
 

 

Pilot toekomstbestendige uitwisseling 

financiële data gemeenten en 

provincies 
CBS en Open State Foundation zijn gestart met een pilot om financiële gegevens van 

decentrale overheden op een nieuwe manier uit te wisselen. Momenteel sturen deze 

overheden Excel-tabellen, de zogenaamde ‘Informatie voor Derden’ (Iv3), met hun 

kwartaalrealisaties, begrotingen en jaarrealisaties naar het CBS. De pilot onderzoekt een 

nieuw bestandsformaat, de optie tot het toevoegen van gedetailleerde financiële informatie 

en de mogelijkheid om de informatie automatisch op te kunnen halen bij de overheden. 

 

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen delen hun 

financiële gegevens sinds tientallen jaren volgens vastgestelde codering met het CBS. 

Hiermee wordt inzichtelijk hoe de financiële positie van overheden zich ontwikkelt en zijn 

inkomsten en uitgaven tussen overheden vergelijkbaar. Sinds 2015 is deze informatie ook 

beschikbaar gesteld als open data, met als hergebruikers onder andere 

WaarStaatJeGemeente.nl, financiengemeenten.nl en OpenSpending.nl. Onder andere 

raadsleden, journalisten & onderderzoekers maken veelvuldig gebruik van deze waardevolle 

informatiebron. 

 

Pilot voor toekomstbestendige uitwisseling 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn CBS en 

Open State Foundation nu gestart met een pilot. De VNG en IPO zijn betrokken namens de 

decentrale overheden. De doelstelling is om te verkennen hoe het uitwisselen van deze Iv3-

informatie in de toekomst mogelijk verbeterd kan worden op drie terreinen. 

 

● De verzamelmethode: Het CBS onderzoekt de mogelijkheid om de data op te 

‘halen’ bij de medeoverheden in plaats van het huidige ‘aanleveren’ door overheden. 

Dit beperkt de administratieve lasten voor alle betrokken partijen. 

● Het bestandsformaat: Het CBS onderzoekt de mogelijkheden die het JSON-

bestandsformaat biedt en opzichte van Excel. Uitgangspunt is dat het formaat 

bijdraagt aan een toename van de efficiëntie door overheid en CBS. 

● 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. Indien dit succesvol werkt 

kan besloten worden om deze aanlevering van detaildata ook via het CBS (nu nog 

via de Open State foundation) te laten verlopen. Het delen van extra detailinformatie 

geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis. 

 

Overheden kunnen zich aanmelden voor de pilot 

Om te testen wat de kansen zijn die deze drie mogelijke verbeteringen bieden worden 

decentrale overheden gezocht die mee willen doen aan deze pilot. De overheden kunnen 

een of meerdere aspecten van de pilot uitproberen onder begeleiding van het CBS en de 



 

 

software leveranciers. Deze ervaringen zullen na afloop geëvalueerd worden door 

deelnemende overheden en partijen aan deze pilot. 

 

Heeft uw overheid interesse in deelname aan deze pilot? Op 12 april zal te Utrecht een kick-

off bijeenkomst georganiseerd worden. U kunt zich daarvoor aanmelden door een bericht te 

sturen naar pilot.iv3@cbs.nl. Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van het 

CBS over deze pagina, waar u ook de brief kunt vinden waarin overheden uitgenodigd 

worden om mee te doen aan de pilot. 

 

Meer informatie CBS website Pilot iv3  
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