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Voorstel 
Rubriek Ter info 

Het Algemeen bestuur wordt met deze nota geïnformeerd over de door GBLT aangeboden faciliteiten op 

het gebied van uitstelbeleid voor betaling van de belastingaanslagen en de effecten op de 

belastingopbrengsten ten gevolge van de coronacrisis.  

 

Voorbesproken 
Dit informatiestuk is intern voorbesproken en wordt op 22 juni 2020 ook besproken met de 

regiefunctionarissen van de deelnemers.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 
1 juli 2020  

 

Toelichting 
Op 20 maart 2020 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om een ruimhartiger 

uitstelbeleid te hanteren voor ondernemers en ZZP’ers. Dit uitstelbeleid omvat de volgende maatregelen: 

1. Uitstel opleggen belastingaanslagen precariobelasting; 

2. Uitstel opleggen belastingaanslagen marktgelden; 

3. Uitstel opleggen voorlopige belastingaanslagen toeristenbelasting; 

4. Voor reeds opgelegde belastingaanslagen op aanvraag van een ondernemer of ZZP’er uitstel van 

betaling verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2020. 

5. Voor de belastingaanslagen waarvoor uitstel van betaling wordt verleend, wordt de 

invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. 

 

In dit informatiestuk wordt u geïnformeerd over het gebruik van uitstel van betaling, de consequenties 

van een lagere invorderingsrente en een verwachte lagere belastingopbrengst ten gevolge van de 

coronacrisis.   
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Uitstel op aanvraag 

Sinds invoering van de maatregel is tot en met 24 mei 2020 door 1.974 ondernemers / ZZP’ers voor in 

totaal 2.968 belastingaanslagen om uitstel van betaling verzocht. Het totaalbedrag van deze 

belastingaanslagen waarvoor om uitstel is verzocht bedraagt € 7.424.763,62. 

De meeste aanvragen zijn in de eerste weken na invoering van deze maatregel ingediend. In de laatste 

drie weken is voor een heel beperkt totaalaantal van 114 belastingaanslagen om uitstel van betaling 

verzocht. 

 

De wijze van aanvragen is ten opzichte van de normale handelwijze sterk vereenvoudigd. Via een digitaal 

aanvraagformulier op de website van GBLT kan eenvoudig om uitstel worden verzocht. Ook hoeven in 

eerste instantie geen bewijsstukken te worden overlegd en wordt niet direct om zekerheidstelling 

gevraagd. Ondanks deze sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure blijft de vraag om uitstel van betaling 

zowel in aantallen als bedrag flink achter ten opzichte van de verwachtingen.  

 

Verlagen invorderingsrente 

De wettelijke invorderingsrente is vastgesteld op 4%. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als 

betaling van de belastingaanslag plaatsvindt nadat de betaaltermijn is verstreken. Dus ook als uitstel van 

betaling is verleend. Om de aanvraag van uitstel niet te ontmoedigen, is in navolging van het rijksbeleid 

besloten de invorderingsrente voor de periode waarover uitstel van betaling wordt verleend te verlagen 

naar 0,01%. 

 

Er vanuit gaand dat de belastingaanslagen waarvoor uitstel is verleend op 31 augustus 2020 betaald 

worden, zou bij het hanteren van de wettelijke invorderingsrente een bedrag van € 62.883,- aan 

invorderingsrente verschuldigd zijn. Door een percentage van 0,01% te hanteren bedraagt het bedrag 

aan verschuldigde invorderingsrente € 0,-.  

 

Lagere belastingopbrengsten door coronacrisis 

Er zijn materiële wijzigingen te verwachten voor bepaalde belastingsoorten ten gevolge van de 

coronacrisis. Met de huidige inzichten is op hoofdlijnen een richtinggevende inschatting te maken op 

basis van de eerste drie maanden voor de diverse belastingsoorten. De inschattingen worden met de 

regiefunctionarissen van de deelnemers nader toegelicht en besproken.  

Deze prognoses worden ook meenemen in onze huidige en toekomstige voortgangsrapportages waarbij 

onze deelnemers /regiefunctionarissen goed op de hoogte worden houden van de ontwikkelingen in de 

belastingopbrengsten. 

 

Waterschappen  

 

1. De effecten op de zuiverings- en verontreinigingsheffing woonruimten, watersysteemheffing 

ingezetenen en watersysteemheffing ongebouwd zijn marginaal. Hooguit zal een lagere areaal 

uitbreiding van het aantal woningen invloed hebben.  

2. Voor de watersysteemheffing ongebouwd zijn geen materiële wijziging te verwachten; 

3. Bij de watersysteemheffing gebouwd zijn, ook volgens de Waarderingskamer, voor de 

heffingsjaren 2020 en 2021 nog geen effecten te verwachten doordat de WOZ-waarde wordt 

bepaald op de peildatum 1 januari 2019 en 2020. Vanaf 2022 zal naar verwachting met name de 

economische recessie zichtbaar worden, waardoor ook de WOZ-waarden onder druk komen te 
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staan (watersysteemheffing gebouwd) en een afvlakking is te verwachten, met name bij de niet 

woningen. 

4. Vanwege de huidige “lockdown” maatregelen is er een significant lagere opbrengst te 

verwachten voor de zuiveringsheffing bedrijfsruimten. Voor de categorie meetbedrijven is een 

inschatting opgevraagd bij de medewerkers heffingstechnologie van de waterschappen per 

individueel bedrijf. 

Voor de forfaitaire bedrijven zijn de aanslagen definitief opgelegd, waardoor in de oplegging 

geen afname wordt verwacht. Wel is nog een effect mogelijk, dat bedrijven aan het eind van het 

jaar een verzoek indienen bij GBLT om de aanslag te verlagen van 3 naar 1 vervuilingseenheid. 

Een deel van de Aangifte- en machtigingsbedrijven zijn onder andere door de “lockdown” circa 3 

maanden nagenoeg stil gelegd. Hierdoor is de hoeveelheid van het ingenomen water 

afgenomen. Het minimale effect waarmee rekening gehouden moet worden is berekend op ca. -

10% tot -15% minderopbrengst/minder vervuilingseenheden. Naarmate de maatregelen langer 

duren, zal ook het effect groter worden.  

 

In onderstaande tabel worden de ingeschatte financiële effecten per deelnemer weergegeven. 

Hierbij dient uitdrukkelijk opgemerkt te worden dat dit een richtinggevende inschatting is, die 

afhankelijk van toekomstige inzichten en ontwikkelingen nog bijgesteld kan worden.  

    

  Belastingsoort 

  Zuiveringsheffing Meetbedrijven  Zuiveringsheffing overige bedrijven 

Deelnemer Bedrag v.e. Bedrag Percentage 

WSDOD  €                -60.000  -1.050  €             -630.000  -10% 

WSVS  €                -26.000  -500  €             -780.000  -10% 

WSRIJ  €          -1.745.000  -32.650  €             -730.000  -12% 

WSVAVE  €                 46.000  -850  €          -1.585.000  -14% 

WSZZL Geen opgave Geen opgave  €             -330.000  -11% 

          

Totaal  €          -1.785.000  -35.050  €          -4.055.000    

 

 

Gemeenten  

 

1. Bij de onroerende zaakbelasting zijn, ook volgens de Waarderingskamer, voor de heffingsjaren 

2020 en 2021 nog geen effecten te verwachten doordat de WOZ-waarde wordt bepaald op de 

peildatum 1 januari 2019 en 2020. Vanaf 2022 zal naar verwachting met name de economische 

recessie zichtbaar worden, waardoor ook de WOZ-waarden onder druk komen te staan en een 

afvlakking is te verwachten, met name bij de niet woningen. Hooguit zal een lagere areaal 

uitbreiding van het aantal woningen invloed hebben op de jaren 2020 en 2021; 

2. Voor de toeristenbelasting wordt een substantiële lagere opbrengst verwacht die per gemeente 

verschillend is. Zo zijn de grote evenementen afgelast en kan er vanaf 1 juli weer gelogeerd 

worden op campings en vakantieparken. Er moet rekening worden gehouden met een lagere 

opbrengst van -30% tot -40% (exclusief festivals en evenementen).  
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Dit percentage is een indicatie en mochten de Nederlanders massaal besluiten om in eigen land 

op vakantie te gaan, dan is bijstelling noodzakelijk; 

3. Vanwege de huidige “lockdown” maatregelen is er een lagere opbrengst te verwachten voor de 

rioolheffing gebruik voor het heffingsjaar 2021. Voor het heffingsjaar 2020 wordt geen lagere 

opbrengst verwacht doordat het gebruik wordt gebaseerd op de hoeveelheid ingenomen / 

geloosd water in 2019. Door de verschillen in staffels (gebruikersdeel) en tarieven bij de 

gemeenten wordt op basis van drie maanden een lagere opbrengst verwacht van -2% tot -10%. 

Naarmate de maatregelen langer duren, zal ook het effect groter worden; 

 

In onderstaande tabel worden de ingeschatte financiële effecten per deelnemer weergegeven. 

Hierbij dient uitdrukkelijk opgemerkt te worden dat dit een richtinggevende inschatting is, die 

afhankelijk van toekomstige inzichten en ontwikkelingen nog bijgesteld kan worden.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele consequenties 
Er zijn geen personele consequenties  

 

Financiële consequenties 
In de toelichting genoemd.   

 

Juridische consequenties 
Er zijn geen juridische consequenties.   

 

I&A consequenties  
Er zijn geen consequenties voor I&A.   

 

Communicatie consequenties  
Dit informatiestuk wordt ambtelijk besproken met de regiefunctionarissen op 22 juni. 

 

  Belastingsoort 

  Toeristen Rioolheffing gebr. Parkeerbelasting 

Deelnemer Bedrag Bedrag voor 2021 Bedrag 

Dronten  €     -575.000   €                        -10.000   €                   -5.000  

Leusden  €       -75.000   €                                   -     €                            -    

Nijkerk  €       -87.000   €                        -15.000   €                            -    

Bunschoten  €                  -     €                        -10.000   €                            -    

Zwolle  €                  -     €                        -40.000   €                            -    

Dalfsen  €       -50.000   €                        -10.000   €                            -    

        

Totaal  €     -787.000   €                        -85.000   €                   -5.000  
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Publicatie 
Publicatie van dit informatiestuk is niet verplicht.   

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Er zijn geen consequenties  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Er zijn geen consequenties.   

 

Resultaten en evaluatie 
Vindt plaats in de voortgangsrapportages per deelnemer.  

 

Bijlagen 
Geen 


