
 

 

Pilot ‘Vernieuwde iv3 methodiek’ 
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt de iv3-informatie van uw organisatie, beoordeelt deze 

en stelt deze informatie via diverse kanalen beschikbaar aan derden. In opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start het CBS een pilot om te onderzoeken hoe deze 

gegevensverzameling anders en beter ingericht kan worden. Hierbij zal o.a. aandacht zijn voor het gebruiken 

van een ander bestandsformat en de mogelijkheid om detaildata toe te voegen aan de iv3-levering. In deze 

brief kunt u lezen over de achtergronden, de beweegredenen en de inhoud van de pilot. Uitgangspunt is, dat 

alle betrokken partners in de keten van de iv3 voordeel hebben bij de werkwijze. Bij deze pilot zijn daarom 

diverse partijen betrokken, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Open State Foundation 

en de software leveranciers . Uiteraard staat u als leverancier van iv3-data centraal in de pilot. Wij willen uw 

organisatie vragen om deel te nemen aan deze pilot. 

Waarom een pilot? 

Dankzij de iv3-leveringen is er in Nederland groot inzicht in de financiële gegevens van lokale overheden, 

welke bijvoorbeeld gebruikt worden door de lokale overheden zelf, journalisten, het CBS en andere 

geïnteresseerden. 

Deze gegevensverzameling loopt al enkele jaren via Excel-spreadsheets, welke door uw organisatie via een 

portal worden verzonden naar het CBS. Vanwege de toenemende maatschappelijke behoefte aan meer 

transparantie, en het streven om overheidsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten, is het tijd om te 

onderzoeken hoe de iv3-levering verbeterd kan worden. Aan de huidige werkwijze met Excel-sheets, kleeft 

namelijk het nadeel, dat verwerking minder efficiënt is en dat het werken met spreadsheets foutgevoelig kan 

zijn. Daarnaast geldt dat er veel administratieve handelingen nodig zijn om de gegevens veilig naar het CBS te 

zenden. Tot slot is er een groeiende maatschappelijke behoefte aan meer transparantie van 

overheidsbestedingen. De mogelijkheid om vrijwillig aanvullende detailinformatie aan te leveren (een niveau 

‘onder’ de iv3-taakvelden) zou aansluiten bij deze behoefte. Binnen de huidige werkwijze met Excel is het 

aanleveren van deze (optionele) detailinformatie niet op een efficiënte wijze mogelijk. 

Deze pilot beoogt aan te tonen wat de voordelen zijn van een vernieuwde manier van werken m.b.t. de iv3-

rapportages. 

Uit welke onderdelen bestaat de pilot? 

BZK, VNG en CBS hebben vooronderzoek verricht naar alternatieven om de iv3-informatie te verzamelen 

waarmee bovenstaande verbeteringen en wensen kunnen worden ondervangen. Hierbij is een beloftevol 

alternatief komen bovendrijven. Deze nieuwe methode voor het verzamelen van de iv3-informatie van bestaat 

uit drie onderdelen, waarbij het mogelijk is om aan één of meerdere onderdelen deel te nemen: 

1. De verzamelmethode: Het CBS onderzoekt de mogelijkheid om de data op te ‘halen’ bij de 

medeoverheden in plaats van het huidige ‘aanleveren’ door gemeenten, gemeenschappelijke 

regelingen en provincies. Dit beperkt de administratieve lasten voor alle betrokken partijen. 

2. Het formaat: Als een wereldwijde standaard van data-overdracht is het zogenaamde JSON-formaat 

een alternatief voor Excel. Het CBS onderzoekt de mogelijkheden die dit formaat biedt. Uitgangspunt 

is dat het JSON-formaat bijdraagt aan een toename van de efficiëntie, zowel bij de levering van de 

informatie, als bij de ontvangst en de verwerking van de informatie. 



 

 

3. Meer detail: Door verdere uitsplitsing van de huidige data en deze te voorzien van extra informatie, 

kan een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd en tegelijk worden voldaan aan de behoefte aan 

meer transparantie. De extra detaillering zal volledig op vrijwillige basis plaatsvinden en op zo een 

mate van detaillering plaatsvinden dat van privacy-bezwaren geen sprake kan zijn. 

 

In de bijlage bij deze mail vindt u meer informatie over de mogelijke wijzigingen.  

Ben u nieuwsgierig geworden naar de pilot? 

Het CBS is op zoek naar gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies die bereid zijn de komende 

maanden aan deze pilot deel te nemen voor één of meer van de drie genoemde onderdelen. We willen starten 

met een informatiebijeenkomst waarbij wij aanvullende toelichting geven op de pilot en uw zullen vragen 

beantwoorden. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor de informatiebijeenkomst en op basis daarvan 

bepalen of u wilt deelnemen. Ook kunt u, indien u op basis van deze brief al enthousiast geworden bent, zich 

nu al aanmelden voor de pilot. Heeft u vragen over deze brief, of wil u zich aanmelden voor de pilot en/of de 

informatiebijeenkomst, dan kan dat via pilot.iv3@cbs.nl of via 070-337 4542. De sluitingsdatum voor de 

aanmelding voor de informatiebijeenkomst is 22 maart 2019 . 

De beoogde datum voor de informatiebijeenkomst is 12 april 2019. 

Met vriendelijke groet, 
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