
De indeling van het Iv3-model 2017 is voor 
gemeenten en provincies drastisch veranderd ten 
opzichte van het model 2016. Daarnaast zijn de 
regels aangepast over de te verstrekken informatie. 
In deze nieuwsbrief gaan we in op deze wijzigingen 
aan de hand van de volgende onderwerpen:

 – Taakvelden vervangen functies
 – Herrubricering categorieën
 – Categorie- en balansinformatie verplicht bij 

begrotingen
 – Heffingen hebben geen eigen taakveld
 – Overhead centraal begroot en verantwoord
 – Kostenplaatsen geschrapt
 – Wijzigingen balansposten
 – Acceptatietoetsen

In een apart document vindt u een uitgebreide  
toelichting op deze onderwerpen. 
Gemeenschappelijke regeling houden voor 2017 het 
oude Iv3-model.

Taakvelden vervangen 
functies
De vervanging van de functies door taakvelden is een van de 
wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten van 5 maart 2016 (zie Staatsblad 
2016, 101). De indeling van de taakvelden moet bijdragen aan 
de interne sturing door de raad en provinciale staten, alsmede 
een betere vergelijkbaarheid mogelijk maken tussen 
gemeenten of provincies. 
Meer informatie over de taakvelden voor gemeenten is te vinden 
in het Iv3-Informatievoorschrift voor gemeenten 2017. 

Voor provincies staat de informatie over de taakvelden in het Iv3-
Informatievoorschrift provincies 2017.

Herrubricering categorieën
Naast de invoering van de taakvelden is er ook bij de categorieën 
sprake van een nieuwe opzet. Bestaande categorieën zijn soms 
samengevoegd, soms verder uitgesplitst. De categorieën zijn 
verder hernummerd en vele zijn hernoemd. Om het werken met 
de nieuwe categorieën zo goed mogelijk te laten verlopen biedt 
het CBS enkele hulptabellen aan: een was-wordt-lijst met oude 
categorieën-nieuwe categorieën en een beslisboom 
economische categorieën 2017 lasten. Voor een toelichting op de 
categorieën wordt verwezen naar de eerder genoemde 
Informatievoorschriften.
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Opbrengst toeristenbelasting 
gemeenten stijgt met 
8,6 procent 
Gemeenten rekenen voor 2016 op een toename van de 
toeristenbelasting met 8,6 procent tot 188,6 miljoen euro. 
Met 46,4 miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een 
kwart daarvan. Gemiddeld halen gemeenten ongeveer 
2 procent van hun heffingsinkomsten uit toeristenbelasting. 
Voor de Waddeneilanden ligt dit percentage echter 
aanmerkelijk hoger. Zo is de toeristenbelasting in Texel 
goed voor 30 procent van de totale heffingsinkomsten en 
in Vlieland voor 45 procent. 

Neem een kijkje in de tabel of lees verder.

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/kredo-overheden/gemeente-en-gemeenschappelijke-regelingen/gemeente-iv3/gemeente-iv3/toelichting-wijzigingen-iv3-matrices-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/02/22/iv3-informatievoorschrift-2017-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2015/11/06/concept-iv3-informatievoorschrift-provincies-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2015/11/06/concept-iv3-informatievoorschrift-provincies-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/06/01/was-2016-wordt-2017-tabel-betreffende-economische-categorieen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/06/01/was-2016-wordt-2017-tabel-betreffende-economische-categorieen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/06/01/beslisboom-economische-categorieen-lasten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/06/01/beslisboom-economische-categorieen-lasten
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82987ned&D1=0-12,21-33&D2=20,397,430&D3=l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/08/opbrengst-toeristenbelasting-gemeenten-stijgt-met-8-6-procent
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Categorie-informatie en 
balansmutaties verplicht bij 
aanlevering begroting

Vanaf begrotingsjaar 2017 moeten bij de begrotingsaanlevering 
de geraamde lasten en baten per taakveld worden verbijzonderd 
naar de economische categorieën en moeten tevens de geprog-
nosticeerde balansmutaties worden verantwoord, eveneens 
verbijzonderd naar de economische categorieën. Hierbij is cate-
gorie 0.0 komen te vervallen met als onderbouwing dat vanuit 
de begrotingsmatrix het EMU-saldo moet kunnen worden afgeleid

Heffingen hebben geen eigen 
taakveld
Het grootste deel van de heffingen heeft geen eigen taakveld, 
zoals wel het geval was bij de functionele indeling van de Iv3 in 
2016 en voorgaande jaren Het is dus van groot belang dat de 
heffingen op de juiste combinatie van taakveld en categorie 
worden verantwoord. Ter ondersteuning is er voor gemeenten de 
tabel Taakveld- en categoriegebruik heffingen.

Overhead wordt centraal 
begroot en verantwoord
Om de raad en provinciale staten meer inzicht te geven in de 
totale kosten van overhead wordt in (de wijzigingen van) het 
BBV voorgeschreven dat vanaf 2017 de baten en lasten van 
overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s 
worden geregistreerd, maar in een apart overzicht in het 
programmaplan. Voor de uitvoeringsinformatie (en de Iv3) 
betekent dit dat de overhead niet meer moet worden toe-
gerekend aan de taakvelden, maar op taakveld 0.4 Overhead 
wordt geboekt.
Meer informatie vindt u in de toelichting van het Wijzigingsbesluit 
en in de notitie Overhead van de Commissie BBV. Beide 
documenten zijn hier beschikbaar.

Kostenplaatsen geschrapt
Uitgangspunt voor de definitie overhead is dat lasten en baten 
zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende 
taken. Dit betekent dat alle lasten en baten die direct verbonden 
zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de 
externe klant, in de betreffende taakvelden moeten worden 
geregistreerd. Hiermee vervalt ook het bestaan van de kosten-
plaatsen. Een uitzondering vormt het toerekenen van de rente die 
via taakveld 0.5 Treasury wordt toegerekend aan de taakvelden. 
Een nadere toelichting van de Commissie BBV vindt u hier.

Balansposten: 2 vervallen, 
1 nieuw
Strategische gronden (A121b) en Niet in exploitatie bouw-
gronden (A211) zijn vervallen. Renteswaps en derivaten (P139) is 
nieuw. Gronden en terreinen is hernummerd (A121a in A121).

Acceptatietoetsen
Ook in het nieuwe Iv3 model zullen toetsen worden opgenomen 
die onderdeel uitmaken van het maatregelenbeleid. In het oude 
model heetten deze toetsen nog plausibiliteitstoetsen. 
Plausibiliteit houdt echter verband met een mate van waarschijn-
lijkheid en dat is bij deze toetsten niet van toepassing. In het 
nieuwe model wordt daarom gesproken van acceptatie toetsen.
Om te voldoen aan de voorwaarden van het maat regelenbeleid 
geldt dat het (eind)oordeel van deze acceptatie toetsen 
voldoende moet zijn. De acceptatietoetsen zullen qua inhoud 
grotendeels lijken op de oude toetsen. Nieuw is dat de toetsen, 
voor zover relevant, ook gaan gelden voor de begrotingen.

Het opvraagmodel 2017 zal vóór 1 juli 2016 op de Kredo-site 
worden geplaatst.

Provincies begroten 6,1 miljard 
euro aan uitgaven in 2016
Het grootste gedeelte van de ruim 6 miljard euro aan 
verwachte uitgaven in 2016 dekken provincies met de 
uitkering uit het provinciefonds (2,2 miljard euro) en de 
opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting (1,5 miljard 
euro). 
Verder hebben provincies ongeveer een kwart aan overige 
baten. Dit zijn onder meer inkomsten uit dienstverlening, 
rente- en dividendinkomsten en ontvangen subsidies. Per 
saldo teren de provincies in 2016 bijna 1 miljard euro in op 
hun eigen vermogen (lees verder).

Colofon
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/06/01/taakveld-en-categoriegebruik-bij-heffingen-gemeenten
http://www.commissiebbv.nl/thema/vernieuwing-bbv/
http://www.commissiebbv.nl/thema/vernieuwing-bbv/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/08/provincies-begroten-0-9-miljard-euro-minder-uitgaven-dan-3-jaar-geleden
mailto:kredo%40cbs.nl?subject=
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