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In deze rapportage wordt de voortgang van de Iv3-pilot besproken die begin 2019 van start is 
gegaan. Na de drukbezochte informatiebijeenkomst die op 12 april heeft plaatsgevonden zijn  
inmiddels 43 overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies) bij de pilot 
betrokken.  
 
De doelstelling van de Iv3-pilot is om te verkennen hoe het uitwisselen van de Iv3-informatie in de 
toekomst verbeterd kan worden. Daartoe worden drie te verbeteren aspecten beschouwd: 
 

1. Een ander formaat: JSON in plaats van Excel.  
2. Meer detailgegevens meeleveren dan alleen de verplichte Iv3-data. Dit is vrijwillig. 

Detailgegevens helpen het CBS om de analyses beter uit te kunnen voeren en 
detailgegevens kunnen, als u instemt, gebruikt worden voor open data. 

3. De data door het CBS op laten halen in plaats van brengen. 
 
Per onderdeel benoemen we kort wat tot nu toe bereikt is. 
 
Een ander formaat: JSON in plaats van Excel 
Binnen het bestaande proces worden Excel-tabellen verstuurd met financiële gegevens. Excel is een 
beperkt formaat zonder mogelijkheden voor het toevoegen van context en het toevoegen van 
onderliggende detailinformatie. Daarnaast is het proces door het gebruik van Excel foutgevoelig 
doordat versies afwijken en nieuwe updates zorgen voor onvoorziene wijzigingen. In deze pilot 
wordt onderzocht of er een beter formaat kan worden gebruikt dat deze tekortkomingen niet kent. 
Na een vooronderzoek is ervoor gekozen om het formaat JSON te beproeven in de pilot. 
Op dit moment heeft het CBS van 23 deelnemers bestanden ontvangen in het JSON-formaat, en zijn 
er meerdere deelnemers die op korte termijn bestanden in gaan sturen. 
Het CBS heeft een tijdelijke tool ontwikkeld waarmee het mogelijk is om reeds bestaande Iv3-
leveringen in Excel formaat om te zetten naar JSON-bestanden. Deze tool staat op de website van de 
pilot (www.cbs.nl/iv3pilot ). Een deel van de deelnemers gebruikte deze tool voor het aanmaken van 
de JSON maar diverse deelnemers hebben ook JSON uit het eigen softwarepakket of vanuit de eigen 
bestanden aangemaakt. Dat laatste heeft de voorkeur omdat dan de stap met Excel volledig kan 
worden overgeslagen. 
Er is daarom met meerdere software leveranciers gesproken over de mogelijkheden om vanuit de 
software pakketten een export te kunnen realiseren naar het nieuwe JSON-formaat. De gesproken 
software leveranciers staan positief tegenover de export naar JSON, in plaats van de huidige Excel 
leveringen. 
Om de JSON-bestanden te kunnen controleren op plausibiliteit heeft het CBS een online validatietool 
ontwikkeld. Door deze tool te gebruiken kunnen deelnemers een JSON-bestand controleren vóór 
verzending naar het CBS. De tool heeft inmiddels een aantal verbeteriteraties ondergaan. Daarbij 
zijn suggesties van de pilot-deelnemers meegenomen. De komende periode worden verdere 
verbetermogelijkheden getoetst op uitvoerbaarheid en wenselijkheid (met het oog op het doel van 
een pilot). 
 
Meer detailgegevens meeleveren dan alleen de verplichte Iv3-data.  
Ook zal onderzocht worden op welke wijze de kwaliteit van Iv3-data verbeterd kan worden door het 
toevoegen van meer gedetailleerde financiële gegevens. De facultatief met detailgegevens verrijkte 
bestanden geven het CBS de mogelijk om op efficiënte wijze kwaliteit en vergelijkbaarheid te 
toetsen en hiermee de kwaliteit van Iv3-data te verbeteren. Ook kunnen meer detaildata, uitsluitend 
met expliciete toestemming van uw organisatie, worden gebruikt om als open data te worden 

http://www.cbs.nl/iv3pilot


gepubliceerd. Tijdens de pilot zal in het nieuw gekozen bestandsformaat JSON ruimte gemaakt 
worden voor detaildata.  
Op dit moment hebben een vijftal deelnemers uit de pilot bestanden verstuurd met meer 
detailgegevens. Daarbij hanteren deze deelnemers ieder hun eigen substructuur binnen het JSON-
formaat voor deze detailgegevens. 
De eerste inzichten wijzen erop dat mogelijkheden groot zijn, en uiteraard hoopt het CBS méér 
detaildata te ontvangen binnen het kader van de pilot. 
 
De data door het CBS op laten halen in plaats van brengen. 
Binnen het bestaande proces uploaden decentrale overheden hun Iv3-tabellen. Dit vereist een 
uploadportaal met bijbehorende administratie van wachtwoorden en een centrale lijst met 
contactgegevens. Het proces is arbeidsintensief en foutgevoelig. Het CBS heeft inmiddels ervaring 
opgedaan met het ophalen van informatie direct vanaf weblocaties van decentrale overheden. 
Vanuit de pilot is op 11 juli jl. een bericht naar alle pilot deelnemers verstuurd met een document 
waarin verschillende methodes beschreven staan om het mogelijk te maken om data op te laten 
door het CBS bij uw organisatie. Het betreffen technische beschrijvingen waarmee de IT-afdeling van 
een deelnemer nagaan of er een geschikte optie bij zit. Indien er voor andere doeleinden al ervaring 
is opgedaan met het beschikbaar stellen van data, bijvoorbeeld via de Cloud, is gevraagd dit met ons 
te delen zodat we daarmee ons inzicht kunnen vergroten en wellicht andere deelnemers kunnen 
helpen. 
Momenteel zijn twee deelnemers in staat om op deze manier bestanden op te laten halen door het 
CBS. Het is de verwachting dat het bericht van 11 juli voor meerdere deelnemers aanleiding en 
inspiratie zal geven hun data via de haal-methode aan het CBS beschikbaar te stellen. 
 
Communicatie 
Om de deelnemers aan de pilot evenals andere belangstellenden goed te informeren zijn de nodige 
stappen gezet. De website voor de pilot is ingericht en geleidelijk van steeds meer informatie 
voorzien. Zodra er meer ervaringen zijn binnengekomen met JSON, de online validatie-tool e.d. zal er 
ook een FAQ ingericht worden.  
Op 29 mei is de zogeheten koplopersgroep bijeengekomen waaraan overheden deelnemen die mee 
willen denken over de inrichting, de opstart en de uitvoering van de pilot. De gemeenten Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag alsmede de GR Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland 
maken deel uit van deze koplopersgroep. 
Vanuit de groep pilot-deelnemers zijn een drietal personen bereid gevonden om deel te nemen als 
klankbordgroeplid aan de stuurgroep van de pilot. Het doel hiervan is het verkrijgen van voldoende 
input vanuit de deelnemers om de pilot optimaal in te kunnen richten en het verkrijgen van signalen 
over zaken die spelen rondom de pilot aan de kant van de deelnemers. De klankborgroepleden zijn 
afkomstig van de gemeente Utrecht, de gemeente Zwolle en de gemeente Amsterdam. 
 


