
Vóór 15 juli 2018 dient de Iv3-jaarrekening 2017 te 
zijn gerapporteerd. Op verzoek van het ministerie 
van BZK heeft het CBS een tabblad ‘Financiële 
kengetallen’ in het Iv3-opvraagmodel 2017 voor 
gemeenten opgenomen. Op initiatief van onder 
andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap verricht het CBS een aanvullend 
onderzoek naar een verdere detaillering van de 
lasten op het gebied van cultuur over het jaar 2017.  
Het Iv3-opvraagmodel 2019 staat bij het verschijnen 
van deze nieuwsbrief op de CBS-website. In dit 
model is de nieuwe balanspost ‘Overige leningen 
met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer’ (P140) opgenomen.  
StatLine, de elektronische databank van het CBS, is 
geheel vernieuwd. Buiten de ‘Kredo nieuwsbrief’ 
publiceert het CBS ook een ‘Nieuwsbrief voor 
gemeenten’. Lokale overheden verwachten in 
2018 gezamenlijk 14,2 miljard euro te heffen. Zij 
verwachten bovendien in 2018 te moeten interen 
op hun vermogen. Provincies begroten in 2018 1,6 
miljard aan motorrijtuigenbelasting te innen. Ten 
slotte heeft Flevoland in 2017 van alle provincies de 
hoogste economische groei ervaren.

Jaarrekening 2017
Voor wat de jaarrekening betreft, is 2017 het eerste verslag
jaar dat wordt uitgevraagd op basis van de nieuwe verslag
leggingsvoorschriften en de gewijzigde inrichting van de 
informatieverstrekking naar taakvelden en categorieën. Met 
de begrotingen 2017 en 2018 en de kwartalen vanaf het 
eerste kwartaal 2017 is met het nieuwe model al ervaring 
opgedaan. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken heeft het CBS in het Iv3opvraagmodel voor gemeenten 
het tabblad ‘10.Financiële kengetallen’ opgenomen. In dit 
tabblad kunt u de financiële kengetallen ‘Netto schuldquote’,
‘Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’, 
‘Solvabiliteitsratio’, Structurele exploitatieruimte’, ‘Grond
exploitatie’ en ‘Belastingcapaciteit’ overnemen uit uw 
jaarrekening voor de gevraagde jaren. De deadline voor de 
levering van het Iv3opvraagmodel is voor gemeenten, 
provincies en gemeenschappelijke rekeningen 14 juli 2018.

Onderzoek detaillering 
cultuurlasten 2017
Op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten
schap (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Boekmanstichting voert 
het CBS aanvullend onderzoek uit naar de lasten op het gebied 
van cultuur in de jaarrekening van 2017. In dit onderzoek wordt 
een detaillering gevraagd van de lasten op het gebied van 
cultuur zoals deze zijn opgenomen in de reguliere Iv3opvraag 
van de jaarrekening 2017. Het ministerie hoopt de uitkomsten 
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Overheden innen ruim  
5,7 miljard euro aan wegen
belasting in 2018
De motorrijtuigenbelasting bestaat uit het rijksdeel en het 
deel dat voor provincies is bestemd. Het rijksdeel stijgt met 
3,4 procent naar ruim 4,1 miljard euro; de provincies 
incasseren ongeveer 1,6 miljard euro, 2,4 procent meer 
dan in 2017. De mrb levert het Rijk en de provincies meer 
op doordat er meer voertuigen op de Nederlandse wegen 
rijden. U kunt het volledige bericht hier vinden.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/overheden-innen-ruim-5-7-mld-aan-wegenbelasting-in-2018
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van het onderzoek te gebruiken bij het maken en evalueren van 
beleid op het gebied van cultuur.

StatLine is geheel vernieuwd
StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in 
StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie 
is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden. StatLine 
is volledig gemoderniseerd met een nieuw uiterlijk, meer 
overzicht en gebruikersgemak voor het vinden en projecteren 
van data en meer grafische mogelijkheden. Zo is het mogelijk 
om van een tabel een grafiek te maken die eenvoudig 
geëxporteerd kan worden. Zoeken is mogelijk op een getoond 
thema maar ook op een specifieke zoekterm. StatLine is 
hiermee gebruikersvriendelijker en beter toegankelijk 
geworden. Om gebruikers tijd te geven om over te stappen 
naar het nieuwe StatLine bestaan de oude en de nieuwe 
interface nog enige tijd naast elkaar. Daarna wordt de oude 
interface uitgeschakeld. Links naar de oude interface zullen 
vanaf dat moment doorverwijzen naar de nieuwe interface. 
Meer informatie kunt u hier vinden.

Opvraagmodel 2019
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het Iv3opvraag
model 2019 op de CBSwebsite beschikbaar. De wijzigingen ten 
opzichte van het opvraagmodel 2018 zijn beperkt. Nieuw in het 
model is de balanspost ‘Overige leningen met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer’ (P140). Bij koninklijk besluit 469 
van 22 november 2017 is besloten dat gemeenten en provincies 
met ingang van het verslagjaar 2017 deze nieuwe balanspost in 
hun jaarrekening moeten opnemen. Omdat op voornoemde 
datum de Iv3modellen voor de jaren 2017 en 2018 al waren 
ingeregeld, is de nieuwe balanspost eerst voor het verslagjaar 
2019 in het Iv3opvraag model meegenomen. In het tabblad ‘3.

Toelichting’ van het opvraagmodel gaat het CBS nader in op wat 
er wel en niet onder de nieuwe balanspost opgenomen zou 
moeten worden. Ook in het opvraagmodelmodel 2019 voor 
gemeenten heeft het CBS op verzoek van het ministerie van BZK 
een tabblad ‘Financiële kengetallen’ opgenomen. Afhankelijk 
van de periode die u in het tabblad ‘4.Informatie’ invult, 
worden in het tabblad ‘11.Financiële kengetallen’ de 
kolommen aangegeven die ingevuld dienen te worden. Verder 
heeft het CBS op basis van voortschrijdende inzicht de verdeling 
in witte en grijze cellen van de verdelingsmatrices van lasten en 
baten aangepast.

Nieuwsbrief voor gemeenten 
Behalve de ‘Kredo nieuwsbrief’ waarin met name informatie is 
opgenomen over Iv3 en aanverwante zaken, stelt het CBS ook 
de ‘Nieuwsbrief voor gemeenten’ samen. In deze nieuwsbrief 
kunt u een schat aan nietfinanciële en ook financiële 
informatie vinden, zoals onder andere informatie op buurt en 
wijkniveau. U kunt de laatste exemplaren  van de ‘Nieuwsbrief 
voor gemeenten’ hier vinden. Meer nietKredo gerelateerde 
informatie staat hier op de CBSwebsite.

Colofon
De KREDOnieuwsbrief is een uitgave van bureau KREDO 
van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de 
financiële verslaglegging volgens de Iv3regeling.

Tel.: 070 337 47 08
Email: kredo@cbs.nl 
Internet: www.cbs.nl/kredo

Lokale overheden heffen  
14,2 miljard euro in 2018 

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben voor 
2018 voor 64,2 miljard euro aan zowel baten als lasten 
begroot. Daarbij zijn de onttrekkingen en toevoegingen 
aan reserves gesaldeerd. Aan baten verwachten de lokale 
overheden onder meer 14,2 miljard euro aan heffingen te 
innen bij huishoudens en bedrijven. Gemeenten heffen  
9,7 miljard euro, waterschappen 2,8 miljard euro en 
provincies 1,6 miljard euro.
De drie genoemde lokale overheden verwachten in 2018 
per saldo 2,1 miljard aan hun reserves te onttrekken en 
teren daarmee in op hun vermogen. Gemeenten onttrekken 
per saldo 1,5 miljard euro aan hun reserves, provincies per 
saldo 0,6 miljard en waterschappen per saldo 0,1 miljard.
U kunt het volledige bericht hier vinden.

Sterkste economische groei in 
regio Eindhoven en Almere 

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent 
een stuk harder dan in de voorgaande jaren. Deze groei 
was in vrijwel alle regio’s zichtbaar, alleen in Groningen 
zorgde de afname van de aardgaswinning voor 
economische krimp. Ook de economie van Friesland en 
Drenthe werd geremd door de aardgaswinning. De 
economieën van ZuidoostNoordBrabant en Almere 
groeiden met 4,9 procent het sterkst. Flevoland had met 
een groei van 4,2 procent de sterkste economische groei 
van alle provincies. Gevolgd door NoordBrabant en Noord
Holland die een economische groei van 3,7 procent 
hadden. De economie van de provincie Groningen kromp 
door de aardgaswinning met 0,6 procent; zonder de 
aardgaswinning kende deze provincie een groei van  
2,5 procent. U kunt het volledige bericht hier vinden.
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https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/statline/meer-over-het-nieuwe-statline
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/nieuwsbrief-gemeenten/nieuwsbrief-voor-gemeenten-mei-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/informatie-voor-gemeenten
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http://www.cbs.nl/kredo
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/13/lokale-overheden-heffen-14-2-miljard-euro-in-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/sterkste-economische-groei-in-regio-eindhoven-en-almere

