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Introductie 
› Tot op heden: regionale verdeling van 

rijksgelden onbekend 

 Welke provincie is een netto-betaler of netto-
ontvanger? 

› Dit onderzoek: brengt dit voor het eerst in 
kaart, focus ligt op Fryslân 
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Aanpak 
› Neem rijksbegroting over 2018 als 

uitgangspunt (meest recent) 

› Kijk per inkomsten- of uitgavenpost: 

 Is de regionale verdeling bekend? 

 Of kunnen we dit benaderen door 
bijvoorbeeld te kijken naar de 
belastinggrondslag? 

› Kijk vervolgens: welk deel gaat naar (of komt 
uit) Fryslân? 
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Rijksbegroting 2018 

› Onderscheidt 3 hoofdstromen: 

› Belasting en premie-inkomsten (283 miljard) 
 Indirecte belastingen (invoerrechten) 

 Directe belastingen (loonbelasting) 

 Premies volks- en werknemersverzekeringen 

› Uitgaven (301 miljard) 
 Worden verantwoord per begrotingspost (OCW, Defensie, 

etc.) 

 Ook zijn er een aantal fondsen (bijv. 
infrastructuurfonds). 

› Niet-belastingontvangsten (19 miljard) 
 Onder meer gasbaten 
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Belasting- en premie-inkomsten 

› Soms is de regionale verdeling precies bekend 

 Belastingen op inkomen en vermogen, Premies 
volks- en werknemersverzekeringen 

› Meestal moet worden volstaan met een benadering 
(van de belastinggrondslag) 

 Omzetbelasting (BTW): Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen is per provincie bekend 

 Accijnzen: afhankelijk van drank- en 
tabaksconsumptie (per provincie bekend) 

 Verhuurderheffing: kijk naar waarde van sociale 
huurwoningen per provincie 

› Soms zijn er geen cijfers beschikbaar: 

 Bankbelasting, kansspelbelasting 
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Belasting- en premie-inkomsten 

› Regionale verdeling voor 97,14% te achterhalen. 

› Aandeel Fryslân: 

 Relatief hoog: 
Accijnzen, vennootschapsbelasting, 
energiebelasting (4% van deze belasting wordt 
betaald vanuit Fryslân) 

 Friese aandeel is het laagst bij de invoerrechten 
(1,22%). 

› Totale gewogen Friese aandeel: 3,14%  
(vergelijk: Fryslân heeft 3,78% van de inwoners). 

 Per inwoner betaalt Fryslân 13.298 euro 

 Voor heel Nederland is dit: 16.020 euro 

 Fryslân betaalt dus minder dan gemiddeld 
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Uitgaven 

› Worden verantwoord per begrotingspost. 

 Binnen de begrotingen worden posten weer 
verder uitgesplitst 

 Hiernaast zijn er fondsen: sociale verzekeringen, 
premiegefinancierd budgettair kader zorg (BKZ). 

› In enkele gevallen is de regionale verdeling precies 
bekend:  

 Bekostiging van scholen (onderdeel van OCW) 

 Bijstandsuitgaven (SZW) 

 BKZ-uitgaven 

 Huurtoeslag (Wonen en Rijksdienst) 

 Gemeente- en provinciefonds 
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Uitgaven 

› In de meeste gevallen is een benadering nodig, 
meestal redelijk secuur: 

 Uitkeringen: kijk naar aantal 
uitkeringsgerechtigden  

 Kinderbijslag: kijk naar aantal kinderen en 
leeftijd 

› Soms is een wat ruwere benadering nodig. 

 Politie-uitgaven: kijk naar omvang van 
regionale eenheden 

 Onderhoud wegen: kijk naar lengte Rijkswegen 
per provincie 
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Uitgaven 

› Regionale verdeling voor 91,77% te achterhalen. 

› Aandeel Fryslân 

 Relatief hoog: 
Provinciefonds (11,31%), uitgaven aan 
rechtbanken (5,30%), HBO (4,85%) en 
uitkeringen aan jonggehandicapten (4,70%).  

 Relatief laag: 
wetenschappelijk onderwijs (0,00%), 
onderzoek en wetenschappen (0,14%), 
defensie (1,71%) en apparaatskosten (2,46%) 
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Uitgaven 

› Totale gewogen Friese aandeel: 3,63% 

› Exclusief buitenland-uitgaven 3,86% 

  vergelijk: Fryslân heeft 3,78% van de 
inwoners). 

› Per inwoner ontvangt Fryslân 15.524 euro 

› Voor heel Nederland is dit: 15.379 euro 

› Fryslân ontvangt dus meer dan gemiddeld 

 Verschil is vrij klein (145 euro) 

 Dus niet helemaal zeker (foutmarge) 
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Niet-belasting ontvangsten 
› Gasbaten, boetes, etc. 

› Regionale verdeling voor 61,17% te achterhalen. 

› Aandeel Fryslân 

 Relatief hoog: 
Aardgasbaten (10,59%)  

 Relatief laag: 
verkeersboetes (1,53%) 

› Totale Friese aandeel: 4,77% (vergelijk: Fryslân 
heeft 3,78% van de inwoners). 

 Per inwoner betaalt Fryslân 841 euro 

 Voor heel Nederland is dit: 652 euro 

 Fryslân betaalt dus meer dan gemiddeld 
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Bedrag per 
inwoner 

Begroting 
2018 (in 
miljoenen 
euro's) 

% van 
totaal 

Aandeel 
Fryslân Fryslân 

Neder-
land Verschil 

Totale belasting- en 
premieontvangsten 282.525 100% 

Totale belasting- en 
premieontvangsten 
(meegenomen) 274.441 97,14% 3,14% 13.298 16.020 -2.722 

Totale niet-
belastingontvangsten 19.390 100% 

Totale niet-
belastingontvangsten 
(meegenomen) 11.860 61,17% 4,77% 841 652 189 

Totaal ontvangsten 301.915 100% 

Totaal ontvangsten 
(meegenomen) 286.301 94,83% 3,20% 14.139 16.672 -2.534 

Totale uitgaven 301.281 100% 

Totale uitgaven 
(meegenomen) 276.474 91,77% 3,63% 15.524 15.379 145 
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Slotconclusie 

› Fryslân ontvangt meer, en betaalt minder (werkt 
dezelfde kant op) 

 (hoewel bij de ontvangsten het verschil klein 
is) 

› Fryslân is dus een netto-ontvanger van 
rijksgelden 

› Netto baten Fryslân: 

 2.534+145=2.679 euro per inwoner 
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Complicaties 
› Niet alle cijfers zijn bekend (bovendien moet 

soms worden volstaan met een benadering om 
de regionale verdeling te achterhalen) 

› Belasting betaald door bedrijven: wie betaalt 
uiteindelijk de rekening? Hangt ervan af waar 
hoofdvestiging zit etc. 

› Mogelijk verschil tussen wettelijke betaler en 
economische betaler van belasting (btw: betaalt 
de producent of consument)? 

› Financiële stroom is niet per sé gelijk aan 
maatschappelijke baat. 

› Je kunt niet overal rekening mee houden, maar 
slotconclusie lijkt zeker. 

 

 


