
w
w

w
.. ..c

bs
.. ..n

l
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

CBS Persbericht PB10-004 pagina 1 van 3 

PB10-004
21 januari 2010 

9.30 uur 

Persbericht
Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 
procent 
 
• Laagste stijging gemeentelijke heffingen in 25 jaar 
• Bescheiden stijging reinigingsheffing 
• Opbrengst bouwleges daalt 
• Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting bijna 3 procent hoger 
• Meer aandacht voor droge voeten bij waterschappen 

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit 
heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009. De opbrengst stijgt het sterkst 
bij de waterschappen, gevolgd door de provincies en de gemeenten. Dit blijkt 
uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden. 

Gemeenten begroten dit jaar 2 procent meer inkomsten uit heffingen dan vorig 
jaar. De stijging is in de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest. Uitzondering 
hierop is 2006, toen de heffingsinkomsten van gemeenten fors daalden door 
de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van 
woningen.  

De opbrengst van de reinigingsheffingen neemt met 1,1 procent toe. Dit is 
bijna een halvering ten opzichte van de stijging in 2009. Ook de opbrengsten 
van de twee andere grote gemeentelijke heffingen stijgen in 2010 minder dan 
vorig jaar. De OZB-opbrengst groeit in 2010 met 3,2 procent. Dit is 1,5 
procentpunt minder dan vorig jaar. De rioolrechten brengen dit jaar 4,8 
procent meer op, tegenover 6,5 procent in 2009. 

Aan bouwleges verwachten de gemeenten dit jaar 6,9 procent minder 
inkomsten, vooral als gevolg van de economische crisis.  

De provincies verwachten dit jaar ruim 1,4 miljard euro te ontvangen aan 
opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is bijna 3 procent meer dan in 2009.  

De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2010 
bijna 2,3 miljard euro. Dit betekent een stijging van ruim 4 procent ten opzichte 
van 2009. De watersysteemheffing (onder andere voor aanleg en onderhoud 
van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen) stijgt met bijna 6 procent het 
meest. De stijging weerspiegelt de toegenomen aandacht van de 
waterschappen voor het houden van droge voeten. 

 

Technische toelichting 
De begrotingcijfers van de gemeenten zijn voorlopige uitkomsten. De 
uitkomsten zijn alleen op landelijk en per inwonergroep beschikbaar. 
Definitieve cijfers komen in maart beschikbaar, dan ook per gemeente. 
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Het CBS heeft de begrotingen van 423 gemeenten en 12 provincies 
onderzocht. Dit kunnen zowel vastgestelde als primitieve begrotingen zijn. 
Primitieve begrotingen zijn begrotingen die door het college of het bestuur zijn 
opgesteld, maar nog niet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad of 
Provinciale Staten. Wijzigingen als gevolg van de besluitvormingstrajecten 
tussen primitieve en vastgestelde begroting kunnen gevolgen hebben voor de 
hier gepresenteerde uitkomsten. Daarnaast heeft het CBS de digitale 
gegevensuitvraag van de Unie van Waterschappen bij 26 waterschappen 
onderzocht. 

De overige gemeentelijke heffingen in de tabel betreffen de hondenbelasting, 
de forensenbelasting, de reclamebelasting, de baatbelasting, de 
roerendezaakbelasting, de begraafplaatsrechten en de marktgelden. 
De overige heffingen bij de provincies betreffen de grondwaterbelasting, de 
heffing nazorg stortplaatsen, de leges milieubeheer en overige leges. 
De overige heffingen bij de waterschappen betreffen de heffing wegenbeheer, 
de niet-taakgebonden heffing en de verontreinigingsheffing.  

In dit persbericht zijn de totale opbrengsten van de heffingen opgenomen. 
Toename van de opbrengsten zegt niet dat de lasten bij de burgers met 
dezelfde percentages stijgen.  
In de eerste plaats zijn in de cijfers naast heffingen voor de burger ook 
heffingen opgenomen die zijn opgelegd aan bedrijven. Daarnaast nemen 
opbrengsten niet alleen toe door tariefontwikkelingen. Ook een verandering in 
het volume, zoals het aantal aanslagen of een wijziging van de (WOZ)-waarde 
heeft effect op de opbrengst. Verder is geen sprake van uniforme 
belastingdruk doordat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende 
gemeenten, provincies en waterschappen. Ten slotte geldt nog dat een aantal 
heffingen, zoals de toeristenbelasting of de parkeerbelasting niet volledig 
drukken op de inwoners van een gemeente maar ook op de mensen die 
(tijdelijk) verblijven in een gemeente.  

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de themapagina Overheid 
en politiek en in StatLine, de database van het CBS op internet.  
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Tabel: Begrote opbrengsten van lokale heffingen 
 2009 2010 Mutatie t.o.v. 2009

mln euro      % 

Totaal 11 245 11 531 287 2,6

Gemeenten 7 673 7 828 155 2,0

Onroerendezaakbelasting  2 868 2 961 93 3,2
Toeristenbelasting 131 132 1 0,8
Parkeerbelasting 533 567 34 6,4
Precariobelasting 100 66 -33 -33,4
Reinigingsheffingen1 1 767 1 787 20 1,1
Rioolrechten 1 244 1 303 59 4,8
Bouwvergunningen 530 494 -37 -6,9
Secretarieleges 268 280 12 4,4
Overige heffingen 231 238 7 2,9

Provincies 1 399 1 441 42 3,0

Opcenten motorrijtuigenbelastingen 1 376 1 415 38 2,8
Overige heffingen 23 27 4 16,3

Waterschappen 2 173 2 262 89 4,1

Watersysteemheffing 999 1 059 59 5,9
Zuiveringsheffing 1 097 1 134 36 3,3
Overige heffingen 76 70 -6 -8,0

1 excl. door gemeenschappelijke regelingen geïnde reinigingsheffingen (circa 30 mln. euro).  

Bron: CBS.  


