.76 - Eigen middelen van de EU op basis 

van btw en bni ▌ 
      o 
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Gebruik 

 

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz. x(1) x x x x  x 

D.6 Sociale premies en uitkeringen x(1) x x x x  x 

D.61 - Sociale premies (netto) x(1)    x  x 

D.62 - Sociale uitkeringen (exclusief sociale 

overdrachten in natura) 
x(1) x x x x  x 

D.63 - Sociale overdrachten in natura x(1)   x x   

D.631 - Sociale overdrachten in natura – niet-

marktproducten 
x   x    

D.632 - Sociale overdrachten in natura – 

aangekochte marktproducten 
x   x    

D.7 Overige inkomensoverdrachten x(1) x x x x  x 

D.71 - Premies schadeverzekering (netto) x(1) x x x x  x 

D.72 - Uitkeringen schadeverzekering x(1)  x x   x 

(D.74+D.

75 

+D.76)  

- Overige inkomensoverdrachten, n.e.g. x(1) x x x x  x 

D.74 - Inkomensoverdrachten i.v.m. 

internationale samenwerking 
o   o   o 

D.74A - waarvan: betaald aan / ontvangen door 

Europese instellingen (bv. EOF)  
x   x    

D.75 - Overige inkomensoverdrachten, 

n.e.g.2) 
o o o o o  o 

D.76 - Eigen middelen van de EU op basis 

van btw en bni  
o  o    

B.7g Alternatief beschikbaar inkomen (bruto)    x x   

B.6g Beschikbaar inkomen (bruto)  x x x x x   
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II.4.1 Rekening voor besteding van 

het beschikbaar inkomen  

  

 sectoren 

 

Middelen S.1 
S.11(1

) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1

N(1) 
S.2 

B.6g Beschikbaar inkomen (bruto) x x x x x   

D.8 Correctie voor mutaties in 

pensioenrechten 
x    x  x 

 

Gebruik 
 

P.3 Consumptieve bestedingen x   x x   

P.31 - Individuele consumptieve bestedingen x   x x   

P.32 - Collectieve consumptieve bestedingen x   x    

D.8 Correctie voor mutaties in 

pensioenrechten 
x x x x x  x 

B.8g Besparingen (bruto)  x x x x x   

B.12 Saldo lopende transacties van het 

buitenland 
      x 

  

III.1.1 Rekening voor mutaties in het 

vermogenssaldo a.g.v. besparingen en 

kapitaaloverdrachten 

 

Mutaties in passiva en vermogenssaldo 

 

B.8g Besparingen (bruto) x x x x x   

B.12 Saldo lopende transacties van het 

buitenland 
      x 

D.9r Kapitaaloverdrachten, ontvangen x(1) x x x x  x 

D.91r - Vermogensheffingen, ontvangen x   x   x 

D.92r+D.

99r  

- Investeringsbijdragen en overige 

kapitaaloverdrachten 2) 
x(1) x x x x  x 

D.92r - Investeringsbijdragen, ontvangen 2) o o o o o  o 

D.99r - Overige kapitaaloverdrachten, 

ontvangen 2) 
o o o o o  o 

 Mutaties in activa  

D.9p  Kapitaaloverdrachten, betaald x(1) x x x x  x 

D.91p - Vermogensheffingen, betaald x(1) x x  x  x 

D.92p+D.

99p  

- Investeringsbijdragen en overige 

kapitaaloverdrachten2) 
x(1) x x x x  x 

D.92p - Investeringsbijdragen, betaald 2) o   o   o 

D.99p - Overige kapitaaloverdrachten, betaald 
2) 

o o o o o  o 

P.51c Verbruik van vaste activa x x x x x   

B.101 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. 

besparingen en kapitaaloverdrachten 
x x x x x  x 
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 III.1.2 Kapitaalvormingsrekening  

 

 

 

 

sectoren 

 Mutaties in passiva en vermogenssaldo S.1 S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+ 

S.15(1) 

S.1N(1) S.2 

B.101  Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. 

besparingen en kapitaaloverdrachten 
x x x x x  x 

 Mutaties in activa  

P.5g Bruto-investeringen x x x x x   

P.51g - Bruto-investeringen in vaste activa x x x x x   

P.51c Verbruik van vaste activa x x x x x   

         

P.52+P.5

3 

- Veranderingen in voorraden en 

nettoverwervingen van kostbaarheden  
x x x x x   

NP Saldo aan- en verkopen van niet-

geproduceerde activa 
x x x x x  x 

B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (-

) 
x x x x x  x 

DB.9 Verschil met het vorderingenoverschot 

(+) c.q. -tekort (-) van de financiële 

rekeningen 

o o o o o  o 

  

Aanvullende informatie 
 

EMP Werkgelegenheid (aantal personen 

en aantal gewerkte uren) 
o o o o o  o 

OTE Totaal uitgaven van de overheid    x    

OTR Totaal inkomsten van de overheid    x    

AN.111 Woningen     o   

AN.211 Grond     o   

 

 = niet-relevante cellen x = verplicht o =vrijwillig  

(1) Vrijwillig voor landen waarvan het bbp in lopende prijzen minder dan 1% van het overeenkomstige totaal voor de 

Unie uitmaakt. De drempel van 1 % wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde op basis van de laatste drie 

beschikbare jaren.  

(2) In het algemeen moeten overheidsgegevens binnen elke subsector worden geconsolideerd, maar niet tussen 

subsectoren. Voor deze transactie moeten gegevens evenwel ook tussen de subsectoren van de overheid (S.13) worden 

geconsolideerd: centrale overheid, deelstaatoverheid, lagere overheid en socialezekerheidsfondsen. 
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CORRECTIES VOOR SEIZOENSINVLOEDEN 

- Voor seizoensinvloeden (en, waar passend, voor het aantal werkdagen) gecorrigeerde gegevens worden vanaf 

referentiejaar 2014 verplicht ingediend voor: 

Gebruik: S.2/P.6 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Middelen: ▌ S.2/P.7 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Saldi: S.1/B.1g, S.1/B.2g+B.3g, S.1/B.5g, S.1/B.6g, S.1/B.8g, S.1/B.9 

Indieningstermijn: drie werkdagen na de indieningstermijn voor niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 

gegevens 

- Voor seizoensinvloeden (en, waar passend, voor het aantal werkdagen) gecorrigeerde gegevens worden vanaf 

referentiejaar 2017 verplicht ingediend voor: 

Gebruik: S.11/D.1(a), S.11/P.51g(a), S.13/P.3, S.13/P.51g, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g(a) 

Middelen: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a) 

Saldi: S.11/B.1g(a), S.11/B.2g+B.3g(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2g+B.3g(a), S.14+S.15/B.6g(a), S.14+S.15/B.8g(a) 

Indieningstermijn: drie werkdagen na de indieningstermijn voor niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 

gegevens 

- Voor seizoensinvloeden (en, waar passend, voor het aantal werkdagen) gecorrigeerde gegevens worden vrijwillig 

ingediend voor: 

Gebruik: S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

Middelen: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

Saldi: S.11/B.4g, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3g, S.14+S.15/B.9 

Indieningstermijn: drie werkdagen na de indieningstermijn voor niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 

gegevens. 

(a) Vrijwillig voor landen waarvan het bbp in lopende prijzen minder dan 1% van het overeenkomstige totaal voor de 

Unie uitmaakt. De drempel van 1 % wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde op basis van de laatste drie 

beschikbare jaren. 

VOLUMEGEGEVENS 

Kettingindexgegevens volume, na correctie voor seizoensinvloeden (en, waar passend, voor het aantal werkdagen), 

worden op vrijwillige basis ingediend voor: 

S.11/B1g, S.11/P.51g, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g. 

Indieningstermijn: drie werkdagen na de indieningstermijn voor niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 

gegevens. 

BRONNEN EN METHODEN 

Belangrijke methodologische of andere wijzigingen die gevolgen zouden kunnen hebben voor de ingediende gegevens, worden door de lidstaten 

uiterlijk drie maanden nadat deze hun beslag hebben gekregen, aan de Commissie gemeld. 
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Tabel 9 – Gedetailleerde ontvangsten aan belastingen en sociale premies naar aard van de 

belasting of sociale premie en naar ontvangende subsector, inclusief de lijst van belastingen en 

sociale premies volgens de nationale classificatie* 

 

Code ** Transactie 

D.2 Belastingen op productie en invoer 

D.21 Productgebonden belastingen 

D.211 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) 

D.212 Belastingen op invoer (exclusief btw) 

D.2121 Invoerrechten 

D.2122 Overige belastingen op invoer 

D.2122a Heffingen op ingevoerde landbouwproducten 

D.2122b Monetaire compenserende bedragen op ingevoerde producten 

D.2122c Accijnzen 

D.2122d Algemene verkoopbelastingen 

D.2122e Belastingen op specifieke diensten 

D.2122f Winsten van invoermonopolies 

D.214 Overige productgebonden belastingen 

D.214a Accijnzen en verbruiksbelastingen 

D.214b Zegelrechten 

D.214c Belastingen op financiële en kapitaaltransacties 

D.214d Belastingen op de registratie van auto's 

D.214e Vermakelijkheidsbelastingen 

D.214f Belastingen op loterijen, kansspelen en weddenschappen 

D.214g Belastingen op verzekeringspremies 

D.214h Overige belastingen op specifieke diensten 

D.214i Algemene verkoop- en omzetbelastingen 

D.214j Winsten van fiscale monopolies 

D.214k Uitvoerrechten en monetaire compenserende bedragen bij uitvoer 

D.214l Overige productgebonden belastingen, n.e.g. 

D.29 Niet-productgebonden belastingen op productie 

D.29a Belastingen op grond, gebouwen of andere bouwwerken 

D.29b Belastingen op het gebruik van vaste activa  
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D.29c Belastingen over de totale loonsom en het aantal werknemers 

D.29d Belastingen op internationale transacties 

D.29e Bedrijfs- en beroepsvergunningen 

D.29f Milieuheffingen 

D.29g Ondercompensatie van btw (forfaitair stelsel) 

D.29h Niet-productgebonden belastingen op productie, n.e.g. 

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz. 

D.51 Belastingen op inkomen 

D.51a 

+D.51c1 
Belastingen op het inkomen van individuen of huishoudens, inclusief waarderingsverschillen 

 D.51a  Belastingen op het inkomen van individuen of huishoudens, exclusief waarderingsverschillen(1) 

 D.51c1 Belastingen op waarderingsverschillen voor individuen of huishoudens(1) 

D.51b 

+D51c2 

Belastingen op het inkomen of de winsten van vennootschappen, inclusief 

waarderingsverschillen 

 D.51b 
Belastingen op het inkomen of de winsten van vennootschappen, exclusief 

waarderingsverschillen(1) 

 D.51c2 Belastingen op waarderingsverschillen voor vennootschappen(1) 

D.51c3 Overige belastingen op waarderingsverschillen(1) 

D.51c Belastingen op waarderingsverschillen 

D.51d Belastingen op winsten uit loterijen of kansspelen 

D.51e Overige belastingen op inkomen, n.e.g. 

D.59 Belastingen op vermogen enz.  

D.59a Belastingen op kapitaal 

D.59b Personele belastingen 

D.59c Verbruiksbelastingen 

D.59d Betalingen door huishoudens voor vergunningen 

D.59e Belastingen op internationale transacties 

D.59f Overige belastingen op vermogen, n.e.g. 

D.91 Vermogensheffingen 

D.91a Belastingen op kapitaaloverdrachten 

D.91b Buitengewone heffingen op activa of het vermogenssaldo van institutionele eenheden 

D.91c Overige vermogensheffingen, n.e.g. 

ODA Totaal belastingontvangsten 

D.61 Sociale premies (netto) 

D.611 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 

D.611C Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 
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D.611V Vrijwillige werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers 

D.61SC Vergoeding voor de socialeverzekeringsregeling (3)  

D.6111 Werkelijke pensioenpremies t.l.v. werkgevers(1) 

D.6112 Werkelijke niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers(1) 

D.6121 Toegerekende pensioenpremies t.l.v. werkgevers(1) 

D.6122 Toegerekende niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers(1) 

D.6131 Werkelijke pensioenpremies t.l.v. huishoudens(1) 

D.6132 Werkelijke niet-pensioenpremies t.l.v. huishoudens(1) 

D.6141 Aanvullingen pensioenpremies t.l.v. huishoudens(1) 

D.6142 Aanvullingen niet-pensioenpremies t.l.v. huishoudens(1) 

D.612 Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers 

D.613 Werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 

D.613c Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 

D.613ce Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. werknemers 

D.613cs Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. zelfstandigen(1) 

D.613cn Verplichte werkelijke sociale premies t.l.v. niet-werkenden(1) 

D.613v Vrijwillige werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens 

D.614 Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens (3)  

D.995 
Kapitaaloverdrachten van de overheid aan de desbetreffende sectoren voor belastingen en 

sociale premies die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd(2) 

D.995a Productgebonden belastingen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd(2) 

D.995b 
Niet-productgebonden belastingen op productie die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet 

zullen worden geïnd(2) 

D.995c Belastingen op inkomen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd(2) 

D.995d 
Belastingen op vermogen enz., die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden 

geïnd(2) 

D.995e 
Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen 

worden geïnd(2) 

D.995f 
Werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen 

worden geïnd(2) 

D.995fe 
Werkelijke sociale premies t.l.v. werknemers, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen 

worden geïnd(2) 

D.995fs 
Werkelijke sociale premies t.l.v. zelfstandigen, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet 

zullen worden geïnd(1) 

D.995fn 
Werkelijke sociale premies t.l.v. niet-werkenden, die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet 

zullen worden geïnd(1) 

D.995g Vermogensheffingen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd(2) 

ODB 
Totaal ontvangsten uit belastingen en sociale premies na aftrek van bedragen die zijn geheven, 

maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd  

ODC 
Totaal ontvangsten uit belastingen en sociale premies (netto) (inclusief toegerekende sociale 

premies) na aftrek van bedragen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd 

ODD 
Belastingdruk = totaal ontvangsten uit belastingen en verplichte sociale premies na aftrek van 

bedragen die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd 

* Sectoren en subsectoren: 
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S.13 Overheid. Subsectoren: 

 - S.13 Overheid  

 - S.1311 Centrale overheid  

 - S.1312 Deelstaatoverheid  

 - S.1313 Lagere overheid  

 - S.1314 Socialezekerheidsfondsen  

 

S.212 Instellingen en organen van de Europese Unie 

** Bovendien moet in tabel 9 uitvoerige informatie worden verstrekt over de nationale classificatie van belastingen en 

sociale premies (de "nationale lijst van belastingen"), met overeenkomstige bedragen onder elke betrokken ESR-code. 

Verstrekking van de nationale lijst van belastingen is verplicht voor de overheid en de instellingen en organen van de 

Europese Unie. 

(1) Op vrijwillige basis. 

(2) Indeling naar ontvangende subsector op vrijwillige basis. 

(3) Gegevens voor referentiejaren vóór 2012 kunnen op vrijwillige basis worden ingediend. 

Indiening voor referentiejaren met ingang van 2012 is verplicht. 
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Tabel 10 – Tabellen per bedrijfstak en per regio (NUTS niveau 2) 
 

Code Variabelen Indeling 

B.1g 
1. Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen (volumegroeipercentage op 

basis van prijzen van het voorgaande jaar)(1) 
 

B.1g 2. Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen (lopende prijzen)(2) A*10 

D.1 3. Beloning van werknemers (lopende prijzen) A*10 

P.51g 4. Bruto-investeringen in vaste activa (lopende prijzen) A*10 

 5. Werkgelegenheid(2)(3): werkzame personen (1000) en gewerkte uren (1000)  

ETO  - Totaal(2)(3) A*10 

EEM  - Werknemers(3) A*10 

POP 6. Bevolking (1000)(4)  

 

(1) Indiening op vrijwillige basis tot 2016. Vanaf  2017: verplichte indiening op t+24 maanden, indiening op 

vrijwillige basis op t+12 maanden. ▌ 

(2) Totaal toegevoegde waarde (bruto) en totaal werkzame personen (1000): indiening op t+12 maanden. 

 Totaal werkgelegenheid in gewerkte uren, A*10 uitsplitsing van werkgelegenheid naar personen en gewerkte 

uren, A*10 uitsplitsing van toegevoegde waarde (bruto):  indiening op t+24 maanden. 

(3) Werkzame personen en werknemers: ingezetenen en niet-ingezetenen in dienst van ingezeten producerende 

eenheden (binnenlands begrip). 

(4) Indiening is verplicht op t+12 maanden. 
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Tabel 11 - Uitgaven overheid naar functie 

 

Code Variabelen Functie 
Indeling naar 

subsectoren(1) 

OP5ANP 
Bruto-investeringen + Saldo aan- en verkopen 

van niet-financiële niet-geproduceerde activa 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Bruto-investeringen 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51g  waarvan: bruto-investeringen in vaste activa 
Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 
S.13 

NP 
Saldo aan- en verkopen van niet-financiële niet-

geproduceerde activa 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.1 Beloning van werknemers 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.3 Subsidies 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4 Inkomen uit vermogen(2) 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1311 
 waarvan: betaald aan de subsector centrale 

overheid (S.1311)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 waarvan: betaald aan de subsector 

deelstaatoverheid (S.1312)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 waarvan: betaald aan de subsector lagere 

overheid (S.1313)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 waarvan: betaald aan de subsector 

socialezekerheidsfondsen (S.1314)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 

Sociale uitkeringen (exclusief sociale 

overdrachten in natura) en sociale overdrachten 

in natura – aangekochte marktproducten  

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.62 
Sociale uitkeringen (exclusief sociale 

overdrachten in natura)(8)  

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.632 
Sociale overdrachten in natura – aangekochte 

marktproducten(8)  

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2+D.29 

+D.5+D.8 

Intermediair verbruik + Niet-productgebonden 

belastingen op productie + Belastingen op 

inkomen, vermogen enz. + Correctie voor 

mutaties in pensioenrechten 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2 Intermediair verbruik 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.29+D.5 

+D.8 

Niet-productgebonden belastingen op productie 

+ Belastingen op inkomen, vermogen enz. + 

Correctie voor mutaties in pensioenrechten 

 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7 Overige inkomensoverdrachten(2) 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1311 
 waarvan: betaald aan de subsector centrale 

overheid (S.1311)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 waarvan: betaald aan de subsector 

deelstaatoverheid (S.1312)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 waarvan: betaald aan de subsector lagere 

overheid (S.1313)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 waarvan: betaald aan de subsector 

socialezekerheidsfondsen (S.1314)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 
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D.9 Kapitaaloverdrachten(2)(5) 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.92p  waarvan: investeringsbijdragen(2)(3) 
Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 
S.13 

D.9p_S.131

1 

 waarvan: betaald aan de subsector centrale 

overheid (S.1311)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

2 

 waarvan: betaald aan de subsector 

deelstaatoverheid (S.1312)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.131

3 

 waarvan: betaald aan de subsector lagere 

overheid (S.1313)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.131

4 

 waarvan: betaald aan de subsector 

socialezekerheidsfondsen (S.1314)(2)(6) 

Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Totaal uitgaven 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.3 Consumptieve bestedingen 

Afdelingen Cofog 

Groepen 

Cofog(3)(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.31 Individuele consumptieve bestedingen(4) 
Afdelingen Cofog 

Groepen Cofog(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.32 Collectieve consumptieve bestedingen(4) 
Afdelingen Cofog  

Groepen Cofog(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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(1) Indeling naar subsector: 

 

 - S.13 Overheid  

 - S.1311 Centrale overheid  

 - S.1312 Deelstaatoverheid  

 - S.1313 Lagere overheid  

 - S.1314 Socialezekerheidsfondsen 

 

(2) Gegevens voor de subsectoren moeten binnen elke subsector worden geconsolideerd, maar niet tussen 

subsectoren. De gegevens voor sector S.13 zijn gelijk aan de som van de gegevens voor de subsectoren, met 

uitzondering van de posten D.4, D.7 en D.9 (en de subposten daarvan), die tussen de subsectoren moeten worden 

geconsolideerd (met informatie over transactiepartners). 

 

(3) Op vrijwillige basis voor subsectoren.  

 

(4) Verplicht voor het totaal van Cofog-groepen. 

 

(5) In D.9p mogen geen bedragen voor D.995 worden opgenomen. D.995 moet worden afgetrokken van D.99r. 

 

(6) Op vrijwillige basis. 

 

(7) Verstrekken met ingang van referentiejaar 2001.  

 

(8) Gegevens voor referentiejaren vóór 2012 kunnen op vrijwillige basis worden ingediend. Indiening met ingang 

van 2012 is  verplicht. 
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Tabel 12 – Tabellen per bedrijfstak en per regio (NUTS niveau 3) 
 

Code Variabelen Indeling(1) 

B1.g 1. Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen (lopende prijzen) A*10 

 2. Werkzame personen(2) (1000)  

ETO  - Totaal  A*10 

EEM  - Werknemers A*10 

POP 3. Bevolking (1000)  

 

(1) Er kan gebruik worden gemaakt van de volgende geaggregeerde posities van indeling A*10 van de 

NACE Rev 2: 

 - (G, H, I en J) in plaats van (G, H en I) en (J); 

 - (K, L, M en N) in plaats van (K), (L) en (M en N); 

 - (O, P, Q, R, S, T en U) in plaats van (O, P en Q) en (R, S, T en U). 

(2) Werkzame personen en werknemers: ingezetenen en niet-ingezetenen in dienst van ingezeten producerende 

eenheden (binnenlands begrip). 

 

 



- 91 - 

Tabel 13 – Rekeningen van de huishoudens per regio (NUTS niveau 2) 

 

Rekening voor bestemming van primaire inkomens van huishoudens (S.14) 

Code Gebruik Code Middelen 

D.4 1. Inkomen uit vermogen B.2n/B.3n 
3. Netto-exploitatieoverschot/netto 

gemengd inkomen 

B.5n 2. Saldo primaire inkomens (netto) D.1 4. Beloning van werknemers 

  D.4 5. Inkomen uit vermogen 

Secundaire inkomensverdelingsrekening van huishoudens (S.14) 

Code Gebruik Code Middelen 

D.5 
6. Belastingen op inkomen, vermogen 

enz. 
B.5 10. Saldo primaire inkomens (netto) 

D.61 7. Sociale premies (netto) D.62 
11. Sociale uitkeringen (exclusief sociale 

overdrachten in natura) 

D.7 8. Overige inkomensoverdrachten D.7 12. Overige inkomensoverdrachten 

B.6n 9. Beschikbaar inkomen (netto)   

Consumptieve bestedingen van huishoudens (S.14) 

P.3 13. Consumptieve bestedingen van huishoudens(1) 

 

(1) Op vrijwillige basis 
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Tabel 15 – Aanbodtabel tegen basisprijzen, inclusief de overgang naar aankoopprijzen (lopende prijzen en prijzen van het voorgaande jaar(1)) 
 

n=64, m=64 

  

Bedrijfstakken (NACE A*64) 

 

1 2 3 4 ....... n 

∑ (1) Invoer cif(3) 

Totale 

aanbod tegen 

basisprijzen 

Handels- en 

vervoers- 

marges 

Saldo van 

productgebo

nden 

belastingen 

en subsidies 

Totaal 

aanbod tegen 

aankoop-

prijzen 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

 

Productgroepen (CPA) 

 

 

 

. 

. 

. 

m 

(1) 

 

Output per productgroep en per 

bedrijfstak tegen basisprijzen 
 

a) Intra-EU cif(2) 

 

a1) uit S.2I lidstaten die de 

euro als munt hebben, de 

Europese Centrale Bank 

en andere instellingen en 

organen van de eurozone 

(cif) (2) 

 

a2) uit S.xx (S.21 - S.2I) 

lidstaten die de euro niet 

als munt hebben en 

instellingen en organen 

van de Europese Unie 

(met uitzondering van de 

Europese Centrale Bank 

en andere instellingen en 

organen van de 

eurozone) (cif) (2) 

 

b) Extra-EU cif(2) 

 

c) Totaal 
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∑ (1)  Totale output per bedrijfstak        

Correctieposten: 

 

- Cif/fob-correctie invoer 

- Directe aankopen 

ingezetenen in het 

buitenland 

(2) 

 

 

- 

- 

   

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

(1) + (2)         

Totaal, waarvan: 

- Marktoutput 

- Output voor eigen 

finaal gebruik 

- Niet-marktoutput 

(3)   

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

(1) Vrijwillige indiening van gegevens over prijzen voor de voorgaande jaren voor de referentiejaren 2010-2014. Vanaf referentiejaar 2015 is indiening verplicht. 

(2) Invoer wordt als volgt uitgesplitst: 

 a) S.21: lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie (S.21), a1) S.2I; lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere 

instellingen en organen van de eurozone; a2) S.xx (S.21 - S.2I): lidstaten die de euro niet als munt hebben en instellingen en organen van de Europese Unie (met 

uitzondering van de Europese Centrale Bank en andere instellingen en organen van de eurozone); en b) S.22: niet-lidstaten en internationale organisaties die geen 

ingezetene van de  Europese Unie zijn, waarbij in aanmerking wordt genomen dat: 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling'); 

 de lidstaten die de euro als munt hebben alle onder a), a1), a2) en b) vermelde uitsplitsingen moeten verstrekken; de lidstaten die de euro niet als munt hebben 

dienen de onder a) en b) vermelde uitsplitsingen te verstrekken ; het verstrekken van de onder a1) en a2) vermelde uitsplitsingen geschiedt op vrijwillige basis; 

 de gegevens in lopende prijzen en in prijzen voor het voorgaande jaar moeten worden ingediend. 

(3) Voor de gegevens per productgroep in de aanbod- en gebruikstabellen en de input-outputtabellen moet het binnenlands begrip worden gebruikt.  Aanpassingen aan het 

nationale begrip (directe aankopen door ingezetenen in het buitenland) worden opgenomen in de rijtotalen in deel (2) van de tabel.  De invoer (cif) per productgroep 

omvat niet de directe aankopen door ingezetenen in het buitenland. 
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Tabel 16 – Gebruikstabel tegen aankoopprijzen* (lopende prijzen en prijzen van het voorgaande jaar(1)) 
n=64, m=64 

 

 
 

Bedrijfstakken (NACE A*64) 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Finaal gebruik 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
∑ (3) 

∑ (1) 

+ ∑ (3) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

Productgroepen 

(CPA) 

 

 

 

 

. 

m 

 

(1)  

Intermediair verbruik tegen 

aankoopprijzen per productgroep en 

per bedrijfstak 

 

 

Finaal gebruik tegen aankoopprijzen(5): 

 

Consumptieve bestedingen: 

a) door huishoudens 

b) door IZW's t.b.v. huishoudens 

c) door de overheid 

d) totaal 

 

Bruto-investeringen: 

e) bruto-investeringen in vaste activa 

f) veranderingen in voorraden(2) 

g) saldo aan- en verkopen van 

kostbaarheden(2) 

h) veranderingen in voorraden en 

kostbaarheden 

i) totaal 

Uitvoer fob(3): 

j) intra-EU 

 j1) - naar S.2I: lidstaten die de euro als 

munt hebben, de Europese Centrale 

Bank en andere instellingen en organen 

van de eurozone (3) 

 j2) - naar S.xx (S.21 - S.2I): lidstaten 

die de euro niet als munt hebben en 

instellingen en organen van de 

Europese Unie (met uitzondering van de 

Europese Centrale Bank en andere 

instellingen en organen van de 

eurozone) (3) 

k) extra-EU(3) 

l) totaal 
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∑ (1)  (2)  
Totaal intermediair verbruik per 

bedrijfstak 
 Totaal finaal gebruik per type  

Totaal 

gebruik 

Correctieposten: 

- Cif/fob-correctie uitvoer 

- Directe aankopen door 

ingezetenen in het buitenland 

- Aankopen door niet-

ingezetenen op binnenlands 

grondgebied  

(3) 

 

- 

- 

- 

 

 

alleen uitvoer 

alleen consumptieve bestedingen van 

huishoudens 

alleen consumptieve bestedingen van 

huishoudens en uitvoer 

 

alleen 

uitvoer 

alleen 

consumptie

ve 

bestedingen 

van 

huishouden

s 

alleen 

consumptie

ve 

bestedingen 

van 

huishouden

s en uitvoer 

 

∑ (2) + ∑ (3) (4)      

- Beloning van werknemers(4)  

 Lonen (4)  

- Saldo van overige 

belastingen en subsidies op 

productie(4)  

- Verbruik van vaste activa (4)  

- Exploitatieoverschot (netto) 
(4)  

- Exploitatieoverschot (bruto) 
(4)  

- Gemengd inkomen (bruto)(2)  

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toegevoegde waarde (bruto) 

tegen basisprijzen 
(6)   - - - 

Totale output tegen basisprijzen (7)   - - - 
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Aanvullende vrijwillige 

gegevens: 

 

- Bruto-investeringen in vaste 

activa  

- Bruto-

kapitaalgoederenvoorraad 

- Gewerkte uren (1000) 

(8)(2

) 
  

 

- 

- 

- 

  

 

* De onderstaande vijf aanvullende tabellen moeten om de vijf jaar worden ingediend (voor referentiejaren eindigend op 0 of 5). Indiening van deze vijf aanvullende 

tabellen in lopende prijzen is verplicht, indiening in prijzen voor het voorgaande jaar geschiedt op vrijwillige basis. 

De vijf tabellen zijn:  

 - gebruikstabel tegen basisprijzen (rijblokken (1) - (7)); 

- gebruikstabel voor binnenlandse output tegen basisprijzen (rijblokken (1) - (2)); 

- gebruikstabel voor invoer tegen basisprijzen (rijblokken (1) - (2)); 

- tabel voor handels- en vervoersmarges (rijblokken (1) en (2)); 

 - tabel voor het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (rijblokken (1) en (2)). 
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(1) Vrijwillige indiening van gegevens over prijzen voor de voorgaande jaren voor de referentiejaren 2010-2014. Vanaf referentiejaar 2015 is indiening verplicht. 

(2) Op vrijwillige basis. 

(3) Uitvoer wordt als volgt uitgesplitst: 

 j) S.21: lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie; j1) S.2I: lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere instellingen 

en organen van de eurozone; j2) S.xx (S.21 - S.2I): lidstaten die de euro niet als munt hebben en instellingen en organen van de Europese Unie (met uitzondering van 

de Europese Centrale Bank en andere instellingen en organen van de eurozone); en k) S.22: niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen van de 

Europese Unie zijn, waarbij in aanmerking wordt genomen dat: 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling'); 

  de lidstaten die de euro als munt hebben alle onder j), j1), j2) en k) vermelde uitsplitsingen moeten verstrekken; de lidstaten die de euro niet als munt hebben 

dienen de onder a) en b) vermelde uitsplitsingen te verstrekken; het verstrekken van de onder a1) en a2) vermelde uitsplitsingen geschiedt op vrijwillige basis; 

 de gegevens in lopende prijzen en in prijzen voor het voorgaande jaar moeten worden ingediend. 

(4) Indiening van gegevens in lopende prijzen is verplicht, indiening in prijzen voor het voorgaande jaar geschiedt op vrijwillige basis. 

(5) Voor de gegevens per productgroep in de aanbod- en gebruikstabellen en de input-outputtabellen moet het binnenlands begrip worden gebruikt.  Aanpassingen aan 

het nationale begrip (directe aankopen door ingezetenen in het buitenland en aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied) worden opgenomen in de 

rijtotalen in deel (3) van de tabel.  Consumptieve bestedingen van de huishoudens per productgroep omvatten niet de directe aankopen door ingezetenen in het 

buitenland. Consumptieve bestedingen van de huishoudens per productgroep omvatten wel aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied. Uitvoer 

(fob) per product omvat niet de aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied. 



- 99 - 

Tabel 17 – Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen** (productgroep x productgroep*) 
(lopende prijzen (4)) 

n=64 

  
Productgroepen 

1 2 3 .....n 
∑ (1) 

Finaal gebruik 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

 

∑ (3) 

∑ (1) + 

∑ (3)  

  (1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

2 

3 

. 

. 

. 

Productgroepen 

 

 

 

 

 

n 

(1)  

Intermediair verbruik tegen basisprijzen 

(productgroep x productgroep) 

 

 

Finaal gebruik tegen basisprijzen(3): 

 

Consumptieve bestedingen: 

a) door huishoudens 

b) door IZW's t.b.v. huishoudens 

c) door de overheid 

d) totaal 

 

Bruto-investeringen: 

e) bruto-investeringen in vaste activa 

f) veranderingen in voorraden(1) 

g) saldo aan- en verkopen van 

kostbaarheden(1) 

h) veranderingen in voorraden en 

kostbaarheden 

i) totaal 

Uitvoer(2): 

j) intra-EU 

 j1) - naar S.2I: lidstaten die de euro als 

munt hebben, de Europese Centrale Bank 

en andere instellingen en organen van de 

eurozone (2)  

 j2) - naar S.xx (S.21 - S.2I): lidstaten die 

de euro niet als munt hebben en 

instellingen en organen van de Europese 

Unie (met uitzondering van de Europese 

Centrale Bank en andere instellingen en 

organen van de eurozone)  

k) extra-EU(2) 

l) totaal 
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∑ (1) (2)  
Totaal intermediair verbruik tegen 

basisprijzen per productgroep 
 Finaal gebruik tegen basisprijzen per type  

Totaal gebruik 

tegen basisprijzen 

Gebruik van ingevoerde 

productgroepen 
 

Totaal intermediair verbruik van 

ingevoerde productgroepen per 

productgroep, cif 

 
Finaal gebruik van ingevoerde productgroepen, 

cif 
 Totale invoer  

Saldo van productgebonden 

belastingen en subsidies 
(3) 

Saldo productgebonden belastingen en 

subsidies per productgroep 
 

Saldo productgebonden belastingen en 

subsidies per type finaal gebruik 
 

Totaal saldo van 

productgebonden 

belastingen en 

subsidies  

∑ (1) + (3) (4) 
Totaal intermediair verbruik tegen 

aankoopprijzen per productgroep 
 

Totaal finaal gebruik per type tegen 

aankoopprijzen 
 

Totaal gebruik 

tegen 

aankoopprijzen 

- Beloning van werknemers 

 Lonen  

- Saldo van overige belastingen en 

subsidies op productie 

- Verbruik van vaste activa 

- Exploitatieoverschot (netto) 

- Exploitatieoverschot (bruto) 

 Gemengd inkomen (bruto)(1) 

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toegevoegde waarde (bruto) tegen 

basisprijzen 
(6)   - - - 

Totale output tegen basisprijzen (7)   - - - 
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Invoer intra-EU cif (2) 

- invoer uit S.2I lidstaten die de 

euro als munt hebben, de 

Europese Centrale Bank en 

andere instellingen en organen 

van de eurozone (cif) (2) 
- invoer uit S.xx (S.21 - S.2I) 

lidstaten die de euro niet als 

munt hebben en instellingen en 

organen van de Europese Unie 

(met uitzondering van de 

Europese Centrale Bank en 

andere instellingen en organen 

van de eurozone) (cif) (2) 
Invoer extra-EU cif (2) 

(8)   

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

∑ (8) (9) Invoer cif per productgroep     
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Totale aanbod tegen basisprijzen 
(1

0) 

Aanbod tegen basisprijzen per 

productgroep 
    

 

* Bedrijfstak x bedrijfstak, mits dit een goede benadering geeft voor productgroep x productgroep. 

** Indiening van de twee onderstaande aanvullende tabellen in lopende prijzen is verplicht: 

- symmetrische input-outputtabel voor de binnenlandse output tegen basisprijzen (rijblok (1), rijblok (2), rij "gebruik van ingevoerde productgroepen", rijblokken (3) en 

(4)); 

- symmetrische input-outputtabel voor invoer tegen basisprijzen (rijblokken (1) - (2)). 

*** Alleen voor de subtabel voor binnenlandse output. 

(1) Op vrijwillige basis. 

(2) In- en uitvoer wordt als volgt uitgesplitst: 

 j) S.21: lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie; j1) S.2I: lidstaten die de euro als munt hebben, de Europese Centrale Bank en andere instellingen 

en organen van de eurozone; j2) S.xx (S.21 - S.2I): lidstaten die de euro niet als munt hebben en instellingen en organen van de Europese Unie (met uitzondering van 

de Europese Centrale Bank en andere instellingen en organen van de eurozone), en k) S.22: niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen van de 

Europese Unie  zijn, waarbij in aanmerking wordt genomen dat: 

 de uitsplitsing naar EMU en EU de samenstelling zoals die er aan het einde van de referentieperiode uitziet, moet weergeven ('veranderende samenstelling'); 

  de lidstaten die de euro als munt hebben alle onder j), j1), j2) en k) vermelde uitsplitsingen moeten verstrekken; de lidstaten die de euro niet als munt hebben 

dienen de onder a) en b) vermelde uitsplitsingen te verstrekken; het verstrekken van de onder a1) en a2) vermelde uitsplitsingen geschiedt op vrijwillige basis; 

 de gegevens worden ingediend in lopende prijzen. 

 (3) Voor de gegevens per productgroep in de aanbod- en gebruikstabellen en de input-outputtabellen moet het binnenlands begrip worden gebruikt.  Aanpassingen aan 

het nationale begrip (directe aankopen door ingezetenen in het buitenland en aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied) worden opgenomen als 

rijtotalen.  Consumptieve bestedingen van de huishoudens per productgroep omvatten niet de directe aankopen door ingezetenen in het buitenland. Consumptieve 

bestedingen van de huishoudens per productgroep omvatten wel aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied. Uitvoer (fob) per product omvat niet de 

aankopen door niet-ingezetenen op binnenlands grondgebied. 

 (4) Indiening van alle symmetrische input-outputtabellen in prijzen voor het voorgaande jaar is vrijwillig. 
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Tabel 20 – Vaste activa naar bedrijfstak en aard van de activa (standen) 
 

Code Variabelen 

Indeling 

Bedrijfstakken 
(1) 

Vervangings

waarde in 

lopende 

prijzen 

Vervangings

waarde in 

prijzen voor 

het 

voorgaande 

jaar 

AN.11g 1. Vaste activa (bruto) ▌ x x 

AN.111g 2. Woningen (bruto) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112g 3. Overige bouwwerken (bruto) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.113g+AN.114g 

4. Machines en apparatuur 

(bruto) + wapensystemen 

(bruto) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131g 5. Vervoermiddelen (bruto) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132g 6. ICT-apparatuur (bruto)  x x 

AN.11321g 
7. Gegevensverwerkende 

apparatuur (bruto) 
 x x 

AN.11322g 
8. Telecommunicatie- 

apparatuur (bruto) 
 x x 

AN.1139g+AN.114g 

9. Overige machines en 

apparatuur (bruto) + 

wapensystemen (bruto) 

 x x 

AN.115g 

10. In cultuur gebrachte 

biologische hulpbronnen 

(bruto) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117g 
11. Intellectuele eigendommen 

(bruto) 
 x x 

AN.1173g 
12. Computerprogrammatuur 

en databanken (bruto) 
 x x 

AN.11n 13. Vaste activa (netto)  x x 

AN.111n 14. Woningen (netto) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112n 
15. Overige bouwwerken 

(netto) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 
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AN.113n+AN.114n 

16. Machines en apparatuur 

(netto) + wapensystemen 

(netto) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131n 17. Vervoermiddelen (netto) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132n 18. ICT-apparatuur (netto)  x x 

AN.11321n 

19. Gegevens- 

verwerkende apparatuur 

(netto) 

 x x 

AN.11322n 
20. Telecommunicatie- 

apparatuur (netto) 
 x x 

AN.1139n+AN.114n 

21. Overige machines en 

apparatuur (netto) + 

wapensystemen (netto) 

 x x 

AN.115n 

22. In cultuur gebrachte 

biologische hulpbronnen 

(netto) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117n 
23. Intellectuele eigendommen 

(netto) 
 x x 

AN.1173n 
24. Computerprogrammatuur 

en databanken (netto) 
 x x 

 

 (1) A*21 ▌ verplicht 

  A*38/A*64: op vrijwillige basis. 

Indien geen indeling is aangegeven: totale economie. 
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Tabel 22 - Bruto-investeringen in vaste activa (BIVA) 

naar bedrijfstak en actief (transacties) 

 

Code Variabelen 

Indeling 

Bedrijfstakken 
(1) 

Lopende 

prijzen 

Prijzen 

voorgaand 

jaar en 

kettingindex-

cijfers 

volume(3) 

P.51g_AN.11 1. BIVA   x x 

P.51g_AN.111 2. BIVA (woningen) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.112 
3. BIVA (overige 

bouwwerken) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.113+AN.

114 

4. BIVA in machines en 

apparatuur + 

wapensystemen 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1131 5. BIVA (vervoermiddelen) 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.1132 6. BIVA (ICT-apparatuur) (2)  x x 

P.51g_AN.11321 

7. BIVA 

(gegevensverwerkende 

apparatuur) (2) 

 x x 

P.51g_AN.11322 
8. BIVA (telecommunicatie-

apparatuur) (2) 
 x x 

P.51g_AN.1139+A

N.114 

9. BIVA (overige machines en 

apparatuur + 

wapensystemen) (2) 

 x x 

P.51g_AN.115 

10. BIVA (in cultuur 

gebrachte biologische 

hulpbronnen) 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51g_AN.117 
11. BIVA (intellectuele 

eigendommen) 
 x x 

P.51g_AN.1173 

12. BIVA (computer-

programmatuur en 

databanken) (2) 

 x x 

(1) A*21 ▌ verplicht 

 A*38/A*64: op vrijwillige basis. 

Indien geen indeling is aangegeven: totale economie. 

(2) Indiening op vrijwillige basis voor referentiejaren vóór 2000. Indiening voor referentiejaren met ingang van 

2000 is verplicht. 

(3) Voor het referentiejaar 1995 hoeven geen gegevens in prijzen van het voorgaande jaar. 
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Tabel 26 – Balansen voor niet-financiële activa 

 

Code Variabelen 
Indeling 

sectoren 

AN.1 1. Geproduceerde niet-financiële activa (3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2.  Vaste activa + voorraden (1) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.11 3. Vaste activa(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.111 4. Woningen S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5. Overige bouwwerken (2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6. Gebouwen m.u.v. woningen (1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 
7. Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken (1) 
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.114 8. Machines en apparatuur + wapensystemen (2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 
9. In cultuur gebrachte biologische hulpbronnen 

(2) 

S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.117 10. Intellectuele eigendommen (2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.1171 11. Onderzoek en ontwikkeling(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1172 
12. Exploratie en evaluatie van minerale 

reserves(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13. Computerprogrammatuur en databanken(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 
14. Originelen op het gebied van woord, beeld en 

geluid(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 15. Overige intellectuele eigendommen(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16. Voorraden(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17. Kostbaarheden(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18. Niet-geproduceerde niet-financiële activa(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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AN.21 19. Natuurlijke hulpbronnen(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20. Grond 
S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3),S.14 

+ S.15(4) 

AN.212 21. Minerale en energiereserves(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + 

AN.214 

22. Niet in cultuur gebrachte biologische 

hulpbronnen en waterreserves(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23.  Overige natuurlijke hulpbronnen(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24. Contracten, leases en vergunningen(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 
25. Saldo aan- en verkopen van goodwill en 

marketingactiva(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

 

Eenheid: lopende prijzen.  

(1) Gegevens voor referentiejaren vóór 2012 kunnen op vrijwillige basis worden ingediend. Indiening voor 

referentiejaren met ingang van 2012 is verplicht.  

(2) Gegevens voor referentiejaren vóór 2000 kunnen op vrijwillige basis worden ingediend. Indiening van 

gegevens voor de jaren 2000 - 2011 is alleen verplicht voor de totale economie. Indiening voor de totale 

economie en voor de institutionele sectoren is voor referentiejaren met ingang van 2012 verplicht . 

(3) Op vrijwillige basis. 

(4) Eerste indiening in 2017. 
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Tabel 27 (1) – Driemaandelijkse financiële rekeningen van de overheid 
 

Code Transactie / Saldo 
Activa / 

passiva 

Sectoren en 

subsectoren(2)(3) 

F Financiële transacties 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.1 
Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten 

(SDR's) 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.2 Chartaal geld en deposito’s 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.21 Chartaal geld Passiva S.1311 

F.3 Schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.31 Kortlopende schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.32 Langlopende schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.4 Leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.41 Kortlopende leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.42 Langlopende leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.5 
Deelnemingen en aandelen of rechten van 

deelneming in beleggingsfondsen  

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.51 

 

Deelnemingen 

 

Activa S.13 

F.52 
Aandelen of rechten van deelneming in 

beleggingsfondsen 
Activa S.13 

F.6 
Verzekerings-, pensioen- en 

standaardgarantieregelingen 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.61 Technische voorzieningen schadeverzekering 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.63+F.64

+F.65  

Pensioenrechten, aanspraken van 

pensioenfondsen op pensioenbeheerders en 

rechten op niet-pensioenuitkeringen  

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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F.66  
Voorzieningen voor claims in het kader van 

standaardgaranties 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.7 
Financiële derivaten en aandelenopties voor 

werknemers 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.8 Overige vorderingen / schulden 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

LE Saldo 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.1 
Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten 

(SDR's) 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Chartaal geld en deposito’s 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21 Chartaal geld Passiva S.1311 

AF.3 Schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31 Kortlopende schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32 Langlopende schuldbewijzen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41 Kortlopende leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42 Langlopende leningen 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.5 
Deelnemingen en aandelen of rechten van 

deelneming in beleggingsfondsen  

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.51 Deelnemingen Activa S.13 

AF.52 
Aandelen of rechten van deelneming in 

beleggingsfondsen 
Activa S.13 

AF.6 
Verzekerings-, pensioen- en 

standaardgarantieregelingen 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.61 Technische voorzieningen schadeverzekering  
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.63+AF

.64+AF.65  

Pensioenrechten, aanspraken van 

pensioenfondsen op pensioenbeheerders en 

rechten op niet-pensioenuitkeringen  

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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AF.66  
Voorzieningen voor claims in het kader van 

standaardgaranties 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.7 
Financiële derivaten en aandelenopties voor 

werknemers 

Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.8 Overige vorderingen / schulden 
Activa / 

passiva 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 Informatie over transactiepartners(4) / Transacties   

F.31 Kortlopende schuldbewijzen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.32 Langlopende schuldbewijzen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.41 Kortlopende leningen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.41 Kortlopende leningen Passiva 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.42 Langlopende leningen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12(4), S.128+S.129, 

S .14+S.15, S.2(4) 

F.42 Langlopende leningen Passiva 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 
Deelnemingen en aandelen of rechten van 

deelneming in beleggingsfondsen  
Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 
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 Informatie over transactiepartners(4) / Saldo   

AF.31 Kortlopende schuldbewijzen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.32 Langlopende schuldbewijzen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.41 Kortlopende leningen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Kortlopende leningen Passiva 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2(5) 

AF.42 Langlopende leningen Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.42 Langlopende leningen Passiva 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2 (5) 

AF.5 
Deelnemingen en aandelen of rechten van 

deelneming in beleggingsfondsen  
Activa 

S.1311 en S.1314 

tegenover: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

 

(1) Wanneer lidstaten tabel 27 voor het eerst indienen, delen zij de Commissie (Eurostat) mee welke bronnen en 

methoden voor het verzamelen van de gegevens zijn gebruikt. Bij het indienen van herziene gegevens stellen 

de lidstaten de Commissie (Eurostat) in kennis van eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke omschrijving. 

(2) Indeling van de overheid in subsectoren: 

 - S.13 Overheid 

 - S.1311 Centrale overheid 

 - S.1312  Deelstaatoverheid 

 - S.1313 Lagere overheid 

 - S.1314  Socialezekerheidsfondsen 
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(3) Consolidatie: 

 - S.13 Geconsolideerd en niet-geconsolideerd 

 - overige subsectoren: geconsolideerd. 

(4) Informatie over transactiepartners – partnersectoren en -subsectoren:  

- S.11 Niet-financiële vennootschappen 

 - S.12 Financiële instellingen 

 - S.128+S.129 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen 

 - S.14+S.15 Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 

 - S.2 Buitenland 

(5) Op vrijwillige basis. 
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Tabel 28 – Driemaandelijkse overheidsschuld ("Maastrichtschuld") voor de overheid  

Code Passiva(1)  
Sectoren en 

subsectoren(2)(3) 

GD Totaal 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Chartaal geld en deposito’s 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21  Chartaal geld 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.22 

+AF.29 
 Deposito's 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.3 Schuldbewijzen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31  Kortlopende leningen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32  Langlopende leningen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Leningen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41  Kortlopende leningen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42  Langlopende leningen 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 

(1) Nominale waarde van de uitstaande schuld aan het eind van het kwartaal. 

(2) Indeling van de overheid in subsectoren: 

 - S.13 Overheid  

 - S.1311 Centrale overheid 

 - S.1312  Deelstaatoverheid 

 - S.1313  Lagere overheid 

 - S.1314  Socialezekerheidsfondsen 

(3) Gegevens voor de subsectoren moeten binnen elke subsector worden geconsolideerd, maar niet tussen 

subsectoren. 
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Tabel 29: Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering (7)(8) 

 

Rel

atie

s 

Cod

e 

Rij

nr. 

Registratie Standaardrekeningen 
Niet in de 

standaardrekeningen 

Totaal 

pensioen- 

regelinge

n 

▌ 

Transacti

epartners:  

Pensioen-

rechten 

niet-

ingezeten 

huis-

houdens 4)  

Pensioenbeheerde

r 
Niet-overheid Overheid 

 

Toege

zegde-

premie

regelin

gen 

Toegezegde-

uitkerings-

regelingen 

en overige1) 

regelingen 

zonder 

toegezegde 

premies 

Tot

aal 

Toegezeg

de-

premie-

regelinge

n  

Toegezegde-uitkeringsregelingen 

voor werknemers van de overheid2) 
 

Ingedeeld 

bij 

financiële 

instelling

en 

Ingedeeld 

bij 

overheid3) 

Ingedeeld 

bij de 

overheid 

Pensioen-

regelinge

n sociale 

zekerheid 

Code 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 XPBG13 
XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌ 

XPTOTN

RH 

Kolomnummer A B C D E F G H I ▌ J  

   Beginbalans 

 

XA

F63

LS 

1 

Pensioenrechten 

           



- 116 - 

 
   Mutaties in pensioenrechten a.g.v. van transacties 

Σ 2.1  

tot 2.4 – 

2.5 

XD61p 2 

Toename van 

pensioenrechten 

a.g.v. sociale 

premies   

          

 
XD611

1 
2.1 

Werkelijke 

sociale premies 

t.l.v. werkgevers  

          

 
XD612

1 
2.2 

Toegerekende 

sociale premies 

t.l.v. werkgevers  

          

 
XD613

1 
2.3 

Werkelijke 

sociale premies 

t.l.v. 

huishoudens  

          

 
XD614

1 
2.4 

Aanvullingen 

sociale premies 

t.l.v. 

huishoudens5)  

          

 
XD61S

C 
2.5 

Minus: 

Vergoeding 

voor de 

pensioen-

regeling  
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XD6

19 
3 

Overige (actuariële) 

mutaties in 

pensioenrechten in 

pensioenregelingen in 

het kader van de 

sociale zekerheid  

          

 
XD6

2p 
4 

Afname van 

pensioenrechten a.g.v. 

betaling van 

pensioenuitkeringen  

          

2 + 

3 - 

4 

XD8 5 

Mutaties in 

pensioenrechten a.g.v. 

sociale premies en 

pensioenuitkeringen  

          

 
XD8

1 
6 

Overdracht van 

pensioenrechten 

tussen regelingen  

          

 
XD8

2 
7 

Mutaties in 

pensioenrechten a.g.v. 

na onderhandelingen 

vastgestelde 

wijzigingen in de 

structuur van de 

regeling  
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   Mutaties in pensioenrechten a.g.v. overige stromen 

 XK7 8 

Mutaties in rechten 

a.g.v. 

waarderingsverschille

n6)  

          

 XK5 9 

Mutaties in rechten 

a.g.v. overige 

volumemutaties6)  

          

   Eindbalans 

1+ 

Σ 5 

tot 

9 

XA

F63

LE 

1

0 

Pensioenrechten            

   Gerelateerde indicatoren 

 XP1 
1

1 Output  
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1) Dergelijke andere niet-toegezegde-premieregelingen, vaak hybride regelingen genoemd, hebben zowel een toegezegde-uitkerings- als een toegezegde-premie-element. 

2) Door de overheid voor haar eigen huidige en voormalige werknemers georganiseerde regelingen. 

3) Niet-autonome toegezegde-uitkeringsregelingen, waarvan de pensioenrechten worden geregistreerd in de standaardrekeningen. 

4) Tegenboekingen voor niet-ingezeten huishoudens worden alleen afzonderlijk opgenomen wanneer de pensioenrelaties met het buitenland significant zijn. 

5) Deze aanvullingen vormen het rendement van de aanspraken van de deelnemers op de pensioenregelingen, zowel via inkomen uit beleggingen van activa in toegezegde-

premieregelingen als via de daling van de toegepaste discontovoet bij toegezegde-uitkeringsregelingen. 

6) In de kolommen G en H moeten deze posten nader worden uitgesplitst op basis van de modelberekeningen die voor deze regelingen zijn gemaakt. Zwarte cellen (█) zijn niet 

van toepassing; grijze cellen (▒) bevatten gegevens die niet in de standaardrekeningen staan. 

7) De gegevens voor kolommen G en H moeten drie sets omvatten die zijn gebaseerd op de actuariële berekeningen voor die pensioenregelingen. De datasets moeten het 

resultaat weergeven van een precisietoetsing aan de belangrijkste voor de berekeningen gebruikte parameters, als overeengekomen door statistici enerzijds en deskundigen 

die zich onder de auspiciën van de commissie Economisch Beleid bezighouden met ouder wordende bevolkingsgroepen anderzijds. De te gebruiken parameters worden 

toegelicht overeenkomstig artikel 2, lid 3 van deze verordening. 

8) Gegevens voor referentiejaar 2012 worden op vrijwillige basis ingediend. Indiening van gegevens is met ingang van referentiejaar 2015 verplicht. 

 

_________________ 

 

 

 

 


