
Minder aanslagen? Wijzigt hoogte aanslag 2020? Indicator     Financiele impact Opmerking

Toeristenbelasting 

(voorlopig 2020)

Kan obv Faillisementen Ja, er wordt in eerste instantie maar 10% van het bedrag 

opgeteld

Aantal nachten dicht x aantal 

overnachtingen x tarief Hoog

Het aantal overnachtingen is gedurendede maatregelen nihil. Hierdoor zal het bedrag aan 

toeristen belasting …% per maand dat de overheid maatregelen duren afnemen

Rioolheffing 2020 Obv 

waterverbruik (niet 

Forfaitair)

Niet Woningen - Kan obv Faillisementen

Woningen - nihil

Niet Woningen Deels;  Indien de maatstaf waterverbuik is 

EN het betreft NIET Woningen - Grootverrbuik EN Aanslag 

gaat over periode later dan 1-maart-2019…..........

Woningen - nihil

Gemiddeld minder m3 x aantal 

grootverbruikers x tarief
Middel

Naast fors latere realisatie van een deel van het begrotingsbedrag 2020 is de verwachting 

dat bij panden die betrekking hebben op sectoren als recreatie, horeca, sommige 

detailhandel w.o. kleiding en schoenenwinkels als gevolg van forse derving van inkomsten 

en als gevolg hiervan bij sommige een evt. faillissementen een deel van de begrote 

opbrengst niet wordt gerealiseerd.
Marktgelden gehele 

jaar

Ja, minder marktdagen Aantal dagen geen markt x 

aantal markplaatsen x tarief
Middel

Naast fors latere realisatie van een deel van het begrotingsbedrag 2020 is de verwachting 

dat een deel van de begrote opbrengst niet wordt gerealiseerd.
Naheffings aanslagen 

parkeren

Ja, minder mobiliteit Nee
Middel

Toeristenbelasting 

(defintief 2019)

Kan obv Faillisementen Nee, de overnachtingen en berekening hebben 

plaatsgevonden in 2019

nvt
Middel

Verschil voorlopige aanslag versus definitieve aanslag komt x maanden later

OZB niet-woningen Nee, is grotendeels al opgelegd Nee

nvt

Laag - Middel

Naast fors latere realisatie van een deel van het begrotingsbedrag 2020 is de verwachting 

dat bij panden die betrekking hebben op sectoren als recreatie, horeca, sommige 

detailhandel w.o. kleiding en schoenenwinkels als gevolg van forse derving van inkomsten 

en als gevolg hiervan bij sommige een evt. faillissementen een deel van de begrote 

opbrengst niet wordt gerealiseerd.
Precariobelasting Kan obv Faillisementen Nee, er is vooralsnog geen vrijstelling van precario 

(terassen) tijdens de maatregelen van de rijksoverheid

Vooralsnog nvt. Later 

misschien:   Aantal dagen geen 

terras X aantal m2 x tarief
Laag

BIZ-bijdrage Kan obv Faillisementen Nee  Laag

OZB woningen Nee, is al opgelegd Nee nvt Laag

Forensenbelasting Ja, minder mobiliteit Nee Laag

Leges Ja, minder bedrijvigheid Nee
nvt

Laag
Mogelijk dat een deel van de begrote opbrengst niet wordt gerealiseerd. Minder / Lagere 

bouwleges
Lijkbezorgingrechten Meer Nee nvt Laag

Afvalstoffenheffing 

(huishouding)

Nee, is al opgelegd Nee
nvt

Laag

Reinigingsheffing 

(ondernemers)

Nee, is grotendeels al opgelegd Nee
nvt

Laag

Hondenbelasting Kan, wat bekend is is opgelegd. De 

hondencontrole wat leidt tot meer 

aanslagen zal pas na de zomer uitgevoerd 

kunnen worden

Nee

Laag

Reclamebelasting Kan obv Faillisementen Nee ????

WSHG Nee, is al opgelegd Nee nvt Laag

WSHE Nee, is grotendeels al opgelegd Nee nvt Laag

ZUIB Kan obv Faillisementen Voor de aangifte bedrijven door minder waterverbruik Gemiddeld minder m3 x aantal 

grootverbruikers x tarief Middel


