Corona en Iv3
Doel overheidsmaatregelen
Overheden maken extra kosten voor de bestrijding van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19).
Primair zijn de acties en maatregelen van GGD’s en gemeenten gericht op het tegengaan van de
verspreiding van het COVID-19-virus. Daarnaast is er veel aandacht voor de bestrijding van de
economische en maatschappelijke gevolgen in de vorm van ondersteuning aan huishoudens
(inkomensondersteuning), bedrijven (uitstel belastingen) en maatschappelijke instellingen
(kwijtschelding huur, subsidie).
Coronabestrijding als project binnen uw administratie inrichten
Los van de vraag op welk taakveld de extra lasten voor de bestrijding van de gevolgen van het
COVID-19 virus moet worden geboekt, adviseert het ministerie van BZK aan om de coronabestrijding
als apart project binnen uw administratie in te richten. Dit biedt als voordeel dat vraagstukken over
het bepalen en inrichten van de kostentoerekening, verdeelsleutels en rapportages dan vroegtijdig
aan bod komen.
Daarbij kan tevens de verbinding met de verslaggeving worden gelegd teneinde de verschillende
onderdelen van het project op de juiste balansposten en taakvelden/programma’s te kunnen
verantwoorden. Op deze wijze kan de sturing en beheersing van een breed project als de
coronabestrijding als geheel worden ondersteund en tevens de link met begroting en verslaggeving
overeenkomstig het BBV en IV3 worden gemaakt.
Het ministerie van BZK wil samen met VNG en CBS later dit jaar een uitvraag doen naar de extra
lasten die gemeenten door de coronacrisis ervaren.
Welk taakveld?
Er is geen apart taakveld waarop de extra lasten voor de bestrijding van de gevolgen van het COVID19 virus worden verzameld. Extra COVID-19 gerelateerde lasten en baten worden verantwoord op
de taakvelden waarop ze het meest betrekking hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat extra lasten
voor de GGD verantwoord worden op taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Het kan voorkomen dat personeel vanwege de COVID-19-crisis anders wordt ingezet – bijvoorbeeld
om aanvragen TOZO (Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) te verwerken.
Deze salarislasten moeten worden verantwoord op het taakveld waarop ze betrekking hebben,
conform het uitgangspunt van de commissie BBV (zie de notitie Overhead). Hierbij mogen
organisaties wel een afweging maken tussen nauwkeurigheid en de administratieve last die dit met
zich meebrengt.
Hieronder staat een overzicht van welke corona gerelateerde kosten waar moeten worden geboekt.
Dit overzicht zal de komende tijd worden uitgebreid op basis van vragen die binnenkomen.
0.64 Overige belastingen
Niet boeken: kwijtschelding precario- of reclamebelasting. Dit hoort op taakveld 6.3
Inkomensregelingen.
1.1 Crisisbestrijding en brandweer
Niet boeken: lasten van (preventief-) medische maatregelen die zich primair richten op de
bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de bescherming van de gezondheid
van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Die lasten
moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.

1.2 Openbare orde en veiligheid
Wel boeken: inzet van BOA’s voor het toezien op naleving van anti-coronamaatregelen. BOA’S
moeten altijd op dit taakveld worden geboekt, ook als ze handhaven op andere taakvelden dan
openbare orde.
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Niet boeken:
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan ondernemers in het kader van economische
COVID-19 steunmaatregelen. Dit hoort op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
 De Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers via bijzondere bijstand valt onder
taakveld 6.3.
3.4 Economische promotie
Niet boeken: kwijtschelding toeristenbelasting. Dit hoort op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
5.2 Sportaccommodaties
Wel boeken:
 Lasten voor extra subsidie voor sportaccommodaties die inkomstenderving hebben door de
maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke
categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6
Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten
– overige instellingen en personen.
 Kwijtschelding huur voor sportaccommodaties die inkomstenderving hebben, moet worden
verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Wel boeken:
 Lasten voor extra subsidie voor cultuurpodia die inkomstenderving hebben door de
maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke
categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6
Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten
– overige instellingen en personen.
 Kwijtschelding huur voor cultuurpodia die inkomstenderving hebben, moet worden
verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.
5.4 Musea
Wel boeken:
 Lasten voor extra subsidie voor musea die inkomstenderving hebben door de maatregelen
tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit
betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige
overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en
personen.
 Kwijtschelding huur voor musea die inkomstenderving hebben, moet worden verantwoord
als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
Wel boeken:
 Lasten voor extra subsidie voor buurt- en clubhuizen die inkomstenderving hebben door de
maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke
categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6

Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten
– overige instellingen en personen.
 Kwijtschelding huur voor buurt- en clubhuizen die inkomstenderving hebben, moet worden
verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.
 Lasten in geval van extra kinderopvang voor bijvoorbeeld vitale beroepen of van extra
gebruik van de regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders.
Niet boeken:
 Lasten peuterspeelzalen horen thuis op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
6.2 Wijkteams
Wel boeken: lasten in geval van extra inzet crisissituaties thuis, GGZ-problematiek; extra lasten
eHealth thuis zoals realiseren videobellen.
6.3 Inkomensregelingen
Wel boeken:
 Extra baten door bijdrage van het Rijk, op batencategorie 4.3.1 Inkomensoverdrachten – Rijk
 Extra lasten (bijzondere) bijstand vanwege COVID 19, onder meer voor Tijdelijke
Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Uitkeringen voor levensonderhoud en
leningen voor bedrijfskapitaal vallen in lastencategorie 4.1.1 Sociale uitkeringen in geld.
Terugvordering van uitkering voor levensonderhoud valt in batencategorie 4.1.2 Verhaal
sociale uitkeringen in geld.
 Extra baten in de vorm van rente over en aflossing van verstrekte leningen onder TOZO, in
batencategorie 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld 1
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, op lastencategorie 4.4.8 Kapitaaloverdrachten –
overige instellingen en personen
6.6, 6.71, 6.72, 6.81, 6.82
De lasten voor de tegemoetkoming omzetterugval moeten worden verantwoord op de categorie, die
gebruikelijk is bij het boeken van de activiteit indien deze wel door de uitvoerende organisatie zou
zijn verricht. Bijvoorbeeld:
- Vergoedingen aan bedrijven die het leerlingenvervoer en ouderenvervoer onder de WMO
verzorgen, horen thuis op lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura.
- Vergoedingen aan instellingen voor Jeugd en WMO voor de zorg aan cliënten horen thuis op
lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura (indien de gemeente een contract afsluit
met een instelling/bedrijf, niet-zijnde een overheidsinstelling, voor zorg die rechtstreeks ten
goede komt aan een cliënt) of indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt
gerekend op lastencategorie 4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten, lastencategorie
4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen of lastencategorie 4.3.6
Inkomensoverdrachten – overige overheden.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1

In een eerdere versie van dit document werd gesteld dat rente over de verstrekte leningen onder
TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) op taakveld 0.5 moet worden
geboekt. Dit is bijgesteld. Reden is dat de leningen die in het kader van TOZO worden verstrekt
onder de leenbijstand vallen, net als geldt voor de Bbz-kapitaalverstrekking. De rente en aflossing
van deze leningen dient volgens het Iv3-informatievoorschrift te worden verantwoord op categorie
B4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Wel boeken: lasten ingeval van extra individuele begeleiding bij crisissituaties thuis en GGZproblematiek, extra inzet respijtzorg voor mantelzorgers en schuldhulpverlening.
6.81 Geëscaleerde zorg18+
Wel boeken: lasten ingeval van extra maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige
problematiek, extra WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang; extra
inzet bij aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis).
6.82 Geëscaleerde zorg 18Wel kosten: lasten ingeval van extra kinderbeschermingsmaatregelen, extra inzet bij aanpak
kindermishandeling; extra opvang bij huiselijk geweld (Veilig Thuis) 18-, extra individuele
maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.
7.1 Volksgezondheid
Wel boeken: lasten van (preventief-) medische maatregelen, zoals de (extra) lasten van de GGD, die
zich primair richten op de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de
bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd
en van ouderen. Die lasten moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Niet boeken: inzet BOA’s ten behoeve van de volksgezondheid. Deze moet worden geboekt onder
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
7.2 Riolering
Niet boeken: kwijtschelding rioolheffing. Deze hoort op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
7.3 Afval
Niet boeken: kwijtschelding afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Deze horen op taakveld 6.3
Inkomensregelingen.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Wel boeken: extra lasten voor uitvaarten van wege COVID-19 bijvoorbeeld voor het aanbieden van
streamingdiensten of vanwege extra hygiënemaatregelen.

