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Informatie voor derden (lv3)

In deze nieuwsbrief gaan we in op de vernieuwingen in 2009. 
Er komen nieuwe kwaliteitstoetsen en zowel het Iv3-model 
als de XBRL-taxonomie veranderen. Verder besteden we aan-
dacht aan het vĳ  arig jubileum van het BBV. 

Nieuwe kwaliteitstoetsen beschikbaar

Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen alle gemeen-
ten nieuwe kwaliteitstoetsen gebruiken voor de levering van 
de kwartaalrapportage Iv3. Het CBS hee   deze toetsen ont-
wikkeld om gemeenten te helpen betere kwaliteit te leveren en 
om zelf betere cĳ fers te kunnen produceren. Het gebruik van 
de nieuwe toetsen is vrĳ willig en aan de resultaten zĳ n geen 
sancties verbonden. De bestaande kwaliteitstoetsen blĳ ven 
 bestaan voor het kwaliteitsoordeel van de toezichthouder.

In 2008 hebben negentien gemeenten meegedaan aan een pi-
lot om nieuwe kwaliteitstoetsen te testen. Op basis van de 
ervaringen van deze gemeenten hee   het CBS de toetsen ver-
beterd. In het Adviesorgaan Informatie van Decentrale Over-
heden (AIDO) is besloten om de verbeterde toetsen nu breed 
voor te leggen aan alle gemeenten. Op deze manier krĳ gt het 
CBS een goed beeld van de bruikbaarheid van deze toetsen.

Er zĳ n drie categorieën nieuwe kwaliteitstoetsen. De consis-
tentietoets beoordeelt de interne consistentie van de Iv3-
 matrix. De volledigheidstoets beoordeelt de volledigheid van 
de  levering zoals de omvang van de loonsom en de omvang 
van de algemene uitkering. Tot slot is er een toets om het 
juiste gebruik van de BBV voorschri  en te controleren. 
Omdat een gemeente onder bĳ zondere omstandigheden 
 terecht kan afwĳ ken van de toetsen, is er bĳ  een aantal toet-
sen de mogelĳ kheid om een toelichting te geven.

Het CBS roept alle gemeenten op om de nieuwe kwaliteits-
toetsen te gebruiken. Dat is niet verplicht, maar het levert het 
CBS én de gemeente aanvullende informatie over de kwali-
teit van de Iv3-gegevens. Dat helpt u én ons om die kwaliteit 
nog verder te verbeteren.

Aanvullende informatie over de nieuwe kwaliteitstoetsen zal 
binnenkort worden gepubliceerd op de Kredo-website 
(www.cbs.nl/kredo). De toetsen worden ook verwerkt in het 
Iv3 model voor 2009. 

Wĳ ziging XBRL taxonomie 

Voor gemeenten en provincies hee   het CBS een nieuwe 
taxonomie ontwikkeld in XBRL-specifi catie 2.1. De taxo-
nomie die het CBS tot nu toe beschikbaar stelde, was geba-
seerd op specifi catie 2.0. 

Met ingang van het tweede kwartaal 2009 (uiterste inzend-
datum 1 augustus) dienen de gemeenten en provincies gebruik 
te maken van de nieuwe taxonomie (versienummer V4.000). 
Voor de leveringen van de Iv3-rapportages van het eerste 
kwartaal van 2009 (uiterste inzenddatum 1 mei) en van de jaar-
rekeningen 2008 (uiterste inzenddatum 15 juli) kan de huidige 
taxonomie (versienummer V3.000) worden gebruikt. Het CBS 
stelt de taxonomie beschikbaar via www.cbs.nl/kredo.

Waterbeheer kost de burger steeds meer
De waterschapsbelastingen zĳ n toegenomen van 
1 130 miljoen euro in 1995 tot 2 165 miljoen euro in 2009. 
De waterschappen gebruiken de opbrengst voor het zuive-
ren van afvalwater en watersysteembeheer (de zorg voor 
droge voeten en schoon water). Daarnaast hebben sommige 
waterschappen ook (vaar-)wegen in beheer.

De belasting die opgelegd wordt voor het watersysteem-
beheer en het (vaar-)wegenbeheer wordt de laatste tien jaar 
steeds meer opgebracht door huiseigenaren, bezi  ers van 
bedrĳ fspanden en bewoners, en steeds minder door grond-
bezi  ers. Het aandeel van eigenaren van huizen en bedrĳ fs-
panden in de belasting voor watersysteembeheer en 
(vaar-) wegenbeheer is gestegen van 39 procent (1995) naar 
51 procent (2009), terwĳ l het aandeel dat bewoners betalen 
met bĳ na de hel   is toegenomen, van 26 procent (1995) naar 
37 procent (2009). 

De kosten die de waterschappen maken voor het water-
beheer worden vrĳ wel geheel betaald uit de belastingen. De 
waterschappen hebben namelĳ k niet de beschikking over 
een fonds van de rĳ ksoverheid zoals gemeenten (het 
 gemeentefonds) en provincies (het provinciefonds) wel heb-
ben.

Bron: Webmagazine, woensdag 18 februari 2009:
Waterbeheer kost de burger steeds meer
www.cbs.nl>Publicaties>Webpublicaties
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Nieuw Iv3-model voor 2009

In voorgaande jaren is de Iv3-matrix aangepast omdat er 
nieuwe functies zĳ n toegevoegd. In 2007 betrof het functie 
622 voor de huishoudelĳ ke verzorging en in 2008 zĳ n er ver-
schillende nieuwe functies toegevoegd voor de baten markt-
gelden, de begraafplaatsrechten en nieuwe functies met 
 betrekking tot de verbrede rioolheffi  ng en de zorgplicht voor 
het afvloeiend hemel- en grondwater.
In 2009 verandert er niets in de indeling van de Iv3-matrix. Er 
komen geen nieuwe functies bĳ  en ook de categorie-indeling 

blĳ   hetzelfde. Binnenkort wordt er toch een nieuw model 
2009 in Excel op de Kredo-website (www.cbs.nl/kredo) 
 geplaatst. Er zĳ n kleine aanpassingen in de grĳ ze en wi  e 
cellen in de Iv3-matrix en de toelichting is geactualiseerd. 
Daarnaast zĳ n ook nieuwe kwaliteitstoetsen toegevoegd 
waarover elders in deze nieuwsbrief meer informatie staat.

Gebruik daarom vanaf het eerste kwartaal 2009 het nieuwe 
Iv3-model in Excel zoals u dat in maart van de Kredo-website 
kunt downloaden.

NB: XBRL-gebruikers kunnen voor het eerste kwartaal 2009 
nog de oude taxonomie gebruiken! (Zie het bericht over de 
XBRL-taxonomie elders in de nieuwsbrief).

Vĳ f jaar BBV

Sinds 2004 moeten de begrotingen en jaarstukken van 
 provincies en gemeenten voldoen aan het Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
Dit  besluit dient vooral om de verantwoordelĳ kheid van de 
 gemeenteraad met betrekking tot de fi nanciële middelen te 
verduidelĳ ken. Het biedt instrumenten om een kwalitatief 
goed fi nancieel beleid en beheer te waarborgen. 

Ondertussen werken provincies en gemeenten al weer vĳ f 
jaar met het BBV. Om dit lustrum te vieren organiseert de 
commissie BBV het congres ‘BBV-missie geslaagd? - Het 
 eerste lustrum BBV’.

Het lustrumcongres wordt gehouden op dinsdag 3 maart in het 
Beatrix Theater in Utrecht. Meer informatie over dit congres vindt 
u op de website van de commissie: www.commissiebbv.nl.
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Lokale overheid hee   weinig eigen inkomsten
Nederland hee   een relatief grote lokale overheid ten op-
zichte van andere landen in de Europese Unie. Deze lokale 
overheid, waaronder gemeenten en provincies, is echter 
 fi nancieel grotendeels a  ankelĳ k van de centrale overheid.

In 2007 is 68 procent van de inkomsten van de Nederlandse 
lokale overheid a  omstig van de centrale overheid. Alleen 
in het Verenigd Koninkrĳ k en Malta is de fi nanciële bĳ drage 
van de centrale overheid nog groter. Wel zĳ n in Nederland 
de inkomsten uit overdrachten van de centrale overheid 
steeds vrĳ er te besteden door de lokale overheid.
Slechts 8,6 procent van haar inkomsten krĳ gt de  Nederlandse 
lokale overheid uit eigen belastingen. Dat is het op één na 
laagste percentage binnen de EU. Alleen op Malta, dat bĳ na 
geen lokale overheid hee  , krĳ gt de lokale overheid nog 
minder inkomsten uit eigen belastingen.

In dit artikel worden tot de lokale overheid gerekend:
provincies en waterschappen; 
gemeenten, exclusief gemeentebedrĳ ven; 
gemeenschappelĳ ke regelingen; 
verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus 
voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen; 
privaatrechtelĳ ke lokale instellingen op het gebied van 
 arbeid, maatschappelĳ k werk, cultuur en onderwĳ s zoals 
 Banenpools, het Jeugd Werk Garantiefonds, centra voor 
asielzoekers, musea, bibliotheken, scholen voor bĳ zonder 
onderwĳ s en studiebegeleidingsdiensten.

Bron: Webmagazine, woensdag 3 december 2008:
Lokale overheid fi nancieel grotendeels a  ankelĳ k van 
Den Haag
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