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In deze nieuwsbrief
Met de begroting 2018 dient binnenkort voor het eerst
Iv3-informatie gerapporteerd te worden over het
verslagjaar 2018. Het CBS heeft in het opvraagbestand
2018 een nieuw tabblad opgenomen. De uiterste
aanleverdatum van Iv3-gegevens over het 4e kwartaal
wordt 1 februari van het daaropvolgend jaar. Het
CBS stelt sinds 2015 onbewerkte Iv3-infomatie
beschikbaar als open data en bemerkt een groeiende
belangstelling en gebruik van deze ‘Iv3 open data’.
Het CBS publiceert elk kwartaal de kwartaalmonitor
overheidsfinanciën. In deze monitor wordt ook vaak
informatie opgenomen over provincies, gemeenten
en gr’s. Verder zijn een aantal praktische voorbeelden
van hoe zaken in Iv3-rapportages verantwoord zouden
moeten worden opgenomen. De jaarrekeningdata
2016 van provincies voor balans en baten en lasten zijn
onlangs door het CBS gepubliceerd. Klik om een kijkje
te nemen in de tabellen.

Verslagjaar 2018
Het CBS heeft in het Iv3-opvraagbestand 2018 voor gemeenten
een nieuw tabblad opgenomen, te weten het tabblad ‘10.
Aandachtspunten’. Het CBS maakt bij de analyse van de Iv3-data
onder andere gebruik van toetsen. In dit nieuwe tabblad is een
selectie van deze toetsen opgenomen. Dit is een hulpmiddel
voor gemeenten om de Iv3-informatie van hun gemeente te
beoordelen. Indien uit een van de toetsen een ‘aandachtspunt’
voortvloeit, wordt dat zichtbaar. Gemeenten kunnen de aan
dachtspunten voorzien van een toelichting. Gemeenten kunnen
met behulp van het nieuwe tabblad de kwaliteit van hun
Iv3 informatie, die via Iv3 Open data ook beschikbaar wordt
gemaakt, mogelijk vergroten. De selectie van toetsen in het
nieuwe tabblad kan naar bevind van zaken in de toekomst

gewijzigd worden. De toetsen maken geen deel uit van de
acceptatietoetsen die in tabblad ‘9.Eindoordeel’ zijn opgenomen.
Een ander doel van dit tabblad is dat het CBS de analyse van
het CBS transparanter wil maken en het aantal vragen van het
CBS aan gemeenten in de analysefase wil verminderen. Het is
tevens een instrument in het bereiken van betere onderlinge
vergelijkbaarheid van aangeleverde data van gemeenten. Het
nieuwe tabblad speelt voor het eerst een rol bij de uitvraag
van de begroting 2018 waarvoor de informatie vóór
15 november 2017 aangeleverd dient te worden.

Aanlevering Iv3-informatie
4e kwartaal
Voor het vierde kwartaal 2017 staat in de Circulaire Informatie
voor derden (Iv3) van het ministerie van BZK nog de aanlever
datum van 15 februari 2018 genoemd. Deze wordt echter
vervroegd naar 1 februari 2018.
De reden hiervoor is allereerst de beoogde aansluiting met wat
hierover is vastgelegd in het BBV. Tevens past de aanpassing in
het streven om een versnelling aan te brengen in het verzamelen
en publiceren van de IV3 gegevens. Vanwege de overgang zal
het ministerie van BZK het maatregelenbeleid voor het vierde
kwartaal pas effectueren vanaf 15 februari 2018. In 2019 wordt
het maatregelenbeleid toegepast vanaf 1 februari 2019.

Iv3 open data
Sinds 2015 stelt het CBS de onbewerkte gegevens uit de Iv3aanleveringen van provincies, gemeenten en gr’s als open
data beschikbaar. Het betreft de gegevens van begrotingen en
kwartaal- en jaarrekeningen, zoals die aan CBS zijn geleverd
vanaf verslagjaar 2010. Gegevens van toekomstige leveringen
worden op de geëigende momenten beschikbaar gesteld. Met
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het beschikbaar stellen van Iv3-gegevens via open data sluit
CBS aan bij initiatieven uit het actieplan Open overheid. Het
CBS bemerkt een groeiende belangstelling en gebruik van de
Iv3-gegevens onder de open data. Daarmee lijkt het
beschikbaar stellen van deze data in een duidelijke
maatschappelijke behoefte te voorzien.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld het tijdstip waarop
nieuwe gegevens worden beschikbaar gesteld of om data te
downloaden kunt u een kijkje nemen op de site van Iv3 open
data. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/iv3

Kwartaalmonitor
overheidsfinanciën
Het CBS stelt sinds eind 2015 elk kwartaal de kwartaalmonitor
overheidsfinanciën samen. Met deze monitor beoogt het CBS
informatie over overheidsfinanciën beter over het voetlicht te
brengen. Deze 4 pagina’s tellende monitor kent 1 pagina met
informatie over provincies, gemeenten, gr’s of waterschappen.
De kwartaalmonitor overheidsfinanciën over het derde
kwartaal 2017 zal eind december 2017 verschijnen. Reacties
zijn welkom. U kunt deze richten aan het kredo e-mailadres.
De kwartaalmonitoren overheidsfinanciën evenals andere
publicatie op het gebeid van overheid en politiek kunt u met
behulp van onderstaande link vinden.
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/overheid-en-politiek

Boeking bijdragen Stichting
afvalfonds/Nedvang
Bijdragen van de Stichting afvalfonds/Nedvang aan gemeenten
voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal etc. en de uit
voering van campagnes ter voorkoming van zwerfvuil vallen in
Iv3-rapportages niet onder de afvalstoffenheffing (categorie
B3.7 Leges en andere rechten), maar onder categorie 4.3.8
Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen.

Boekingswijze afkoop
grafrechten
Door gemeenten ontvangen afkoopsommen voor het
onderhoud van graven dienen in een voorziening te worden
gestort. De dotatie aan de voorziening loopt niet via de
exploitatie, maar gebeurt rechtstreeks op de balans. Hieronder
zijn de boekingen in een voorbeeld uitgewerkt. Uitgangspunt is
dat in jaar t grafrechten worden ontvangen ter waarde van
€1 050, waarvan €50 voor jaar t en €1 000 als afkoopsom die
vrijvalt in de komende 20 jaar.
In jaar t wordt geboekt:
Debiteuren cat. 6.1
= 1 050
Aan P12 voorziening cat. 4.4.8.
= 1 000
Aan exploitatie (taakveld 7.5) cat. 3.7 =
50
Bij vrijval van de boeking in jaar t+x:

P12 voorziening cat. 7.2
=
Aan exploitatie (taakveld 7.5) cat. 7.2 =

50
50

Categoriegebruik binnen het
sociaal domein
Jeugdreclasseringsinstellingen worden gerekend tot de
overheid en betalingen aan deze instellingen moeten daarom
worden geboekt op categorie 4.3.6 Inkomens overdrachten aan
overige overheden. Voor de overige instellingen die werkzaam
zijn op het gebied van de Jeugdwet en WMO geldt het
volgende. Vaak zijn deze betalingen lastig te categoriseren: is
het een betaling voor ‘goederen en diensten’ of voor het in
bedrijf houden van de instelling en is het een marktproducent
of niet? Meer dan de helft van de gemeenten sluit echter
contracten af met leveranciers/uitvoerders binnen het sociaal
domein in een traject van ‘bestuurlijk aanbesteden’. In dat geval
is er volgens de criteria van het CBS/Eurostat sprake van een
marktproducent. Binnen de lasten in het sociaal domein met
betrekking tot de Jeugdwet en WMO worden alle betalingen
aan instellingen die individuele zorg/ondersteuning verlenen in
principe gerekend tot 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura, met
uitzondering van de eenheden die door het CBS zijn
gekarakteriseerd als overheid zoals de jeugdreclassering. Is van
de bijdrage, ook achteraf, niet te herleiden wie er nut van heeft,
is er meer sprake van een algemene exploitatiebijdrage voor
een collectieve voorziening, die onder categorie 4.2/4.3.x valt.

Na 17 jaar weer meer inkomsten
dan uitgaven gemeenten
Voor het eerst sinds 1999 geven gemeenten minder uit dan
ze ontvangen. Gemeenten haalden in 2016 gezamenlijk
een positief saldo van inkomsten en uitgaven (EMU-saldo)
van 0,2 miljard euro. Gemeenten hadden voor 53,8 miljard
euro inkomsten, terwijl ze 53,6 miljard euro uitgaven. Dat
meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De inkomsten
stegen in 2016, terwijl de uitgaven ongeveer gelijk bleven.
NB: deze cijfers zijn gebaseerd op de inkomsten en
uitgaven volgens de nationale rekeningen en wijken
daarmee af van de uitkomsten volgens het baten/
lastenstelsel en daarmee Iv3-rapportages. Neem een kijkje
in de tabel of lees verder.
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