
 
 
 
 

Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën 

 

CBS Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën Vierde kwartaal 2015 | 1 

Vierde kwartaal 2015 

Het overheidstekort komt in 2015 uit op 1,8 procent van het bbp, 

wat 0,6 procentpunt lager is dan in 2014. Het vierde kwartaal van 

2015 kende een positief overheidssaldo van 1,2 miljard euro. 

Daarnaast zijn er dit kwartaal bezittingen zoals de aandelen van 

ABN AMRO verkocht. In de rubriek uitgelicht wordt hierop verder 

ingegaan. 

 

De overheidsschuld nam in 2015 met 10,4 miljard euro af en kwam 

uit op 65,1 procent van het bbp, tegen 68,2 procent in 2014. 

De Nederlandse overheid heeft vergeleken met andere 

Europese landen een relatief laag bedrag aan schuldgaranties 

uitstaan. De gemeenten ten slotte verwachten 188,6 miljoen aan 

toeristenbelasting te innen in 2016. 

Kerncijfers Overheid (mld. euro) 

 

2014 2015 
   

 
IV I II III IV 

Inkomsten 77,3 75,1 72,7 66,4 77,9 

Uitgaven 77,3 75,6 79,8 72,3 76,7 

Saldo 0,0 -0,5 -7,1 -5,9 1,2 

% bbp -2,4 -2,1 -2,1 -2,0 -1,8 

EMU-schuld 452,1 461,0 449,6 447,2 441,7 

% bbp 68,2 69,3 67,1 66,2 65,1 

 

StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

Uitgelicht 

Overheid brengt eerste deel ABN AMRO naar de beurs 

De beursgang van ABN AMRO heeft het Rijk ruim 3,8 miljard euro 

opgeleverd. In totaal werd 23 procent van het aandelenbezit 

verkocht voor € 17,75 per aandeel. Als het resterende gedeelte 

ook voor die prijs zou worden verkocht, dan zou dat 12,8 miljard 

euro opleveren. 

 

Het Rijk werd in 2008 eigenaar van ABN AMRO, onderdeel van het 

voormalige Fortis. Voor ABN AMRO werd ongeveer 21,6 miljard 

euro aan overnamekosten en kapitaalinjecties betaald. 

Het financieren van de overname bracht ook rentelasten met zich 

mee. Daar staan echter opbrengsten zoals dividendontvangsten 

tegenover. Per saldo bedragen de bijkomende uitgaven voor de 

gehele overname circa 2 à 3 miljard euro. 

 

Deze kosten zijn niet alleen aan ABN AMRO toe te rekenen. Het 

voormalige Fortis is namelijk in zijn geheel overgenomen. De 

bijkomende kosten hebben dan ook betrekking op de gehele 

overname. 

Steunmaatregelen (mld. euro) 

 
Overnamekosten en kapitaalinjecties  27,9 
ABN AMRO bank 21,6  
ASR 4  
RFS Holding 2,6  
Verkoop Fortis Corporate Insurance -0,4  

 

Bijkomende netto uitgaven (uitgaven minus 
ontvangsten) 
 

2 à 3 

Uitgaven: Rentekosten 6 à 7 

   Ontvangsten: Renteopbrengsten 2,0 

 
Dividendopbrengsten ABN AMRO 1,6 

 
Dividendopbrengsten ASR 0,4 

 
Premieontvangsten garanties 0,3 

 

CBS: Overname en beursgang ABN AMRO, effecten op de 

overheidsfinanciën 

Overheidstekort 1,8% van het bbp in 2015 
 Uitgelicht: Overheid brengt eerste deel ABN AMRO naar de beurs 

 Totale overheid: Overheidstekort 1,8% van het bbp in 2015 

                               Overheidsschuld neemt af door verkoop bezittingen 

                               Driekwart overheidsschuld bestaat uit staatsobligaties 

                               Groei nieuwe en vervulde vacatures overheid                    

 Internationaal: Uitstaande schuldgaranties Nederlandse overheid relatief laag 

 Rijksoverheid: Brandstofaccijns levert 7,9 miljard euro op 

 Decentrale overheden: Opbrengst toeristenbelasting gemeenten stijgt met 8,6 procent 4

 

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82560NED&D1=0,5,11-12,28-29&D2=81-82,84-87,l&HDR=G1&STB=T&VW=T
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B629056A-8F40-4195-B822-80C56A443157/0/OvernameenbeursgangABNAMROeffectenopdeoverheidsfinancien.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B629056A-8F40-4195-B822-80C56A443157/0/OvernameenbeursgangABNAMROeffectenopdeoverheidsfinancien.pdf
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Vierde kwartaal 2015 

Totale overheid  

Overheidstekort 1,8% van het bbp in 2015  

Het tekort over de vier kwartalen van 2015 is 1,8 procent van het 

bbp. In het vierde kwartaal was er sprake van een overschot van 

1,2 miljard euro. In dit kwartaal waren de inkomsten van de 

overheid 77,9 miljard, terwijl de uitgaven 76,7 miljard euro 

bedroegen. 

 

In de vorige kwartaalmonitor, op basis van de som van het vierde 

kwartaal 2014 tot en met het derde kwartaal 2015, bedroeg het 

overheidstekort 1,7 procent. Door bijstellingen van de eerste drie 

kwartalen van 2015 is het overheidssaldo echter 0,3 procentpunt 

lager uitgekomen. De bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe 

bronnen die beschikbaar zijn gekomen. De bijgestelde eerste drie 

kwartalen en het overschot in het vierde kwartaal leveren een 

overheidstekort van 1,8 procent over 2015 op. 

 

 

 

Inkomsten en uitgaven (mld. euro) 

 
StatLine: Overheid; inkomsten en uitgaven 

 

 

 

 

 OS 

Overheidsschuld neemt af door verkoop bezittingen 

 

 

In het vierde kwartaal kreeg de overheid 1,2 miljard euro meer 

binnen dan dat werd uitgegeven. Dit is een verbetering ten 

opzichte van een jaar eerder, toen de overheid een overschot van 

16 miljoen euro had. Voor heel 2015 was er een overheidstekort 

van 12,4 miljard euro. Daarmee komt het tekort als percentage 

van het bbp op 1,8 procent uit. 

 

Ondanks het tekort nam de schuld in 2015 met ruim 10 miljard 

euro af. Het tekort werd niet gefinancierd door schulden aan te 

gaan, maar door bezittingen te verkopen. Zo zijn er derivaten en 

een deel van de aandelen in ABN AMRO verkocht. In totaal 

leverde de verkoop van bezittingen in 2015 ruim 20 miljard euro 

op. Met uitzondering van 2009 zijn de bezittingen niet eerder zo 

veel afgenomen in één jaar. 

 

Overheidstekort en -schuld op jaarbasis (percentage bbp) 

StatLine: Overheidsfinanciën; Overheidssaldo en 

overheidsschuld 

 

 

Driekwart overheidsschuld bestaat uit staatsobligaties 

De overheidsschuld is in 2015 afgenomen tot 441,7 miljard euro. 

Ruim driekwart van de overheidsschuld bestaat uit langlopende 

schuldbewijzen, voornamelijk staatsobligaties uitgegeven door het 

Rijk. Schuldbewijzen met een oorspronkelijke looptijd van minder 

dan een jaar maken een veel kleiner deel uit van de schuld. Eind 

2015 bestond slechts 3,2 procent van de totale schuld uit 

kortlopende schuldbewijzen. 

 

Bijna 15 procent van de schuld bestaat uit langlopende leningen. 

Dit zijn voor een groot deel schulden die decentrale overheden 

zoals gemeenten en waterschappen zijn aangegaan. Ruim 

6 procent van de schuld bestaat uit kortlopende leningen. Dit zijn 

voornamelijk onderpanden die het Rijk ontvangt voor derivaten 

die zij heeft afgesloten. Met een half procent dragen deposito’s 

het kleinste deel bij aan de totale schuld. 

Overheidsschuld naar schuldtitel 

 
 

 

 

StatLine: Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82563NED&D1=0,27&D2=2&D3=69-72,74-77,79-82,84-87&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565NED&D1=11-12&D2=0&D3=69-72,74-77,79-82,84-87&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565NED&D1=11-12&D2=0&D3=69-72,74-77,79-82,84-87&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82567NED&D1=9,18,27,36,45,54&D2=0&D3=0&D4=l&HD=160322-1149&HDR=G3,G1&STB=T,G2
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Vierde kwartaal 2015 

Groei nieuwe en vervulde vacatures overheid 

Het aantal ontstane vacatures in de bedrijfstakken openbaar 

bestuur en onderwijs is in 2015 wederom toegenomen. In 2014 

werd nog gezocht naar 54 duizend nieuwe werknemers. Het jaar 

daarop is dat gegroeid naar 61 duizend. Ook het aantal vervulde 

vacatures is aanzienlijk gestegen. In 2015 zijn 60 duizend vacatures 

vervuld, een stijging van 6 duizend ten opzichte van een jaar 

eerder. 

 

Het aantal werkzame personen is echter al jaren behoorlijk stabiel 

met bijna één miljoen werknemers. In 2015 werkten er 487 

duizend mensen in de bedrijfstak openbaar bestuur. In 2012 waren 

dit nog 501 duizend werknemers. In de bedrijfstak onderwijs is het 

aantal werkzame personen gedaald van 486 duizend in 2012 naar 

478 duizend drie jaar later. 

Aantal vacatures en werkzame personen (x 1.000) 

 

StatLine: Vacatures; SBI 2008 

StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen 

Internationaal 

Uitstaande schuldgaranties Nederlandse overheid relatief laag 

In 2014 had de Nederlandse overheid voor 26,7 miljard euro aan 

schuldgaranties uitstaan. Dit is 4,0 procent van het bbp, een daling 

ten opzichte van de 7,1 procent een jaar eerder. De daling komt 

door het aflopen van de garanties op leningen tussen banken 

onderling en de daling van de exportkredietgaranties. 

In vergelijking met andere EU-landen heeft Nederland een relatief 

laag bedrag aan garanties uitstaan. Vijf EU-landen hebben minder 

garanties uitstaan als percentage van het bbp. Vooral Slowakije en 

Litouwen hebben een relatief laag bedrag aan garanties. Zij hebben 

minder dan 1 procent van het bbp aan garanties uitstaan. Van een 

aantal landen komt de waarde van de garanties boven de 25 

procent van het bbp uit: Finland, Oostenrijk en Griekenland. 

Griekenland heeft relatief het hoogste bedrag uitstaan, ruim 28 

procent van het bbp. 

Schuldgaranties (percentage bbp) 

 
Eurostat: Government guarantees 

  E 

 

Rijksoverheid 

Brandstofaccijns levert 7,9 miljard euro op 

De opbrengsten van brandstofaccijns bedroegen in 2015 ongeveer 

7,9 miljard euro, bijna evenveel als in 2014. Brandstofaccijnzen 

bestaan uit accijzen op diesel, LPG en bezine. De benzineaccijns 

leverde 4,1 miljard euro op in 2015. Nog niet eerder was de 

opbrengst van de accijns op deze brandstof zo hoog. De accijns op 

diesel en LPG bracht vorig jaar iets minder op dan in 2014. Voor 

deze brandstoffen samen ontving de Rijksoverheid 3,8 miljard 

euro aan accijns. 

 

Elk jaar verhoogt de overheid de accijnstarieven met een 

inflatiecorrectie. Daarnaast was er in 2014 een extra verhoging. De 

accijnstarieven voor diesel en LPG stegen met respectievelijk drie 

en zeven procent met het doel om hogere belastingontvangsten te 

realiseren. Onder meer daarom vertoonden de accijnsontvangsten 

in 2014 een stijging van 285 miljoen euro ten opzichte van 2013. 

 

Opbrengsten brandstofaccijns (mld. euro) 

 
StatLine: Overheid; ontvangen belastingen 

 

500

700

900

1.100

1.300

1.500

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015

Ontstane
vacatures
(linkeras)

Vervulde
vacatures
(linkeras)

Werkzame
personen
(rechteras)

0 5 10 15 20 25 30

Slowakije

Lithouwen

Nederland

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Finland

Griekenland

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

2012 2013 2014 2015

Accijns op diesel en LPG Benzineaccijns

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=1-2&D2=41-42&D3=79,84,89,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=1-2&D2=41-42&D3=79,84,89,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82575NED&D1=0&D2=1&D3=12-13&D4=89,94,99,l&HDR=T,G1,G2&STB=G3&VW=T
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-465920_QID_-59360A18_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SECTOR,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-465920SECTOR,S13;DS-465920NA_ITEM,FGT;DS-465920UNIT,PC_GDP;DS-465920INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=SECTOR_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82569ned&D1=23-24&D2=2&D3=33-36%2c38-41%2c43-46%2c48-51&HDR=G1%2cG2&STB=T&VW=T
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Decentrale overheden 

Opbrengst toeristenbelasting gemeenten stijgt met 8,6 procent 

Gemeenten rekenen in hun begrotingen over 2016 op 

een toename van de toeristenbelasting van 8,6 procent 

tot 188,6 miljoen euro. De opbrengsten van Amsterdam 

verklaren het grootste deel van deze groei. Met 46,4 

miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een kwart van 

de door gemeenten geïnde toeristenbelasting. 

Amsterdam heeft beleid ontwikkeld om de inning van 

toeristenbelasting over online verhuur en boeking van 

privé-accommodaties te verbeteren. De gevolgen van dit 

beleid waren nog niet in de oorspronkelijke begroting 

voor 2015 opgenomen. In de andere drie grote 

gemeenten ligt de opbrengst van toeristenbelasting 

aanzienlijk lager dan in Amsterdam. Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht verwachten in 2016 respectievelijk 

6,2 miljoen, 3,6 miljoen en 1,6 miljoen aan 

toeristenbelasting te innen. Amsterdam kent meer dan 

drie keer zoveel hotelovernachtingen als de drie andere 

grote gemeenten bij elkaar.  

Gemiddeld halen gemeenten ongeveer 2 procent van 

hun heffingsinkomsten uit toeristenbelasting. Voor de 

Waddeneilanden ligt dit percentage echter aanmerkelijk 

hoger. Zo is de toeristenbelasting in Texel goed voor 30 

procent van de totale inkomsten uit heffingen. In 

Vlieland is dit 45 procent. 

Niet alle gemeenten heffen toeristenbelasting. Van de 

390 gemeenten die Nederland in 2016 kent, verwachten 

304 gemeenten toeristenbelasting te innen. Daarmee 

heeft 78 procent van de Nederlandse gemeenten deze 

belasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten toeristenbelasting als percentage van de totale 

heffingsinkomsten, begroting 2016 

 

 
CBS: Opbrengst toeristenbelasting gemeenten stijgt met 8,6 procent 

StatLine: Gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente 
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Tekst Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen 

 

Datum 25 maart 2016 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze 

op 25 maart beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op het 

moment van lezen actuelere cijfers beschikbaar, deze kunt u 

vinden via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet seizoengecorrigeerd. Indien dit 

wel het geval is, staat dit aangegeven in de tekst/grafiek.  

 

 

Meer informatie 

CBS Infoservice: infoservice online 

Telefonisch (09.00-17.00) 088 5707070 

 

Media: 

CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2016/opbrengst-toeristenbelasting-gemeenten-stijgt-met-86-procent.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82987ned&D1=0-20&D2=20,150,354,397,412,430&D3=9-11&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm?Languageswitch=on
mailto:persdienst@cbs.nl

