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Dankwoord 

Veel overheden zijn bereid geweest om op vrijwillige basis deel te nemen aan de Iv3-pilot. 

Dankzij de aanzienlijke inspanningen zijn er op alle onderdelen van de pilot nuttige 

ervaringen en bevindingen opgedaan die in dit rapport zijn opgenomen. De resultaten van 

de pilot leveren daarmee waardevolle aanbevelingen op voor een vervolg. Bepaalde 

onderdelen van de pilot vergden van de deelnemers de nodige bestudering, interne 

afstemming en het overkomen van technische hindernissen. Wij zijn de deelnemende 

overheden zeer erkentelijk voor het leveren van deze inspanningen. 
 
 
Stuurgroep Pilot-Iv3  
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1. Inleiding 

Door Gemeenten en Provincies worden op grond van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) financiële gegevens aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan 

het CBS gerapporteerd.1 De Gemeenschappelijke Regelingen rapporteren deze informatie 

ook. Rapportage van deze zogenoemde Informatie voor Derden (Iv3) geschiedt middels het 

Excel-formaat. De rapporterende overheden uploaden de Excel-bestanden met de Iv3-

informatie naar het CBS. 

 

Het aanleveren van de Iv3-informatie middels Excel kent een aantal nadelen. Zo is het 

verwerken van de Excel-tabellen relatief arbeidsintensief. Ook komt het regelmatig voor 

dat Excel-versies afwijken en dat resulteert in verwerkingsmoeilijkheden. Daarnaast 

resulteren gemiste updates van het sjabloon regelmatig in fouten. Zowel CBS als 

rapporterende overheden zijn elk kwartaal veel tijd kwijt aan het proces en het opsporen 

en herstellen van fouten. De Excel-bestandsdefinitie is verder géén open standaard, deze 

wordt bepaald door één commerciële speler. Deze afhankelijkheid is niet ideaal. 

 

Daarnaast is sprake van er een groeiende behoefte aan onderliggende financiële 

detailinformatie die het werken met Excel in de Iv3-keten eveneens minder opportuun 

maakt. Open State Foundation werkt sinds 2015 aan het ontsluiten van meer 

gedetailleerde financiële rapportages van decentrale overheden, uitsluitend op 

facultatieve grondslag. Uit onderzoek bij journalisten, raadsleden en ambtenaren bleek 

behoefte aan meer verdieping en context.2 Inmiddels doen 15 gemeenten en provincies3 

vrijwillig mee aan Open Spending Detaildata. Deze stroom ongestructureerde gegevens 

van gemeenten naar Open State Foundation loopt momenteel (net als de Iv3-stroom 

richting CBS) via Excel bestanden hetgeen ook hier leidt tot een inefficiënt, tijdrovend en 

foutgevoelig proces. Dat vraagt dus om ander bestandsformaat dan Excel, dat weinig 

efficiënte mogelijkheden biedt voor het toevoegen van ongestructureerde 

detailinformatie. Verder zou het veel efficiënter zijn deze detailgegevens op te nemen in 

een vernieuwde Iv3-stroom, de separate uitvraag door Open State Foundation bij op Open 

Spending Detaildata aangesloten gemeenten zou dan kunnen vervallen. 

 

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft het CBS en Open State Foundation daarom 

een pilot4 laten uitvoeren met:  

– het facultatief rapporteren van detailinformatie, dat wil zeggen verdere uitsplitsing 

van de verplichte Iv3-informatie, geïntegreerd in de Iv3-levering en 

– een alternatief bestandsformaat voor Iv3, te weten het JSON-formaat. 

 

 

 
1 BBV-artikel 71 lid 1 regelt dit voor Provincies en Gemeenten. 
2 Bekijk het onderzoek van de Vrije Universiteit en de Academie van de Stad hier: 

https://blog.openspending.nl/wp-content/uploads/sites/5/2013/01/Bachelorthesis-Open-Spending.pdf. 
3 Er bestaan in Nederland 355 gemeenten en 12 provincies. 
4 https://www.cbs.nl/iv3pilot. 

https://blog.openspending.nl/wp-content/uploads/sites/5/2013/01/Bachelorthesis-Open-Spending.pdf
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Naast deze 2 onderdelen bestond de pilot nog uit een derde onderdeel, te weten het 

"halen" van de informatie door het CBS bij de rapporterende overheden in plaats van het 

huidige "brengen" via uploadportals. Het "halen" principe vermindert de administratieve 

lasten aan de zijde van zowel overheden als CBS.  

 

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen konden op vrijwillige basis aan 

deze pilot deelnemen. De pilot vond plaats onder verantwoording van een stuurgroep 

waarin naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook het CBS, de Open State 

Foundation, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de VNG (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten) zitting hadden. 

 

Er zijn meerdere redenen waarom in deze pilot gekozen is voor het formaat JSON als 

alternatief voor Excel om de Iv3-gegevens, inclusief facultatieve detailgegevens, over te 

dragen. Zo is dit formaat relatief eenvoudig te implementeren door softwareleveranciers 

van gemeentelijke administratiesoftware en is het ook voor het CBS vrij eenvoudig de 

inleessoftware aan te passen op het JSON-formaat. JSON is verder een formaat dat sterk in 

opkomst is. Het gaat hier om een stabiele open standaard, waardoor de afhankelijkheid 

van één commerciële speler verdwijnt. Diverse softwarecomponenten ter ondersteuning 

van JSON zijn vrij verkrijgbaar of al ingebouwd in programmeertalen. In tegenstelling tot 

Excel kent JSON geen versies en bestaat bij gebruik van JSON geen risico op het inzenden 

van een onjuist of verouderd Excel-sjabloon. Een juiste inrichting van de keten op basis van 

het JSON-formaat borgt bovendien een bestendige en betrouwbare gegevensstroom. 

Diverse Iv3-ketenpartners hebben uitgesproken JSON als een potentieel goed werkbaar 

alternatief voor Excel te zien. De keuze voor het formaat JSON wordt verder toegelicht in 

het rapport "Alternatieven voor Excel in de Iv3-Keten".5  

 

Voor het "halen" van de data stonden tijdens de pilot verscheidene alternatieve 

protocollen ter beschikking. Rapporterende overheden die aan dit onderdeel deelnamen 

konden zelf een keuze maken uit de beschikbare protocollen.6 

 

Onderhavig rapport geeft de bevindingen weer van het CBS en van de deelnemers ten 

aanzien van de Iv3-pilot zoals die liep in 2019. De bevindingen van de deelnemers zijn 

gemeten via een eind november 2019 uitgezonden vragenlijst. 

 

In dit rapport wordt eerst ingegaan op de werving van en communicatie met de 

deelnemers voor de pilot (paragraaf 2). Vervolgens worden per onderdeel de resultaten en 

bevindingen besproken (paragrafen 3 en 4) teneinde af te sluiten met  conclusies 

(paragraaf 5) en aanbevelingen (paragraaf 6) waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan 

op de acceptatiecriteria zoals die geformuleerd waren in het plan van aanpak7, zie bijlage 2 

voor een overzicht van de acceptatiecriteria. 

 

 

 
5 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/15/alternatieven-voor-excel-in-de-iv3-keten. 
6 Rapporterende overheden die meededen aan het "halen"-onderdeel konden hun JSON-gegevens online aan het 

CBS ter beschikking stellen via de volgende ondersteunde protocollen: Amazon AWS S3 (bijvoorbeeld via de 
MinIO tool), Microsoft Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, S3 Lokaal (bijvoorbeeld via de MinIO tool), 
SFTP, HTTP/HTTPS. 

7 Zie: Plan van aanpak ’Praktijkbeproeving toekomstbestendige ontsluiting financiële gegevens decentrale 
overheden’, 14 november 2018, CBS & Open State Foundation. 
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2. Deelnemers 

 

Deelname aan de pilot stond open voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen. De gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen die Iv3-gegevens 

inzenden zijn via email benaderd. 

Op 12 april 2019 is een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden georganiseerd. Deze 

bijeenkomst werd goed bezocht, er waren rond de zestig rapporterende overheden 

aanwezig.  

Vervolgens is aan deze overheden via email de vraag voorgelegd aan welke onderdelen 

van de pilot zij deel wilden nemen. In antwoord daarop meldden 43 overheden zich aan 

voor één of meerdere onderdelen van de pilot. Zie bijlage 1 voor een lijst met de 

aangemelde overheden. Van deze aangemelde overheden namen er negenentwintig 

feitelijk deel8 aan de pilot. Deze overheden hebben voor hun deelname vaak aanzienlijke 

inspanningen moeten leveren. 

 

Aantallen overheden die aan de pilot hebben deelgenomen: 

Overheidslaag Aanmel-

dingen 

Deel-

name 

Halen JSON Detail* 

Gemeenten 33 25 16 24 4 

Gemeenschappelijke 

regelingen 

9 3 1 3  

Provincies 1 1  1  

Totaal 43 29 17 28 4 
* Het betreft hier de overheden die één of meerdere malen een detailbestand hebben ingezonden, in JSON (2 

overheden) of in een ander formaat (2 overheden) 

 

Er werd een zogeheten koplopersgroep ingesteld waaraan overheden deelnamen 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 maakten deel uit van deze koplopersgroep. Deze groep kwam 

tweemaal bijeen. 

 

Daarnaast namen uit de groep pilot-deelnemers een drietal personen als 

klankbordgroeplid deel aan de stuurgroep van de pilot. Het doel hiervan was 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 waren afkomstig van de gemeente Utrecht, de 

gemeente Zwolle en de gemeente Amsterdam. 

 

Met de deelnemende overheden stond het CBS gedurende de pilot regelmatig in contact. 

Dit contact verliep, naast de bijeenkomsten met de koplopersgroep, vooral via email. Het 

CBS ontving in zijn geheel 147 e-mails, die uiteraard ook werden beantwoord. De vragen 

bestreken de diverse onderwerpen van de pilot, doch een relatief groot aantal mails ging 

 

 
8 Deelname betekent dat er minstens een bestand van de overheid ontvangen werd. 
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over het "halen"-aspect, een onderdeel waaraan slechts een beperkt aantal deelnemende 

overheden meedeed. Daarnaast konden de deelnemers gebruikmaken van de informatie 

die via de CBS-website werd verstrekt. 

 

Mailverkeer met pilotdeelnemers: 

Onderwerp mail  Aantal 

vragen over JSON 40 

vragen over halen 37 

vragen over details 4 

info over software 24 

diverse 42 

Totaal 1479 

 

Afsluitende enquête onder de deelnemers 

In november 2019, toen de pilot zich in de eindfase bevond, zijn alle 43 overheden die zich 

hadden aangemeld voor deelname geënquêteerd. Deze enquête had ten doel te meten 

hoe de deelnemers de pilot ervaren hebben en hoe zij bij hun deelname te werk zijn 

gegaan. Er werden 24 door overheden ingevulde enquête formulieren door het CBS 

ontvangen, die tezamen 31 overheden10  representeerden. 

3. JSON 

3.1 Indeling van het Iv3-JSON-bestand 

Voordat er JSON-bestanden ingestuurd konden worden, moest worden vastgesteld aan 

welke indeling en voorwaarden een bestand moest voldoen. Zo moest bijvoorbeeld 

vastgesteld worden welke verplichte velden in het bestand dienden voor te komen en wat 

de geoorloofde inhoud van die velden was. Het CBS heeft deze richtlijnen bepaald en deze 

gepubliceerd op CBS.NL/Iv3pilot. De richtlijnen zijn ook middels JSON-schema en middels 

definitiebestanden vastgelegd. 

Deze vastgestelde "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen" bepalen onder meer dat een adequaat JSON-

Iv3-bestand is ingedeeld drie blokken: 

1. Metadata (rapportageperiode, rapporterende overheid, rapportagestatus)  

2. Contactgegevens (contactpersoon van de rapporterende overheid) 

3. Data (de eigenlijke Iv3-gegevens), dat weer is ingedeeld in een lasten-blok, een baten-

blok, een balans-lastenblok, een balans-batenblok en een balans-standenblok. 

Binnen deze drie blokken wordt door de vastgestelde richtlijnen ook bepaald dat 

veldnamen aan bepaalde criteria dienen te voldoen. 
  

 

 
9 Mails met gegevensleveringen buiten beschouwing gelaten 
10 Sommige vragenformulieren zijn ingevuld door administraties die werken voor meerdere gemeenten.  
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Zo is in de "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen" bijvoorbeeld vastgesteld dat een gegevenselement 

uit het lasten-blok minstens de specificaties: 

– taakveld, 

– categorie en 

– bedrag 

dient te bevatten. 

Verder is bijvoorbeeld ook bepaald dat de "taakveld" enkel waarden mag bevatten die 

voorkomen in een gelimiteerde lijst met de toegestane taakveldcodes. 

 

De "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen" kunnen naar aanleiding van de bevindingen uit de pilot 

worden aangepast en verbeterd. Zo willen we bijvoorbeeld een veld toevoegen om de 

rapporterende overheid te kunnen laten aangeven dat meegeleverde detailgegevens niet 

gepubliceerd mogen worden. Ook later kunnen nog aanpassingen volgen. De frequentie 

van aanpassing van de "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen", anders dan op grond van wijzigingen in 

de Iv3-indeling, moet echter tot een minimum worden beperkt omdat dergelijke 

aanpassingen inspanning van softwareleveranciers en anderen kunnen vereisen.  Het niet 

tijdig verrichten van die inspanningen kan tot haperingen in de datastroom leiden. 

Aanpassingen in de "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen" moeten dan ook ruim voor de ingangsdatum 

worden aangekondigd. Dit geldt ook voor aanpassingen op grond van wijzigingen in de Iv3-

indeling. 

3.2 Gedurende de pilot ontvangen JSON-bestanden 

Het CBS ontving gedurende de pilot vierendertig JSON-bestanden. De ontvangen 

bestanden voldeden niet altijd aan de eisen van de"CBS-Iv3-JSON-richtlijnen". Van de 

achtentwintig overheden die bestanden instuurden voldeden uiteindelijk twintig 

overheden, waarvan drie na tweemaal inzenden en één na driemaal inzenden, aan deze 

eisen. Dit wil overigens niet zeggen dat ook aan de plausibiliteitseisen 11 werd voldaan, 

daarop is niet gecontroleerd. 

 

Mate waarin de ingezonden overheden voldeden aan de eisen naar aantal inzendingen: 

Totaal aantal keer dat 

overheid een JSON-

bestand instuurde 

Aantal 

overheden 

Wv. aantal overheden 

voldaan aan eisen* 

Wv. aantal overheden 

niet voldaan aan eisen* 

1 keer  23 16 7 

2 keer  4 3 1 

3 keer  1 1 0 

Totaal 28 20 8 

* na de laatste inzending indien meerdere malen werd ingezonden  
 

Het niet voldoen aan de eisen kwam regelmatig door een probleem met het datumveld 

van de balansstanden. Dat veld moest, volgens de vastgestelde definitie, de waarde 

"ULTIMO" of "1 JANUARI" bevatten. Vaak werd echter een, weliswaar daarmee 

 

 
11 De plausibiliteitscontroles zijn de controles die in de reguliere Iv3-keten worden toegepast om evident foute 

gegevens te voorkomen en een aantal waarden te vergelijken met vooraf vastgestelde grenswaarden. Het 
betreft in totaal negen standaardcontroles. 
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overeenkomende, volledige datum aangeleverd, bijvoorbeeld 1-1-2019. De binnen de pilot 

geïmplementeerde inleescontroles accepteren dit niet. Hiervoor zijn echter, in het vervolg, 

vrij eenvoudige oplossingen te bedenken. 

3.3 Samenstellen van de JSON-bestanden door de 
rapporterende overheden 

De rapporterende overheden konden de JSON-bestanden op een aantal manieren 

samenstellen. 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 was voor de deelnemers te vinden op de website van de pilot (www.cbs.nl/iv3pilot). 

Het merendeel van de deelnemers gebruikte deze tool voor het aanmaken van de JSON-

levering, zo is onder meer uit de enquêteresultaten gebleken. Een beperkt aantal 

deelnemers heeft ook JSON met behulp van een rapportagetool of vanuit de eigen 

bestanden aangemaakt. Dat zijn uiteraard de situaties waar we naar toe willen. Dan kan de 

stap met Excel volledig worden overgeslagen en bovendien is het dan ook mogelijk ook 

detailinformatie, rechtstreeks uit het eigen softwarepakket, in de JSON-file op te nemen. 

 

Op basis van de enquêteresultaten kan verder worden vastgesteld dat de respondenten de 

uitleg van het CBS over het samenstellen van JSON als voldoende tot goed beoordelen. 

Inhoudelijke issues die genoemd worden zijn dat in bepaalde administratieve systemen de 

splitsing over sommige balanscodes ontbreekt en dat de informatie om de lonen over 

taakvelden te verdelen niet aanwezig is. Dat vergt een toewijzingsslag achteraf, soms op 

basis van informatie uit andere systemen (bijvoorbeeld een projecturenadministratie die 

sleutels levert voor de verdeling van de lonen). 

Verder meldden de meeste respondenten geen onoverkomelijke technische obstakels te 

zien rond het maken van JSON-bestanden. Daarbij moet worden aangetekend dat de 

respondenten die géén technische problemen zagen daarbij waarschijnlijk nog uitgaan van 

de situatie waarin de tijdelijke Excel-to-JSON-tool van het CBS gebruikt wordt. Veel 

respondenten vinden het voor het structureel hanteren van JSON namelijk wel van 

wezenlijk belang dat de administratiesoftware de (technische) faciliteit tot JSON-export 

gaat bieden. 

 

Met drie grotere softwareleveranciers12 van administratiesoftware voor decentrale 

overheden zijn daarom gesprekken gevoerd teneinde een dergelijke JSON-

exportvoorziening in de pakketten op te nemen. De softwareleveranciers zijn enthousiast 

over JSON als exportmiddel. Deze softwareleveranciers hebben inmiddels een - al dan niet 

experimentele - exportfunctie naar JSON ingebouwd of zijn hier mee bezig. Ook van de 

door sommige gemeenten gehanteerde meer generieke pakketten zoals SAP en Oracle is 

bekend dat deze, weliswaar nader in te regelen, JSON-exportfaciliteiten bieden of zullen 

gaan bieden. Eén respondent op de enquête geeft aan dat hij in de toekomst, zonder de 

CBS-tool, wel problemen ziet voor deelnemers die niet zijn aangesloten bij één van de 

grote softwareleveranciers. Deze overheden moeten dan zelf ICT-technische oplossingen 

bedenken. 

 

 

 
12 Centric, Unit4 en Pink. 
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We hebben op basis van de enquêteresultaten een vrij goed beeld van de wijze waarop 

JSON-bestanden door de rapporterende overheden zijn samengesteld. Een zeer groot 

aantal overheden heeft de tijdelijke Excel-to-JSON-tool van het CBS gebruikt die door hen 

als eenvoudig en gebruikersvriendelijk werd ervaren. Een erg beperkt aantal overheden 

heeft gewerkt vanuit de eigen databases met eventueel een eigen Exceltussenstap of via 

een tussentool zoals COGNOS13. Meer dan de helft van de overheden zou erg graag 

beschikken over een administratief pakket dat direct naar JSON kan exporteren en zou 

zelfs overstappen op zo'n pakket als dat beschikbaar zou komen. 

 

Om de JSON-bestanden vóór verzending te kunnen controleren op plausibiliteit heeft het 

CBS een online validatietool ontwikkeld. Door deze tool te gebruiken konden de 

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 belangrijkste verbeteringen waren: 

– Een mogelijkheid creëren tot het doen van aanpassingen in de gegevens 

– Een mogelijkheid creëren tot opslaan van een aangepast bestand. 

De onlinetool was de enige aangeboden voorziening waarmede JSON-bestanden 

gecontroleerd konden worden. Op basis van de enquêteresultaten stellen we vast dat het 

merendeel van de deelnemers tevreden is over de werking van de controletool . Daarbij 

moet worden aangetekend dat ten behoeve van de pilot nog niet alle controles waren 

opgenomen in de tool. Wel vindt een aantal deelnemers het niet inzichtelijk wat er precies 

fout is indien de tool een foutmelding geeft. Respondenten vinden de online-controle-tool 

een belangrijk punt in de JSON-keten dat voldoende aandacht behoeft. Gebrekkig inzicht in 

de controles zou voor een aanzienlijk aantal respondenten zelfs een reden kunnen zien 

niet over te gaan op JSON wanneer hun administratief pakket directe JSON-export zou 

gaan faciliteren. 

Er is gesproken met 3 grotere softwareleveranciers en deze hebben aangegeven niet 

voornemens te zijn gelijkaardige controle-voorzieningen in hun administratieve pakketten 

op te nemen. Anderzijds vindt ongeveer een derde van de deelnemers het wél wenselijk 

dat controlevoorzieningen in de administratieve pakketten worden opgenomen, hoewel 

dit soms moeilijk realiseerbaar is in verband met het ontbreken van de 

kwartaalafsluiting14. 

4. Detailinformatie en "Halen" 

Aan de pilot onderdelen detailinformatie en "halen" namen minder overheden deel dan 

aan het onderdeel JSON. Overheden geven zelf aan dat deze onderdelen iets meer 

inspanning vergen van de en dat zij daar soms voor terugdeinzen zolang nog niet duidelijk 

is of deze onderdelen ook ná de pilot zullen worden geïmplementeerd. Dat weinig 

overheden detail hebben ingestuurd kan verder te maken hebben met enige 

 

 
13 Een "business intelligence platform", zie https://www.ibm.com/products/cognos-analytics. 
14 Indien kwartalen niet worden afgesloten dan is de administratie nog niet "sluitend" en falen bepaalde 

controles dus ook. Dit wordt buiten het pakket opgelost, nu in Excel of bij JSON via de CBS-online-controle-
tool. 
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onduidelijkheid ten aanzien van de mate van detail die het CBS verwacht. Gedurende de 

pilot is elke mate van detail bruikbaar, maar mogelijk is dit gegeven niet bij alle 

deelnemende overheden bekend. Ten slotte hebben enkele leden van de koplopersgroep 

aangegeven dat de pilot van hun zijde investeringen vergt en dat de mogelijkheden deze 

investeringen te doen niet altijd aanwezig zijn. De respons op de verzonden enquête geeft 

eveneens aan dat door een beperkt aantal deelnemers het tijdsbeslag met name op deze 

onderdelen als een knelpunt wordt gezien. 

4.1 Detailinformatie 

Vier gemeenten hebben detailinformatie ingezonden. Twee van deze vier gemeenten 

deden dat integraal binnen het JSON-bestand en twee gemeenten stuurden een 

separaat .csv-bestand naar het CBS.  

Het inzenden van .csv-detailbestanden door 2 deelnemende overheden beantwoordt 

weliswaar niet volkomen aan het doel van de pilot, doch het toont wel aan dat ook deze 

twee gemeenten in staat zijn de detailinformatie te ontsluiten en dit potentieel ook in 

JSON-format zouden kunnen doen. De in het kader van de pilot geleverde detailinformatie 

is door de analisten van het CBS zeer gemakkelijk te ontsluiten. In sommige gevallen is de 

detailinformatie zeer goed bruikbaar in de analyse. In andere gevallen is de mate van 

detail minder relevant in de analyse. Wellicht kan in de toekomst gekeken worden naar 

“best practices”. Op basis van de inhoud van de ontvangen bestanden met detailgegevens 

ziet een CBS-expert mogelijkheden voor tekstmining teneinde inconsistenties in de 

gegevens op te sporen. Op basis van gevonden inconsistenties kunnen fouten in de 

gegevens worden opgespoord en kan de kwaliteit worden verbeterd. Verder onderzoek 

met méér bestanden moet echter worden uitgevoerd om daadwerkelijk uitsluitsel te 

krijgen over de effectiviteit en efficiency van een dergelijke tekstminingbenadering.  Verder 

bleek dat softwareleveranciers enthousiast zijn over het ontsluiten van details via JSON en 

is met hen gesproken over de gewenste mate van detail. 

Open State Foundation stelde verder vast dat de JSON-bestanden met detail geldige 

bestanden waren die verder verwerkt konden worden. De gebruikte indeling ("CBS-Iv3-

JSON-richtlijnen", zie paragraaf 3.1) kan voor dat doel nog wel verder verbeterd worden. 

 

Géén van de respondenten geeft in de enquête  aan de details direct uit het eigen pakket 

te hebben kunnen exporteren en één respondent heeft de hulptool "Cognos Analytics 11" 

gebruikt. Dat het de respondenten nog niet is gelukt om direct vanuit het eigen pakket te 

exporteren is niet verwonderlijk aangezien softwareleveranciers op het moment van 

enquêteren nog gaande waren hiervoor voorzieningen te bouwen. 

De meeste overheden geven in de enquête aan geen inhoudelijke problemen te zien bij de 

samenstelling en levering van detailgegevens. Een beperkt aantal overheden noemt wel 

mogelijke strijdigheid met AVG-wetgeving. Op technisch vlak noemt men de 

afhankelijkheid van de softwareleverancier. In het algemeen wordt de tijdens de pilot 

geboden ondersteuning voor dit onderdeel als voldoende beoordeeld. Méér 

ondersteuning door CBS of eigen softwareleverancier bij detailgegevens wordt door 

diverse overheden echter wel gewenst.  
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4.2 "Halen" 

Wat betreft "Halen" hebben zeventien deelnemende overheden zich gebogen over de 

mogelijkheid dit te doen. Het aantal vragen dat via email is gesteld over halen toont aan 

dat deze pilot-deelnemers hier intensief mee bezig waren. De vele vragen tonen anderzijds 

ook dat het hier niet de meest toegankelijke materie betreft. Er is specifieke IT-technische 

kennis en kunde vereist aan de zijde van de deelnemende overheid om bestanden voor 

"halen" klaar te zetten. Daarnaast lijkt nog niet bij alle overheden sprake van duidelijk 

beleid op dit punt en zijn er soms lokale IT-infrastructurele belemmeringen. Zo bieden niet 

alle IT-afdelingen van de overheden geschikte faciliteiten voor het plaatsen van bestanden. 

Ook bestaat er soms twijfel over de veiligheid van dergelijke oplossingen. Desondanks zijn 

negen van de zeventien aan dit onderdeel deelnemende overheden erin geslaagd een 

bestand door het CBS te laten ophalen. 

 

De meeste overheden geven in de enquête aan geen (fundamentele) technische en geen 

inhoudelijke problemen te zien ten aanzien van het opzetten van een "halen"-proces. Wel 

ziet bijna de helft van de respondenten organisatorische problemen. Genoemd worden 

daarbij het interne beveiligingsbeleid, het ontbreken van beleid op dit punt, trage 

besluitvormingstrajecten en capaciteitsproblemen bij de eigen IT-afdeling. Verschillende 

respondenten geven aan dat zij er in geslaagd zijn op een bepaalde plek een bestand klaar 

te zetten maar dat het CBS dit bestand vervolgens toch niet kon ophalen. In het algemeen 

wordt de tijdens de pilot geboden ondersteuning als voldoende beoordeeld.  Desondanks 

geven respondenten aan dat meer ondersteuning bij "Halen" gewenst is. Eén respondent 

geeft aan dat pas in een laat stadium duidelijk was wat er precies werd verwacht. Drie 

respondenten geven aan géén feedback te hebben ontvangen vanuit het CBS over door 

hen klaargezette bestanden. Ook wordt door deelnemers genoemd dat het wellicht veel 

handiger zou zijn als in de online-controletool een verzendknop15 zou worden opgenomen, 

die pas ingedrukt kan worden nádat de controles zijn geslaagd. 

5. Conclusies 

De pilot is succesvol verlopen 

Er namen voldoende rapporterende overheden deel aan de JSON en "Halen" onderdelen 

van de pilot. Er werden goede JSON-bestanden ontvangen en er werden bestanden 

"gehaald". Overheden zijn zelf positief over de pilot, het gemiddeld door hen aan de pilot 

toegekende rapportcijfer is een zeven. De grotere softwareleveranciers zijn aangehaakt en 

zijn bezig met aanpassingen in hun software. De, zij het beperkt, ontvangen 

detailbestanden bieden perspectief op gestroomlijnde verwerking en 

kwaliteitsverbetering. 

 
  

 

 
15 Zo'n verzendknop zou het mogelijk maken het bestand, direct na de eventueel noodzakelijke aanpassingen 

uitgevoerd binnen de online-controletool, vanuit de online-controletool aan het CBS ter beschikking te 
stellen. 
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Stevige deelname JSON en "Halen" 

De benadering van alle potentiële deelnemers16 resulteerde in het verwachte aantal 

deelnemers aan de eerste informatiebijeenkomst17.  Dit leidde vervolgens voor de 

onderdelen JSON en "Halen" tot het verwachte aantal deelnemers18. Het aantal 

deelnemers aan het onderdeel detailinformatie bleef echter achter bij de verwachtingen 19. 

 
Veel overheden sturen goede JSON-bestanden in 

Op basis van de resultaten van de pilot kan worden vastgesteld dat het voor een 

aanzienlijk aantal deelnemende overheden technisch mogelijk is JSON bestanden op te 

stellen voor de overdracht van Iv3-informatie20. Een substantieel deel van die overheden 

slaagt er ook in JSON-bestanden op te stellen die aan de gestelde eisen voldoen21. Daarbij 

is door de overheden veelvuldig gebruik gemaakt van een tijdelijke tool die door het CBS 

beschikbaar is gesteld. Anderzijds zijn er ook overheden die daarin niet slagen, maar 

desondanks is het beeld van de overheden zelf22 over het algemeen niet dat er veel 

inhoudelijke of fundamenteel technische problemen zijn bij het samenstellen van de JSON 

bestanden. 

 

Progressie bij softwareleveranciers 

Het overgrote merendeel van de deelnemende overheden moest voor het samenstellen 

van JSON-bestanden nog terugvallen op de tijdelijke Excel-to-JSON-tool van het CBS. De 

verwachting is anderzijds dat, op basis van de progressie die drie grote 

softwareleveranciers van administratiesoftware voor decentrale overheden momenteel 

doormaken, in 2020 grote aantallen overheden direct vanuit hun softwarepakket goede 

JSON-bestanden (weliswaar op korte termijn nog zonder detail) voor het CBS kunnen 

opstellen. 

 

De online-controletool functioneert  

De online-controle-tool die het CBS heeft ingericht voor de deelnemende overheden is 

noodzakelijk voor de controle van JSON-bestanden. Ten opzichte van de huidige situatie 

waar de controles in Excel zijn ingebouwd, biedt de online-controletool voor JSON-

bestanden de waarborg dat controles niet gecorrumpeerd kunnen raken en altijd actueel 

zijn. De minimale versie die voor de pilot is ingericht voldoet in functionele zin goed. De 

suggesties van deelnemende overheden ter verbetering zijn gedurende de pilot opgepakt. 

Ook de gedurende de pilot toegevoegde mogelijkheid om aanpassingen te doen in de 

cijfers functioneert goed. De inzichtelijkheid van controlemeldingen is niet voor elke 

deelnemer voldoende gebleken.  

Het opzetten van de online-controle-tool is anderzijds een zeer kostbare zaak gebleken en 

verwacht mag dan ook worden dat het in stand houden en onderhouden van deze 

voorziening niet budgettair neutraal kan geschieden. De vervanging van Excel maakt deze 

controletool echter noodzakelijk, ook aangezien softwareleveranciers niet voornemens zijn 

zelf controlevoorzieningen in te bouwen. Vooralsnog dient daarom de aanpak via de 

online-controle-tool voortgezet te worden.  

 

 
16 Acceptatiecriterium 1.a. zie bijlage 2. 
17 Acceptatiecriterium 1.b. zie bijlage 2. 
18 Acceptatiecriteria 2.a. en 3.a. zie bijlage 2. 
19 Acceptatiecriterium 4.a. zie bijlage 2. 
20 Bedoeld is de baten, lasten, balansmutaties en balansstanden. Niet gekeken is naar additionele informatie die 

met de Iv3-Excel bestanden wordt meegezonden zoals kentallen. 
21 Acceptatiecriterium 3.b zie bijlage 2. 
22 Blijkens respons op enquête. 
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Detailinformatie biedt perspectief 

Voor detailinformatie geldt dat op dit moment nog sprake is van een beperkt aantal 

deelnemende overheden. Detailinformatie blijkt goed in het JSON-formaat te kunnen 

worden verwerkt. Ook is gebleken dat detailinformatie op het juiste detailniveau goed 

bruikbaar kan zijn bij de analyses van het CBS en dat tekstmining op deze gegevens 

mogelijk moet zijn23. Verder is duidelijk dat Open State Foundation de bestanden 

eenvoudiger kan verwerken dan de detailbestanden die ze nu ontvangen voor 

openspending.nl24. 

Bij de beperkte deelname aan het onderdeel detailinformatie speelt een rol dat grote 

softwareleveranciers de mogelijkheid van detail-export via JSON nog niet in hun 

administratiepakketten hebben ingebouwd, hoewel de voornemens daartoe wel aanwezig 

zijn. Het is noodzakelijk de pilot op dit punt voort te zetten en hier méér deelnemers bij te 

betrekken.  

 

"Halen" kan maar het kost veel tijd om in te regelen 

Vertraging trad op doordat de meeste deelnemers voor dit onderdeel een bijdrage van de 

eigen ICT-afdeling nodig hadden. Daarnaast waren de interne afspraken voor het plaatsen 

van bestanden op het web niet bij alle deelnemers volkomen uitgekristalliseerd. Vaak 

moesten intern diverse zaken worden afgestemd. Sommige deelnemers concludeerden dat 

de benodigde inspanningen té groot waren zolang "halen" nog slechts een pilot was. 

Samenvattend is het beeld dat niet alle deelnemers echt "klaar" waren voor "halen". 

Desondanks is ongeveer de helft van de aan dit onderdeel deelnemende overheden erin 

geslaagd via "halen" bestanden aan het CBS over te dragen25. 

 

De pilot was niet gericht op de juridische aspecten van de drie pilot-onderdelen, dit aspect 

viel buiten de scope van de pilot. Zo zou bijvoorbeeld de privacywetgeving de mate van 

voor analyses gewenste detaillering kunnen bemoeilijken. Juridische implicaties van het 

mogelijke "in productie" nemen van de pilot-onderdelen zijn niet in kaart gebracht. Verder 

was de pilot enkel gericht op de baten, lasten, balansmutaties en balansstanden zoals die 

nu via Excel worden verzonden. De oplossing voor de kengetallen, de jaarverslagen en de 

akkoordverklaring is niet in de pilot aan de orde geweest, ook dit viel buiten de scope. 

6. Aanbevelingen 

Maak JSON-levering per januari 2021 facultatief mogelijk 

Maak het per 1 januari 2021 voor overheden die dat willen mogelijk om Iv3-databestanden 

inclusief kengetallen enkel in JSON aan te leveren. Tijdens de pilot was het voor overheden 

die Iv3-JSON instuurden nog altijd verplicht om daarnaast tevens een Iv3-Excel in te sturen. 

Communiceer dit voornemen ook duidelijk met de overheden. Zorg dat ook JSON-details 

per 1 januari 2021 worden doorgeleverd aan OSF en worden gepubliceerd op 

openspending.nl. Om dat te bereiken is het nodig de pilot in 2020 voort te zetten. Maak 

 

 
23 Acceptatiecriterium 4.c. zie bijlage 2. 
24 Acceptatiecriterium 4.b. zie bijlage 2. 
25 Acceptatiecriterium 2.b. zie bijlage 2. 
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tevens het benodigde budget vrij om vanaf 2021 de online-controle-tool in de lucht te 

kunnen blijven houden. Stel verder ook vast wanneer de transitieperiode eindigt 

gedurende welke overheden nog kunnen kiezen uit het leveren via óf JSON óf Excel . 

 

Onderhoud nog actiever contact met de grote softwareleveranciers 

Veel deelnemers hebben de tijdelijke Excel-to-JSON-tool van het CBS gebruikt voor het 

samenstellen van JSON-bestanden. Deze tool heeft de deelnemers in staat gesteld 

bekendheid met JSON op te doen. Het CBS is echter niet voornemens deze tool verder te 

ondersteunen. Bovendien maakt deze CBS-tool het niet mogelijk details aan JSON-

bestanden toe te voegen. Softwareleveranciers zullen de JSON-exportfunctionaliteiten van 

de administratieve pakketten daarom verder moeten uitbouwen. In 2019 heeft het contact 

met softwareleveranciers op dit vlak al zijn vruchten afgeworpen. De aanbeveling is dan 

ook dit contact voort te zetten en uit te bouwen. Probeer met de grote 

softwareleveranciers een implementatiepad overeen te komen. Bevorder daarbij (of 

daarnaast) ook rechtstreeks contact tussen deelnemers en softwareleveranciers.  Werk 

gelijktijdig toe naar het op termijn uitfaseren van de tijdelijke EXCEL-to-JSON tool en 

communiceer daarover. 

 

Werk de online-controle-en-aanpas tool volledig uit 

De deelnemers zijn tevreden over de in 2019 ingerichte basis van deze tool. In 2020 

moeten alle controles worden ingebouwd en kunnen verdere gebruikerswensen worden 

geïnventariseerd en, indien opportuun, geïmplementeerd. 
 

Breng het softwarelandschap in kaart 

Er bestaat het risico dat veel rapporterende overheden die niet zijn aangesloten bij de 

grote softwareleveranciers op termijn, ná het uitfaseren van de tijdelijke Excel-to-JSON-

tool, niet meer in JSON kunnen aanleveren. Leveranciers van andere pakketten en IT-

afdelingen die de administratieve software in eigen beheer hebben ontwikkeld zullen dus 

ook van de juiste informatie voorzien moeten worden. Een eerste stap hierin is het in kaart 

brengen van het softwarelandschap. 

 

Zet de pilotonderdelen JSON en detail voort, probeer méér detailbestanden op te halen 

De directe JSON-export uit de standaard softwarepakketten die sinds eind 2019 

beschikbaar is en in 2020 verder vorm moet krijgen vereist dat hierop verder wordt 

doorgetest. Dan moet blijken of de door de softwareleveranciers gebouwde faciliteiten 

daadwerkelijk voldoen. Dit zou ook moeten leiden tot meer detailinformatie die verder kan 

worden geanalyseerd. Daarbij is het belangrijk per individuele deelnemer (of per 

softwarepakket) aan te geven welk niveau van detailinformatie gewenst wordt. Het 

ontvangen van detail is voor het CBS van belang omdat we zo betere analyses uit kunnen 

voeren, waarmee rapporterende overheden snellere en betere feedback krijgen waardoor 

in de toekomst de Iv3-leveringen van steeds betere kwaliteit zullen worden. Dit belang zou 

voor de deelnemers beter verduidelijkt kunnen worden. Je zou hierbij kunnen denken aan 

“leersessies” waarbij CBS actief terugkoppelt aan deelnemers wat het gezien heeft in de 

detailgegevens. Ook OSF zou het belang van detailgegevens in het kader van de "Open 

Overheid" nader kunnen toelichten. 
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Bezinning op het pilotonderdeel "halen"  

Halen is mogelijk gebleken maar er zijn veel opties en deelnemers hebben veel tijd nodig 

om dit onderdeel in te richten en intern te organiseren. Kijk ook naar het potentieel 

eenvoudige alternatief van een verzendknop in de online-controletool.  

 

Méér aandacht voor het begeleiden van de deelnemers, met name bij details 

Deelnemers hebben bij de details behoefte aan meer ondersteuning en duidelijkheid.  

Organiseer ten minste drie bijeenkomsten voor alle deelnemers tijdens het vervolg van de 

pilot. 

 

Besteed aandacht aan de laatste obstakels 

– Werk een oplossing uit voor de kengetallen en de akkoordverklaring 

– Onderzoek de juridische aspecten op het vlak van de Gemeentewet, de Provinciewet, 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Regeling 

vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden. Wat moet er precies 

aangepast worden om Iv3-levering via JSON mogelijk te maken? 

– Breng enkele gewenste vernieuwingen aan in de "CBS-Iv3-JSON-richtlijnen" die zijn 

ontwikkeld voor de Iv3-levering (inclusief details). Communiceer deze vernieuwingen 

duidelijk en tijdig met de softwareleveranciers. 
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Bijlage 1: Lijst van aanmeldingen 

   

1 Alphen aan den Rijn Gemeente

2 Amsterdam Gemeente

3 Apeldoorn Gemeente

4 Boxtel Gemeente

5 Breda Gemeente

6 Den Haag Gemeente

7 Deventer Gemeente

8 Dienst Jeugd ZHZ Gemeenschappelijke regeling

9 Dordrecht Gemeente

10 Emmen Gemeente

11 GGD Drenthe Gemeenschappelijke regeling

12 GR Drechtsteden Gemeenschappelijke regeling

13 Haaksbergen Gemeente

14 Hardinxveld-Giessendam Gemeente

15 Hendrik Ido Ambacht Gemeente

16 Hengelo Gemeente

17 Hof van Twente Gemeente

18 Hollandse Kroon Gemeente

19 Medemblik Gemeente

20 Meerinzicht Gemeenschappelijke regeling

21 Middelburg Gemeente

22 MijnGemeentenDichtbij Gemeenschappelijke regeling

23 Nissewaard Gemeente

24 Oldenzaal Gemeente

25 Ooststellingwerf Gemeente

26 Opsterland Gemeente

27 Papendrecht Gemeente

28 Peel en Maas Gemeente

29 Rotterdam Gemeente

30 Schouwen Duiveland Gemeente

31 Sint-Michielsgestel Gemeente

32 Sliedrecht Gemeente

33 Stadskanaal Gemeente

34 Utrecht Gemeente

35 Veiligheidsregio Fryslân Gemeenschappelijke regeling

36 Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke regeling

37 Veiligheidsregio Midden en West Brabant Gemeenschappelijke regeling

38 Weststellingwerf Gemeente

39 WSD Groep Gemeenschappelijke regeling

40 Zeewolde Gemeente

41 Zuid-Holland Provincie

42 Zuidplas Gemeente

43 Zwolle Gemeente
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Bijlage 2: Acceptatiecriteria 

De in het projectvoorstel genoemde acceptatiecriteria, logisch gehergroepeerd en 

hernummerd: 

 

 Werving deelnemers 

a. Alle lokale overheden uit de scope zijn aangeschreven. (voldaan) 

b. Respons daarop is >15% (60 overheden). (voldaan) 

 Het "halen" van de informatie door het CBS bij de rapporterende overheden 

a. Deelname minimaal tien en maximaal twintig deelnemers die met testrobot gaan 

werken, waarbij zowel grote als kleinere gemeenten vertegenwoordigd zijn. 

(voldaan) 

b. Data halen werkt bij 80% van de deelnemers aan dit onderdeel. (Bij 53% 

deelnemers is het gelukt bestanden op te halen) 

 Het andere bestandsformaat voor Iv3, te weten het JSON-formaat. 

a. Minimaal tien26 deelnemers voor het aanleveren in JSON. (voldaan) 

b. Met de ontvangen JSON-bestanden kan bij het CBS het hele proces van Iv3 

verwerking doorlopen worden. (voldaan) 

 Het facultatief rapporteren van detailinformatie. 

a. Minimaal tien en maximaal 20 deelnemers die detailinformatie aanleveren.  (Vier 

overheden namen deel aan dit onderdeel) 

b. De verwerking op Open State Foundation van de details kan eenvoudiger / sneller 

kan dan in het huidige proces. (Het aantal ontvangen JSON-bestanden met 

detaildata was weliswaar nog (te) klein. Desondanks is wel duidelijk dat de data 

op deze manier eenvoudiger en sneller kan worden verwerkt.) 

c. Bij het CBS ontstaan er door middel van tekstmining nieuwe verbeterde inzichten. 

(voldaan) 

 

 

 
26 In het plan van aanpak was oorspronkelijk ook een maximum van 20 deelnemers voor JSON opgenomen, de 

stuurgroep Pilot-Iv3 heeft op 27 mei 2019 dit maximum verwijderd. 
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