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De raming vergeleken met het CEP 
Het overheidssaldo (EMU-saldo) voor 2021 is minder negatief dan door het CPB bij het CEP 
2022 werd geraamd. De bijstelling komt door nieuwe realisaties en is 1,8% bbp (zie tabel 2.2). Bij 
het CEP was er nog geen inschatting van het CBS van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven over 
het voorgaande jaar beschikbaar. De belangrijkste verklaring voor het betere dan eerder geraamde 
overheidssaldo is dat de uitgaven in 2021 lager zijn uitgevallen. In 2021 was de onderuitputting (niet 
bestede maar wel begrote middelen) groter dan bij het CEP geraamd. Ook schat het CBS de uitgaven 
aan de NOW lager in dan het CPB bij het CEP, omdat het CBS ervan uitgaat dat 20% van de NOW 
onterecht is aangevraagd en zal worden teruggevorderd. Daarnaast waren er ook meer inkomsten 
dan geraamd, vooral door een aangepaste boekingswijze van de gasbaten1 door het CBS en hogere 
btw-ontvangsten. Het saldo van de lokale overheden kwam ook beter uit dan verwacht. 

Tabel 2.2 Ontwikkeling EMU-saldo van CEP naar MEV 

2021 2022 2023 

% bbp 

EMU-saldo bij CEP 2022 -4,4 -2,5 -2,3 

Bijstellingen door (a) 

   recente realisaties 1,8 0,3 0,4 

   aardgasbaten 0,0 1,2 0,8 

   compensatie Norg-akkoord -1,0 -0,3 

   macro-economische effecten 0,0 0,7 -0,5 

   beleid en ramingsbijstellingen 0,0 0,1 -0,7 

EMU-saldo bij MEV 2023 -2,6 -1,1 -2,5 

(a) ruwe inschatting gebaseerd op een vergelijking van verschillende draaien met het EMU-model. Voor de 
bijstellingen geldt + is EMU-saldo verbeterend, - is EMU-saldo verslechterend 

Ook de raming voor het overheidssaldo voor 2022 is naar boven bijgesteld. Dit komt vooral 
door de hogere belastingontvangsten in de eerste helft van 2022 en de hoge groei van de economie. 
Beleid en ramingsbijstellingen vallen ongeveer tegen elkaar weg; tegenover lagere belastingen op 
energie staat meer veronderstelde onderuitputting, in lijn met de observaties over 2021. Het effect 
van hogere gasprijzen op de overheidsfinanciën is in 2022 beperkt. Tegenover de hogere gasbaten 
staan namelijk ook hogere uitgaven aan de compensatie voor het vullen van het gasveld in Norg.(a)

Voor 2023 is het geraamde overheidssaldo enigszins naar beneden bijgesteld. Dit komt vooral 
door het nieuwe beleidspakket met hogere uitgaven en lagere inkomsten. Dit weegt zwaarder dan 
het positieve effect van hogere gasprijzen. De lagere economische groei in de tweede helft van 2022 
werkt door in de overheidsfinanciën van 2023.  

(a) Gasbaten worden geregistreerd als niet-belastingontvangsten aan de uitgavenkant van de rijksbegroting. 
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