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Persbericht
Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt 
fors door wijziging OZB 
In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen 
dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de 
onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen. Om het 
inkomstenverlies aan OZB te compenseren, krijgen gemeenten een extra 
bijdrage van het Rijk uit het Gemeentefonds. De opbrengsten uit de OZB voor 
eigenaren en de rioolrechten nemen toe. Dit blijkt uit cijfers die het CBS heeft 
samengesteld op basis van gemeentebegrotingen.  
 

Gemeenten ontvangen ruim 0,8 miljard euro minder aan OZB  
Per saldo nemen de opbrengsten aan OZB in 2006 af met ruim 0,8 miljard 
euro. De afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen scheelt de 
gemeenten bijna 0,9 miljard euro. De OZB voor eigenaren stijgt daarentegen 
met bijna 0,1 miljard euro. Overigens is de OZB voor gebruikers van niet-
woningen niet afgeschaft.  
De toename van de opbrengsten uit de OZB voor eigenaren is het gevolg van 
een verwachte groei van het aantal woningen en bedrijfsgebouwen en een 
stijging van de tarieven. Bovendien is bij een aantal gemeenten de grondslag 
voor de berekening van de OZB toegenomen vanwege een verlate overgang 
op de nieuwe WOZ-waarden.  
 

Het Rijk compenseert gemeenten met een extra bijdrage  
Naast de gemeentelijke heffingen is de algemene uitkering van het Rijk uit het 
Gemeentefonds een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. Via deze 
algemene uitkering verwachten gemeenten in 2006 ruim 12,8 miljard euro te 
ontvangen. Dit is bijna 1,2 miljard euro meer dan in 2005. De stijging is vooral 
bedoeld om het verlies aan baten door het afschaffen van de OZB voor 
gebruikers van woningen te compenseren.  
 

Rioolrecht neemt fors toe 
De verwachte opbrengst uit rioolrechten stijgt met 7,9 procent tot bijna 
1,0 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van tariefstijgingen. Daarnaast heeft  
een aantal gemeenten de rioolrechten in 2006 nieuw ingevoerd. De kosten 
van aanleg en verbetering van rioleringen zijn toegenomen. Bovendien 
gebruikte een aantal gemeenten een deel van de OZB voor het onderhoud 
van riolen.  
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Technische toelichting 
Het CBS heeft van ruim de helft van de gemeenten de vastgestelde 
begrotingen onderzocht. Bij de overige gemeenten was de besluitvorming 
door de raad nog niet afgerond en is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
primitieve begrotingen. Wijzigingen die mogelijk het gevolg zijn van de 
besluitvormingstrajecten tussen primitieve en vastgestelde begroting kunnen 
gevolgen hebben voor de hier gepresenteerde uitkomsten. 
In dit persbericht zijn de totale opbrengsten van de heffingen opgenomen. 
Toename van de opbrengsten betekent niet dat de lasten bij alle burgers met 
dezelfde percentages stijgen. In de eerste plaats zijn in de cijfers naast 
heffingen voor de burger ook heffingen opgelegd aan bedrijven opgenomen. 
Daarnaast is er geen sprake van uniforme belastingdruk doordat er grote 
verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten. Voor de tarieven van 
de OZB geldt dat deze in 2006 in het algemeen met maximaal 2 procent 
mogen stijgen. Als het tarief van een gemeente in 2005 echter onder een 
bepaald drempeltarief voor Nederland lag, mag deze gemeente het tarief in 
2006 meer verhogen. 
De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in StatLine, de database van 
het CBS op internet. 
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Tabel 1: Begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen 
 Opbrengst Mutatie t.o.v. 2005 

2005 2006   
 

mln euro % 
 
Totaal belastingen 4 162 3 386 -776 -18,6

Onroerendezaakbelasting van gebruikers 1 540 660 -880 -57,1
Onroerendezaakbelasting van eigenaren 1 949 2 025 76 3,9
Hondenbelasting 50 53 3 5,2
Toeristenbelasting 112 110 -1 -1,1
Precariobelasting 75 83 8 10,5
Parkeerbelasting 403 416 13 3,2
Overige belastingen 33 38 5 15,2

Totaal retributies 3 134 3 260 126 4,0

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 1 634 1 652 18 1,1
Rioolrechten 923 997 73 7,9
Bouwvergunningen 379 406 27 7,2
Secretarieleges 198 206 8 4,0

Totaal 7 295 6 646 -650 -8,9

Bron: CBS 
 


