
ESB Rubriek Nationale rekeningen 75 jaar ESB

151Jaargang 103 (4760) 12 april 2018150 Jaargang 103 (4760) 12 april 2018

Boekhouding van Nederland

Nationale rekeningen         
               75 jaarDe nationale rekeningen geven een 

beschrijving van de Nederlandse economie en 
de economische relaties met het buitenland.

MAXIMALE BELASTINGDRUK
Om vast te stellen hoeveel belasting 
de economie kan dragen worden de 
eerste pogingen ondernomen  om 
een nationale boekhouding op te 
 zetten.

TINBERGEN
Na de Eerste Wereldoorlog komt 
de ontwikkeling van een nationale 
rekening in een stroomversnelling. 
Jan Tinbergen speelt hierbij een 
belangrijke rol.

KEYNES
Onder invloed van de ideeën van 
Keynes wil men sneller weten waar de 
overheid kan ingrijpen om de crisis te 
bestrijden. Hierbij is ook behoefte aan 
conjunctuurinformatie per bedrijfstak. 

Deze infographic is gemaakt door de ESB-redactie op basis van het artikel 
75 jaar nationale rekeningen in Nederland: geschiedenis, gebruik en uitdagingen, geschreven door 

Maarten van Rossem, Frank Notten en Gerard Eding (allen Centraal Bureau voor de Statistiek)

VERENIGDE NATIES
De richtlijnen van de Verenigde Naties 
monden uit in het System of National 
Accounts. Economische prestaties zijn 

hierdoor beter vergelijkbaar. 

CENTRAAL PLANBUREAU
Het Centraal Planbureau 

wordt een  belangrijke afnemer 
van macro-economische CBS-
cijfers, die als basis dienden en 
dienen voor zijn econometri-

sche voorspelmodellen.

MARSHALL-HULP
Voor het toekennen van de Marshall-hulp is 

het belangrijk om te weten hoeveel geld de 
landen in wederopbouw nodig hebben. Dit 

blijkt een enorme impuls voor de verdere 
ontwikkeling van de nationale rekeningen.

EUROPESE UNIE
De lidstaten van de Europese Unie spreken af hun 
 nationale rekeningen samen te stellen  volgens het 

E uropees  Systeem van Rekeningen. Er zijn strikte en 
gedetailleerde afspraken gemaakt over de  levering van 
gegevens door  lidstaten aan de Europese Commissie. 

TOEKOMST
Door globalisering, digitalisering en verdienstelijking is het 

moeilijker geworden om economische ontwikkelingen te 
kwantificeren en interpreteren. Verandering van  afspraken 

is lastig, omdat vanwege internationale vergelijkbaarheid op 
elk detail een akkoord moet worden bereikt.

COMMISSIE VOOR DE   
NATIONALE BOEKHOUDING

Op 19 januari 1943 stelt het 
 Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) een commissie aan om een 

nationale boekhouding op te zetten. 
Dit is het startpunt van de Neder-

landse nationale rekeningen.

BRUTO BINNENLANDS PRODUCT
Voor het eerst krijgt de volumeontwikke-
ling van het bbp een prominente rol als ‘een 
 indicator van  economische groei’. Bbp staat 
nu centraal in de eerste tabel van het boek.

TWEEDE WERELDOORLOG
De nationale statistiekbureaus wisten 
nauwelijks waar de bureaus uit andere 
landen tijdens de oorlog aan werkten.  
Na de oorlog bleken de ontwikkelingen 
op het gebied van nationale rekeningen 
bij het CBS statistisch van aard,  terwijl 
men zich in het buitenland met de 
 theorie bezig had gehouden.
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