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Informatie voor derden (lv3)

In deze nieuwsbrief gaan we in op de gevolgen voor de Iv3 van de 
wĳ zigingen in de Financiële-verhoudingswet. Verder besteden we 
aandacht aan de nieuwe kwaliteitstoetsen en de mogelĳ kheden van 
benchmarkgegevens uit de Iv3-rapportages. 

Circulaire Iv3

Met ingang van 1 augustus is de Financiële-verhoudingswet gewĳ -
zigd. Daarbĳ  hee   het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrĳ ksrelaties (BZK) - in plaats van de toezichthouder - de rol 
gekregen om de plausibele aanlevering van de Iv3 formeel vast te 
stellen en waar nodig maatregelen in te ze  en bĳ  niet tĳ dig of niet 
plausibel aanleveren. In de Iv3-circulaire van 29 juni 2009 staat wat 
de gevolgen hiervan zĳ n voor de gemeenten, provincies en 
 gemeenschappelĳ ke regelingen. Er verandert hierdoor een en 
ander in de communicatie, de aanlevering aan het CBS en de wĳ ze 
waarop het CBS de tĳ digheid en de plausibiliteit beoordeelt. 

Eén centrale contactpersoon
Het ministerie van BZK onderhoudt over de Iv3 correspondentie 
met één contactpersoon van elke gemeente of andere medeover-
heid. Communicatie over de aanlevering van de Iv3 tussen het CBS 
en de medeoverheid vindt uitsluitend plaats via deze centrale con-
tactpersoon. Dit betekent dat de opvraag van de overzichten Iv3 
door het CBS naar deze contactpersoon gestuurd wordt. Het mini s-
terie van BZK onderhoudt de lĳ st met contactpersonen. Wĳ zigin-
gen moeten de medeoverheden dan ook doorgeven aan het mini s-
terie van BZK via postbus IBI (postbusibi@minbzk.nl).
Het CBS blĳ   voor inhoudelĳ k overleg over de ingestuurde over-
zichten Iv3 contact opnemen met de bekende Iv3-inhoudsdeskun-
digen bĳ  de medeoverheden.

Insturen via uploaden 
E-mail, CBS-send, gemnet en uploaden. De afgelopen jaren zĳ n de 
mogelĳ kheden om overzichten Iv3 aan het CBS op te sturen steeds 
uitgebreid. Sommige gemeenten versturen de informatie voor de 
zekerheid naar meerdere e-mail adressen en op verschillende ma-
nieren. Voor het CBS wordt het hierdoor steeds lastiger om na te 
gaan of een gemeente een verbeterde versie hee   opgestuurd, of 
alleen maar een kopie naar een ander e-mail adres hee   gestuurd.
Daarom beperkt het CBS met ingang van het eerste kwartaal 2010 
de wĳ ze van insturen tot één methode: uploaden. Voor elke leve-
ring ontvangt de centrale contactpersoon (zie hierboven) per e-mail 
gegevens voor het uploaden van de bestanden.

Tĳ dig, correct en plausibel
Het CBS toetst de aangeleverde overzichten Iv3 op tĳ digheid, 
correct heid en plausibiliteit. De criteria hiervoor staan beschreven 
in de Iv3 circulaire van 29 juni 2009.
Een overzicht Iv3 is tĳ dig ingestuurd als deze voor een bepaalde 
datum door het CBS is ontvangen. De uiterste aanlevermomenten 
zĳ n:
- begroting: vóór 15 november;
- eerste kwartaal: vóór 1 mei;
- tweede kwartaal: vóór 1 augustus;
- derde kwartaal: vóór 1 november;
- vierde kwartaal: vóór 15 februari;
- jaarrealisatie: vóór 15 juli.
Een overzicht Iv3 is correct als deze voldoet aan de technische 
 vereisten, zoals een correct format. 
Naar aanleiding van de circulaire Iv3 van 29 juni zĳ n er vragen over 
wanneer een aanlevering plausibel is. Het ministerie van BZK 
 publiceert daarom binnen twee maanden in samenwerking met het 
CBS een notitie met uitleg over de vĳ f plausibiliteitstoetsen in 2010.

Maatregelenbeleid
In de Iv3 circulaire staat ook het gewĳ zigde maatregelenbeleid 
 beschreven. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het 
ministerie van BZK via postbus IBI (postbusibi@minbzk.nl).

Opbrengst parkeerbelasting in twintig jaar vertienvoudigd

Gemeenten verwachten dit jaar 533 miljoen euro op te halen 
aan parkeerbelastingen. Dat is 10 keer zoveel als in 1989. 
Amsterdam begroot alleen al ruim 130 miljoen euro aan 
parkeer gelden, een kwart van de totale opbrengst uit 
gemeentelĳ ke heffi  ngen.

De opbrengst uit parkeerbelasting steeg vooral door tarief-
verhogingen en uitbreiding van het betaald parkeren. Op 
steeds meer plaatsen en gedurende een groter deel van de 
dag moet voor parkeren worden betaald. Het aantal 
gemeenten waar voor het parkeren moet worden betaald 
nam toe van 126 in 1989 tot 159 in 2009.

Bron: Webmagazine, maandag 31 augustus 2009: Opbrengst 
parkeerbelasting in twintig jaar vertienvoudigd
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Driekwart gemeenten gebruikt nieuwe 
kwaliteitstoetsen

In de overzichten Iv3 voor het tweede kwartaal van 2009 hee   
75 procent van de gemeenten de nieuwe kwaliteitstoetsen 
gebruikt. In het eerste kwartaal was dit 60 procent. De nieuwe 
kwaliteitstoetsen bestaan uit drie consistentietoetsen, zeven 
volledig heidstoetsen en tien toetsen op het naleven van de BBV 
voorschri  en.

Betere cĳ fers
De nieuwe kwaliteitstoetsen zĳ n door het CBS ontwikkeld om de 
kwaliteit van de cĳ fers te verbeteren en een goede vertaalslag naar 
Europese richtlĳ nen te kunnen maken. Zo mag bĳ voorbeeld de 
gemeente de bevoorscho  ing van het sociale werkbedrĳ f in één 
keer betalen en boeken voor een heel jaar, maar moet het CBS dit 
voor Europese rapportages verdelen over de kwartalen. Het CBS 
kan het bedrag dat in het overzicht Iv3 is ingevuld vaak niet goed 
beoordelen. Daarvoor is extra informatie nodig. Door bĳ  de 
volledig heidstoetsen te vragen naar de juiste verwachtingswaarde 
en naar een toelichting als de gemeente een afwĳ kend boekings-
patroon hee  , krĳ gt het CBS de informatie die het nodig hee   om 
de juiste vertaalslag te maken.

Kritische evaluatie
Op 27 oktober jl hee   het CBS een evaluatiebĳ eenkomst gehouden 
met vertegenwoordigers van tien gemeenten, de VNG en het mi-
nisterie van BZK. Verschillende gemeenten reageerden kritisch op 
de nieuwe toetsen en ui  en twee belangrĳ ke bezwaren. Het ge-
bruik van de toetsen wordt door hen als extra lastendruk ervaren. 
Daarnaast moet informatie uit de administratie soms nog bewerkt 
worden om een voldoende voor de consistentietoets te halen.
Het CBS zoekt naar oplossingen voor de aangedragen kritiek-
punten, maar vraagt anderzĳ ds ook de medewerking van de ge-
meenten om te komen tot een betere kwaliteit van de cĳ fers.

Denk mee over benchmarkcĳ fers 

Hee   uw gemeente meer loonkosten dan de gemiddelde gemeente 
in Nederland? Ontvangt u meer uit verkopen dan het gemiddelde 
van de gemeenten in uw groo  eklasse? Deze informatie en meer is 
aanwezig in de Iv3 overzichten en het CBS wil deze informatie voor 
u toegankelĳ k maken.
In het kwaliteitsrapport over het tweede kwartaal 2010 zĳ n een aan-
tal benchmarkparameters over het eerste kwartaal 2010 opgeno-
men. De opzet is voorlopig, het CBS wil de informatie indien moge-
lĳ k verder uitbreiden en aanpassen aan de wensen van de 
gemeenten.

Welke informatie is bruikbaar en nu  ig? Wilt u meedenken en inte-
ressante informatie ontvangen uit de Iv3? Het CBS hee   uw inbreng 
nodig. Geef u op als lid van de werkgroep benchmark. We zullen u 
dan benaderen met concrete vragen via e-mail of uitnodigen voor 
een werkgroepbĳ eenkomst. U kunt per keer bekĳ ken of u tĳ d hee   
om hier een bĳ drage aan te leveren. U kunt zich opgeven door een 
e-mail te sturen naar kredo@cbs.nl. 
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Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rĳ k, provincies en gemeenten 633 miljoen euro 
uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 
procent meer dan in 1999.
Gemeenten zĳ n de voornaamste fi nanciers van de bibliotheken. 
In 2007 besteedden zĳ  samen 458 miljoen euro. Het rĳ k gaf 
101 miljoen euro uit, provincies 59 miljoen euro. Uit 
gemeenschap pelĳ ke regelingen ging 15 miljoen euro naar bibli-
otheken.

Bron: Webmagazine, maandag 24 augustus 2009: Meer geld 
voor bibliotheken
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Gemeenten begroten 2,6 miljard euro voor individuele zorg

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar bĳ na 2,6 miljard 
euro uit te geven aan huishoudelĳ ke hulp en individuele mobi-
liteitsvoorzieningen zoals voorzien in de Wet maatschappelĳ ke 
ondersteuning (Wmo). De lasten van de individuele Wmo-
voorzieningen zĳ n in Limburg het hoogst. Gemeenten in deze 
provincie denken dit jaar 186 euro per inwoner uit te geven. 
In Flevoland begroten gemeenten maar 113 euro per inwoner. 
De verschillen in begrote Wmo-lasten hangen vooral samen 
met de lee  ĳ dsopbouw in deze provincies. Zo zĳ n vĳ f van de 
zes mensen die van de gemeente huishoudelĳ ke hulp ontvan-
gen 65 jaar of ouder. In Limburg, Drenthe en Zeeland is meer 
dan 17 procent van de inwoners 65 jaar of ouder, in Flevoland 
maar 9 procent.
 
Bron: Webmagazine, woensdag 17 juni 2009: Gemeenten be-
groten 2,6 miljard euro voor individuele zorg
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