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CBS: opbrengst heffingen 
gemeenten stijgt met 1,9 procent in 
2015 

– Relatief geringe stijging onroerendezaakbelasting 

– Forse toename opbrengst precariobelasting  

In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent 

meer dan in 2014. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de 

onroerendzaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst 

van de reinigingsheffingen daalt licht. Dit maakt het CBS vandaag bekend. 

 

Geringe toename onroerendezaakbelasting 

De opbrengst van de ozb, die de gemeenten vrij kunnen besteden groeit in 2015 naar 

verwachting met 3,3 procent. Dit is een relatief geringe toename, de afgelopen vijf jaar was de 

gemiddelde stijging van de ozb 4,2 procent. 

 

De rioolheffingen brengen in 2015 naar verwachting 1,5 miljard euro op. Dit is 2,4 procent meer 

dan in 2014. Bij de reinigingsheffingen begroten gemeenten een daling van 1,1 procent. Ook in 

2014 daalde de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen, en wel met 1,3 procent. Bij de 

riool- en reinigingsheffingen mogen gemeenten niet meer heffen dan de begrote kosten. 

 

Opbrengst precariobelasting stijgt sterk 

Van de kleinere gemeentelijke belastingen stijgt de precariobelasting in 2015 het meest:  16,4 

procent. Dit is een belasting die een gemeente kan heffen voor het hebben van voorwerpen 

onder, op of boven de gemeentegrond. Deze stijging is in lijn met de gemiddelde 

opbrengststijging van 12,0 procent per jaar in de jaren 2012–2014. De forse toename hangt 

vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op 

ondergrondse kabels en leidingen of de tarieven hiervan verhoogt.  
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Tabel: Begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen     

  2014 2015         Mutatie t.o.v. 2014  

 mln. euro      % 

      

Totaal 8671 8835 164  1,9 

      

Onroerendezaakbelasting  3524 3639 116  3,3 

Toeristenbelasting 170 174 4  2,4 

Parkeerbelasting 660 666 5  0,8 

Precariobelasting 132 154 22  16,4 

Reinigingsheffingen ¹ 1743 1723 -20  -1,1 

Rioolheffingen 1496 1532 36  2,4 

Bouwvergunningen 390 383 -7  -1,8 

Secretarieleges 291 295 3  1,1 

Overige heffingen 265 271 5  2,1 

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

Bron: CBS      

 

Technische toelichting 
 

Achtergrondinformatie over de ramingen 

Het CBS heeft de begrotingen van 393 gemeenten 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.  

 

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. 

 

Precariobelasting 
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben 

van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is. 

Een wetsvoorstel dat nutsbedrijven moet ‘vrijstellen’ van precarioheffing op ondergrondse 

kabels en leidingen is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2011 

aan de Tweede Kamer toegezegd, maar anno 2014 is dit wetsvoorstel nog niet ingediend. 

 

Gebruik van de cijfers 
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In dit bericht 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, om meer dan één reden: 

 Allereerst zijn naast heffingen voor de huishoudens ook heffingen opgenomen die 

worden opgelegd aan bedrijven.  

 Daarnaast wordt de mutatie van de opbrengst niet alleen bepaald door de 

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 gemeenten in bv. de tarieven. 

 Ten slotte geldt dat een aantal heffingen, zoals de toeristenbelasting en de 

parkeerbelasting, niet volledig drukken op de inwoners van een gemeente maar ook op 

bezoekers van deze gemeente. 

 

Ook is de informatie van het CBS in dit bericht over de onroerendezaakbelasting (ozb) niet te 

gebruiken voor de toetsing van de macronorm ozb, die aangeeft met hoeveel de totale ozb-

inkomsten van alle gemeenten in een jaar mogen stijgen. De informatie van het CBS is 

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 bericht 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 maart 2015 worden de gegevens per gemeente gepubliceerd. 


