
 

 

 

Rapportage eerste corona-uitvraag 
financiën gemeenten 

 

Bas Tuinhof, Rob van der Holst 
  



 

projectnummer 

 

 

 

PR000546 

EOC 

14 september 2020 

CBS Den Haag 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag 
Postbus 24500 
2490 HA Den Haag 
+31 70 337 38 00 
+31 70 337 38 00 
 
www.cbs.nl 

 



 

Rapportage eerste corona-uitvraag financiën gemeenten  3 

Inhoudsopgave 

1. Samenvatting 4 

2. Aanleiding, opzet en uitvoering van het onderzoek 6 

3. Respons en uitkomsten 8 

3.1 Respons en het maken van ramingen voor non-respons 8 

3.2 Resultaten kwalitatieve uitvraag 9 

3.3 Resultaten kwantitatieve uitvraag 11 

  



 

Rapportage eerste corona-uitvraag financiën gemeenten  4 

1. Samenvatting 

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het 

CBS in augustus en september 2020 een onderzoek uitgevoerd om een indruk te krijgen van de 

mogelijke invloed van de coronacrisis op de financiën van Nederlandse gemeenten. Doel van dit 

onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de meerlasten en meerbaten alsmede de niet-

gerealiseerde lasten en de niet-gerealiseerde baten van gemeenten ten gevolge van de 

coronacrisis over de periode tot en met 30 juni 2020. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn indicatief en geven de ondergrens aan van de meerlasten 

en –baten alsmede niet-gerealiseerde lasten en baten. Een meerderheid van de responderende 

gemeenten geven namelijk aan nog niet alle coronagerelateerde (meer)lasten en (meer)baten 

in hun administratie geboekt en/of gekenmerkt te hebben en/of nog niet alle rekeningen 

verwerkt te hebben. Daardoor zijn er bijvoorbeeld op de taakvelden met sport en cultuur 

minder meerlasten geboekt dan verwacht zou kunnen worden. Voorts geven sommige 

gemeenten aan dat zij nog niet voldoende zicht hebben op de financiële stromen die lopen via 

de gemeenschappelijke regelingen (GR’s) waaraan zij deelnemen. Dit maakt het zeer 

waarschijnlijk dat de geraamde bedragen bij een toename van de beschikbare informatie hoger 

zullen blijken te liggen dan de stand van zaken die dit onderzoek weergeeft. Op deelname aan 

het onderzoek rustte geen wettelijke verplichting en 245 van de 355 gemeenten hebben het 

opvraagmodel geretourneerd. Van de 245 responderende gemeenten hebben 237 gemeenten 

(oftewel 67 procent van het totaal aantal gemeenten) de tabbladen 5.Meerlasten en 

6.Meerbaten ingevuld en 198 gemeenten de tabbladen 7.Niet-gerealiseerde lasten en 8.Niet-

gerealiseerde baten. Om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen heeft het CBS 

voor gemeenten die geen kwantitatieve data geleverd hebben, ramingen gemaakt van de 

meerlasten en –baten en niet-gerealiseerde lasten en baten. Van de meerlasten is ongeveer 41 

procent door het CBS bijgeraamd, van de meerbaten ongeveer 50 procent, van de niet-

gerealiseerde lasten ongeveer 30 procent en van de niet-gerealiseerde lasten ten slotte 

ongeveer 24 procent. De bijraming is gebaseerd op de opgave van de gemeenten die wel 

hebben gereageerd. 

Als indicatieve raming voor de meerlasten exclusief Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) tot en met 30 juni 2020 levert het onderzoek afgerond een raming van  

ongeveer 161 miljoen euro op. De raming voor de meerbaten exclusief Tozo bedraagt ongeveer 

70 miljoen euro.  

Voor wat de uitvoering van Tozo betreft hebben volgens de huidige stand van zaken gemeenten 

ongeveer 1,7 miljard euro uitgegeven aan de post ‘inkomensregelingen binnen het sociaal 

domein’. Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op de Tozo, maar gemeenten kunnen 

ook andere sociale uitkeringen hebben opgenomen onder deze post. Zij hebben van het Rijk tot 

en met 30 juni voor 2,5 miljard euro aan voorschotten voor de Tozo ontvangen. De Tozo is een 

specifieke uitkering en gemeenten kunnen de door het Rijk toegekende middelen uitsluitend 

voor deze regeling inzetten. De Tozo loopt ook na 30 juni door. 

De raming voor de niet-gerealiseerde baten bedraagt ongeveer 432 miljoen met als belangrijke 

posten toeristenbelasting (ongeveer 105 miljoen euro) en parkeerheffingen (ongeveer 131 

miljoen euro). Dit bedrag bestaat uit parkeerbelastingen en andere inkomsten uit parkeren, 

bijvoorbeeld van parkeergarages. De raming van de niet-gerealiseerde lasten bedraagt 

ongeveer 46 miljoen euro. 

Het is de bedoeling dit onderzoek te herhalen zowel bij de Iv3-uitvraag derde kwartaal als voor 

het hele jaar 2020 bij de Iv3-uitvraag voor de jaarrekening 2020. 
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Gemeenten | t/m juni 2020       

  Totaal      

  Totaal  Respons Bijraming 

        

  
miljoenen 
euro's 

    

        

Meerlasten door corona 1.876,4 1.107,3 769,1 

waarvan Tozo (tv 6.3 - Inkomensregelingen) 1.715,5 992,7 722,8 

        

Meerbaten door corona 2.570,1 1.283,1 1.287,1 

waarvan Tozo (tv 6.3 - Inkomensregelingen) 2.500,0 1.237,5 1.262,6 

        

Niet-gerealiseerde lasten door corona 45,7 31,8 13,9 

        

Niet-gerealiseerde baten door corona 431,7 327,4 104,4 

Waarvan parkeerheffingen (tv 0.63  en 2.2) 130,8 103,7 27,1 

Waarvan toeristenbelasting (tv 3.4 - Economische promotie) 105,4 79,0 26,5 

    

Tabel 1: Samenvatting uitkomsten corona-uitvraag 

NB Onder 6.3 Inkomensregelingen kunnen ook nog andere bedragen opgenomen zijn dan die 

betrekking hebben op Tozo. Onder 3.4 kunnen ook nog bedragen opgenomen zijn dan die 

betrekking hebben op toeristenbelasting. 
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2. Aanleiding, opzet en uitvoering van het onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de reguliere Iv3-(kwartaal-)uitvraag niet voldoende 

detail biedt om de effecten van de coronacrisis op de financiën van gemeenten te duiden en te 

kwantificeren. De maatschappelijke behoefte om op zijn minst een eerste inzicht te krijgen in de 

financiële gevolgen van de gemeenten is echter groot. Dit inzicht is namelijk onder meer van 

groot belang voor het ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 

gemeenten zelf om beleid nu en in de nabije toekomst op te baseren en te evalueren. 

Het onderzoek is voorbereid door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van het ministerie 

van BZK, VNG, gemeenten en het CBS waren opgenomen.  

In het onderzoek is alle 355 Nederlandse gemeenten gevraagd om een zo goed mogelijke 

opgave te doen van de meerlasten, meerbaten, niet-gerealiseerde lasten en niet-gerealiseerde 

baten tot en met 30 juni 2020 die coronagerelateerd zijn. Niet-gerealiseerde lasten en baten 

hebben betrekking op lasten en baten die wel begroot zijn, maar niet gerealiseerd. Het is aan 

gemeenten zelf geweest te bepalen of (niet-gerealiseerde) lasten en baten al dan niet 

coronagerelateerd zijn. Voorts is de gemeenten verzocht een aantal aanvullende vragen te 

beantwoorden. Dit betreft vragen naar de volledigheid en de tijdigheid van de administratie en 

de hoeveelheid tijd die deelname aan het onderzoek gekost heeft. Het gebruikte opvraagmodel 

is opgenomen als bijlage 1. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn indicatief en geven de ondergrens aan van de 

coronagerelateerde meerlasten en –baten alsmede niet-gerealiseerde lasten en baten. Een 

meerderheid van de responderende gemeenten geeft namelijk aan nog niet alle 

coronagerelateerde (meer)lasten en (meer)baten in hun administratie geboekt en/of 

gekenmerkt te hebben en/of nog niet alle rekeningen verwerkt te hebben. Voorts geven enkele 

gemeenten aan dat zij nog niet voldoende zicht hebben op de financiële stromen die lopen via 

de gemeenschappelijke regelingen (GR’s) waaraan zij deelnemen. Dit maakt het zeer 

waarschijnlijk dat de geraamde bedragen bij een toename van de beschikbare informatie hoger 

zullen blijken te liggen dan de stand van zaken die dit onderzoek weergeeft. Hoeveel hoger de 

uitkomsten zouden uitkomen indien alle meerlasten en –baten en niet-gerealiseerde lasten en 

baten bij gemeenten bekend zouden zijn, valt op dit moment nog niet te kwantificeren omdat 

niet vast te stellen is welke mate coronagerelateerde lasten en baten ontbreken. Niet-

gerealiseerde lasten en baten kunnen over het algemeen alleen extracomptabel berekend 

worden. Voor dit onderzoek hebben gemeenten een schatting moeten maken van bijvoorbeeld 

de toeristenbelasting die volgens de verwachting tot en met 30 juni 2020 ontvangen zou 

moeten zijn en de daadwerkelijk ontvangen toeristenbelasting tot en met 30 juni 2020. Het feit 

dat niet-gerealiseerde baten en lasten extra comptabel berekend dienen te worden, draagt bij 

aan de onzekerheid waarmee de uitkomsten van dit onderzoek omgeven zijn. 

De voorbereiding op het onderzoek waaronder het ontwerpen van het opvraagmodel hebben 

onder zeer grote tijdsdruk plaatsgevonden. Tussen het besluit het onderzoek uit te gaan voeren 

en de uitzending van het opvraagmodel heeft slechts een aantal weken gezeten. Om verwerking 

van het opvraagmodel zo dicht mogelijk aan te laten sluiten op de reguliere processen bij 

gemeenten heeft de werkgroep besloten voor de kwantitatieve vragen in het opvraagmodel 

dezelfde indeling in taakvelden te gebruiken als bij de reguliere Iv3-uitvragen. Om de lastendruk 

zo beperkt mogelijk te houden is er daarbij voor gekozen de data niet te verdelen naar 

categorieën, zoals bij reguliere Iv3-uitvragen wel het geval is. Tevens zijn ook meer kwalitatieve 

vragen in het opvraagmodel opgenomen. Deze hebben betrekking op de volledigheid en de 

tijdigheid van de administratie alsmede het tijdsbeslag dat deelname aan het onderzoek met 

zich gebracht heeft. 
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In eerste instantie had de werkgroep ervoor gekozen het onderzoek te beperken tot de 274 

gemeenten die voor kwartalen Iv3-plichtig zijn. Dit betreft gemeenten met meer dan 20.000 

inwoners. Dit met de gedachte dat zij het beste in staat zouden kunnen zijn om al in dit stadium 

een raming te kunnen maken van coronagerelateerde meerlasten en-baten alsmede niet-

gerealiseerde baten en lasten. Teneinde om ook voor kleinere gemeenten een eerste inzicht te 

krijgen in de financiële gevolgen van de coronacrisis is in het laatst mogelijk stadium alsnog 

besloten om ook de 81 gemeenten met minder dan 20.000 inwoners terwijl die voor kwartalen 

niet Iv3-plichtig zijn toch te vragen mee te doen aan het onderzoek. Het opvraagmodel is op 

maandag 6 juli 2020 per e-mail toegezonden aan Iv3-contactpersonen van de 274 gemeenten 

met meer dan 20.000 inwoners en op dinsdag 7 juli aan de Iv3-contactpersonen van de 81 

gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Ondanks het grote belang om een onderbouwd 

inzicht te krijgen in de coronagerelateerde baten en lasten, rustte op deelname aan het 

onderzoek geen wettelijke verplichting. De deadline voor inzending van het opvraagmodel lag 

op 1 augustus 2020 gelijk aan de deadline voor inzending van tweede Iv3 kwartaal. Op 12 

augustus 2020 zijn de gemeenten die tot op dat moment nog niet gerespondeerd hadden dan 

wel nog niet hadden aangegeven niet mee te willen of kunnen doen aan het onderzoek per e-

mail gerappelleerd. 

Het is vooralsnog de bedoeling dat eenzelfde soort onderzoek ook uitgevoerd zal gaan worden 

naar de coronagerelateerde meerlasten en meerbaten alsmede de niet-gerealiseerde baten en 

lasten tot en met het derde kwartaal, en die uit de jaarrekening 2020. Het onderzoek over het 

derde kwartaal zal plaatsvinden tegelijk met de Iv3-kwartaaluitvraag, het onderzoek naar de 

jaarrekening zal gelijk oplopen met de reguliere Iv3-uitvraag van de jaarrekening 2020 waarvoor 

de deadline van inzending op 14/15 juli 2021 ligt. 
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3. Respons en uitkomsten 

3.1 Respons en het maken van ramingen voor non-respons 
Op deelname aan het onderzoek rustte geen wettelijke verplichting en 245 van de 355 

gemeenten hebben het opvraagmodel geretourneerd. Van de 245 responderende gemeenten 

hebben 237 gemeenten de tabbladen 5.Meerlasten en 6.Meerbaten ingevuld en 198 de 

tabbladen 7.Niet-gerealiseerde lasten en 8.Niet-gerealiseerde baten. Negen responderende 

gemeenten hebben aangegeven nog niet in staat te zijn het opvraagmodel zinvol in te kunnen 

vullen vanwege capaciteitsproblemen of doordat de coronagerelateerde lasten en baten nog 

lastig uit administratie af te leiden zijn. Een groot deel van de 110 gemeenten die het 

opvraagmodel niet hebben geretourneerd, hebben per e-mail of telefonisch ook aangegeven 

het opvraagmodel nog niet zinvol te kunnen vullen dan wel geen capaciteit te hebben om aan 

het onderzoek deel te nemen. Hierbij zou ook een rol gespeeld kunnen hebben dat het 

onderzoek in de periode van de zomervakantie heeft plaatsgevonden.  

Voor de 118 gemeenten waarvan het CBS geen kwantitatieve data ontvangen heeft het CBS 

ramingen gemaakt van de coronagerelateerde meerlasten en meerbaten alsmede de niet-

gerealiseerde lasten en baten tot en met 30 juni 2020 aan de hand van de kwantitatieve 

datarespons. Voor de 39 gemeenten die wel de tabbladen 5.Meerlasten en 6.Meerbaten 

ingevuld hebben maar niet de tabbladen 7.Niet-gerealiseerde lasten en 8. Niet-gerealiseerde 

baten, heeft het CBS een raming gemaakt van de niet-gerealiseerde lasten en baten tot en met 

30 juni 2020. 

Voor het maken van de ramingen voor gemeenten die (gedeeltelijk) niet gerespondeerd 

hebben, heeft het CBS gebruik gemaakt van de data van gemeenten die wel met kwantitatieve 

data gerespondeerd hebben. Van de responderende gemeenten zijn per grootteklasse1, waarbij 

de grootteklassen 6 tot en met 8 samen zijn genomen, en per taakveld de meerlasten, 

meerbaten en de niet-gerealiseerde lasten en baten tot en met 30 juni 2020 als percentage van 

de begroting 2020 genomen. Deze percentages zijn gebruikt om ramingen te maken van de 

coronagerelateerde lasten en baten voor gemeenten uit de overeenkomstige grootteklasse.  

Als eerste uitzondering op bovenstaande worden de niet-gerealiseerde baten (taakveld 3.4 

Economische promotie) betreffende de toeristenbelasting niet geraamd op basis van de 

grootteklasse waartoe de betreffende gemeente behoort maar op basis van de toeristische 

regio waartoe de betreffende regio behoort. 

Als tweede uitzondering worden de meerbaten die betrekking hebben op de TozoOZO geraamd 

op basis van de voorschotten die door het Rijk verstrekt zijn. 

Als derde uitzondering ten slotte zijn voor gemeenten die geen of minimaal Tozo-lasten geboekt 

hebben, bijvoorbeeld omdat zij deze lasten toch kunnen bekostigen uit de van het Rijk 

ontvangen voorschotten, de lasten geraamd. De lasten zijn dan geraamd op basis van de 

responderende groep gemeenten binnen een grootteklasse. Van deze groep is het gezamenlijke 

aandeel berekend van de kosten die zij reeds gemaakt hebben ten opzichte van de ontvangsten. 

Dit verhoudingsgetal is vervolgens weer gezet op de ontvangsten (t/m 4de tranche ontvangsten 

van het Rijk) van de non-respons binnen een grootteklasse. 

Van de meerlasten is ongeveer 41 procent bijgeraamd, van de meerbaten ongeveer 50 procent, 

van de niet-gerealiseerde lasten ongeveer 30 procent en van de niet-gerealiseerde lasten ten 

slotte ongeveer 24 procent. 

                                                             
1 Het CBS heeft gemeenten ingedeeld in acht grootteklassen (GK’s) op basis van het aantal inwoners. GK 8 minder dan 

5.000 inwoners, GK 7 van 5.000 tot 9.999 inwoners, GK 6 van 10.000 tot 19.999 inwoners, GK 5 van 20.000 tot 49.999 

inwoners, GK 4 van 50.000 tot 99.999 inwoners, GK 3 van 100.000 tot 149.999 inwoners, GK 2 van 150.000 tot 249.999 

inwoners en GK 1 meer dan 249.999 inwoners. 
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  Totaal    Grootteklasse         

      1 2 3 4 5 6-8 

                  

                  

  Aantallen               

                  

Totaal       355   4       14       14       56       186       81 

                  

Respons       245         4       11       10       38       134       48 

waarvan                 

Meerlasten en -baten       237   4 11 8 36 132 46 

Niet-gerealiseerde lasten en -baten       198   4 11 7 31 108 37 

                  

Non-respons       110         0       3       4       18       52       33 

waarvan                 

Afwijzing       9   0 1 0 3 2 3 

                  

  Percentage               

                  

Respons 69%   100% 79% 71% 68% 72% 59% 

waarvan                 

Meerlasten en -baten 67%   100% 79% 57% 64% 71% 57% 

Niet-gerealiseerde lasten en -baten 56%   100% 79% 50% 55% 58% 46% 

                  

Non-respons 31%   0% 21% 29% 32% 28% 41% 

waarvan                 

Afwijzing 3%   0% 7% 0% 5% 1% 4% 

                  

Tabel 2: Gemeenten | Respons aanvullende corona-uitvraag, t/m juni 2020 

 

3.2 Resultaten kwalitatieve uitvraag 
 

Van de 245 gemeenten die hebben respons hebben geleverd, geven 74 gemeenten als 

antwoord op vraag 1 uit Tabblad ‘4.Vragen’ aan dat alle coronagerelateerde lasten en baten zijn 

meegenomen, 115 gemeenten dat alleen de belangrijkste coronagerelateerde baten en lasten 

zijn meegenomen, 27 gemeenten dat alleen de coronagerelateerde baten en lasten op 

bepaalde taakvelden meegenomen zijn en 29 gemeenten hebben dit niet aangegeven.  

Van de 245 responderende gemeenten geven op vraag drie 52 gemeenten aan dat alle 

coronagerelateerde lasten tot en met eind juni 2020 verwerkt zijn. Dit lijkt niet helemaal 

overeen te stemmen met de antwoorden op vraag een. Soms geven gemeenten hierbij 

overigens wel aan dat wellicht nog niet alle facturen ontvangen zijn. Verder geven 106 

gemeenten aan dat meer dan 80 procent van de baten en lasten tot en met eind juni zijn 

verwerkt zijn, 66 gemeenten dat minder dan 80 procent van de baten en lasten tot en met eind 

juni zijn verwerkt en 4 gemeenten dat alle lasten tot en met eind mei zijn verwerkt. 

Het CBS heeft geen bedragen bijgeraamd indien gemeenten niet alle coronagerelateerde baten 

en lasten tot en met 30 juni hebben kunnen meenemen in het opvraagmodel. Dit houdt dus in 

dat de werkelijke coronagerelateerde meerlasten en meerbaten alsmede niet-gerealiseerde 

lasten en baten tot en met 30 juni zeer waarschijnlijk hoger liggen dan de uitkomsten van dit 

onderzoek laten zien. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarmee dan ook indicatief en 

geven waarschijnlijk de ondergrens aan van meerlasten en –baten en niet-gerealiseerde lasten 

en baten. 
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Het heeft gemeenten gemiddeld 9 uur gekost om het opvraagmodel te vullen. In aanvulling op 

de antwoorden op de vragen één en drie lijkt dit er ook op te duiden het isoleren van 

coronagerelateerde lasten en baten in de administratie van gemeenten vaak een extra 

inspanning vraagt. 

 

  Totaal    Grootteklasse         

      1 2 3 4 5 6-8 

                  

  Aantallen               

                  

Totaal       355   4       14 

      

14       56 

      

186       81 

                  

Respons       245         4       11 
      

10       38 
      

134       48 

                  
Vraag 1: In hoeverre zijn alle meerlasten en/of -

baten beoordeeld of deze coronagerelateerd zijn:                 

Alle baten en lasten zijn aangegeven       74         0       4       4       5       43       18 

Alleen de voornaamste baten en lasten       115         4       5       4       20       61       21 

Alleen op bepaalde taakvelden       27         0       1       1       2       17       6 

Niet aangegeven       29         0       1       1       11       13       3 

                  
Vraag 2: Vanaf welke datum heeft u in uw 
administratie baten en lasten gemarkeerd die in 
belangrijke mate coronagerelateerd zijn?                 

Voor 31 maart       112   
          

3  
          

3  
          

5  
        

16  
        

59  
        

26  

Tussen 1 en 30 april       77           -    
          

6  
          

2  
          

9  
        

50  
        

10  

Tussen 1 en 31 mei       9           -            -            -    

          

3  

          

3  

          

3  

Na 31 mei       16   
          

1          -            -    
          

3  
          

9  
          

3  

Onbekend / niet ingevuld       31         0       2       3       7       13       6 

                  
Vraag 3: Hoe up-to-date schat u in dat de 

administratie van uw gemeente is?                 
Alle lasten die tot en met eind juni zijn gemaakt, 
zijn verwerkt       52         0       5       2       6       32       7 

Meer dan 80 procent van de baten en lasten tot 
en met eind juni zijn verwerkt       106         2       4       4       14       61       21 
Minder dan 80 procent van de baten en lasten tot 

en met eind juni zijn verwerkt       66         2       2       2       10       35       15 

Alle lasten tot en met eind mei zijn verwerkt       4         0       0       0       1       3       0 

Nog eerder       4         0       0       1       0       0       3 

Onbekend / niet ingevuld       13         0       0       1       7       3       2 

 
 
Vraag 4: Hoeveel tijd nam het invullen van deze 

enquête in beslag?                 

Minder of gelijk aan 8 uur       163   
          

1  
          

6  
          

7  
        

17  
      

101  
        

31  

Tussen 8 uur en 16 uur       27           -    
          

3  
          

1  
          

6  
          

9  
          

8  

Tussen 16 uur en 24 uur       11           -            -            -    

          

1  

          

8  

          

2  

Meer dan 24 uur       19   
          

3  
          

1  
          

1  
          

5  
          

5  
          

4  

Onbekend / niet ingevuld       25           -    
          

1  
          

1  
          

9  
        

11  
          

3  

                  

Gemiddelde tijdsduur (in uren)       9   
        

56  
        

11  
          

7  
        

10  
          

6  
        

10  
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  Totaal    Grootteklasse         

      1 2 3 4 5 6-8 

                  

  Aantallen               

 
Vraag 4a: info was al beschikbaar in de 
administratie, de extra tijd betreft het uit de 

administratie halen van de info plus invullen                 

Ja       110         3       3       4       12       66       22 

Nee       53         1       2       3       11       23       13 

Onbekend / niet ingevuld       82         0       6       3       15       45       13 

                  
Vraag 4b: de financiële feiten waren nog niet 
beoordeeld op de meer lasten en -baten als 

gevolg van de coronacrisis                 

Ja       47         2       2       4       9       21       9 

Nee       78         1       3       1       10       48       15 

Onbekend / niet ingevuld       120         1       6       5       19       65       24 

                  

Non-respons       110         0       3       4       18       52       33 

                  

Tabel 3: resultaten kwalitatieve corona-uitvraag 

 

3.3 Resultaten kwantitatieve uitvraag 
Zoals al in paragrafen 1 en 3.2 is aangegeven zijn de meerlasten en –baten alsmede de niet-

gerealiseerde lasten en baten zoals die uit dit onderzoek volgen indicatief en zullen 

waarschijnlijk uiteindelijk hoger uit vallen.  

Tot 30 juni 2020 heeft de coronacrisis afgezien van Tozo volgens de huidige stand van zaken 

ongeveer 161 miljoen euro aan meerlasten met zich gebracht voor gemeenten. Deze hebben 

vooral betrekking op hoofdtaakveld ‘6. Sociaal domein’ (49 miljoen euro), hoofdtaakveld 0. 

‘Bestuur en ondersteuning’ (35 miljoen euro), hoofdtaakveld 5. ‘Sport, cultuur en recreatie’ (23 

miljoen euro) en hoofdtaakveld 7. ‘Volksgezondheid en milieu’ (20 miljoen euro).  

Voor wat de uitvoering van Tozo betreft hebben volgens de huidige stand van zaken gemeenten 

ongeveer 1,7 miljard euro uitgegeven aan de post ‘inkomensregelingen binnen het sociaal 

domein’. Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op de Tozo, maar de gemeenten 

kunnen ook andere sociale uitkeringen hebben opgenomen onder deze post. Zij hebben van het 

Rijk tot en met 30 juni voor 2,5 miljard euro aan voorschotten voor de Tozo ontvangen. De Tozo 

is een specifieke uitkering en gemeenten kunnen de door het Rijk toegekende middelen 

uitsluitend voor deze regeling inzetten. De Tozo loopt ook na 30 juni door. 

Voor het ramen van de lasten van niet-responderende gemeenten heeft het CBS van de 

responderende gemeenten per grootteklasse en per taakveld de gerapporteerde 

coronagerelateerde meerlasten tot en met 30 juni 2020 als percentage van de begroting 2020 

genomen. Deze percentages zijn gebruikt om met behulp van de begroting 2020 ramingen te 

maken van de coronagerelateerde meerlasten en -baten alsmede niet-gerealiseerde en baten 

voor niet-responderende gemeenten uit de overeenkomstige grootteklasse. Als uitzondering 

hierop is voor de Tozo-uitgaven in geval van non-respons uitgegaan van de uitgaven als aandeel 

van de inkomsten van responderende gemeenten in een grootteklasse. 
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Totaal      

  
Totaal  Respons Bijraming 

    
    

  

miljoenen 
euro's 

    

        

Totaal Taakvelden 1.876,4 1.107,3 769,1 

    

Taakveld 0. - BESTUUR EN ONDERSTEUNING 35,3 25,2 10,1 

Taakveld 1. - VEILIGHEID 10,2 6,7 3,4 

Taakveld 2. - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 4,2 3,3 0,9 

Taakveld 3. - ECONOMIE 7,7 5,6 2,1 

Taakveld 4. - ONDERWIJS 10,9 7,3 3,5 

Taakveld 5. - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 22,6 15,4 7,2 

Taakveld 6. - SOCIAAL DOMEIN 1.764,9 1.026,1 738,8 

Waarvan Tozo (tv 6.3 - Inkomensregelingen) 1.715,5 992,7 722,8 

Taakveld 7. - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 20,2 17,3 2,8 

Taakveld 8. - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDELIJKE VERNIEUWING 

0,4 0,3 0,1 

        

Tabel 4: Gemeenten | Meerlasten door corona, t/m juni 2020 

 

 

Buiten Tozo-uitkeringen geven gemeenten aan ongeveer 70 miljoen euro aan meerbaten 

ontvangen te hebben, waarvan ongeveer 25 miljoen euro door het CBS geraamd is. Deze 

meerbaten hebben vermoedelijk vooral betrekking op andere compensatiemaatregelen van het 

Rijk en zijn vooral te vinden op hoofdtaakveld 0. ‘Bestuur en ondersteuning’ (31 miljoen euro) 

en hoofdtaakveld 5. ‘Sport, cultuur en recreatie’ (11 miljoen euro).   
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Totaal      

  
Totaal  Respons Bijraming 

    
    

  

miljoenen 
euro's 

    

        

Totaal Taakvelden 2.570,1 1.283,1 1.287,1 

        

Taakveld 0. - BESTUUR EN ONDERSTEUNING 30,5 18,5 11,9 

Taakveld 1. - VEILIGHEID 0,3 0,2 0,1 

Taakveld 2. - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 3,0 2,2 0,8 

Taakveld 3. - ECONOMIE 6,6 4,7 1,9 

Taakveld 4. - ONDERWIJS 0,8 0,6 0,2 

Taakveld 5. - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 11,4 7,9 3,5 

Taakveld 6. - SOCIAAL DOMEIN 2.517,1 1.248,6 1.268,4 

Waarvan Tozo (tv 6.3 - Inkomensregelingen) 2.500,0 1.237,5 1.262,6 

Taakveld 7. - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 0,4 0,2 0,1 

Taakveld 8. - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN 

STEDELIJKE VERNIEUWING 
0,1 0,1 0,0 

    

Tabel 5: Gemeenten | Meerbaten door corona, t/m juni 2020 

 

 

Samenvattend geven gemeenten aan volgens de huidige stand van zaken buiten TOZO om tot 

en met 30 juni afgerond 161 miljoen euro aan meerlasten te hebben en ongeveer 70 miljoen 

euro aan meerbaten. 

 

Niet-gerealiseerde baten en lasten worden extracomptabel berekend. Er dient een schatting 

gemaakt te worden van de baten/lasten die volgens de begroting in de periode 

ontvangen/uitgegeven zouden moeten worden en die moeten afgezet worden tegen de in de 

periode daadwerkelijk ontvangen/uitgegeven bedragen. Voor wat niet-gerealiseerde baten en 

lasten betreft is dit een aanvullende reden waarom de resultaten van dit onderzoek indicatief 

zijn.  

 

De niet-gerealiseerde baten tot en met juni 2020 bedragen volgens de huidige inzichten 

ongeveer 432 miljoen euro, waarvan 104 miljoen euro door het CBS geraamd is. Hier is met 113 

miljoen euro hoofdtaakveld ‘3. Economie’ de grootste post. Hieronder valt de ongeveer 105 

miljoen euro die op taakveld ‘3.4 Economische promotie’ geboekt staat. Dit betreft 

vermoedelijk vooral niet-gerealiseerde toeristenbelasting. Door het ontbreken van categorie-

informatie valt dit echter niet precies aan te geven. Het toerisme heeft ten gevolge van de 

coronacrisis zware klappen gekregen. Dit werkt ook door op parkeerheffingen. Taakveld 0.63 

‘Parkeerbelasting’ vertoont dan ook ongeveer 96 miljoen euro aan niet-gerealiseerde baten, 

terwijl   Hooftaakveldtaakveld 2. ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’ 42 miljoen euro aan niet-

gerealiseerde baten laat zien met specifiek op taakveld 2.2 ‘Parkeren’ ongeveer 35 miljoen 

euro. Op de taakvelden 0.63 en 2.2 tezamen wordt dus 131 miljoen euro aan niet-gerealiseerde 

baten waarschijnlijk voornamelijk parkeerheffingen geregistreerd. Daarmee maken niet-

gerealiseerde toeristenbelasting en parkeerheffingen dus met ongeveer 236 miljoen euro meer 

dan de helft uit van de totale niet-gerealiseerde baten. Ook overige belastingen laten niet-

gerealiseerde baten zien. Taakveld 0.61 ‘OZB woningen’ (2 miljoen euro), taakveld 0.62 ‘OZB 
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niet-woningen’ (3 miljoen euro) en taakveld 0.64 ‘Belastingen overig’ (22 miljoen euro) geven 

hier voorbeelden van. 

Op het hoofdtaakveld 5. ‘Sport, cultuur en recreatie’ staat ongeveer € 44 miljoen aan niet-

gerealiseerde baten genoteerd met als grootste sub posten de taakvelden 5.2 

‘Sportaccommodaties’ (26 miljoen euro) en 5.3 ‘Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie’ (8 miljoen euro). Hieronder vallen onder andere gederfde huurinkomsten. 

Op hoofdtaakveld 6. ‘Sociaal domein’ vinden wij ongeveer 31 miljoen euro aan niet-

gerealiseerde baten terug en op hoofdtaakveld 7. Volksgezondheid en milieu ongeveer 12 

miljoen euro. 

 

  Totaal      

  Totaal  Respons Bijraming 

        

  
miljoenen 
euro's 

    

        

Totaal Taakvelden 431,7 327,4 104,4 

        

Taakveld 0. - BESTUUR EN ONDERSTEUNING 175,8 135,6 40,1 

waarvan onder andere dividend (tv 0.5 - Treasury) 30,8 28,4 2,4 

waarvan OZB (tv 0.61 en 0.62) 5,5 3,1 2,4 

waarvan parkeerheffing (tv 0.63 - Parkeerbelasting) 95,5 74,4 21,1 

waarvan overige belastingen (tv 0.64 - Belastingen overig) 22,4 16,0 6,4 

Taakveld 1. - VEILIGHEID 3,4 2,6 0,8 

Taakveld 2. - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 42,0 35,2 6,8 

waarvan parkeerheffing (tv 2.2 - Parkeren) 35,3 29,4 5,9 

Taakveld 3. - ECONOMIE 113,3 84,4 28,9 

waarvan toeristenbelasting ( tv 3.4 - Economische promotie) 105,4 79,0 26,5 

Taakveld 4. - ONDERWIJS 1,3 0,8 0,5 

Taakveld 5. - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 43,8 28,4 15,4 

Taakveld 6. - SOCIAAL DOMEIN 30,6 23,5 7,1 

Taakveld 7. - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 12,2 11,0 1,2 

Taakveld 8. - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN 

STEDELIJKE VERNIEUWING 
9,3 5,9 3,5 

        

Tabel 6: Gemeenten | Niet-gerealiseerde baten door corona, t/m juni 2020 

 

De niet-gerealiseerde lasten bedragen volgens de huidige inzichten ongeveer 46 miljoen euro, 

waarvan ongeveer 14 miljoen euro door het CBS geraamd is. De grootste bedragen zijn te 

vinden op de hoofdtaakvelden 0. ‘Bestuur en ondersteuning’ (13 miljoen euro) en 6. Sociaal 

domein (14 miljoen euro).  
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  Totaal      

  Totaal  Respons Bijraming 

        

  
miljoenen 
euro's 

    

        

Totaal Taakvelden 45,7 31,8 13,9 

        

Taakveld 0. - BESTUUR EN ONDERSTEUNING 12,8 9,2 3,6 

Taakveld 1. - VEILIGHEID 0,2 0,1 0,1 

Taakveld 2. - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2,1 1,2 0,8 

Taakveld 3. - ECONOMIE 5,3 3,8 1,5 

Taakveld 4. - ONDERWIJS 2,9 1,6 1,2 

Taakveld 5. - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 6,3 4,1 2,1 

Taakveld 6. - SOCIAAL DOMEIN 13,8 9,7 4,0 

Taakveld 7. - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 1,3 0,9 0,4 

Taakveld 8. - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 

1,3 1,1 0,2 

        

Tabel 7: Gemeenten | Niet-gerealiseerde lasten door corona, t/m juni 2020 

 

Per saldo liggen de niet-gerealiseerde baten 386 miljoen euro hoger dan de niet-gerealiseerde 

baten.  

 

Gemeenten geven aan tot 30 juni 2020 dat de coronacrisis volgens de huidige stand van zaken 

afgerond 1,9 miljard euro aan meerlasten met zich gebracht heeft. Het overgrote deel van de 

meerbaten en meerlasten tot en met 30 juni houdt verband met de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee is ongeveer 1,7 miljard euro 

gemoeid. De overige meerlasten bedragen  ongeveer 161 miljoen euro. Hierbij moet benadrukt 

worden dat bij meerlasten en –baten genoemde bedragen indicatief zijn en waarschijnlijk 

uiteindelijk hoger uit zullen gaan pakken. Van de 245 gemeenten die  respons geleverd hebben, 

zijn er namelijk 74 gemeenten die aangeven alle coronagerelateerde baten en lasten verwerkt 

te hebben,  115 gemeenten die alleen de voornaamste baten en lasten hebben mee kunnen 

nemen in hun respons. De resterende responderende gemeenten hebben bijvoorbeeld alleen 

de meerlasten en -baten op bepaalde taakvelden kunnen verantwoorden of hebben niet 

aangegeven in hoeverre de respons volledig is.  

De meerbaten bedragen volgens de huidige stand van zaken 2,5 miljard euro. Dit betreft vrijwel 

louter voorschotten die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in verband met Tozo. Voor 

wat de Tozo betreft heeft het CBS de 2,6 miljard euro overgenomen die het Rijk in de eerste vier 

tranches aan voorschotten verstrekt heeft. Niet alle responderende gemeenten hebben alle vier 

de voorschotten in het opvraagmodel opgenomen. Gemeenten hebben tot met 30 juni 

gezamenlijk ongeveer 0,8 miljard euro meer aan Tozo-voorschotten ontvangen dan zij hebben 

uitgekeerd. De Tozo loopt echter na 30 juni door. Tozo-voorschotten zijn geoormerkt als 

speciale uitkering en mogen alleen gebruikt worden voor het verstrekken van Tozo-uitkeringen. 

De Tozo buiten beschouwing latend, geven gemeenten volgens de huidige stand van zaken aan 

ongeveer 161 miljoen euro aan meerlasten te hebben en ongeveer 70 miljoen euro aan 

meerbaten. 

De niet-gerealiseerde baten tot en met juni 2020 bedragen volgens de huidige inzichten 

ongeveer 432 miljoen euro en de niet-gerealiseerde lasten ongeveer 46 miljoen euro. 


