
Helder zicht op overheidsfinanciën 
 
Het CBS heeft de presentatie van de statistieken over de financiën van de overheid verbeterd. 
Daarmee wordt het voor de gebruiker eenvoudiger zijn weg te vinden in StatLine, de online 
database van het CBS. Dit is bereikt door een overzichtelijker indeling van het thema 
Overheid en politiek, door een duidelijker onderscheid tussen bestuurlijke en macro-
economische informatie, en door het publiceren van een overzichtelijke tabellenset met 
macro-economische informatie. 
 
Heldere thema-indeling 
De StatLine database is te bereiken via de website van het CBS: www.cbs.nl, of rechtstreeks 
via StatLine. In de StatLine databank zijn de verschillende onderwerpen gerangschikt naar 
thema. Gegevens over de financiën van de overheid zijn te vinden onder het thema Overheid 
en politiek  Onder dit thema zijn ook gegevens over verkiezingen, DigiD-gebruik en 
vertrouwen in de overheid te vinden. Door de overzichtelijke zoekstructuur worden 
gebruikers eenvoudig naar de juiste gegevens geleid. 
 
Twee doelen, twee typen informatie 
Statistieken van overheidsfinanciën dienen een tweeledig doel. Ze moeten voldoen aan de 
bestuurlijke informatiebehoefte én uitkomsten leveren die bruikbaar zijn voor macro-
economisch onderzoek. In StatLine, de online database van het CBS, staan daarom zowel de  
administratieve gegevens als de macro-economische gegevens volgens internationale 
statistische regels. In de keuzestructuur van StatLine is een duidelijk onderscheid aangebracht 
tussen de bestuurlijke en de macro-economische informatie. 
 
Bestuurlijke informatie 
Het CBS bewerkt de gegevens uit de boekhouding van overheden tot statistieken over 
overheidsfinanciën. Deze statistieken sluiten aan bij de administratieve begrippen uit de 
boekhouding van de overheden. Het CBS maakt dergelijke statistieken voor het rijk, 
provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 
(samenwerkingsverbanden tussen overheidslichamen).  
 
Macro-economische informatie 
De bestuurlijke informatie is niet zonder meer bruikbaar voor macro-economische doeleinden. 
De gegevens van de verschillende overheden worden hiertoe vergelijkbaar gemaakt en 
bewerkt om te voldoen aan internationaal overeengekomen regels. De macro-economische 
cijfers over de overheidsfinanciën sluiten aan op de nationale rekeningen.  
 
Nieuwe macro-economische tabellen 
De macro-economische gegevens over de financiën van de overheid waren niet op één plek te 
vinden. Deze informatie is nu overzichtelijk gepresenteerd in een serie tabellen onder het 
thema Overheid en politiek. In deze serie zijn de volgende tabellen opgenomen: 
Overheidsfinanciën; kerncijfers
Overheid; inkomsten en uitgaven
Overheid; uitgaven naar functies
Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde
Overheid; overheidssaldo en overheidsschuld
Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde
Overheid; overheidsproductie en -consumptie
Overheid; overheidsconsumptie naar functie

http://www.cbs.nl/
http://statline.cbs.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81242NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81191NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81192NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81193NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81194NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81195NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81196NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81197NED


Overheid; ontvangen belastingen
Overheid; ontvangen sociale premies
Overheid; sociale uitkeringen
Sociale beschermingsuitkeringen naar functies, criteria en uitvoering
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81240NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81243NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80106NED

