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Persbericht
Tekort van de overheid naar 3,2 procent 

Het EMU-tekort van de overheid over 2003 bedraagt 14,4 miljard euro oftewel 
3,2 procent van het BBP. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Deze 
eerste statistische raming van het tekort is gebaseerd op recent beschikbaar 
gekomen cijfers voor de sector overheid. 
Het EMU-tekort over 2003 komt 0,2 procentpunt hoger uit dan begin maart 
nog door Nederland aan de Europese Commissie werd medegedeeld in het 
kader van de Buitensporige Tekorten Procedure. Het tekort ligt hiermee boven 
de Europese norm van 3 procent.  
 

Technische toelichting 
De gepubliceerde cijfers vormen de eerste raming van het CBS van de 
belangrijkste inkomsten en uitgaven alsmede het saldo hiervan voor de sector 
overheid over 2003. De cijfers worden ook naar Eurostat, het statistisch 
bureau van de EU, gestuurd. De levering vindt plaats eind maart van elk jaar 
en heeft betrekking op de gegevens van het jaar ervoor.  
Er volgen later nog verschillende (herziene) ramingen die op steeds meer 
statistisch grondmateriaal zijn gebaseerd. De eerstvolgende raming zal medio 
juli worden gepubliceerd bij het uitbrengen van de publicatie Nationale 
rekeningen 2003.   
Het CBS levert, conform Europese verplichtingen, eind maart 2004 ook cijfers 
over het 4e kwartaal van 2003. Dit gebeurt in het kader van de 
Kwartaalsectorrekeningen (KSR).  
De overheid omvat de centrale overheid (o.a. het Rijk), de lagere overheid 
(gemeenten, provincies, e.d.) en de sociale fondsen. Het CBS verzamelt voor 
de samenstelling van de cijfers gegevens bij de belangrijkste overheden en 
completeert deze met aanvullende ramingen voor de ontbrekende instellingen.  
De tabel bevat de gegevens van 1999 tot en met 2003. De cijfers van 1999 tot 
en met 2002 sluiten aan bij de maartnotificatie van Nederland van begin maart 
2004. Het EMU-tekort voor 2002 is bij de maartnotificatie met 0,3 procentpunt 
bijgesteld ten opzichte van de eerdere raming in juli 2003 (van 1,6 procent 
naar 1,9 procent).  



CBS Persbericht PB04-048 pagina 2 van 2 

 
Vorderingensaldo en EMU-saldo van de overheid 
 1999 2000 2001 2002 2003

mld. euro 
Vorderingensaldo 2,5 8,9 -0,2 -8,6 -14,6

EMU-tekort (-)/overschot (+) 2,5 8,9 -0,1 -8,5 -14,4

Bruto Binnenlands Product 374,1 402,3 429,1 444,6 453,8

Uitgedrukt als percentage van het BBP 
 
EMU-tekort (-)/overschot (+) 0,7 2,2 -0,0 -1,9 -3,2

Bron: CBS  


