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Overheidsschuld onder 50 procent bbp 
De schuldquote, de overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), is 

in het derde kwartaal van 2019 gedaald naar 49,3 procent bbp. In 2008 was de laatste keer dat 

de schuldquote onder de 50 procent lag. Dat was voordat de Nederlandse Staat eind 2008 met 

ondersteunende maatregelen ingreep op de financiële markten naar aanleiding van de 

kredietcrisis. Het overheidssaldo op jaarbasis, gemeten van het vierde kwartaal van 2018 tot en 

met het derde kwartaal van 2019, kwam uit op 1,7 procent bbp.  

 

De daling van de overheidsschuld in het derde kwartaal kwam voornamelijk door een afname in 

de uitstaande langlopende staatsleningen van bijna 11 miljard euro. Samen met een toename 

van de kortlopende schulden van ongeveer 2 miljard euro zorgde dit voor een daling van bijna 

9 miljard euro naar 395 miljard euro. De aflossing van de schulden werd gefinancierd door een 

daling in de uitstaande deposito’s van het Rijk in het buitenland. 

 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

 

Zowel de inkomsten als de uitgaven van de overheid stegen in het afgelopen kwartaal ten 

opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, respectievelijk met 2,6 en 3,3 miljard euro. 

Ondanks dat de uitgaven harder zijn gestegen dan de inkomsten was er in het derde kwartaal 

alsnog een overschot van bijna 0,5 miljard euro. 

 

De toename van de inkomsten kon in het derde kwartaal voornamelijk worden toegeschreven 

aan de btw-opbrengsten. Deze namen met 1,4 miljard euro toe ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Dit kwam onder andere door de verhoging van het lage btw-tarief van 

6 procent naar 9 procent. Ook de geïnde loon- en inkomstenheffing (loon- en inkomstenbelasting 

plus premies volksverzekeringen) steeg met meer dan 0,5 miljard euro. De stijging van de 

inkomsten ten opzichte van een jaar terug werd getemperd doordat er in het derde kwartaal van 

2018 een aanzienlijke eenmalige baat was van 775 miljoen euro vanwege een schikking met ING. 

De bank werd destijds nalatigheid verweten in het tegengaan van witwaspraktijken. 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
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De stijging van de uitgaven kwam net als in de eerdere kwartalen van 2019 vooral door een 

toename van de sociale uitkeringen en de beloningen van overheidswerknemers. Deze liggen 

respectievelijk 1,7 miljard en 0,5 miljard euro hoger dan een jaar geleden. Daarnaast heeft het 

Rijk in het derde kwartaal 410 miljoen euro kapitaal toegezegd aan netbeheerder TenneT. Dit is 

het vierde deel van een kapitaalstorting in het Nederlandse deel van TenneT, waarvan de eerste 

drie delen al in 2016 als uitgaven zijn geboekt. 

 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

 

Nederland voldoet sinds 2017 aan zowel de Europese norm voor de overheidsschuld (maximaal 

60 procent bbp) als aan de norm voor het begrotingstekort (maximaal 3 procent bbp). In de 

onlangs verschenen Decemberraming gaat het CPB uit van een begrotingsoverschot van 1,4 

procent bbp en een schuldquote van 49,0 procent bbp aan het eind van 2019.  

 

 
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED


Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën 2019 derde kwartaal   
 

 

04 

Schulden eurozone nog steeds hoger dan 

voor de crisis  
In de nasleep van de kredietcrisis stegen de overheidsschulden in Europese landen. Griekenland 

kreeg als eerste euroland problemen met de herfinanciering van de overheidsschuld. Hoewel in 

Nederland de schuldquote inmiddels is gedaald tot ruim onder de Europese schuldnorm van 

60 procent bbp, ligt deze van de meeste eurolanden echter nog boven dat niveau. Dit komt 

voornamelijk doordat Nederland al enkele jaren begrotingsoverschotten heeft gerealiseerd en 

deze benut om de schuld af te lossen. Veel andere eurolanden hebben ook ruim 10 jaar na de 

start van de kredietcrisis nog begrotingstekorten. 

 

Halverwege 2019 bedroeg de Nederlandse schuldquote 50,9 procent bbp. Binnen de eurozone 

van 19 landen hadden slechts vier landen een lagere schuldquote. De schuldquote van de 

eurozone ligt op 86,4 procent bbp. Volgens de Europese norm voor overheidsschulden zou de 

overheidsschuld maximaal 60 procent bbp mogen bedragen. Eind 2007 voldeden tien 

eurolanden aan deze Europese norm, maar halverwege 2019 zijn dit er nog maar zeven. Om bij 

de huidige bbp-stand de schuld in de eurozone te laten voldoen aan de Europese schuldnorm 

zou de schuld bijna 3.100 miljard euro lager moeten liggen. 

 

 
Eurostat: Quarterly government debt; government consolidated gross debt  

 

Met 180,2 procent bbp heeft Griekenland momenteel de hoogste schuldquote van de eurozone. 

Het land kreeg als eerste land in de eurozone problemen met het voldoen aan zijn financiële 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417222_QID_5A4365A3_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-417222INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417222NA_ITEM,GD;DS-417222SECTOR,S13;DS-417222UNIT,MIO_NAC;&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
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417222_QID_5A4365A3_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-417222INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417222NA_ITEM,GD;DS-417222SECTOR,S13;DS-417222UNIT,MIO_NAC;&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
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verplichtingen. Hierna kwamen ook andere eurolanden in de problemen, waaronder Portugal, 

Cyprus en Ierland. Doordat de eurolanden een gezamenlijke munt voeren, kunnen problemen 

met de herfinanciering van schulden voor één van deze landen ook schadelijk zijn voor het 

vertrouwen in de gezamenlijke munt en zo een risico vormen voor de overige eurolanden.  

 

  
Eurostat: Quarterly government debt; government consolidated gross debt 

 

In 2014 bereikte de schuld van de eurozone de hoogste stand. De schuldquote piekte destijds op 

92,8 procent bbp. Daarna nam deze weer gestaag af. Onder andere in België en Spanje bleef de 

schuldquote echter op een hoog niveau. In Italië en Frankrijk steeg de schuldquote nog. Deze 

twee landen hebben elk momenteel ongeveer 2.400 miljard euro schuld. De Griekse schuld 

bedraagt 336 miljard euro en de Nederlandse 404 miljard euro. In figuur 4 is de schuld per land 

als aandeel van de schuld van de eurozone halverwege 2019 weergegeven. Frankrijk en Italië 

nemen elk ongeveer 23 procent van de totale schuld van de eurozone voor hun rekening, terwijl 

het Griekse aandeel 3 procent bedraagt.  

 

In figuur 5 wordt een uitsplitsing van de jaarlijkse schuldquotemutatie van Nederland 

weergegeven. De schuldquote nam het meest toe in 2008. In dat jaar hadden de toename van 

het bbp en het positieve overheidssaldo een schuldquoteverlagend effect van 2,7 procentpunt 

bbp. Het Rijk zag zich toen door de kredietcrisis genoodzaakt in te grijpen om de stabiliteit van de 

financiële markten te waarborgen. Binnen een half jaar werd onder meer tijdelijk kapitaal 

verstrekt aan financiële instellingen en werd Fortis Nederland genationaliseerd. Onder andere 

deze ingrepen hadden een schuldquoteverhogend effect van 14,4 procentpunt bbp, waardoor de 

schuldquote uiteindelijk in 2008 met 11,7 procentpunt bbp toenam. 

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417222_QID_5A4365A3_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-417222INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417222NA_ITEM,GD;DS-417222SECTOR,S13;DS-417222UNIT,MIO_NAC;&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
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StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers 

 StatLine: bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen 

 

In 2009 belandde Nederland in een recessie en het lagere bbp zorgde in dat jaar voor een 

toename van de schuldquote door het noemereffect. Hoewel het bbp gecorrigeerd voor prijzen 

in 2012 ook afnam, nam het bbp in werkelijke prijzen wel toe. Daarom was 2009 het enige jaar 

waarin het bbp de schuldquotemutatie heeft verslechterd. Het begrotingsoverschot sloeg in 

2009 om in een begrotingstekort en dit had tot en met 2015 een schuldquoteverhogend effect.  

Sinds 2015 nam de schuldquote weer af. Het positieve overheidssaldo sinds 2016, een sterkere 

groei van het bbp en de verkoop van verschillende activa, zoals een gedeelte van de aandelen 

ABN AMRO die in 2015 op de beurs werden verkocht, droegen bij aan de verlaging van de 

schuldquote in die periode. 

In 2008 ontstond de kredietcrisis in de Verenigde Staten nadat banken verliezen leden op hun 

hypotheekportefeuilles. Door de globale verwevenheid van de financiële wereld kwamen na de val van 

zakenbank Lehman Brothers ook Europese banken in de problemen. In Nederland voerde de Staat vanaf 

2008 allerlei steuningrepen uit om de stabiliteit op de financiële markt te waarborgen. 

Dit behelsde onder andere de nationalisatie van Fortis Nederland. Er werd ook kapitaal verstrekt aan 

ING, Aegon en SNS Reaal. Uiteindelijk zag de Staat zich naast deze maatregelen ook genoodzaakt om de 

Amerikaanse hypotheekportefeuille van ING over te nemen en SNS Reaal te nationaliseren. Ten slotte 

verzorgde de Staat nog een garantieregeling voor financiële instellingen en een schadeloosstelling voor 

de depositohouders van Icesave, al hadden deze laatste twee maatregelen slechts een gering effect op 

de overheidsschuld. 

Terwijl Nederland en veel andere Europese landen juist de gevolgen van de kredietcrisis bestreden, 

ontstond eind 2009 in Griekenland de eurocrisis. Toen bekend werd dat de Griekse overheid jarenlang 

de staat van de overheidsfinanciën rooskleuriger had voorgedaan dan deze was, nam de rente op 

Griekse staatsobligaties explosief toe. Ook andere eurolanden kwamen in de problemen, zoals Ierland in 

2010, Portugal in 2011 en Spanje en Cyprus in 2012. Door allerlei steunmaatregelen vanuit de lidstaten 

van de EU, het IMF en de ECB is het vertrouwen van de financiële markten in deze landen verbetert. Hier 

stonden hervormingen van deze landen tegenover. 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84105NED
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Eurostat: Quarterly government debt; government consolidated gross debt 

Eurostat: GDP and main components (output, expenditure and income) 

 

De schuldquotemutatie van de eurozone zoals weergegeven in figuur 6 laat de overeenkomsten 

en verschillen tussen Nederland en de rest van de eurozone zien. Ook in de eurozone heeft 

alleen in 2009 het bbp een verhogend effect op de schuldquote gehad. Omdat in veel 

eurolanden de overheidsuitgaven in de beschreven periode hoger zijn dan de 

overheidsinkomsten, hadden de overheidssaldi een schuldquoteverhogend effect. Onder meer 

de aan- en verkoop en herwaardering van financiële activa hebben tussen 2007 en 2010 de 

schuldquote in de eurozone verhoogd.  

 
  

In figuur 5 en 6 wordt de schuldquotemutatie per jaar uitgesplitst naar een bbp-effect, een saldo-effect 

en een categorie overige. Het bbp-effect laat zien met hoeveel procentpunt de schuldquote stijgt of 

daalt, ook al zou het schuldbedrag in euro’s niet wijzigen. Dit wordt ook wel het noemereffect 

genoemd. Het saldo-effect laat zien met hoeveel procentpunt de schuld wijzigt doordat de inkomsten 

van de overheid in het jaar hoger of lager liggen dan de uitgaven en is een deel van het tellereffect. Het 

laatste effect, de categorie overige, laat het verschil zien tussen de som van het bbp-effect en het saldo 

effect en de uiteindelijke schuldquotemutatie (de rode lijn). De categorie overige bestaat bijvoorbeeld 

uit de aan-of verkoop van financiële activa. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van 

leningen of aandelenkapitaal door de Nederlandse Staat tijdens de kredietcrisis. Ook de aan- of verkoop 

door de Staat van aandelen zoals die van Air France-KLM en ABN AMRO en de afwikkeling van 

rentederivaten vallen onder de categorie overige. 

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-417222_QID_5A4365A3_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-417222INDICATORS,OBS_FLAG;DS-417222NA_ITEM,GD;DS-417222SECTOR,S13;DS-417222UNIT,MIO_NAC;&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
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406779_QID_-5BC96986_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-406779UNIT,CP_MEUR;DS-406779INDICATORS,OBS_FLAG;DS-406779S_ADJ,NSA;DS-406779NA_ITEM,B1GQ;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName6=S-ADJ_1_2_-1_2&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
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Onderwijsuitgaven boven gemiddelde EU 
De overheidsuitgaven aan onderwijs liggen in Nederland relatief gezien boven het gemiddelde 

van de Europese Unie (EU). De Nederlandse overheid gaf in 2017 bijna 38 miljard euro uit aan 

onderwijs. Uitgedrukt als percentage van het bbp komt dit neer op 5,1 procent. Het gemiddelde 

van de EU lag in hetzelfde jaar op 4,6 procent van het bbp. 

 

Met Zweden en Denemarken als koplopers binnen de EU geven de noordelijke landen relatief 

gezien het meest uit aan onderwijs. Hierbij speelt mee dat in deze landen de particuliere 

uitgaven aan onderwijs relatief laag zijn. Dat wil zeggen, bijna al het reguliere onderwijs wordt 

door de overheid bekostigd. De overheidsuitgaven aan onderwijs liggen het laagst in Roemenië, 

waar de uitgaven minder dan 3 procent van het bbp bedragen. In vergelijking met onze  

 

 
Eurostat: General government expenditure by function (COFOG)   

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_-609ACBB8_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197NA_ITEM,TE;&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=COFOG99_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=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
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buurlanden is het beeld wisselend. De uitgaven van de Belgische overheid liggen met 6,3 procent 

van het bbp ruim boven het niveau van Nederland. Daarentegen zijn de Duitse overheidsuitgaven 

aan onderwijs relatief gezien een stuk lager. 

 

De onderwijsuitgaven van de Nederlandse overheid stegen in tien jaar tijd van 33,3 miljard euro 

in 2008 naar 37,8 miljard euro in 2017, een toename van 13 procent. In dezelfde periode steeg 

het bbp iets harder. Hierdoor daalden de onderwijsuitgaven als percentage van het bbp licht, van 

5,2 procent in 2008 naar 5,1 procent in 2017. De groei van de overheidsuitgaven aan onderwijs 

lag in Nederland boven het gemiddelde van de EU. Tussen 2008 en 2017 namen deze in de EU 

namelijk toe met 11 procent. Uitgedrukt als percentage van het bbp daalden in de EU de  

 

 
Eurostat: General government expenditure by function (COFOG)  

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_-F96D5F4_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,MIO_EUR;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&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=COFOG99_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=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
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onderwijsuitgaven van de overheid tussen 2008 en 2017 echter met 0,3 procentpunt. Met een 

toename van maar liefst 76 procent namen de uitgaven in Malta het meest toe. Door onvrede 

over het onderwijsniveau heeft de Maltese overheid besloten flink te investeren in verbetering 

van het onderwijs. Ook Zweden, Luxemburg, Slowakije en België zijn uitschieters met toenames 

van rond de 40 procent. Daar staat tegenover dat in zeven EU-landen de overheidsuitgaven aan 

onderwijs tussen 2008 en 2017 in absolute zin afnamen. Dit hangt deels samen met de 

economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Zo lagen in Griekenland de 

overheidsuitgaven aan onderwijs in 2017 bijna een kwart onder het niveau van 2008. 

 

Kwaliteit onderwijs 

PISA (Programme for International Student Assesment) is een driejaarlijks internationaal 

onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test. De leerlingen worden in drie 

domeinen getoetst: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. In figuur 9 is de 

gemiddelde PISA-score van deze drie domeinen afgezet tegen de overheidsuitgaven aan 

onderwijs als percentage van het bbp. De figuur laat zien dat binnen de EU in grote lijnen landen 

met relatief hoge overheidsuitgaven aan onderwijs beter scoren in het PISA-onderzoek. Wel zijn 

er enkele uitzonderingen. Zo haalt Ierland een bovengemiddelde score met relatief lage 

uitgaven. Dit valt echter te verklaren doordat in Ierland het bbp per hoofd van de bevolking ver 

boven het gemiddelde van de EU ligt, wat de onderwijsuitgaven als percentage van het bbp 

verlaagt. Ook valt op dat de hoge uitgaven van België en Zweden zich niet vertalen in ver 

bovengemiddelde scores. 

 

 

 
Eurostat: General government expenditure by function (COFOG)  

OECD: PISA 2018 

 
  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_7C0A1013_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&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=COFOG99_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=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
https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf
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Investeringen Nederlandse overheid 

bovengemiddeld  
In 2018 bedroegen de Nederlandse overheidsinvesteringen ruim 25 miljard euro1. Dit is meer 

dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee lagen de Nederlandse 

overheidsinvesteringen als percentage van het bbp boven het gemiddelde van de EU. 

 

In figuur 10 is voor 2009 tot en met 2018 van alle landen uit de Europese Unie het gemiddelde 

weergegeven van de overheidsinvesteringen uitgedrukt als het percentage van het bbp. Relatief 

gezien investeerde de Estlandse overheid met 5,4 procent bbp het meest. Dit is vanwege 

bovengemiddelde investeringen in onder meer landsverdediging. Ook het Verenigd Koninkrijk 

 

 
Eurostat: Government revenue, expenditure and main aggregates 

                                                                 
1   De cijfers over de overheidsinvesteringen in dit artikel zijn conform de definitie van Nationale Rekeningen. Het gaat om 

het saldo van de aan- en verkoop van geproduceerde vaste activa, zoals gebouwen, machines en software. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-416345_QID_-7CA5289C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-416345SECTOR,S13;DS-416345INDICATORS,OBS_FLAG;DS-416345UNIT,PC_GDP;DS-416345NA_ITEM,P51G;&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
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investeerde veel in landsverdediging, ondanks de relatief lage overheidsinvesteringen. In onze 

buurlanden België en Duitsland liggen de overheidsinvesteringen eveneens onder het 

gemiddelde van de EU, waarbij Duitsland ten opzichte van de grootte van de economie het minst 

investeert van alle EU-landen. Dit komt onder andere door relatief lage investeringen in 

infrastructuur. 

 

De Nederlandse overheid investeerde over de periode van 10 jaar gemiddeld meer dan andere 

EU-landen. Dit is met name het geval op het gebied van infrastructuur, maar daarnaast 

investeert Nederland ook relatief veel in onderwijs en afval(water)beheer. Bij laatstgenoemde 

gaat het om investeringen op het gebied van het inzamelen, behandelen en verwerken van 

afval(water). 

 

Hoewel de investeringsquote van de Nederlandse overheid, de overheidsinvesteringen 

uitgedrukt als percentage van het bbp, al jaren boven het EU-gemiddelde ligt, is er de laatste 

jaren wel sprake van een dalende trend. In 2009 steeg de investeringsquote van de overheid nog 

wel. Dit kwam doordat het bbp als gevolg van de kredietcrisis daalde, terwijl de 

overheidsinvesteringen juist stegen met ruim 5 procent. Vanaf 2010 nam de investeringsquote 

van de overheid af, van een percentage van 4,3 tot net boven de 3 procent bbp in 2018. Tot en 

met 2014 kwam dit doordat de overheidsinvesteringen daalden, terwijl het bbp gestaag toenam. 

In deze periode droegen de investeringen daarmee negatief bij aan de economische groei. Na 

2014 namen zowel de overheidsinvesteringen als het bbp toe, waarbij het bbp harder steeg dan 

de overheidsinvesteringen. Daardoor namen de overheidsinvesteringen uitgedrukt als 

percentage van het bbp juist af. 

 

 
Eurostat: Government revenue, expenditure and main aggregates 

 

  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-416345_QID_-7CA5289C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-416345SECTOR,S13;DS-416345INDICATORS,OBS_FLAG;DS-416345UNIT,PC_GDP;DS-416345NA_ITEM,P51G;&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
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-416345_QID_-7CA5289C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-416345SECTOR,S13;DS-416345INDICATORS,OBS_FLAG;DS-416345UNIT,PC_GDP;DS-416345NA_ITEM,P51G;&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
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Dashboard overheidsfinanciën 
Sinds 6 december jongstleden is op de website van het CBS het dashboard overheidsfinanciën 

beschikbaar. Dit dashboard laat in een oogopslag de ontwikkeling zien van de belangrijkste 

indicatoren van de overheidsfinanciën waaronder saldo, schuld, inkomsten en uitgaven. Tevens 

biedt deze visualisatie een ingang naar de statistische database van het CBS. 

 

Dit dashboard maakt gebruik van open data. Zodra de gegevens in de statistische database van 

het CBS worden aangepast of aangevuld, worden deze automatisch ook doorgevoerd in het 

dashboard.  

 

Het dashboard is te bereiken via: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-

overheidsfinancien 

 

 

 
 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-overheidsfinancien
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-overheidsfinancien
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Recente publicaties en cijfers  
Naast het dashboard zijn op het gebied van de overheidsfinanciën in het afgelopen kwartaal de 

onderstaande publicaties uitgebracht. De publicaties zijn benaderbaar via de themapagina 

Overheid en politiek. Alle eerder verschenen Kwartaalmonitoren Overheidsfinanciën zijn hier 

ook te raadplegen. De cijfers zijn te vinden in de CBS databank StatLine.  

 

Publicaties 

Overheid houdt 14 miljard over na eerste drie kwartalen van 2019  24 dec. 2019 

Schulden eurozone nog steeds hoger dan voor de crisis   24 dec. 2019 

Bijna 6,1 miljard euro aan wegenbelasting in 2020    24 dec. 2019 

 

Cijfers 

Overheidsfinanciën; kerncijfers      24 dec. 2019 

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren  24 dec. 2019 

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren   24 dec. 2019 

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies   24 dec. 2019 

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren 24 dec. 2019 

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren   24 dec. 2019 

Saldo en schuld; overheidssectoren     24 dec. 2019 

Provinciebegrotingen; heffingen      19 dec. 2019 

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, - grootteklasse, regio 18 dec. 2019  

Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, - grootteklasse, regio  18 dec. 2019  

Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse   18 dec. 2019  

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december  18 dec. 2019 

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld  18 dec. 2019 

Provincierekeningen; balansposten, regio     18 dec. 2019 

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld    18 dec. 2019 

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting   13 dec. 2019 

Provinciebegrotingen; heffingen      13 dec. 2019 

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis  29 nov. 2019 

Socialezekerheidsfondsen: inkomsten en uitgaven    29 nov. 2019 

Overheidsproductie en –consumptie; transacties, overheidssectoren  19 nov. 2019  

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen 31 okt. 2019 

Waterschappen; balansposten per waterschap    3 okt. 2019 

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie  3 okt. 2019 

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal   30 sept. 2019 

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis 30 sept. 2019 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-overheidsfinancien
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/overheid-en-politiek
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/overheid-en-politiek
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/overheid-en-politiek/kwartaalmonitor-overheidsfinancien
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/52/overheid-houdt-14-miljard-over-na-eerste-drie-kwartalen-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/52/Schulden-eurozone-nog-steeds-hoger-dan-voor-de-crisis
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/bijna-6-1-miljard-euro-aan-wegenbelasting-in-2020
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84114NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84117NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84115NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84119NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84116NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84118NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7486mfo
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84413NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84415NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71231ned
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82269NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84665NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71536ned
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84322NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80889ned
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7486mfo
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82372NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82373NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84122NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82823NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80445ned
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83520NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82593NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82561NED
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