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Opbrengst heffingen lokale 
overheden stijgt met 2,1 procent 

- Stijging heffingen gemeenten historisch laag 

- Opbrengst bouwleges daalt opnieuw 

- Forse toename opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 

2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de 

waterschappen en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen 

van de lokale overheden. 

 

De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een 

toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet 

zo klein geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de opbrengsten uit heffingen fors daalden 

door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen.  

 

De OZB, de belangrijkste gemeentelijke heffing, brengt dit jaar naar verwachting 3,4 procent 

meer op, tegenover 5,4 procent in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan de gemeenten uit van 

een daling met 1,4 procent. Ook aan bouwvergunningen verwachten ze minder inkomsten  

(-10,5 procent). Het is het vijfde jaar op rij dat deze opbrengst daalt, vooral als gevolg van de 

teruglopende bouwactiviteiten.  

 
De provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting 

te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt 

vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige 

auto’s komt te vervallen. 

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6 miljard euro, een 

toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met 4,5 procent het sterkst. Dit 

weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het 

water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma.  
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Tabel: Begrote opbrengsten van lokale heffingen 

  2013 2014 Mutatie t.o.v. 2013 

      

 mln euro      % 

      

Totaal 12536 12797 260  2,1% 

      

Gemeenten 8552 8671 119  1,4% 

      

Onroerendezaakbelasting  3408 3523 115  3,4% 

Toeristenbelasting 162 170 7  4,5% 

Parkeerbelasting 645 660 14  2,2% 

Precariobelasting 115 133 17  14,9% 

Reinigingsheffingen
1
  1766 1742 -24  -1,4% 

Rioolheffingen 1463 1496 33  2,3% 

Bouwvergunningen 436 390 -46  -10,5% 

Secretarieleges 292 291 0  -0,1% 

Overige heffingen 265 266 1  0,5% 

      

Provincies 1480 1550 70  4,8% 

      

Opcenten motorrijtuigenbelastingen 1451 1519 68  4,7% 

Overige heffingen 29 31 2  7,5% 

      

Waterschappen 2504 2575 71  2,8% 

      

Watersysteemheffing 1223 1279 55  4,5% 

Zuiveringsheffing 1221 1241 20  1,6% 

Overige heffingen 59 55 -4  -6,9% 

      

            
1
 Excl. door gemeenschappelijke regelingen geïnde reinigingsheffingen (circa 23 mln euro). 

Bron: CBS      
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Technische toelichting 
 

Achtergrondinformatie over de ramingen 

Het CBS heeft de begrotingen van 403 gemeenten en 12 provincies onderzocht. Dit kunnen 

zowel vastgestelde als primitieve begrotingen zijn. Omdat uitgegaan is van de oorspronkelijke 

begrotingsgegevens zijn mogelijke begrotingsbijstellingen niet in de hier gepresenteerde 

uitkomsten opgenomen. Deze bijstellingen kunnen het gevolg zijn van de 

besluitvormingstrajecten tussen de primitieve en vastgestelde begroting en het aanpassen van 

de begrotingscijfers op basis van actuele realisatiecijfers.  

Daarnaast heeft het CBS de digitale gegevensuitvraag over de begrotingen door de Unie van 

Waterschappen bij 23 waterschappen onderzocht. 

 

Overige heffingen 

 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.  

 

Gebruik van de cijfers 

In dit persbericht zijn de totale opbrengsten van de heffingen opgenomen. Een mutatie van 

een opbrengst van een heffing betekent niet dat de lasten voor elk huishouden met ditzelfde 

percentage wijzigen. 

 Allereerst zijn in de cijfers naast heffingen voor de huishoudens ook heffingen 

opgenomen die zijn opgelegd aan bedrijven.  

 Daarnaast wordt de mutatie van de opbrengst niet alleen bepaald door 

tariefontwikkeling, maar ook door een verandering in het aantal aanslagen of de 

WOZ-waarde.  

 Verder is er voor burgers onderling geen sprake van uniforme belastingdruk doordat er 

grote verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten, provincies en 

waterschappen.  

 Ten slotte geldt 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. 

Ook is de informatie van het CBS in dit persbericht over de onroerendezaakbelasting (OZB) 

niet te gebruiken voor de toetsing van de macronorm. De informatie van het CBS is namelijk 

gebaseerd op begrote opbrengsten van gemeenten van zowel huishoudens als bedrijven op 

basis van (vooral) primitieve begrotingen. De macronorm wordt daarentegen vergeleken met 

de berekende OZB-opbrengst op basis van definitief vastgestelde tarieven en de waarde van 

onroerende zaken. 

 

StatLine  

Alle in dit persbericht gepresenteerde cijfers zijn te vinden op StatLine, de database van het 

CBS op internet. De uitkomsten voor de gemeenten zijn ook per landsdeel, provincie en per 

klasse naar inwoneraantal beschikbaar. In februari worden de gegevens per gemeente 

gepubliceerd. 
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