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Informatie voor derden (lv3)
Nieuwsbrief van het CBS over de Iv3-rapportage door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de nieuwe Iv3-modellen
voor 2013 en de wijzigingen in de opvraag van gegevens bij
gemeenschappelijke regelingen. Verder is er nogmaals aandacht voor de boeking van rentetoevoeging over de voorschotten van het Rijk.

Veranderingen bij opvraag GR in 2013

Rectificatie
Rentetoevoeging voorschotten Rijk

Functioneel niveau
Tot nu toe konden gemeenschappelijke regelingen volstaan
met het invullen van de totalen op hoofdfuncties. Met ingang
van het eerste kwartaal 2013 dienen de GR de lasten en baten
op functioneel niveau uit te splitsen zoals dit ook al op jaarbasis gebeurt.

In de Kredo-Nieuwsbrief van augustus 2012 hebben we aandacht besteed aan de boekingsgang bij rentetoevoeging op
voorschotten van het Rijk.
Ten onrechte is de indruk gewekt dat er een verplichting
bestaat om rente toe te voegen bij alle voorschotten van het
Rijk. Dit is alleen als het Rijk bij het verstrekken van het voorschot u de verplichting van rentetoevoeging oplegt. Bij rentetoevoeging dient u de boekingsgang zoals vermeld in de
vorige nieuwsbrief te volgen.
Zuinige auto’s zorgen voor daling opbrengst opcenten
motorrijtuigenbelasting
In 2013 verwachten de provincies 1 451 miljoen euro aan
opcenten te innen. Dat is 5 miljoen minder dan in 2012.
Voor het eerst sinds in 1981 de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn ingevoerd, daalt de opbrengst.
Dat komt vooral door de opkomst van zuinige auto’s. Voor
zeer zuinige auto’s is momenteel namelijk geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd.
In Noord-Holland daalt de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting volgend jaar ruim 7 procent, terwijl in
Noord-Brabant de opbrengst bijna 8 procent stijgt. Dit
komt vooral door de verhuizing van een autoleasebedrijf
van Noord-Holland naar Noord-Brabant, waardoor dit
leasebedrijf aan de provincie Noord-Brabant opcenten
gaat betalen. Daarnaast verhoogt Noord-Brabant het tarief
voor de opcenten met 1,8 procent, terwijl in Noord-Holland het tarief gelijk blijft.
Bron: Webmagazine, woensdag 19 december 2012:
Zuinige auto’s zorgen voor daling opbrengst opcenten
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In 2013 verandert de opvraag van gegevens bij gemeenschappelijke regelingen (GR) op twee punten: de gegevens op
kwartaalbasis moeten voortaan functioneel worden uitgesplitst en het CBS vraagt om toezending van de begroting.

Begroting
In januari heeft het CBS de GR gevraagd om de begrotingsstukken toe te sturen. De GR zijn niet wettelijk verplicht om
dit te doen, maar inmiddels heeft ongeveer de helft van de
GR de begrotingsstukken toegestuurd.
Verbetering kwaliteit
De verdeling naar functies en de gegevens uit de begrotingen
geeft het CBS meer informatie en meer mogelijkheden om de
ingestuurde informatie te analyseren en op juistheid en volledigheid te controleren. Hierdoor neemt de kwaliteit van de
cijfers toe. Bovendien voorkomt het CBS hiermee dat de
gemeenschappelijke regelingen later in het jaar vragen
krijgen waarvan de antwoorden in de begrotingen staan.

Geen wijzigingen in Iv3-model 2013
Het model 2013 van de Iv3-matrix verandert niet ten opzichte
van 2012. Er komen geen nieuwe functies bij en er vervallen
evenmin functies.
Toch worden in medio februari nieuwe modellen van de iv3matrix voor de kwartaalleveringen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies op de kredo-website
geplaatst. Hierin zijn de tabbladen met de aanschrijfbrief en
de toelichting geactualiseerd. We vragen u om deze modellen te gebruiken voor de kwartaalleveringen.
Het model 2013 voor de jaarlevering zal in maart op de
kredo-website geplaatst worden.
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Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent
In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te
ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012. Bij de provincies is sprake van
een lichte daling van de verwachte heffingsinkomsten
(-0,4 procent). Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van
de begrotingen van de lokale overheden.

Inkomsten uit heffingen steeds belangrijker voor
gemeenten
Gemeentelijke heffingen zijn de afgelopen vijftig jaar een
belangrijke inkomstenbron geworden voor gemeenten. De
opbrengst nam toe van 98 miljoen euro in 1960 tot 7,9 miljard euro in 2010. Per hoofd van de bevolking betekent dit
een toename van bijna 9 euro in 1960 tot 474 euro in 2010.

De gemeenten verwachten dit jaar 8,5 miljard euro aan
heffingsinkomsten binnen te krijgen, 2,9 procent meer dan
vorig jaar. Ondanks dalende WOZ-waarden is de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) op
woonhuizen en bedrijfspanden 5,2 procent hoger dan in
2012. De toename is vooral het gevolg van tariefstijgingen
en areaaluitbreidingen.

De langst bestaande gemeentelijke heffing is de hondenbelasting. Deze werd al in 1900 opgelegd, en kende toen
een opbrengst van ongeveer 100 duizend gulden (45 duizend euro). In 2010 werd 59 miljoen euro aan honden
belasting geïnd.

Bron: Persbericht, dinsdag 22 januari 2013
Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent
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CBS herziet historische reeksen
Afgelopen december publiceerde het CBS nieuwe reeksen
over de financiën van decentrale overheden in StatLine. Het
zijn de reeksen Gemeentefinanciën vanaf 1900, Provincie
financiën vanaf 1900 en Waterschapsfinanciën vanaf 1936. In
deze tabellen staan gegevens over de baten en lasten en over
de schuld van deze overheden.
Sinds de oprichting in 1899 verzamelt het CBS gegevens over
de financiën van de overheid. Een zeer beknopte samenvatting
van deze gegevens stond al in StatLine, de online database van
het CBS. Maar door de grote veranderingen die de overheid en
de overheidsadministratie in de loop van de tijd ondergingen,
werd het steeds moeilijker deze lange tijdreeks voort te zetten.
Daarop heeft het CBS de reeksen onderzocht en waar nodig
herzien. Dit leidde tot de publicatie van de nieuwe tabellen.
Enkele jaren geleden verscheen de tabel Rijksfinanciën vanaf
1900. Sinds december zijn ook over decentrale overheden
afzonderlijke tijdreeksen beschikbaar.
Bij het artikel ‘Inkomsten uit heffingen steeds belangrijker
voor gemeenten’ (elders in deze nieuwsbrief) is gebruik
gemaakt van gegevens uit deze reeksen.
De StatLine database is te vinden op de website van het CBS.
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Door de invoering van de onroerendezaakbelasting (OZB)
is de opbrengst van de gemeentelijke heffingen vanaf het
midden van de jaren zeventig fors toegenomen. In 2010 is
de OZB met een opbrengst van 3,0 miljard euro zelfs de
belangrijkste eigen inkomstenbron van gemeenten.
In de jaren zestig van de vorige eeuw waren de wegen
belasting, vermakelijkheidsbelasting en de vergunningen
voor de verkoop van alcohol nog de belangrijkste gemeentelijke heffingen.
Bron: Webmagazine, maandag 17 december 2012:
Inkomsten uit heffingen steeds belangrijker voor gemeenten
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Vergelijk de lokale lasten
De Lokale Lasten Vergelijker is een web-animatie op de website van het CBS. Hiermee kunnen gebruikers in een oogopslag
zien hoe hoog de lokale belastingen en heffingen zijn in hun
specifieke situatie en ze vergelijken met andere gemeenten.
Het is een handig hulpmiddel voor mensen die willen
verhuizen of een huis willen kopen. Uiterlijk in mei worden
de gegevens door het CBS vernieuwd met de meest actuele
cijfers.
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