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Informatie voor derden (lv3)

Deze nieuwsbrief is grotendeels gewijd aan de nieuwe leverings
procedure van de Iv3informatie. We gaan in op de levering van 
de informatie over het eerste kwartaal. Verder informeren we u 
over de levering van de gegevens voor de jaarrekening 2009.

Veranderde leveringsprocedure aan CBS

Met ingang van het eerste kwartaal 2010 is de procedure voor de 
levering van de Iv3informatie aan het CBS gewijzigd vanwege 
het aangepaste maatregelenbeleid van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Het CBS merkte dat deze gewijzigde leveringsprocedure in de 
praktijk nog vragen opriep en heeft daarom hulp geboden bij het 
juist aanleveren van de informatie. 

Automatische verwerking
Sinds de invoering van het nieuwe maatregelenbeleid dienen alle 
gegevens over de leveringen, de resultaten van de uitgevoerde 
controles en de correspondentie over de leveringen juist te wor-
den vastgelegd. Daarom verwerkt het CBS vanaf het eerste 
kwartaal van 2010 de Iv3leveringen volledig geautomatiseerd.

Hiervoor dienen de leveringen te voldoen aan de voorschriften: 
de akkoordverklaring (in pdfformaat) en de Iv3matrix (in xls of 
xbrlformaat) dienen in één zipfile geüpload te worden. Voor de 
automatische verwerking en herkenbaarheid van de bestanden is 
ook een juiste naamgeving erg belangrijk. 

De ontvangstbevestiging die een berichtgever direct na het up-
loaden op het scherm ziet, is geen bewijs voor een tijdige en plau-
sibele Iv3levering. 
Het CBS voert controles uit om dit te kunnen vaststellen. Na deze 
controles zendt het CBS een email met als onderwerp ‘Resultaat 
toetsen Iv3’. Hierin staat of er tijdig en plausibel aan de Iv3ver
plichting is voldaan.

Aanloopproblemen
In dit eerste kwartaal heeft ruim 40 procent van de gemeenten de 
Iv3informatie tijdig en plausibel ingeleverd bij het CBS. Dit is 
veel minder dan in het eerste kwartaal van 2009 toen ruim 60 pro
cent van de gemeenten tijdig en plausibel instuurde. Ook van de 
gemeenschappelijke regelingen en de provincies ontving het CBS 
minder tijdige en plausibele leveringen.

Het blijkt dat tien dagen na het verstrijken van de uiterste inzend-
datum het percentage plausibele leveringen van gemeenten met 
ruim 80 procent op hetzelfde niveau zit als in 2009. De gemeen-
schappelijke regelingen doen het met ruim 70 procent zelfs iets 
beter dan vorig jaar. Alleen de provincies doen het slechter. Vijf 
van de twaalf provincies hadden na tien dagen nog niet plausibel 
aangeleverd.

CBS in uw buurt 

Het CBS publiceert informatie op buurtniveau op de site 
www.cbsinuwbuurt.nl. Hier vindt u op interactieve wijze 
gegevens over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen, 
woningen en motorvoertuigen.

Het CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau. Die zijn al 
lange tijd beschikbaar via de statistische database StatLine. 
Cartografische systemen geven de mogelijkheid de regio-
nale gegevens ook op een meer aantrekkelijke manier te 
presenteren. Daarvoor heeft het CBS deze site opgezet.
Drie maal per jaar vernieuwt het CBS de gegevens op deze 
site. Zo mogelijk wordt de site dan ook uitgebreid met 
nieuwe onderwerpen.

Zoekt u meer gegevens dan deze site u biedt? Wilt u niet 
alleen gegevens zien over buurten, maar ook over wijken? 
Wilt u er zeker van zijn dat u de meest recente cijfers ziet? 
Ga dan naar de tabel “Kerncijfers wijken en buurten” in 
StatLine. U kunt daar selecteren welke gegevens u op uw 
scherm wilt zien.
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Levering Iv3-matrix rekeningjaar 2009

Vóór 15 juli 2010 moeten provincies, gemeenten en gemeenschap-
pelijke regelingen de Iv3matrix over het rekeningjaar 2009 inzen-
den. Het jaarmodel is geplaatst op de KREDOwebsite.
De bestanden moeten op dezelfde manier als de kwartaalleve
ringen ingezonden worden. Dus de akkoordverklaring (in pdf
formaat) en de Iv3matrix (in xls of xbrlformaat) dienen in één 
zipfile geüpload te worden. Begin juni zal het CBS de uploadcodes 
voor de jaarlevering 2009 toesturen aan de centrale contactpersoon.

Inhoudelijk is het jaarmodel 2009 niet veel gewijzigd ten opzichte 
van het jaarmodel 2008. Wel is de naamgeving en inhoud van de 
functies 715 en 716 gewijzigd en zijn er enkele kleine aanpassin-
gen van de grijze en witte cellen in de matrix.

Het CBS is verplicht om, volgens artikel 72 lid 4 van het BBV, een 
kwaliteitscontrole uit te voeren op de ingezonden verdelingsma-
trix en het overzicht van de balansstanden.
Naast de tijdigheidstoets bestaat deze controle uit de vijf toetsen 
zoals die ook in voorgaande jaren zijn gebruikt. Op basis van deze 
toetsen komt een gewogen eindoordeel tot stand over de kwali
teit (interne consistentie) van de verstrekte Iv3gegevens. Dit 
 oordeel richt zich vooral op een betrouwbaar EMUsaldo. Voor 
de jaarrealisatie 2009 speelt dit oordeel nog geen rol in het formele 
Iv3toetsingsbeleid van de toezichthouders. Het maat regelen
beleid geldt voor de jaargegevens pas vanaf het verslagjaar 2010. 
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Groei gemeentebelastingen in 2010 bescheiden in grote 
gemeenten

De belastingopbrengst in grote gemeenten groeit in 2010 
naar verwachting minder hard dan in middelgrote en 
kleine gemeenten. De vier grootste gemeenten samen be-
groten dit jaar zelfs een lichte daling van de onroerende-
zaakbelasting (OZB) ten opzichte van 2009.

Relatief sterke stijging belastingen in kleine gemeenten
Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners ver-
wachten dit jaar 0,9 procent meer belasting op te halen 
dan vorig jaar. Gemeenten met minder dan 20 duizend in-
woners begroten daarentegen een opbrengststijging van 
4,5 procent. Het verschil in ontwikkeling is vooral toe te 
schrijven aan de groei van de OZBopbrengst, die bij grote 
gemeenten veel lager is dan bij kleine gemeenten. 

Daling OZB in vier grootste gemeenten
De OZBopbrengst van de vier grootste gemeenten daalt 
in 2010 naar verwachting met 0,4 procent. Utrecht en Den 
Haag begroten een opbrengstdaling, in Rotterdam blijft 
de opbrengst met een toename van 0,1 procent vrijwel ge-
lijk, terwijl Amsterdam een opbrengststijging van 1 pro-
cent voorziet.

Daarnaast daalt de begrote opbrengst van de precario
belasting. Den Haag anticipeert op de voorgenomen wet-
telijke afschaffing van de belasting op kabels en leidingen 
van nutsbedrijven. De gemeente derft hiermee naar ver-
wachting 15 miljoen euro aan inkomsten. Alle vier ge-
meenten verwachten in 2010 wel meer parkeerbelasting te 
innen. De totale begrote belastingopbrengst in de vier 
grootste gemeenten samen is dit jaar ongeveer even groot 
als in 2009 (0,2 procent).

Bron: Webmagazine, maandag 29 maart 2010: 
Groei gemeentebelastingen in 2010 bescheiden in grote 
gemeenten

Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

De verkoop van Nuon en Essent leverde de provincies 
ruim 13 miljard euro op en de gemeenten 5,7 miljard euro. 

In 2008 hadden de provincies samen een financieel ver
mogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon 
en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 
17 mil jard euro. Gemeenten hebben na de verkoop van 
Nuon en Essent echter nog een negatief financieel ver
mogen van ruim 16 miljard euro.

De nettoschuld van de gemeenten nam in 2009 niet af, on-
danks de opbrengst uit de verkoop van Nuon en Essent. 
Gemeenten voelen de effecten van de economische crisis 
in hun portemonnee. Ze geven bijvoorbeeld meer uit aan 
investeringen en uitkeringen en hebben minder inkom-
sten uit grondverkopen.

Bron: Webmagazine, maandag 10 mei 2010:
Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent
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