
EMU-SALDO

Begroting 2018 -  2021

Berekening EMU-saldo 2017-2021 (bedragen x€1.000)

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 104 3.552 2.880 1.909 1.097

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.911 5.980 5.133 5.185 5.233

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van 
de voorzieningen ten bate van de exploitatie 3.759 3.402 3.470 3.503 3.482

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 10.616 26.928 574 1.462 302

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0 0 0

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (baten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord) 0 0 0 0 0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 2.680 2.970 2.060 1.860 1.300

8 Baten bouwgrondexploitatie (baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord) 8.700 3.500 4.600 6.300 6.000

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 15.751 3.448 3.149 3.219 2.997

10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lo-
pen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden 
gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0 0 0 0 0

11 Verkoop van effecten: 0 0 0 0 0

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 0 0 0 0 0

Berekend EMU-Saldo -11.573 -16.912 10.300 10.356 11.213

Norm EMU-saldo -4.624 -4.135 -3.646 -3.399 -3.390

Overschrijding (-) of onderschrijding (+) ten opzichte van de norm * -6.949 -12.777 13.946 13.755 14.603

*  Het huidige kabinet heeft bevestigd dat er in ieder geval tot en met 2017 geen sancties zullen worden opgelegd bij overschrijding van de ruimte. 
Eventuele nieuwe afspraken/normen voor decentrale overheden zijn nog niet bekend. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk door de nieuwe regering bekend gemaakt worden.  


