
Pilot vernieuwde Iv3-
methodiek
In 2019 hebben het CBS en de Open State Foundation in 
opdracht van het ministerie van BZK een pilot uitgevoerd die 
als doel had te onderzoeken of en hoe de verzameling en 
levering van Iv3-gegevens anders en beter ingericht kan 
worden. Bij deze pilot zijn ook de VNG en het IPO betrokken. 
Deze pilot bestond uit een drietal onderdelen, te weten 1. een 
ander format van leveringen (JSON in plaats van Excel), 2. een 
andere manier van gegevens verzamelen (halen in plaats van 
brengen) en 3. het optioneel mee sturen van meer detail-
informatie. De pilot is succesvol afgerond en alle betrokken 
partijen staan achter een vervolg in 2020. Een van de doelen 
van de vervolgpilot is dat het eind 2020 voor berichtgevers 
mogelijk moet zijn om Iv3-leveringen te verrichten via het 
JSON-kanaal. Uiteraard blijft het bestaande kanaal (levering 
via Excel op de reguliere manier) dan nog wel open. Voor 
meer informatie over de afgelopen pilot en te zijner tijd de 
vervolgpilot kunt u onderstaande link volgen. Het evaluatie-
rapport vindt u onder ‘Bijeenkomst 31 januari 2020’.
https://www.cbs.nl/iv3pilot.

Invulschema boekwinst/
verlies in de Iv3-matrix
In het Iv3-opvraagmodel van gemeenten en provincies is met 
ingang van het model voor 2020 in het tabblad ‘4.Informatie’ 
een invulschema opgenomen waarin u eventuele boek-
winsten/verliezen bij de verkoop van financiële vaste activa 
(bijvoorbeeld effecten) en/of (im)materiële vaste activa kunt 
noteren.

De reden waarom het CBS dit invulschema heeft opgenomen 
is dat zonder extra informatie boekwinsten of -verliezen niet 
zijn af te leiden uit de Iv3-data sec. De verkoop van (im)
materiële vaste activa en financiële vaste activa dient volgens 
de commissie BBV voor het volledige bedrag in de exploitatie 
te worden verantwoord. Voor de Iv3 betekent dit dat de 
verkoopopbrengst als één bedrag (waarin de boekwinst/
verlies is opgesloten) op één cel (combinatie taakveld/
economische categorie) in de matrix wordt geboekt. 
Het onderscheiden van boekwinst of verlies bij de verkoop van 
vaste activa is voor het CBS belangrijk omdat deze geen 
invloed mogen hebben het EMU-saldo en derhalve bij de 
berekening daarvan moeten worden geëlimineerd.

Verwerking in de Iv3 van de 
verkoop van aandelen Eneco
In 2020 verkopen 44 gemeenten volgens verwachting hun 
aandelen Eneco aan een Japans consortium. De verkoop van 
vaste activa moet in zijn geheel, dus zonder verrekening met 
de af te boeken boekwaarde van het actief, in de exploitatie 
worden verantwoord. Zo ook in dit geval.
De eerste stap hierbij is de overboeking van de aandelen  
van de balans naar de exploitatierekening via categorie  
7.5 ‘Overige verrekeningen’, als baat op het activum A1311 
‘Kapitaalverstrekking aan deelnemingen’ en als last op het 
taakveld 0.5 ‘Treasury’. De verkoop(opbrengst) wordt 
vervolgens als baat verantwoord op taakveld 0.5 ´Treasury´ 
met als tegenboeking een vermeerdering van een financieel 
activum (bijvoorbeeld balanspost A23 ‘Liquide middelen’ 
lasten), beide middels categorie 6.1 ‘Financiële transacties’.
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Gemeenten begroten 10,8 mld 
euro aan heffingen in 2020
Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan 
gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent 
meer dan in 2019. 
De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke 
heffingen. Samen zijn ze met 8,0 miljard euro in 2020 goed 
voor bijna drie kwart van alle heffingen. De inkomsten uit de 
ozb behoren tot de algemene middelen van een gemeente, 
de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet. Niet alleen de 
inkomsten uit de ozb, ook die uit de toeristenbelasting 
behoren tot de algemene middelen van een gemeente. 
Gemeenten begroten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristen-
belasting. Dit is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een 
toename van 39,7 procent. De opbrengst van de parkeer-
heffingen stijgt in 2020 naar verwachting met 9,6 procent tot 
ruim 1,0 miljard euro.
U kunt het volledige bericht hier vinden.

Grijze en witte cellen in de  
Iv3-matrix
De Iv3-verdelingsmatrices lasten en baten zijn verdeeld in 
grijze en witte cellen. Geregeld krijgt het CBS vragen over 
waarom het verboden zou zijn om op een bepaalde 
combinatie van taakveld en categorie in de matrix op een 
grijze cel te boeken. Een grijze cel betekent echter niet dat het 
verboden is om op deze cel te boeken, het is alleen een 
indicatie dat het CBS hier geen of vrijwel geen boekingen 
verwacht. Indien u van mening bent dat een boeking wel op 
een grijze cel thuishoort en vervolgens hier een last of baat 
verantwoordt, verzoeken wij u deze boeking toe te lichten in 
het tabblad ‘4.Informatie’ in het opvraagmodel. Zo kunnen 
eventuele oneffenheden in de grijs-wit verdeling van de 
matrices worden verbeterd.

Onderzoek detaillering 
cultuurlasten jaarrekening 
2019

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) gaat het CBS aanvullend onderzoek 
uitvoeren naar de detaillering van cultuurlasten van 
gemeenten en provincies in de Iv3-jaarrekening van 2019.  
Dit onderzoek is een update van het onderzoek naar de Iv3-
jaarrekening 2017 en kent dezelfde opzet en zal dus gelijk 
oplopen met de reguliere uitvraag van de jaarrekening 2019. 
De Iv3-contactpersonen krijgen in mei per e-mail een 
aankondiging toegezonden.

Bijna 6,1 miljard euro aan 
wegenbelasting in 2020
Autobezitters in Nederland gaan 147 miljoen euro meer 
betalen aan wegenbelasting in 2020 dan in 2019. De toename 
komt onder andere door een groeiend wagenpark, hogere 
tarieven, en de fijnstoftoeslag, ook wel ‘roettaks’ genoemd. In 
totaal verwachten het Rijk en provincies bijna 6,1 miljard euro 
te innen. De wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) bestaat 
uit een rijksdeel en deel bestemd voor provincies. Het Rijk 
verwacht 131 miljoen euro meer te innen. De opbrengsten 
van het Rijk stijgen onder andere door inflatiecorrectie van het 
tarief en door een groeiend wagenpark. Daarnaast stijgen de 
opbrengsten van het Rijk 49 miljoen euro vooral door 
invoering van de fijnstoftoeslag per 2020.
U kunt het volledige bericht hier vinden.

Colofon
De KREDO-nieuwsbrief is een uitgave van bureau KREDO 
van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de 
financiële verslaglegging volgens de Iv3-regeling.

Tel.: 070 337 47 08
E-mail: kredo@cbs.nl 
Internet: www.cbs.nl/kredo

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 niet-financiële 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 niet-Kredo gerelateerde informatie op 
regionaal niveau staat hier op de CBS-website. 
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