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Algemeen
De Corona-crisis brengt voor de BWB en haar deelnemers een aantal extra financiële risico’s met zich
mee. Er is behoefte om deze risico’s in beeld te krijgen en om hier concrete effecten van te kunnen
benoemen. Dit is echter nog niet eenvoudig en de gevolgen zullen in de meeste gevallen pas later
zichtbaar worden.
De BWB wil haar deelnemers op de hoogte houden van de getroffen maatregelen en de (mogelijke)
effecten die de crisis heeft op de heffing en inning van belastinggelden. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om concrete (financiële) gevolgen weer te geven, waardoor dit document zich nu nog vooral
toespitst op een beschrijvende vorm van de maatregelen en mogelijke gevolgen in zijn totaliteit (niet
uitgesplitst per deelnemer). In de bijlage is een overzicht met de maatregelen per belastingsoort
beschikbaar, naarmate de gevolgen zichtbaarder worden, zal ook deze matrix worden aangevuld.

Heffing
In beginsel zijn voor bijna alle belastingsoorten de aanslagen volgens planning opgelegd. Het opleggen
van de marktgelden (1e en 2e kwartaal) is uitgesteld tot en met juli 2020. De voorlopige aanslagen
toeristenbelasting welke waren opgelegd zijn door een besluit van het bestuur van de BWB verlaagd
met 9/11 waardoor de opbrengsten worden verschoven naar 2021. Het opleggen van reclame- en/of
precariobelasting zal later plaatsvinden. Sommige deelnemers beraden zich individueel over de
uitvoering van deze belastingsoorten en zullen mogelijk hiervoor nog besluiten nemen. De gevolgen
hiervan zijn nu dan nog niet bekend. De opbrengsten zullen wel later worden ontvangen dan gepland.

Invordering
Op het gebied van invordering geldt dat er uitstel van betaling aan bedrijven is verleend en dat de
invorderingsrente op 0% is gezet tot 30 juni 2020. De maatregel ‘uitstel van betaling’ kan tot gevolg
hebben dat er op korte termijn minder aanslagen zijn betaald en dat de datum van 30 juni afgewacht
wordt. Vervolgens is het de vraag of bedrijven en organisaties kunnen en willen betalen. Het verlenen
van uitstel van betaling heeft op de korte termijn invloed op de liquiditeit van de deelnemers, deze
opbrengsten zullen dan pas later (of helemaal niet) binnenkomen. De eerste helft van de
intrekkingsbrieven van het betalingsuitstel heeft maar een zeer gering aantal reacties opgeleverd. De
bedrijven die wel hebben gereageerd spreken een regeling af. Puur uitstel zonder betalingen komt
vrijwel niet voor.
Het op 0% zetten van de invorderingsrente kan gevolgen hebben voor de begroting van de BWB,
aangezien deze opbrengsten in 2020 nog zijn verantwoord binnen de begroting van de BWB. Echter,

het effect hiervan is lastig te bepalen. Aangezien, als alle aanslagen tijdig waren voldaan, dan zou er
sowieso geen sprake zijn van te betalen invorderingsrente.
Daarnaast is een deel van de dwanginvordering uitgesteld, dwangbevelen worden pas later in het jaar
verstuurd. Voor de invorderingskosten is hierdoor sprake van uitgestelde opbrengsten, deze komen
waarschijnlijk in 2021 binnen. In 2020 zijn deze (netto opgelegde) opbrengsten nog onderdeel van de
begroting van de BWB, dit zal dan ook zijn invloed hebben op de begroting 2020 van de BWB.
Bovenstaande benoemde maatregelen zijn toegespitst op bedrijven. Een mogelijk effect van de crisis is
een verhoogde oninbaarheid. Dit effect kan zowel op bedrijven als op particulieren van invloed zijn. Op
dit moment is dit effect nog niet zichtbaar. Tot op heden zijn er nog geen negatieve effecten
waargenomen met betrekking tot de automatische incasso’s of de storno’s. Maandelijks worden deze
aantallen gemonitord en afgezet tegen ervaringscijfers van voorgaande jaren. Zodra er aanzienlijke
veranderingen waarneembaar zijn zal hierover worden gerapporteerd.
Wat de concrete financiële effecten van bovenstaande maatregelen zijn, is nu nog niet te zeggen. Op
de korte termijn leidt het in ieder geval tot uitgestelde opbrengsten. Op de lange termijn zou de crisis
kunnen zorgen voor een verhoging in oninbaarheid, hier zal in de te treffen voorziening oninbaarheid
rekening mee moeten worden gehouden door de individuele deelnemer. De BWB kan helaas op dit
moment nog geen indicatie geven van het effect op de oninbaarheid. Hiervoor is bijvoorbeeld de
doorlooptijd van een gemiddelde faillissementsaanvraag dusdanig dat het effect pas later zichtbaar gaat
zijn.

Schuldhulpverlening en faillissementen
Op het gebied van schuldhulpverlening en faillissementen is nu nog geen indicatie dat er afwijkingen
hebben plaatsgevonden. In de meeste gevallen zal dit ook pas later zichtbaar worden.

Nadere informatie
Begin juli zal de volgende informatie door de BWB aan de deelnemers worden verstrekt:
-

Aantallen en bedragen opgeschort door opschorting Corona

-

Aantallen en bedragen voldaan t/m 1 juli (met opschorting Corona)

-

Aantallen en bedragen nog openstaand (met ingetrokken opschorting Corona)

Overzicht per belastingsoort
Belastingsoort
Onroerende zaak

Getroffen maatregelen

Verwacht Effect korte

Verwacht Effect

termijn

middellange termijn

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Rioolheffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Afvalstoffenheffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Reinigingsrecht

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Hondenbelasting

geen

geen

belasting

Opmerking

-9/11 verlaging toegepast op voorlopige
Toeristenbelasting

aanslag en voor een aantal gemeenten niet
voor arbeidsmigranten

Uitstel van opbrengsten

-Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6
Forensenbelasting

geen

Geen
Deelnemers nemen hier wellicht
nog besluiten over welke afwijken

Precariobelasting

Nog niet opgelegd

Nog niet bekend

van de verordening. Door afwijking
controles mogelijk einde van het
jaar opgelegd
Door afwijking geplande controles

Reclamebelasting

Nog niet opgelegd

Nog niet bekend

mogelijk einde van het jaar
opgelegd.

BIZ heffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6
Geen. Voor evenementen welke niet door

Heffing leges

hebben kunnen gaan zijn leges op verzoek
deelnemer ambtshalve afgeboekt en de
betaalde leges teruggestort.

Uitstel van opbrengsten
Minder opbrengsten,
afhankelijk van besluiten
individuele deelnemers

Marktgelden

Niet opgelegd tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Grafrechten

geen

geen

Watertoeristenbelasting

geen

geen

Verontreinigingsheffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Zuiveringsheffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

Watersysteemheffing

Bedrijven uitstel van betaling tot 30-6

Uitstel van opbrengsten

