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Eerste kwartaal 2018 
Eerste kwartaal 2016 

Het overheidssaldo kwam op jaarbasis, gemeten over de periode 

van het tweede kwartaal van 2017 tot en met het eerste kwartaal 

van 2018, uit op een overschot van 1,6 procent van het bruto 

binnenlands product (bbp). Dit is 0,4 procentpunt hoger dan een 

kwartaal eerder. Onder andere hogere inkomsten uit de 

vennootschapsbelasting zorgden voor het hogere saldo. De 

overheidsschuld daalde in het eerste kwartaal met ruim 8 miljard 

euro naar 412 miljard euro, oftewel 55,2 procent van het bbp. 

Eind 2017 bleef Nederland binnen de Europese normen voor 

overheidstekort en -schuld. De vijf grootste economieën van de 

Europese Unie bleven dit alle niet. De rentelasten van de meeste 

Europese landen daalden wel de afgelopen jaren. Verder in deze 

kwartaalmonitor nog aandacht voor de aardgasbaten, de 

inkomsten uit accijnzen, de begrotingen van lokale overheden 

voor 2018 en de revisie van de nationale rekeningen. 
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Saldo 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6 

Overheidsschuld 59,8 58,9 57,2 57,1 55,2 

1 Kerncijfers sluiten aan op gereviseerde cijfers van 2015 en eerder. 
2 Op jaarbasis.  

StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

Uitgelicht 

Revisie nationale rekeningen 

 Op 22 juni zijn de gereviseerde cijfers van de Nederlandse 

nationale rekeningen gepubliceerd voor 1995 tot en met 2015, 

inclusief nieuwe cijfers voor de jaren 2016 en 2017 die op de reeks 

na revisie aansluiten. De cijfers tot en met 2015 zijn gewijzigd als 

gevolg van de revisie, voor 2016 en verder zijn de cijfers ook 

aangepast door nieuwere brongegevens. De nationale rekeningen 

zijn onder andere de bron van veelgebruikte macro-economische 

variabelen als het bbp, het handels(export)saldo en ook het 

overheidstekort en de overheidsschuld.  

 

De revisie heeft nauwelijks invloed op de raming van het 

overheidstekort in 2015. Deze bedraagt 14 miljard euro. In 

eerdere jaren zijn de bijstellingen van het overheidstekort groter. 

Als percentage van het bbp wijzigt het overheidstekort in 2015 van 

2,1 naar 2,0 procent van het bbp, onder andere door een 

opwaartse bijstelling van het bbp. De overheidsschuld is met 

5,7 miljard euro opwaarts bijgesteld naar 447 miljard euro in 2015.  

Overheidssaldo (linkeras) en –schuld (rechteras), % van bbp 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers (voor revisie) 

StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers (na revisie) 

Website: Revisie nationale rekeningen 
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Hogere overheidsinkomsten leiden tot hoger saldo 

 
 Uitgelicht: Revisie nationale rekeningen 

 Totale overheid: Stijging opbrengsten vennootschapsbelasting stuwt inkomsten 
Hoog overheidssaldo geeft ruimte voor verdere aflossing schuld  

 Internationaal: 

 

Rentelasten blijven dalen 
Begrotingstekorten grote economieën gereduceerd maar schuld nog niet 

 Rijksoverheid: Lichte toename aardgasbaten in 2017 
Opbrengst accijnzen bijna 12 miljard euro in 2017 

 Decentrale overheden: 

 

Gemeenten, provincies en waterschappen begroten 64,2 miljard euro in 2018 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=DAFC
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82560ned/table?dl=E373
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82560ned/table?dl=E373
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=E1EA
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/revisie-nationale-rekeningen
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Totale overheid  

Stijging opbrengsten vennootschapsbelasting stuwt inkomsten 

 De overheidsinkomsten in het eerste kwartaal van 2018 kwamen 

uit op 89,2 miljard euro. Vergeleken met het eerste kwartaal van 

2017 zijn deze gestegen met 5,4 miljard euro, terwijl de uitgaven 

toenamen met 2,3 miljard euro. Met name het Rijk had fors meer 

inkomsten, namelijk 54,9 miljard euro. Dit was 3,7 miljard euro 

meer dan in hetzelfde kwartaal van 2017.  

De stijging van de overheidsinkomsten was vooral te danken aan 

de groeiende Nederlandse economie. Absoluut gezien waren de 

grootste stijgingen in de inkomsten te vinden bij de 

vennootschapsbelasting, de loon- en inkomstenbelasting en de 

btw. De vennootschapsbelasting steeg met 1,3 miljard euro ten 

opzichte van een jaar eerder naar 11,4 miljard euro. Op jaarbasis 

bedroeg de vennootschapsbelasting ongeveer 7 procent van de 

totale overheidsinkomsten, tegen minder dan vijf procent in 2010. 

Inkomsten overheid uit vennootschapsbelasting (mld. euro) 

 
StatLine: Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren 

StatLine: Overheid; ontvangen belastingen en sociale premies 

 

 Hoog overheidssaldo geeft ruimte voor verdere aflossing schuld 

Gemeten van het tweede kwartaal van 2017 tot en met het eerste 

kwartaal van 2018 kwam het overheidssaldo uit op 1,6 procent 

van het bbp. Dit is 0,4 procentpunt hoger dan een kwartaal 

eerder. De overheidsschuld daalde verder in het eerste kwartaal 

van 2018 naar een niveau van 55,2 procent van het bbp. 

In de eerste jaren van de crisis stegen de overheidsuitgaven als 

percentage van het bbp terwijl de inkomsten achter bleven, wat in 

2010 leidde tot een piek in het overheidstekort van boven de 

5 procent. In de jaren erna zijn de uitgaven weer gedaald tot het 

niveau van voor de crisis en zijn de inkomsten langzaam weer 

toegenomen. Onder andere het positieve overheidssaldo gaf de 

overheid de ruimte om de schuld verder af te lossen. Ook de 

recente verkoop van financiële activa in het bezit van de overheid, 

zoals aandelen in financiële instellingen, gaf hier ruimte voor. 

Overheidsinkomsten en -uitgaven (linkeras, %bbp) en 

overheidsschuld (rechteras, %bbp), jaarbasis. 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

 

 

Internationaal 

Begrotingstekorten grote economieën gereduceerd maar schuld nog niet 

De 28 lidstaten van de Europese Unie moeten alle voldoen aan de 

EMU-normen van een overheidstekort van maximaal 3 procent 

bbp en een overheidsschuld van maximaal 60 procent bbp. De vijf 

grootste economieën van de Europese Unie voldeden eind 2017 

alle nog niet aan deze normen. Van alle 28 landen voldeden er 

dertien, waaronder Nederland, aan beide normen. 

Zeven jaar geleden ten tijde van de crisis voldeden de vijf grootste 

economieën al niet aan deze normen. Van de gehele Europese 

Unie voldeden toen slechts vijf landen. Van de vijf grootste 

economieën hebben Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd 

Koninkrijk tussen 2010 en 2017 de overheidstekorten gereduceerd 

maar de overheidsschuld is in deze periode wel verder opgelopen. 

Duitsland heeft als enige van de vijf over deze periode zowel 

overheidstekort als overheidsschuld kunnen reduceren. Nederland 

heeft ook beide gereduceerd. 

Overheidssaldo (verticale as) en –schuld (horizontale as), 2010 en 

2017 (%bbp) 

 
Eurostat: Quarterly government debt: consolidated gross debt 

Eurostat: Net lending (+) /net borrowing (-)   

StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 
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https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84115NED/table?dl=E279
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=E1FF
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=E1F5
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=E1F5
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417222_QID_-6B9CDB08_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;NA_ITEM,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-417222NA_ITEM,GD;DS-417222INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417222SECTOR,S13;DS-417222UNIT,MIO_EUR;&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_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417540_QID_-5CBECD70_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;SECTOR,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-417540INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417540NA_ITEM,B9;DS-417540UNIT,MIO_EUR;DS-417540SECTOR,S13;DS-417540S_ADJ,NSA;&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=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&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
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=E20F
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Internationaal 

Rentelasten blijven dalen 

 
Door de lage rente zien bijna alle landen binnen de EU hun 

uitgaven aan rente ten opzichte van de totale uitgaven dalen. 

Griekenland zag vanaf 2012 door een herstructurering van een 

deel van de overheidsschuld begin 2012 de rentelasten flink dalen. 

Verdere daling van het procentuele aandeel van de rentelasten is 

in Griekenland gerealiseerd door een gunstige herfinanciering van 

de schuld. En dat terwijl er ook fors gesneden is in de overige 

uitgaven. De hoge niveaus van de overheidsschuld eind 2017 in 

Griekenland (179 procent van het bbp) en Italië (132 procent van 

het bbp) zorgen ervoor dat de rentelasten in deze landen een 

aanzienlijk deel van de totale uitgaven bleven uitmaken. Voor 

Nederland is de situatie duidelijk anders. Naast de historisch lage 

rente zorgden nog twee factoren voor de daling van de 

rentelasten ten opzichte van de totale uitgaven. Sinds 2015 daalde 

de overheidsschuld met als gevolg lagere rentelasten en in 2017 

zijn ook de totale uitgaven gestegen na een eerdere stabilisatie. 

 

Rentelasten (% totale uitgaven) 

 
Eurostat: Quarterly non-financial accounts; interest payable 

StatLine: Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren 

Rijksoverheid 

Opbrengst accijnzen bijna 12 miljard euro in 2017 
Het Rijk incasseerde in 2017 in totaal 11,7 miljard euro aan 

accijnzen, nagenoeg hetzelfde als in het voorgaande jaar. De 

accijnsontvangsten vormden bijna 4 procent van de totale 

inkomsten van de overheid.  

De benzineaccijns en accijns op overige minerale oliën – zoals 

diesel en LPG – leverden het Rijk respectievelijk 4,3 en 3,9 miljard 

euro op. Hiermee waren de accijnzen op brandstof goed voor ruim 

twee derde van de totale accijnsontvangsten. De inkomsten uit 

brandstofaccijnzen stegen met 1 procent ten opzichte van 2016. 

Daarnaast leverde de tabaksaccijns de schatkist 2,4 miljard euro 

op: een daling van 4 procent ten opzichte van het voorgaande 

jaar. Dit komt doordat er geen significante stijging van de tarieven 

is geweest, terwijl de tabaksverkoop juist daalde. Aan alcohol-, 

bier-, wijn- en overige accijnzen verdiende het Rijk 1,1 miljard 

euro. 

Ontvangen accijnzen naar type accijns, 2017 

 
StatLine: Overheid; ontvangen belastingen en sociale premies 

 

 Lichte toename aardgasbaten in 2017 

In 2017 verdiende de overheid 2,8 miljard euro aan de winning 

van aardgas. Dit is 0,1 miljard euro meer dan in 2016. De winning 

van aardgas daalde echter, van 48 miljard m3 in 2016 naar 

42 miljard m3 in 2017. De afname komt deels doordat het 

winningsplafond in Groningen verder naar beneden is bijgesteld. 

Ook in de overige velden werd minder aardgas gewonnen. 

Daarentegen steeg in 2017 de prijs van aardgas, waardoor 

ondanks de lagere winning de inkomsten van de overheid licht 

toenamen. In vergelijking met het recordjaar 2013 daalden de 

aardgasbaten met meer dan 80 procent, toen de winning van 

aardgas de schatkist ruim 15 miljard euro opleverde. Vanwege de 

negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen heeft de 

overheid het productieplafond de laatste jaren naar beneden 

bijgesteld. Ook speelt mee dat de gasprijs in 2013 flink hoger lag.  

 

 Aardgasbaten (mld. euro) 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417540_QID_-4DB8F99A_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;SECTOR,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-417540INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417540NA_ITEM,D41PAY;DS-417540UNIT,MIO_EUR;DS-417540SECTOR,S13;DS-417540S_ADJ,NSA;&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=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&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://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417540_QID_-4DB8F99A_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;SECTOR,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-417540INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417540NA_ITEM,D41PAY;DS-417540UNIT,MIO_EUR;DS-417540SECTOR,S13;DS-417540S_ADJ,NSA;&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=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&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
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84116NED/table?dl=E27D
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=E1F8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=E1F8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED/table?dl=E21F
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Decentrale overheden 
 Gemeenten, provincies en waterschappen begroten 64,2 miljard euro in 2018 

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben voor 2018 voor 

64,2 miljard euro aan zowel baten als lasten begroot. Daarbij zijn 

de onttrekkingen (baten) en toevoegingen aan de reserves (lasten) 

gesaldeerd. Het grootste deel, 55,5 miljard euro, komt voor 

rekening van de gemeenten. De provincies en waterschappen zijn 

respectievelijk verantwoordelijk voor 5,6 en 3,2 miljard euro. 

 

De begrote baten van gemeenten bedragen dit jaar 55,5 miljard 

euro. Het grootste deel van de baten van gemeenten is afkomstig 

van bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen bedragen 34,9 miljard 

euro, bijna 63 procent van de totale baten. Van de bijdragen van 

het Rijk komt 28,4 miljard euro uit het gemeentefonds, de 

resterende 6,5 miljard euro heeft betrekking op specifieke 

bijdragen zoals bijdragen voor de bijstand. Gemeenten begroten 

voor 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen zoals de 

onroerendezaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en 

afvalstoffenheffing. 

 

De begrote baten van provincies bedragen 5,6 miljard euro, met 

de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves gesaldeerd. 

Van deze baten is 2,5 miljard euro (ruim 45 procent) afkomstig van 

het Rijk. Het grootste deel hiervan betreft de uitkering uit het 

provinciefonds. Naast de ontvangsten van het Rijk, zijn de 

inkomsten uit de motorrijtuigenbelastingen, die provincies samen 

met het Rijk heffen, een belangrijke inkomstenbron. In 2018 

verwachten provincies ruim 1,6 miljard euro aan belasting te 

innen, dit is ruim 29 procent van de totale baten. Ook ontvangen 

de provincies nog ruim 0,4 miljard euro aan rente en dividenden in 

2018. Aan overige baten zoals verkopen van grond en onroerende 

zaken, huur- en pachtinkomsten en bijdragen van derden, 

begroten provincies nog ruim 0,3 miljard euro. 

 

Waterschappen dekken de kosten voor hun taken grotendeels 

met eigen belastingopbrengsten. In 2018 maken de heffingen met 

2,8 miljard euro bijna 90 procent van de totale baten van 

3,2 miljard euro uit. Zij heffen belasting voor de watersysteemtaak 

(controle waterpeil en waterveiligheid oftewel ‘de zorg voor droge 

voeten’) en de afvalwaterzuiveringstaak. 

De overige 0,3 miljard euro aan baten bestaan onder andere uit 

onttrekkingen aan reserves, opbrengsten van diensten voor 

derden, bijdragen van het Rijk en andere overheden en zijn niet 

direct te koppelen aan een taak. 

 

De drie genoemde lokale-overheidslagen verwachten in 2018 per 

saldo 2,1 miljard euro aan hun reserves te onttrekken en teren 

daarmee in op hun vermogen. Gemeenten onttrekken per saldo 

1,5 miljard euro aan hun reserves, provincies per saldo 0,6 miljard 

euro en waterschappen per saldo 0,1 miljard euro. 

 

Baten lokale overheden (% van het totaal), begroting 2018 

 
StatLine: Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en 

grootteklasse 

StatLine: Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en 

grootteklasse 

StatLine: Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld 

StatLine: Provinciebegrotingen; heffingen 

StatLine: Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en 

realisatie  
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Opmerkingen betreffende deze publicatie Meer informatie 

 Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers 
zoals deze op 20 juli 2018 beschikbaar waren. Mogelijk 
zijn er op het moment van lezen actuelere cijfers 
beschikbaar. Deze kunt u vinden via de links onder de 
grafieken. 

CBS Infoservice: infoservice online 
Telefonisch (09.00-17.00 uur) 088 570 7070 
 
Media: 
CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl 
Telefonisch: 070 337 4444  De cijfers zijn doorgaans niet seizoensgecorrigeerd. 

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

Colofon 
Tekst Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen 
Datum 20 juli 2018 

Meer informatie over overheidsfinanciën en eerdere versies van 
de kwartaalmonitor zijn te vinden op onze themapagina  
Overheid en politiek. 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/83520NED#/CBS/nl/dataset/83641NED/table?dl=9ABB
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/83520NED#/CBS/nl/dataset/83641NED/table?dl=9ABB
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/83520NED#/CBS/nl/dataset/83614NED/table?dl=A5CD
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/83520NED#/CBS/nl/dataset/83614NED/table?dl=A5CD
https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/83520NED#/CBS/nl/dataset/83640NED/table?dl=E377
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