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Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent 

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro 
te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 
2009. Gemeenten begroten dit jaar 2 procent meer inkom-
sten uit heffingen dan vorig jaar. De stijging is in de afge-
lopen 25 jaar niet zo laag geweest. Uitzondering hierop is 
2006, toen de heffingsinkomsten van gemeenten fors daal-
den door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting 
(OZB) voor gebruikers van woningen.
De provincies verwachten dit jaar ruim 1,4 miljard euro te 
ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is 
bijna 3 procent meer dan in 2009.

De opbrengst van de reinigingsheffingen neemt met 1,1 pro-
cent toe. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de stij-
ging in 2009. Ook de opbrengsten van de twee andere grote 
gemeentelijke heffingen stijgen in 2010 minder dan vorig 
jaar. De OZB-opbrengst groeit in 2010 met 3,2 procent. Dit is 
1,5 procentpunt minder dan vorig jaar. De rioolrechten bren-
gen dit jaar 4,8 procent meer op, tegenover 6,5 procent in 
2009. Aan bouwleges verwachten de gemeenten dit jaar 
6,9 procent minder inkomsten, vooral als gevolg van de eco-
nomische crisis.

Bron: Persbericht, donderdag 21 januari 2010:
Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent
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In deze nieuwsbrief gaan we in op de veranderingen in de 
kwaliteitstoetsen. Verder besteden we aandacht aan het nieuwe 
Iv3-model voor 2010, de verkoop van de aandelen Nuon en 
Essent, onderzoek naar een mogelijke steekproef voor Iv3-
informatie en de IBI-nieuwsbrief. Tenslotte informeren we u 
over de ontwikkelingen rond de benchmarkcijfers en over 
veranderingen rond de Iv3-contactpersonen.

Kwaliteitstoetsen in 2010

Vanaf het eerste kwartaal van 2009 kunnen gemeenten de nieuwe 
kwaliteitstoetsen van het CBS gebruiken. Deze kwaliteitstoetsen 
bestaan uit drie consistentietoetsen, zeven volledigheidstoetsen 
en tien toetsen op het naleven van de BBV-voorschriften. In 2010 
komen er twee nieuwe volledigheidstoetsen bij en veranderen de 
volledigheidstoetsen van functie 610. Op de website www.cbs.nl/
kredo staat een nieuwe versie van de notitie waarin de kwaliteits-
toetsen uitgelegd worden.

Nieuwe functie, nieuwe toets
In 2009 is de wet Participatiebudget in werking getreden en 
met ingang van 2010 is de nieuwe functie 623 Participatie-
budget ingevoerd. Alle baten en lasten met betrekking tot 
deze wet dienen op functie 623 geboekt te worden. Vanwege 
de omvang van deze functie, bijna 2 miljard euro, is besloten 
om de volledigheidstoetsen voor baten en lasten op functie 
623 toe te voegen.

Verandering van functie, verandering van toets
Per 1 januari 2010 zijn enkele specifieke uitkeringen aan ge-
meenten ten behoeve van inkomensvoorzieningen gebun-
deld met het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand. 
Hier door kunnen de baten en lasten in het kader van de 
IAOW, IAOZ en de WWIK op functie 610 geboekt worden. 
Vanaf 2011 is dit verplicht en wordt functie 612 opgeheven. 
Vooruitlopend hierop zullen we dit jaar de volledigheids-
toets op functie 610 veranderen in een volledigheidstoets op 
functie 610 plus functie 612.

Meer focus WMO
In 2009 bestond de volledigheidstoets op de WMO uit de 
functies 620, 622 en 652. Op functie 620 wordt echter maar 
een zeer klein deel van de WMO geboekt. Daarom wordt de 
volledigheidstoets op de WMO in 2010 beperkt tot de func-
ties 622 en 652.

Nieuw model Iv3 voor 2010

Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is het model van de 
Iv3-matrix veranderd. De functie 623 (participatiebudget) is 
toegevoegd in de lasten- en batenmatrix. Daarom is onlangs 
een nieuw model voor de kwartalen van 2010 op de kredo-
website geplaatst.

In het model zit ook het tabblad 9 Eindoordeel. In dit tabblad 
staan normaal gesproken de toetsen die van belang zijn voor 
het oordeel van de toezichthouder. Dit tabblad is nu nog leeg 
omdat de toetsen op dit moment nog niet definitief door het 
ministerie van BZK zijn vastgesteld. Het is de verwachting 
dat de toetsen eind maart vastgesteld worden. Indien mo-
gelijk zal het CBS de toetsen dan alsnog opnemen en een 
nieuw model op de kredo-website plaatsen.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-004-pb.htm
www.cbs.nl/kredo
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Nuon en Essent verkocht

In 2009 is energiebedrijf Nuon verkocht aan het Zweedse 
 Vattenfäll en Essent aan het Duitse RWE. De verkoopopbrengst 
van miljarden euro’s moet correct in de Iv3 worden opge-
nomen. De commissie BBV heeft daarom onlangs een notitie 
over de verkoop van Nuon geplaatst op haar website. De 
aandeelhouders van Nuon, gemeenten en provincies, doen 
hun aandelen in vier tranches van de hand in 2009, 2011, 2013 
en 2015. Toch is Nuon nu al volledig verkocht  omdat de oor-
spronkelijke aandeelhouders geen zeggenschap meer hebben 
over het bedrijf. Daarom wordt in 2009 de  volledige verkoop-
opbrengst geboekt en een vordering op Vattenfäll opgenomen. 
Meer informatie is te vinden op www.commissieBBV.nl.

CBS onderzoekt steekproef Iv3

Het CBS onderzoekt of het mogelijk is om kwar taalcijfers samen 
te stellen op basis van een steekproef. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de roep om administratieve lastenverlichting.
Het onderzoek richt zich op drie vragen. Kan het CBS met 
een steekproef wel voldoende betrouwbare cijfers realiseren? 
Wanneer is de kwaliteit van alle Iv3-leveringen voldoende 
zodat een steekproef ook tot cijfers van goede kwaliteit leidt? 
En welke steekproef moet er dan genomen worden? Het CBS 
vergelijkt twee typen steekproeven. Een zogenaamde ‘cut-
off’ steekproef, waarbij grote gemeenten wel moeten aan-
leveren en kleine gemeenten niet, en een gestratificeerde 
steekproef, waarbij elke gemeente een kans heeft om binnen 
of buiten de steekproef te vallen.
Een steekproef betekent niet alleen lastenverlichting voor de 
gemeenten, maar ook efficiencywinst voor het CBS. Voor-
waarde om over te gaan op een steekproef is een goede kwali-
teit van alle Iv3-leveringen. Zover zijn we helaas nog niet.

IBI nieuwsbrief

Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in 
werking getreden en op 1 januari 2010 zijn enkele inkomens-
voorzieningen gebundeld met het inkomensdeel van de Wet 
werk en bijstand. De gevolgen hiervan voor de Iv3 worden 
toegelicht in de achtste nieuwsbrief IBI van 2010 (IBI - Inter-
bestuurlijke Informatie). Deze nieuwsbrief geeft informatie 
over het brede terrein van Interbestuurlijke Informatie, waar 
Iv3 onderdeel van uit maakt. De officiële contact personen Iv3 
ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Als u geïnteres-
seerd bent in deze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor aan-
melden via postbusibi@minbzk.nl. De nieuwsbrieven zijn te 
vinden op de website www.minbzk.nl/ibi.

Benchmarkcijfers

Het AIDO (Adviesorgaan Informatie Decentrale Overheden) 
heeft een werkgroep opgericht die inhoudelijk zaken moet 
uitwerken zodat deze besproken kunnen worden in het 
AIDO. Eén van deze inhoudelijke onderwerpen is de be-
hoefte aan benchmarkcijfers. In de vorige nieuwsbrief heb-
ben we een oproep geplaatst om hierover mee te denken. 
 Indien u zich nog niet heeft aangemeld, maar wel input wilt 
leveren voor deze werkgroep, dan kunt u zich melden bij 
kredo@cbs.nl.

Eén contactpersoon Iv3

Met ingang van het eerste kwartaal van 2010 hanteren het CBS en 
het ministerie van BZK nog maar één officiële contactpersoon per 
medeoverheid waarmee correspondentie wordt onderhouden 
over de Iv3-leveringen. Wijzigingen in de gegevens van deze con-
tactpersoon dient u via postbus IBI (postbusibi@minbzk.nl) door 
te geven aan het Ministerie van BZK, niet aan het CBS.

Gevolgen voor het kwaliteitsrapport Iv3
Tot nu toe werden de kwaliteitsrapporten Iv3 door het CBS naar 
het college of het bestuur gestuurd. De inhoudelijke contactper-
soon kreeg hiervan een afschrift. In het kwaliteitsrapport stond 
het resultaat van de formele plausibiliteitstoets voor het maat-
regelenbeleid aangevuld met inhoudelijke opmerkingen over 
de bruikbaarheid voor het CBS. Vanaf het eerste kwartaal 2010 
verandert dit. Binnen twee weken na het insturen van de Iv3 
krijgt de bij BZK bekende officiële contactpersoon van het CBS 
per e-mail een terugkoppeling over de plausibili teit en tijdig-
heid. Vervolgens stuurt het CBS, na een inhoudelijke controle 
van de cijfers, een kwaliteitsrapport over de bruikbaarheid van 
de gegevens naar de officiële contactpersoon. Deze officiële con-
tactpersoon is verantwoordelijk voor het doorsturen van het 
kwaliteitsrapport binnen de eigen organisatie.

Gevolgen voor de Kredo-nieuwsbrief
Ook de papieren Kredo-nieuwsbrief zal met ingang van dit num-
mer naar de officiële contactpersoon gestuurd worden. Inhoude-
lijk deskundigen krijgen de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal.
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