
Nederland heeft een bruto binnenlands 
product (bbp) van 663 miljard euro in 
2014. Het bbp staat voor de omvang  
van de economie en is het eindresultaat 
van wat een land in een bepaald jaar 
‘verdiend’ heeft met de productie van 
goederen en diensten.
 
In de tabel staan de 20 landen (incl. de 
speciale regio’s Macao en Hong Kong) 
met het hoogste bbp. Om een goede 
vergelijking te kunnen maken, wordt 
het bbp weergegeven per hoofd van de 
bevolking en omgerekend in dezelfde 
valuta, waarbij is gecorrigeerd voor  
verschillen in prijsniveaus. 

Veel landen die goed scoren zijn olie- 
exporteur of hebben grote financiële 
centra. Nederland staat op de veertiende 
plaats. Ook Europees gezien doet  
Nederland het goed; alleen Noorwegen, 

Luxemburg, Zwitserland en Ierland staan 
boven Nederland. 

 

Nederland heeft internationaal 
gezien een hoog bbp per inwoner.  
Deze voorsprong binnen Europa 
slinkt na de crisis. 
 

Vanaf 2008 heeft de economische crisis 
een negatieve invloed gehad op het bbp 
per hoofd. De voorsprong van Nederland 
op andere Europese landen is na de crisis 
kleiner geworden. De getoonde landen 
behoren tot de welvarendste landen in 
Europa.  
Bulgarije (17 000 dollar), Roemenië 
(19 000 dollar) en Kroatië (21 000 dollar) 
behoorden tot de minst welvarende lan-
den binnen de Europese Unie. 

Bruto Binnenlands Product
Nederland en de wereld

Correctie voor verschillen in prijsniveaus
De verschillen in prijsniveau tussen landen kunnen aanzienlijk zijn. In Nederland 
kan je bijvoorbeeld voor 1 euro minder goederen kopen dan in Swaziland met 
diezelfde euro. Dit betekent dat de koopkracht van een euro in het ene land 
groter kan zijn dan in het andere land. Om toch vergelijkingen te kunnen maken 
tussen de welvaart van inwoners van verschillende landen is een correctie voor 
de verschillen in prijsniveau nodig.

BBP per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd voor koopkracht in US Dollar
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1  Qatar 11  Verenigde Staten

2  Macao SAR, China 12  Saoudi-Arabië

3  Luxemburg 13  Ierland

4  Singapore 14  Nederland

5  Koeweit 15  Oostenrĳk

6  Brunei Darussalam 16  Duitsland

7  Verenigde Arabische Emiraten 17  Bahrein

8  Noorwegen 18  Zweden

9  Zwitserland 19  Denemarken

10  Hong Kong SAR, China 20  Canada

Bron: Wereldbank



De overheid vormt een belangrijk  
onderdeel binnen onze economie.  
Bijvoorbeeld door de werkgelegenheid 
die zij genereert, maar ook door haar 
eigen consumptie en investeringen. In 
2014 was de Nederlandse overheid  
verantwoordelijk voor 20 procent van 
het bbp. In Nederland bedroeg de  
toegevoegde waarde van de overheid  
133 miljard euro in 2014.
 
De rol van de overheid als stabilisator 
van de economie heeft vanaf het jaar 
2009 geleid tot een stijging van het 
aandeel van de overheid in de totale 
toegevoegde waarde en daarmee 
van het aandeel van de overheid in de 
economie. Door de crisis ging in veel 
andere bedrijfstakken (bijvoorbeeld 
bouwnijverheid) de toegevoegde 
waarde (fors) omlaag, terwijl dit voor de 

bedrijfstak overheid niet het geval was. 
Het aandeel van de overheid in het totaal 
ligt boven het gemiddelde van de EU. 

 

Aandeel overheid de laatste jaren  
in meeste landen gestegen. Groei  
toegevoegde waarde in Nederland 
na de crisis wel flink afgenomen.
 

In de afgelopen 10 jaar is de 
toegevoegde waarde van de overheid 
nagenoeg elk jaar toegenomen. 
De laatste jaren is de groei gestaag 
afgenomen, met zelfs een krimp in 2012. 
Deze daling is mede te verklaren door 
het bezuinigingsbeleid dat vanaf 2011 
gevoerd is. 

Toegevoegde waarde
Aandeel van de overheid in de economie 1/2

Wat is de toegevoegde waarde van de overheid?
Omdat de overheid haar collectieve diensten niet verkoopt, kan niet direct  
bepaald worden wat de overheid “verdient“, en dus aan toegevoegde waarde 
genereert. Deze waarde wordt daarom berekend uit de kosten die de overheid 
maakt. Dit zijn voornamelijk salarissen van ambtenaren, waaronder politie- 
agenten, militairen en onderwijzers en uitgaven aan zorg. Overdrachten, zoals 
uitkeringen, worden in dit begrip niet meegenomen.

Ontwikkeling toegevoegde waarde van de bedrijfstak overheid (volumegroei)

Bron: CBS.

–0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2014201320122011201020092008200720062005

%

Toegevoegde waarde overheid, als percentage van de totale toegevoegde waarde

Verenigd Koninkrĳk
Zweden
Nederland

Frankrĳk
Duitsland

Belgie
Europese Unie

Bron: Eurostat.

0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

%



Toegevoegde waarde overheid hoog in Randstad
De toegevoegde waarde van de overheid is relatief hoog in Zuid-Holland, Utrecht en 
Noord-Holland. Dit hangt samen met bijvoorbeeld de positionering van de regering, 
ministeries en andere overheidsorganisaties in Den Haag.
 
Overheid goed voor kwart gewerkte uren
De overheid draagt bij aan de economie onder andere doordat zij werkgelegenheid 
biedt. In Nederland is in 2014 ongeveer een kwart van de totaal verrichte arbeid 
gedaan door de overheid, dit is relatief veel ten opzichte van landen als Roemenië 
(13 procent), Italië (15 procent), Bulgarije (16 procent) en Tsjechië (16 procent), maar 
weer lager dan België of Frankrijk (27 procent). 

Meer uren naar de zorg
Het aandeel van de Nederlandse overheid vertoonde een lichte stijging na het begin 
van de crisis. Dit komt enerzijds door de relatief sterkere krimp bij het bedrijfsleven 
(ontslag van arbeidskrachten). Anderzijds steeg het absolute aantal gewerkte uren bij 
de overheid. Dit komt vooral door een toename bij zorg en welzijn. 

Relatief veel ambtenaren in het noorden
In de noordelijke regio’s is er minder werkgelegenheid en ligt het aandeel van de 
overheid hoger dan in de meeste andere regio’s.

Toegevoegde waarde
Aandeel van de overheid in de economie 2/2

Aandeel werkzame personen bij de overheid naar 
COROP-gebied in VTE  tov totaal, 2013
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Overheidsconsumptie en
-investeringen 1/3

De overheid draagt op verschillende 
manieren bij aan de economie, 
bijvoorbeeld door te consumeren en te 
investeren. Overheidsconsumptie bestaat 
uit uitgaven voor overheidsdiensten op 
het terrein van zorg, welzijn, onderwijs 
of openbare veiligheid. 

Zorguitgaven zijn inclusief uitkeringen 
volgens de ZVW, AWBZ, WMO en 
kinderopvang. Volksgezondheid is 
daarmee de grootste post (30% van het 
totaal). 

 

Overheidsconsumptie in Nederland 
relatief hoog, ook op lokaal niveau.
 

De totale consumptie door de Nederlandse 
overheid bedroeg in 2014 circa 
26 procent van het bbp. Dit is meer dan 
het Europees gemiddelde (21 procent). 
Dit lagere Europese gemiddelde wordt 
mede verklaard door de relatief lage 
overheidsconsumptie in Duitsland en 
in Oost-Europese landen als Roemenië 
(14 procent) en Letland (17 procent).
 

De grafiek laat een stijgend aandeel van 
de Nederlandse overheidsconsumptie 
zien na het uitbreken van de crisis in 
2008. Waar huishoudens bezuinigden, 
bleef de consumptie van de overheid 
op peil. De combinatie van gelijk-
blijvende overheidsuitgaven en een 
flink dalend bbp, geeft een stijgende 
overheidsconsumptie als percentage van 
het bbp. Binnen de overheidsconsumptie 
zijn vooral de uitgaven aan zorg flink 
hoger dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de 
herziening van het zorgstelsel in 2006. 
Ook uitgaven aan sociale bescherming en 
onderwijs stegen tussen 2004 en 2014.

Consumptie van de overheid
Bij consumptie van de overheid 
gaat het om uitgaven door de 
sector overheid voor collectief en 
individueel gebruik van diensten 
die worden verleend aan alle leden 
van (een bepaald deel van) de 
samenleving. Het gaat met name om 
overheidsdiensten zoals openbaar 
bestuur, politie, onderwijs en 
gezondheidszorg.

Overheidsconsumptie in percentage van het bbp
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Overheidsconsumptie en
-investeringen 2/3

Overheidsconsumptie vindt ook 
op lokaal niveau plaats, denk aan 
gemeenten en provincies. Tussen de 
Europese landen zijn er forse verschillen 
tussen de consumptie van lokale 
overheden.

 

Overheidsinvesteringen iets boven 
Europees gemiddelde.
 

In Nederland wordt een relatief groot 
aandeel van de overheidsconsumptie 
op lokaal niveau gedaan. In Zweden 
ligt dit aandeel nog hoger. De Zweedse 
decentrale overheden dragen met 
19 procent van het BBP veel bij aan de 
totale Zweedse overheidsconsumptie 
van 26 procent. Dit komt doordat in 
Zweden de overheid meer op lokaal 
niveau georganiseerd is. Hier wordt ook 
een groter deel van de belastingen op 
lokaal niveau geheven.

Overheidsinvesteringen zijn uitgaven 
die een bijdrage leveren aan de 
toekomstige productiviteit van de 
economie. Overheidsinvesteringen, zoals 
uitgaven aan onderwijs, infrastructuur 
en Research and Development (R&D), 

kunnen daarmee een belangrijke 
bijdrage leveren aan toekomstige 
economische groei. 

In 2013 bedroegen de totale 
investeringen in Nederland (van 
overheid en bedrijfsleven gezamenlijk) 
14 procent van het bbp, iets lager dan 
het Europese gemiddelde (15 procent). 
Zweden ligt hier ver boven (20 procent), 
het Verenigd Koninkrijk een stuk lager 
(11 procent). 

De Nederlandse overheid investeerde in 
2013 een bedrag met een omvang van 
3,6 procent van het bbp, iets hoger dan 
het EU- gemiddelde (3 procent). Zweden 
ligt hier iets boven (4,5 procent). Wat 
opvalt, zijn de relatief lage investeringen 
van de Belgische en Duitse overheid 
(2,2 procent).

 

Overheidsuitgaven aan onderwijs 
goed voor 5,5 procent van het bbp.
 

Goed onderwijs is belangrijk om ervoor 
te zorgen dat ook in de toekomst 
voldoende geschoold personeel 
aanwezig is. Dit bevordert de 

Uitgaven van de overheid aan onderwijs als percentage van het bbp
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Overheidsconsumptie en
-investeringen 3/3

concurrentiekracht van een land op de 
lange termijn. De Nederlandse overheid 
besteedde in 2013 ongeveer 35 miljard 
euro aan onderwijs, dat is 5,5 procent 
van het bbp. Het niveau ligt daarmee iets 
hoger dan in 2006. In 2013 besteedde 
de Nederlandse overheid 2 100 euro 
per hoofd van de bevolking aan 
onderwijs. Dit is meer dan het Europees 
gemiddelde van 1 300 euro. Opvallend 
is de daling van de bestedingen van het 
Verenigd Koninkrijk aan onderwijs. Hier 
is de afgelopen periode het relatieve 
belang van collectief onderwijs kleiner 
geworden. 

Goede infrastructuur bevordert de 
economische groei, onder andere 
door een afname van transportkosten. 
Investeringen in wegen kunnen 
bijvoorbeeld files verminderen. De 
overheidsuitgaven aan infrastructuur 
bestaan uit investeringen in land- en 
waterwegen, spoorwegen, vliegvelden 
en pijpleidingen.

In Nederland liggen de overheids-
uitgaven aan infrastructuur op ongeveer 
2,5 procent van het bbp. De uitgaven 
bevinden zich boven het EU-gemiddelde 
en zijn vergelijkbaar met Zweden 
(2,7 procent) en België (2,6 procent). 

Zowel bedrijven als de overheid 
investeren in R&D. R&D is van belang 
om op de lange termijn concurrerend te 
blijven met andere landen. 

 

Bijna 2,5 procent van het BBP 
gaat naar de infrastructuur, 
publieke R&D-uitgaven lager dan 
Duitsland maar boven het Europese 
gemiddelde.
 

De Nederlandse overheid gaf in 2014 
ongeveer 70 euro per inwoner uit aan 
R&D. Binnen de Europese Unie staat 
Duitsland bovenaan met 130 euro 
per inwoner. Dit is flink hoger dan het 
niveau van 2005 (90 euro per inwoner).

Uitgaven van de overheid aan infrastructuur als percentage van het bbp
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Inkomsten en
uitgaven overheid 1/2

De overheid heeft inkomsten (bijvoor-
beeld in de vorm van belastingen) en 
uitgaven. Met zowel de inkomsten als de 
uitgaven kan de overheid economisch 
beleid voeren. Als inkomsten en uitgaven 
niet met elkaar in evenwicht zijn, ontstaat 
er een tekort of juist een overschot. Een 
tekort leidt tot een oplopende schuld.

De economische crisis heeft veel invloed 
gehad op de inkomsten en uitgaven van 
de Nederlandse overheid. In de periode 
2008–2011 is een verslechtering van 
de overheidsfinanciën zichtbaar: meer 
uitgaven en minder inkomsten ten 
opzichte van 2007. 

 

Begrotingstekort Nederland laatste 
jaren steeds kleiner door dalende 
overheidsuitgaven en stijgende 
overheidsinkomsten.
 

Er was meer geld nodig voor uitkeringen 
en de belastingopbrengsten vielen 
terug. Dit illustreert de rol van de 
overheid als ‘automatische’ stabilisator 
in de economie. In de laatste jaren is 
beeld gunstiger, door het herstel van 
de economie en beperking van de 
overheidsuitgaven.

Nederland zit in de middenmoot vergeleken 
met andere West-Europese landen. 
Daarnaast is te zien dat Nederland sinds 
2013 weer aan norm voldoet. Het terug-
dringen van het begrotingstekort kwam 
onder andere door bezuinigings- en 
belastingmaatregelen van de overheid. 
Ook is er vanaf 2010 weer economische 
groei te zien. 

Na het uitbreken van de crisis daalde het 
bbp in veel landen terwijl de uitgaven 
van de overheden nog groeiden. Hierdoor 
is in de eerste jaren na 2007 sprake van 
een duidelijke toename van de uitgaven 
van de overheden als percentage van 

EMU-Saldo
Het verschil tussen inkomsten 
en uitgaven wordt ook wel 
overheidssaldo of het EMU (Europees 
Monetair Unie)-saldo genoemd. Als 
dit getal positief is, betekent dit dat 
de overheid een overschot heeft, 
terwijl een negatief getal duidt op 
een tekort. In Europees verband is 
afgesproken dat het EMU-saldo niet 
meer mag zijn dan 3 procent van 
het bbp. De Europese Commissie 
houdt toezicht op het naleven van 
de Europese begrotingsregels en ziet 
erop toe dat dit saldo de norm niet 
overschrijdt. 

Inkomsten en uitgaven van de overheid

Bron: CBS.
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Inkomsten en
uitgaven overheid 2/2

Overheidsuitgaven
Onder uitgaven van de overheid 
vallen niet alleen de overheids-
consumptie en investeringsuitgaven 
die meetellen bij de bepaling van 
de hoogte van het bbp, maar ook 
bijvoorbeeld de sociale uitkeringen. 
Sociale uitkeringen zijn voorbeelden 
van herverdelingstransacties die op 
zichzelf geen invloed hebben op het 
bbp. De overheid int belastingen en 
herverdeelt deze over de bevolking 
in de vorm van onder meer deze 
uitkeringen. 

het bbp. Daarna dalen deze percentages 
weer enigszins, maar nog niet tot het 
niveau van voor de crisis. De situatie is 
dan min of meer omgekeerd: beperking 
van de overheidsuitgaven in combinatie 
met een licht groeiend bbp. In Frankrijk 
en Zweden nemen de uitgaven van 
de overheid als percentage van het 
bbp de laatste jaren juist weer toe. 
Nederland zit onder het EU-gemiddelde. 
De Nederlandse overheidsuitgaven 
bedroegen in 2014 18 000 euro per 
inwoner.

De inkomsten van de overheid als 
percentage van het bbp geven een wat 
stabieler beeld dan de uitgaven. Een 
verklaring hiervoor is dat de inkomsten 
van de overheid over het algemeen 
mee bewegen met de ontwikkeling 
van de economie. In de tijd van 
economische crisis met een daling van 
het bbp nemen ook de inkomsten van 
de overheid af. Bedrijven maken minder 
winst en dragen minder belasting 
af en onder huishoudens neemt de 

werkloosheid toe met een daling van 
de inkomstenbelasting als gevolg. De 
inkomsten van Nederlandse overheid 
als percentage van het bbp liggen 
iets boven het gemiddelde in de EU, 
terwijl de uitgaven van de Nederlandse 
overheid als percentage van het bbp iets 
onder het gemiddelde in de EU liggen. 
De Nederlandse overheidsinkomsten 
bedroegen in 2014 17 000 euro per 
inwoner.

Overheidsuitgaven als percentage van het bbp
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Inkomsten en uitgaven
op lokaal niveau 1/2

Het heffen van belastingen vormt voor 
de overheid de belangrijkste bron van 
inkomsten. De heffing van belastingen 
is in Europese landen op verschillende 
manieren geregeld. 

Zo is het in veel Scandinavische landen 
gebruikelijk dat lokale overheden 
(gemeenten) een groot deel van de totale 
belasting heffen. In Nederland wordt het 
overgrote deel van de belastingen juist 
centraal geheven. 

 

Lokale belastingen in Nederland 
relatief laag, maar grote verschillen 
tussen de gemeenten.
 

Een deel van dit geld gaat naar het 
Gemeentefonds en het Provinciefonds, 
waaruit gemeenten en provincies 
worden gefinancierd om hun taken te 
kunnen uitvoeren. De opbrengsten van 
Nederlandse lokale overheden beslaan 
0,6 procent van het bbp, tegenover het 
Europees gemiddelde van ongeveer 
2 procent van het bbp. De opbrengsten 
van de Nederlandse lokale overheden 
zijn dus betrekkelijk laag, vergeleken met 
andere Europese landen. 

Nederlandse gemeenten heffen 
bijvoorbeeld OZB, toeristenbelasting 
en parkeerbelasting. Gemeentelijke 
heffingen worden zowel aan huishoudens 
als aan bedrijven opgelegd. Gemeenten 
hebben daarbij veel vrijheid in het 
bepalen van de tarieven. Dit veroorzaakt 
samen met geografische en regionale 
bijzonderheden soms flinke verschillen 
per gemeente. Per hoofd van de 
bevolking zijn de opbrengsten van 
gemeentelijke heffingen het hoogst in 
kleinere toeristische gemeenten. Deze 
gemeenten innen namelijk relatief hoge 
bedragen aan toeristenbelasting. 

De opbrengsten van gemeentelijke 
heffingen per hoofd van de bevolking 
liggen in 2014 dan ook het hoogst op 
de Waddeneilanden met als uitschieter 
Schiermonnikoog dat per inwoner dat per 
hoofd van de bevolking 2 579 euro aan 
heffingen incasseert. Van de vier grote 
gemeenten ontvangen Rotterdam en 
Amsterdam relatief de hoogste bedragen 
aan heffingen met respectievelijk 857 
en 770 euro per inwoner. Als maatstaf 
voor de gemeentelijke uitgaven en 
inkomsten worden de lasten en baten van 
gemeenten getoond. Dit zijn begrippen 
die in de gemeentelijke boekhouding 
worden gebruikt. 

Lokale belastingen als percentage van het bbp, 2014
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Inkomsten en uitgaven
op lokaal niveau 2/2

Ook de jaarlijkse baten en lasten van 
gemeenten per inwoner liggen het 
hoogst in de economisch belangrijke 
regio’s in en rond Amsterdam en 
Rotterdam. Dit houdt enerzijds verband 
met de relatief hoge uitgaven in het 
sociaal domein (zoals maatschappelijke 
opvang, dagbesteding, jeugdzorg) en 
bijstandsuitkeringen en anderzijds met 
bijvoorbeeld hogere investeringen in 
infrastructurele werken. 

 

Gemeentelijke lasten 
hangen samen met mate van 
verstedelijking en bedrijvigheid.
 

Overigens liggen ook de gemeentelijke 
heffingen per inwoner in Amsterdam en 
Rotterdam hoger dan gemiddeld. Lokale 
overheden ontvangen een belangrijk 
deel van hun inkomsten van de centrale 
overheid uit het Gemeentefonds. 
Daarnaast zijn er inkomsten uit 
heffingen en belastingen, zoals de 
Onroerend Zaak Belasting (OZB), 
rioolrechten, afvalstoffenheffingen en 
parkeergelden.

Gemeentelijke he�ngen in euro per hoofd van de bevolking, 2014

Minder dan 430 euro
430 tot 530 euro
530 tot 710 euro
710 tot 1 250 euro
1 250 euro of meer

Gemeentelijke lasten in euro per hoofd van de bevolking, 2014

Bron: CBS. Bron: CBS.

Minder dan 2 410 euro
2 410 tot 3 030 euro
3 030 tot 3 960 euro
3 960 tot 6 070 euro
6 070 euro of meer



Balansen 1/2

De overheid beïnvloedt de economie 
via de arbeidsmarkt, uitgaven en 
investeringen, maar heeft ook bezittingen 
en schulden. Dat is ten eerste van belang 
voor de financiële situatie van overheid 
zelf. Maar veranderingen hierin kunnen 
ook gevolgen hebben voor de markt: de 
verkoop van overheidsgebouwen kan 
bijvoorbeeld een effect hebben op de 
vastgoedmarkt.

De financiële overheidsbalans is 
een belangrijke graadmeter voor de 
financiële gezondheid van die overheid. 
Een financieel gezonde overheid beschikt 

over meer mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen op de economie. Daarnaast 
gaan overheidsschulden gepaard met 
een financiële waardeoverdracht: de 
overheid betaalt bijvoorbeeld rente aan 
de bezitters van die schuld.

 

Meeste landen hebben fors negatief 
financieel vermogen.
 

Sinds het uitbreken van de financiële 
crisis in 2007 zijn de financiële 
vermogens van de landen in de EU 

Financiële balans en financieel 
vermogen
In analyses van overheidsfinanciën 
staat vaak de zogeheten financiële 
balans centraal. Een financiële balans 
geeft een overzicht van de financiële 
bezittingen en schulden op een 
bepaald moment, bijvoorbeeld aan het 
eind van een jaar. 

Voorbeelden van financiële bezittingen 
van de Nederlandse overheid zijn 
genationaliseerde banken en het bezit 
van de Nederlandse spoorwegen. 
Financiële schulden van de overheid 
zijn bijvoorbeeld staatobligaties. 
Het verschil tussen de financiële 

bezittingen en schulden wordt het 
financieel vermogen genoemd. 
Landen hebben over het algemeen een 
negatief financieel vermogen, ofwel 
een schuld. 

Op een financiële balans komen alleen 
financiële bezittingen en schulden 
tot uitdrukking. Niet-financiële 
bezittingen zoals gebouwen, grond-, 
weg- en waterbouwkundige werken, 
vervoermiddelen maar ook natuurlijke 
olie- en gasreserves, komen op de 
financiële balans niet tot uitdrukking, 
maar zijn onderdeel van de materiële 
activa op een balans. 

Financiële bezittingen en schulden van de overheid per hoofd van de bevolking, 2014

Bron: Eurostat.

0

10

20

30

40

50

Verenigd 
Koninkrĳk

ZwedenNederlandFrankrĳkDuitslandBelgiëEuropese Unie

SchuldenBezittingen

x 1 000 euro

verslechterd. Zowel de financiële 
bezittingen als de financiële schulden 
van de overheid liggen in Nederland per 
hoofd van de bevolking in 2014 hoger 
dan het Europese gemiddelde. Het saldo 
van financiële bezittingen en financiële 
schulden is in Nederland echter minder 
negatief dan het gemiddelde. 
Opvallend is dat Zweden een positief 
verschil kent tussen de financiële 
bezittingen en schulden van de 
overheid. Zweden kent rijke sociale 
zekerheidsfondsen met veel financiële 
bezittingen en weinig schulden, die tot 
de overheid gerekend worden.

Financiële bezittingen van gemeenten in euro 
per hoofd van de bevolking, 2013

Minder dan 280
280 tot 725
725 tot 1 500
1 500 tot 3 100
3 100 of meer

Bron: CBS.



Balansen 2/2

De totale financiële bezittingen van 
de Nederlandse overheid bedroegen 
eind 2014 iets meer dan 250 miljard 
euro, wat neerkomt op 15 000 euro 
per inwoner. Bij de niet-financiële 
bezittingen (zoals materiële activa) 
ging het om bijna 561 miljard euro 
(33 000 euro per inwoner). Tegenover 
de bezittingen staan schulden van 
ruim 537 miljard euro (32 000 euro per 
inwoner).

 

Verschillen financiële bezittingen 
tussen gemeenten mede bepaald 
door deelnemingen en bij niet-
financiële bezittingen mede 
bepaald door gemeentelijke 
voorzieningen en grondbezit.
 

Wanneer wordt ingezoomd op decentrale 
overheden, dan kunnen ook regionale 
verschillen -bijvoorbeeld tussen 
gemeenten- zichtbaar worden gemaakt. 
Gekeken naar de financiële bezittingen 
van gemeenten (uitgedrukt in euro 
per inwoner), springen de regio’s in 

en rond Rotterdam en Amsterdam, 
belangrijke economische centra, er 
bovenuit. Onder financiële bezittingen 
bevinden zich ook aandelen en 
deelnemingen in bijvoorbeeld 
gemeentelijke vervoerbedrijven of 
afvalverwerkingsinstallaties. Deze 
aandelen en deelnemingen zijn vaker te 
vinden bij de grotere steden. 

De niet-financiële bezittingen bestaan 
bijvoorbeeld uit bedrijfsgebouwen 
(inclusief stadhuizen en sporthallen), 
grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken en gronden en terreinen (zoals 
sportvelden). Ook bij niet-financiële 
bezittingen van gemeenten ligt het 
niveau in de industriële en dichtbevolkte 
regio’s rond Amsterdam en Rotterdam 
relatief hoog, maar over het algemeen 
zijn de verschillen tussen gemeenten 
minder duidelijk. Dit houdt verband 
met de alom aanwezige materiële 
voorzieningen zoals sporthallen, maar 
vloeit ook voort uit bijvoorbeeld het 
bezit van grond. 

Niet-financiële bezittingen van gemeenten in euro per hoofd van de bevolking, 2013

Minder dan 1 600
1 600 tot 2 300
2 300 tot 3 200
3 200 tot 5 000
5 000 of meer
Geen gegevens

Bron: CBS.


