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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale
economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor
economische groei, oftewel, de groei van het bruto binnenlands product (bbp).

Berekening bbp
Het bruto binnenlands product wordt berekend uit de som van de waarde die door ondernemingen,
huishoudens en overheden wordt toegevoegd aan de goederen en diensten die zij hebben moeten
verbruiken om hun producten te kunnen maken. Deze som staat bekend als de toegevoegde waarde
'in basisprijzen'. Om tot het bbp 'in marktprijzen' te komen, wordt hierbij het saldo van product
gebonden belastingen en subsidies opgeteld.
De nationale rekeningen worden samengesteld aan de hand van internationaal afgesproken
richtlijnen en methoden. Deze zorgen ervoor dat landen op onderling vergelijkbare wijze hun
economie meten. Met enige regelmaat worden deze regels aangepast, zodat de wijze van meten
blijft aansluiten bij structurele veranderingen in de economie. In 2014 hebben alle lidstaten van de
Europese Unie verplicht de nieuwste set van deze internationale richtlijnen en methoden ingevoerd.
Tegelijkertijd hebben ook veel Europese landen hun ramingen geijkt aan de nieuwste statistische
inzichten en bronnen. Dit hele proces staat bekend als een revisie. Revisies zijn een regulier
onderdeel van het samenstellen van nationale rekeningen en vinden met enige regelmaat plaats.
Het CBS heeft de Nederlandse nationale rekeningen in 2018 voor het laatst gereviseerd.

Begrippen
Consumptieve bestedingen:
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging
van individuele of collectieve behoeften en wensen.
Toegevoegde waarde (marktprijzen):
Het binnenlands product (marktprijzen) is gelijk aan het totaal van de door de bedrijfsklassen
gevormde toegevoegde waarde (basisprijzen) en het saldo van productgebonden belastingen
en subsidies. Afhankelijk van de behandeling van de afschrijvingen is het binnenlands
product bruto (inclusief afschrijvingen) of netto (exclusief afschrijvingen).
Economische groei:
De volumemutatie van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen gecorrigeerd voor
de prijsstijging (inflatie).
Volumemutatie:
Elke waardestijging binnen het systeem van nationale rekeningen wordt ontbonden in een
prijs- en een volume-component. Dit om een reële groei (dit is exclusief prijsstijgingen) van
de economische grootheden te kunnen laten zien.
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Relevante informatie

Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie in
2020 (cbs.nl) [4] (CBS, 2020c).

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Nationale Rekeningen (toelichting)

Omschrijving
Enkele belangrijke toelichtingen bij indicatoren over de Nationale rekeningen, de statistische
beschrijving van de Nederlandse economie.

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks

Achtergrondliteratuur
Meer informatie: Themabeschrijving [6]Classificatie van Producten naar Activiteit [7]Begrippen [3]
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