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Informatie voor derden (lv3)
Ontwikkelingen op het gebied van de Informatie voor derden voor provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de veranderingen in de Iv3waarneming in 2012, zoals de uitbreiding van de toetsen voor
het plausibiliteitsoordeel, de wet BIZ en de opvraag van actuele begrotingscijfers.

rie 4.0.1 worden geboekt. De eventuele fout wordt berekend
door de som van alle categorieën exclusief categorie 4.0.1 uit te
drukken als percentage van het totaal van de baten op functie
931 en 932.

Extra toetsen voor het plausibiliteitsoordeel
in de Iv3 van 2012 voor gemeenten

Indien één van de negen toetsen onvoldoende scoort, wordt de
gehele Iv3-matrix kwalitatief afgekeurd. Een toets scoort negatief als de berekende fout groter is dan 1 procent.
De experimentele wet Bedrijven Investeringszones

Met ingang van het eerste kwartaal 2012 wordt voor gemeenten het aantal toetsen voor het eindoordeel in de Iv3 uitgebreid
van vijf naar negen toetsen. Hierover bent u door het ministerie van Binnenlandse Zaken al eerder geïnformeerd.
Vier van de overige toetsen in het huidige Iv3-model worden
hiertoe voortaan als plausibiliteitstoets beschouwd.
De rest van de toetsen die tot nu toe alleen ter extra informatie
werden gebruikt, zullen in de nieuwe versie van de Iv3-matrix
komen te vervallen.
Door de introductie van de vier extra toetsen in de Iv3 matrix
zal voor het eindoordeel ook gecontroleerd worden op de volgende extra punten:
Categorie 5 buiten financiële balans
Categorie 5.x (met uitzondering van 5.7) mag niet voorkomen
op de functies. Dit geldt voor zowel de baten als de lasten. De
eventuele fout wordt berekend door de som van alle bedragen
op categorie 5.1 t/m 5.6 plus categorie 5.8 uit te drukken als
percentage van het lastentotaal.
Categorie B3.4 op functie 725
De baten op functie 725 (reinigingsrecht en afvalstoffenheffing) mogen niet op een andere categorie dan 3.4 geboekt worden. De eventuele fout wordt berekend door de som van alle
categorieën exclusief categorie 3.4 uit te drukken als percentage van het totaal van de baten op functie 725.
Categorie B4.0.1, B4.0.2, B6.0 op functie 726, 727, 728
De baten op functies 726, 727 en 728 (rioolheffing) mogen niet
op andere categorieën dan 4.0.1, 4.0.2 en 6.0 geboekt worden. De
eventuele fout wordt berekend door de som van alle categorieën exclusief categorie 4.0.1, 4.0.2 en 6.0 uit te drukken als percentage van het totaal van de baten op functie 726, 727 en 728.
Categorie B4.0.1, B4.0.2 op functie 931, 932
De baten op functies 931 en 932 (OZB) mogen alleen op catego-
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Laagste lokale lasten voor huurder in Bernheze
Een alleenstaande zonder auto of hond die in een huurhuis woont, is in de gemeente Bernheze het goedkoopste
uit. In 2011 betaalt deze huurder 187 euro aan lokale heffingen en belastingen. Woont deze alleenstaande in
Reeuwijk, dan is hij met 756 euro vier keer zoveel kwijt.
Deze uitkomsten zijn te vinden in de LokaleLastenVer
gelijker op de website van het CBS. Hierin kunnen burgers
voor verschillende gezinssituaties de hoogte van de lokale
lasten vergelijken tussen verschillende gemeenten.
Ook huurders met kinderen in Bernheze het
goedkoopste uit
Hoeveel iemand aan lokale heffingen en belastingen kwijt
is, hangt sterk af van de woonplaats en de persoonlijke
situatie. Een stel met twee kinderen en een middenklasseauto in een huurhuis in Bernheze betaalt met 535 euro
bijna drie keer zo veel als de alleenstaande huurder zonder auto. Net als bij de alleenstaande huurder is ook voor
dit gezin Bernheze de goedkoopste gemeente. In Barneveld zou het stel 764 euro betalen, het gemiddelde bedrag
in Nederland voor deze situatie.
Groot effect eigen huis op lokale lasten
Koopt het gezin in Bernheze een huis van 250 duizend
euro, dan betalen ze 895 euro aan lokale lasten, 360 euro
meer dan zonder eigen huis. Dit komt voor een belangrijk
deel door de onroerendezaakbelasting. Maar ook de
waterschapsheffingen zijn hoger voor huizenbezitters.
Bron: Webmagazine, woensdag 18 mei 2011:
Laagste lokale lasten voor huurder in Bernheze
www.cbs.nl>Publicaties>Webpublicaties
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De experimentele wet Bedrijven
Investeringszones
Sinds 1 mei 2009 is de experimentele wet Bedrijven Investeringszone (BIZ) in werking. De regeling is onder andere
opgesteld om de buitenruimte op bedrijventerreinen tot een
kwalitatief beter niveau te brengen. Bij de BIZ-regeling hebben ondernemers invloed op de acties en veranderingen die
plaats vinden in de buitenruimte. Het doel van de BIZ-regeling is om gezamenlijk een goede kwaliteit te handhaven,
specifieke investeringen te doen en een waardevermeerdering van het vastgoed te creëren.
De ondernemers bepalen gezamenlijk welke investeringen
plaats zullen vinden en hoe deze investeringen gefinancierd
worden. Hiervoor wordt een 5-jaren businessplan opgesteld.
Als de gemeente akkoord gaat met het plan en er is voldoende
draagvlak, stelt de gemeente een heffing in voor alle ondernemers die binnen de BI-zone vallen. Deze heffing dient jaarlijks
te worden voldaan aan de gemeente die de opbrengst vervolgens uitkeert aan een speciaal voor de BIZ-regeling opgezette
vereniging of stichting. Deze vereniging of stichting voert vervolgens alle activiteiten uit namens de ondernemers.
In de Iv3-matrix worden de transacties in het kader van de
BIZ-regeling geboekt op functie 310 (handel en ambacht).
Aan de batenzijde is hiervoor de cel op categorie 4.0.1 wit
gemaakt met ingang van 2012. Aan de lastenzijde wordt de
doorverstrekking dan op categorie 4.3.2 geboekt.

Actuele begrotingscijfers
Zoals al is aangekondigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, worden de gemeenten met ingang van het eerste kwartaal van 2012 verplicht om de actuele begroting met
iedere kwartaallevering van Iv3 mee te sturen. De verzending van de kwartaalcijfers zal hiermee een extra bestand
krijgen. Verdere inzendinstructies worden in het nieuwe
kwartaalbestand voor 2012 opgenomen. Deze wordt begin
2012 op de Kredo-website gepubliceerd.
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CBS ook voor decentrale overheden
Omdat gemeenten en provincies moeilijk hun weg kunnen vinden in de vele gegevens van het CBS, maken ze
nog weinig gebruik van deze informatie. Het CBS ontwikkelde daarom een speciaal portal dat regionale informatie
voor gemeenten en provincies toegankelijker maakt.
Het CBS wil ook hét statistiekbureau zijn voor decentrale
overheden. Dat is niet zomaar een kreet, het is een belangrijke doelstelling die is terug te vinden in het Meerjarenplan 2009-2013. Om de doelstelling te realiseren, tekende
het CBS in 2008 een samenwerkingsovereenkomst met de
provincies. Daarna volgde een roadshow langs de provinciehuizen. Het CBS wees medewerkers op de vele mogelijkheden die het te bieden heeft en informeerde naar de
wensen.
De tour was een eye opener. De belangrijkste reactie was
tweeledig: wat hebben jullie ongelofelijk veel gegevens,
maar waarom weten wij dat niet? Doe meer aan promotie!
Dat traject heeft het CBS inmiddels in gang gezet.
Het CBS heeft besloten om het bestaande materiaal toegankelijker te maken. Uit de contacten met provincies en
gemeenten bleek dat veel medewerkers het moeilijk vinden om StatLine - de databank van het CBS - op de juiste
manier te gebruiken. Gebruikers haken af en concluderen
dat de informatie die ze zoeken er niet is, of dat ze deze
niet kunnen vinden.
Gids
Een helpende hand, een navigerende gids die de zoeker
meeneemt. Dat is de meerwaarde van het nieuwe portal.
Het portal geeft antwoord op de volgende vragen: Over
welke onderwerpen heeft het CBS regionale gegevens? Op
welke wijze stelt het CBS deze gegevens beschikbaar?
Waar en hoe kan ik deze vinden? Over welke informatie
beschikt het CBS wel, maar publiceert zij dit niet en waarom? Wat zijn de mogelijkheden om aanvullende informatie te krijgen op basis van beschikbare gegevens? Hoe kan
ik lokale data door de tijd vergelijken als de (gemeente)
grens intussen is veranderd? Kan het CBS aanvullend onderzoek uitvoeren? Kan ik CBS-gegevens aan mijn eigen
gegevens toevoegen?
Het portal is vanaf 15 december 2011 te vinden op: www.
cbs.nl/decentraleoverheden.
Meer informatie:
d.beeckman@cbs.nl of b.bunschoten@cbs.nl.

