
Categoriegebruik coronamaatregelen 

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Vraagbaak IV3 Gemeenten 

verduidelijkt hoe de maatregelen ter bestrijding van corona (COVID-19) in de Iv3 moeten worden 

verantwoord. Klik  hier voor meer informatie en hier voor een overzicht van taakvelden waarop 

coronamaatregelen moeten worden geboekt. 

De informatie van BZK betreft alleen de taakvelden. Ten behoeve van een getrouwe beschrijving van 

de overheidsfinanciën is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek correct gebruik van de 

categorieën waarop de lasten en baten worden verantwoord belangrijk.  

In deze toelichting is voor een aantal maatregelen rondom de coronacrisis aangegeven op welke 

categorie (al dan niet in combinatie met het taakveld) de lasten en/of baten moeten worden 

geboekt. 

Overzicht maatregelen:  

 Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 
- Bijdrage die gemeenten ontvangen van het Rijk:  

batencategorie 4.3.1 Inkomensoverdrachten – Rijk, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
- Uitkering voor levensonderhoud: 

lastencategorie 4.1.1 Sociale uitkeringen in geld, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
- Verstrekken van lening voor bedrijfskapitaal: 

lastencategorie 4.1.1 Sociale uitkeringen in geld, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
- Terugvordering uitkering voor levensonderhoud: 

batencategorie 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
- Rente en aflossing van lening voor bedrijfskapitaal: 

batencategorie 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
De ontvangen rente op verstrekte leningen onder de TOZO-regeling moet dus niet op 
taakveld 0.5 Treasury worden geboekt, zoals eerder vermeld. De reden hiervoor is dat de 
leningen die in het kader van TOZO worden verstrekt onder de leenbijstand vallen, net als 
geldt voor de Bbz-kapitaalverstrekking. De rente en aflossing van deze leningen dient 
volgens het Iv3-informatievoorschrift te worden verantwoord op categorie B4.1.2 Verhaal 
sociale uitkeringen in geld op taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
 

 Kwijtschelding van heffingen 
- Alle kwijtscheldingen (zowel van belastingen als van retributies) op lastencategorie 4.4.8 

Kapitaaloverdrachten – overige instellingen en personen, taakveld 6.3 Inkomensregelingen. 
 
 Lasten extra subsidie en/of kwijtschelding van huur voor sportaccommodaties, musea en 

cultuurpodia die inkomstenderving hebben 
- Lasten extra subsidie: 

Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit betekent 
meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige 
overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en 
personen. 

- Kwijtschelding huur:  
Deze lasten moeten worden verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren. 

 
 Lasten tegemoetkoming omzetterugval voor organisaties op het gebied van WMO en jeugd 

De lasten voor de tegemoetkoming omzetterugval moeten worden verantwoord op de 
categorie, die gebruikelijk is bij het boeken van de activiteit indien deze wel door de uitvoerende 
organisatie zou zijn verricht. Bijvoorbeeld: 

https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/faq#corona
https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/search?search=corona


- Vergoedingen aan bedrijven die het leerlingenvervoer en ouderenvervoer onder de WMO 

verzorgen, horen thuis op lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura. 

- Vergoedingen aan instellingen voor Jeugd en WMO voor de zorg aan cliënten horen thuis op 

lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura (indien de gemeente een contract afsluit 

met een instelling/bedrijf, niet-zijnde een overheidsinstelling, voor zorg die rechtstreeks ten 

goede komt aan een cliënt) of indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt 

gerekend op lastencategorie 4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten, lastencategorie 

4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen of lastencategorie 4.3.6 

Inkomensoverdrachten – overige overheden. 


