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Advies ROB inzake financiele compensatie corona
medeoverheden

Met deze brief bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst, het uitgebrachte advies van de ROB over de
financiële compensatie corona crisis medeoverheden aan.
In het Bestuurlijke Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 23 april 2020 is
tussen het Rijk en de koepels (UvW, IPO en VNG) de afspraak gemaakt dat de
Raad voor het Openbaar Bestuur een advies zou worden gevraagd met betrekking
tot de financiële compensatie van medeoverheden vanwege de coronacrisis.
Er is afgesproken de Raad te vragen een validerende rol in te nemen in het proces
van de compensatiemaatregelen. Dat wil zeggen dat de Raad een toets doet op
onder meer het proces, de methodiek en de definities. Er is tevens afgesproken
dat de Raad geen toets zal doen op de hoogte van het bedrag: dat is een politieke
bestuurlijke afweging.
Het rapport wordt betrokken bij de verdere besprekingen in het BOFv over de
financiële compensatie van medeoverheden voor de inkomstenderving en extra
kosten als gevolg van corona.
Voor de decentrale overheden heb ik uw Kamer in december 2020 laten weten
dat de bestaande afspraken met betrekking tot de reële compensatie van de extra
uitgaven en de inkomstenderving met betrekking tot corona voor de reeds in
kaart gebrachte dossiers ook in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021
gelden.1 Deze afspraken zijn in januari jl. verlengd naar het tweede kwartaal van
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2021.2 Voor de periode na het tweede kwartaal 2021 blijf ik tijdig in gesprek met
de medeoverheden met betrekking tot de reële compensatie.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,

drs. K.H. Ollongren
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