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Ontwikkelingen op het gebied van de Informatie voor derden voor 
provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

In deze nieuwsbrief gaan we in op de nieuwe Wet Houdbare 
Overheidsfinanciën (Wet Hof) en de gevolgen voor de levering 
van Iv3-gegevens voor kleine gemeenten. Verder is er aandacht 
voor nieuwe Europese verplichtingen in het kader van Sixpack 
en veranderingen in de terugkoppeling door het CBS.

 
Invoering 
deelwaarneming Iv3 
en Wet Hof
Met ingang van het eerste kwartaal 2014 voert het CBS 
deelwaarneming in voor het insturen van de Iv3 op 
kwartaalbasis. Dit betekent dat gemeenten met minder dan 
20 000 inwoners niet meer elk kwartaal de Iv3 hoeven in te 
sturen, maar wel jaarlijks de begrotingscijfers en de jaarcijfers. 
Dit is geregeld in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), 
die naar verwachting per 1 januari 2014 in werking zal treden.

De Wet Hof regelt onder meer dat de rijksoverheid en de 
decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren 
om het overheidstekort binnen de grenzen van de Europese 
doelstellingen te brengen en te houden. Maar daarnaast staan in 
de wet ook wijzigingen van de Gemeentewet en de Provinciewet 
genoemd die gaan over het aanleveren van de Iv3 aan het CBS. 
De wijzigingen hebben betrekking op de inzendingstermijn en 
de invoering van een deelwaarneming van de Iv3.

Sneller sanctie bij niet insturen Iv3
Voor het leveren van de Iv3-matrix aan het CBS staan vaste 
termijnen. Als de Iv3 niet tijdig geleverd wordt of van onvoldoende 
kwaliteit is, krijgt de gemeente of provincie volgens de huidige 
wetgeving een maand respijt om informatie van goede kwaliteit 
te leveren. Daarna kan de betaling van de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds of het provinciefonds opgeschort worden.

In de Wet Hof wordt de hersteltermijn van een maand verkort tot 
tien werkdagen. Hierdoor kunnen gemeenten en provincies in geval 
van nalatigheid eerder dan voorheen geconfronteerd worden met 
het opschorten van betalingen van de algemene uitkering. 

Invoering deelwaarneming gemeenten
Sneller aanleveren van de Iv3-matrix door gemeenten aan het 
CBS is belangrijk voor de kwaliteit van de cijfers. Het CBS heeft 
zo meer tijd om de gegevens te controleren en te corrigeren 
als dat nodig is. Daarnaast betekent een kortere inzendtermijn 
dat er meer kwalitatief goede inzendingen beschikbaar zijn 
op het moment dat het CBS de cijfers vaststelt.  Hierdoor gaat 
de kwaliteit omhoog en acht het CBS het verantwoord om de 
cijfers te baseren op een niet volledige waarneming. Daarom 
hoeven gemeenten met minder dan 20 000 inwoners vanaf 1 
januari 2014 niet meer op kwartaalbasis de Iv3 in te sturen. De 
begrotingsinformatie en de jaarcijfers moeten deze gemeenten 
wel gewoon blijven insturen.

Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer in met de Wet Hof. 
Momenteel ligt deze wet bij de Eerste Kamer en het is de 
verwachting dat de Wet Hof per 1 januari 2014 in werking zal 
treden. Vooruitlopend hierop past het CBS haar werkproces aan. 
Als de Wet Hof niet per 1 januari 2014 van kracht wordt, zal de 
invoering van de deelwaarneming door het CBS toch door gaan. 
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Sixpack en lokale 
overheden
Sixpack is de aanduiding voor zes nieuwe Europese wetgevende 
maatregelen met betrekking tot overheden, vastgelegd in 
verordeningen en richtlijnen. Deze zes verordeningen en richtlijnen 
zijn in de onderhandelingen tussen de Europese Raad en het 
Europees Parlement gebundeld in de zogenaamde “Sixpack”.  

Het doel ervan is om beter zicht te krijgen op de financiën van 
overheden en de financiële risico’s die overheden lopen. Alle 
Europese lidstaten moeten in verband hiermee ook nieuwe 
statistieken publiceren.  

De maatregelen brengen nieuwe statistische verplichtingen voor 
de lokale overheden met zich mee. Deze nieuwe statistieken 
hebben vooral betrekking op voorwaardelijke verplichtingen. 
Het gaat hierbij om verplichtingen in bijvoorbeeld publiek-
private-samenwerkingsverbanden (PPS-constructies), verstrekte 
garanties of leningen met betalingsachterstand. Daarnaast wil 
de EU  informatie over de deelnemingen van overheden en de 
schulden van bedrijven in handen van de overheid.

Het CBS gaat deze informatie verzamelen en publiceren. Er 
wordt naar gestreefd om de lokale overheden hiermee niet te 
belasten door gebruik te maken van bestaande bronnen zoals 
jaarrekeningen. In oktober 2014 zullen de eerste gegevens over 
de voorwaardelijke verplichtingen gepubliceerd worden. 

 
EMU-saldo
Door de economische crisis en het hoge tekort op de overheids-
financiën staat het EMU-saldo volop in de belangstelling. De Wet 
Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) verankert de Europese 
begrotingsregels in de nationale wetgeving. Hierdoor worden 
ook decentrale overheden geconfronteerd met (het beheersen 
van) het EMU-saldo.

Het Ministerie van Financiën heeft op de website van de Rijks-
overheid een document gepubliceerd om decentrale overheden 
te voorzien van heldere informatie over de raming en monitoring 
van het EMU-saldo en  de beheersing ervan.

 
Terugkoppeling CBS
Tot nu toe kreeg elke gemeente van het CBS een terugkoppeling 
over de aangeleverde kwartaalcijfers. Dit verandert met ingang 
van het tweede kwartaal 2013. Het overzicht met de benchmark 
gegevens zal verdwijnen. De meest recente cijfers van zowel de 
begrotingen als de jaarcijfers zijn voor alle gemeenten te vinden 
in Statline, de online database van het CBS

Daarnaast zal niet elke gemeente meer een terugkoppeling 
ontvangen. Als de aangeleverde gegevens geen aanleiding 
geven tot vragen of verbeteringen, zal het CBS geen 
terugkoppeling versturen. Als er wel vragen rijzen of 
het CBS heeft voorstellen om de cijfers te verbeteren, zal 
een terugkoppeling worden verstuurd. Zo wil het CBS de 
administratieve lasten tot een minimum beperken.

Uitgaven 
gemeenten dalen 
In 2012 gaven de gemeenten ruim 52 miljard euro uit. Dit is 
bijna 1 miljard minder dan in 2011. Het was het derde jaar op 
rij dat de uitgaven van de gemeenten daalden. Vergeleken 
met 2009 werd er vorig jaar 3,8 miljard euro minder besteed.

Bron: Webmagazine, dinsdag 23 april 2013: 
Uitgaven gemeenten dalen voor derde jaar op rij
www.cbs.nl>Publicaties>Webpublicaties.
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