
In deze nieuwsbrief gaan we in op het verschil tussen 
sociale uitkeringen in geld en uitkeringen in natura. 
Verder is er aandacht voor de juiste boeking van 
schuldhulpverlening en een nieuwe nieuwsbrief voor 
regionale en ruimtelijke informatie.

Sociale uitkeringen:  
geld of natura?
Het is een vraag die regelmatig terugkomt: ‘Wanneer moet 
een sociale uitkering als geld, en wanneer als natura worden 
geboekt?’ Gemeenten vinden het vaak lastig om dit onder-
scheid goed te maken. Regelmatig zijn bedragen in de Iv3 dan 
ook verkeerd geboekt.

Definitie BBV
Volgens de definitie van het BBV zijn sociale uitkeringen in 
natura (Iv3 lastencategorie 4.2.3) de bijdragen aan huis-
houdens waarvan de besteding gebonden is aan de aanschaf 
van een bepaald goed of dienst. Is de besteding vrij, zoals bij 
de bijstandsuitkeringen, dan zijn het uitkeringen in geld.
Voorbeelden van sociale uitkeringen in natura zijn bijdragen 
voor taxivervoer, voor de aanschaf van een wasmachine of 
voor het volgen van een cursus. Het maakt hierbij niet uit of 
de begunstigde de uitkering zelf rechtstreeks op zijn of haar 
bankrekening krijgt of dat de gemeente de bijdrage direct 
overmaakt naar de leverancier van het goed of de dienst (het 
taxibedrijf of de instelling die de cursus verzorgt). In beide 
gevallen is het een bijdrage in natura.

Gemeentelijk minimabeleid
Sociale uitkeringen in natura komen vooral voor op de functies 
voor onderwijs, gemeentelijk minimabeleid, huishoudelijke 

verzorging, participatiebudget en voorziening gehandicapten. 
Vooral de uitkeringen in het kader van het gemeentelijk 
minimabeleid worden vaak ten onrechte als uitkeringen in geld 
verantwoord. Dit zijn in de regel uitkeringen in natura. Ook de 
langdurigheidstoeslag is een uitkering in natura. De enige 
uitkering in geld op de functie gemeentelijk minimabeleid is de 
kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en heffingen.

Op de Kredo-website van het CBS (www.cbs.nl/kredo) vindt u 
onder ‘Gemeenten of GR’s’ in het tabblad ‘Documentatie’ een 
trefwoordenlijst waarop te zien is welke posten op welke 
economische categorie geboekt moeten worden.
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Schuld gemeenten  
stijgt tot 50 miljard
De Nederlandse gemeenten hebben halverwege 2013 
gezamenlijk bijna 51 miljard euro schuld. De schuld stijgt al 
zes jaar en is bijna 14 miljard euro hoger dan halverwege 
2007.

De schuld loopt op doordat de gemeenten al jarenlang 
meer uitgeven dan ze binnenkrijgen. Vooral in 2009 en 
2010 waren er hoge tekorten, onder meer door 
teruglopende grondverkopen en gemeentelijke 
maatregelen om de lokale economie te stimuleren. Door in 
hun uitgaven te snijden, wisten de gemeenten de volgende 
twee jaar het tekort terug te brengen. In 2012 gaven ze 
ruim 52 miljard euro uit, terwijl er 49 miljard euro 
binnenkwam.

Bron: Webmagazine, donderdag 31 oktober 2013:
 Schuld gemeenten stijgt tot ruim 50 miljard euro

http://www.cbs.nl/kredo
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B1B2F91F-494E-4C4D-8D26-4BD53D22B594/0/trefwoordenlijstlastenversie07.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3993-wm.htm
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Schuldhulpverlening  
op functie 620
Door het huidige economische klimaat moeten steeds meer 
mensen een beroep doen op schuldhulpverlening. Omdat het 
vaak gaat om mensen met een laag inkomen, boeken veel 
gemeenten de bijdragen aan de schuldhulpverlening regelmatig 
op het gemeentelijk minimabeleid (Iv3-functie 614). Dit is echter 
niet de juiste functie. Volgens het BBV moet de bijdrage aan 
schuldhulpverlening geboekt worden op maatschappelijke 
begeleiding en advies (Iv3-functie 620).

Statistiek vóór  
decentrale overheden
Met het portal www.cbs.nl/decentraleoverheden  wil het CBS 
regionale informatie beter toegankelijk maken en u helpen uw 
weg te vinden in de vele gegevens en mogelijkheden. Het portal 
biedt overzicht en slaat een brug tussen cbs.nl en de regionale 
informatie in de online database van het CBS: StatLine.

Kunt u via de website of StatLine niet de juiste cijfers vinden of 
heeft u vragen over publicaties, dan kunt u contact opnemen  
met de Infoservice van het CBS, telefonisch onder nummer 
(088)  570 70 70 of via ‘Informatie voor/Publiek’ op www.cbs.nl.

Nieuwsbrief
Om gemeenten en andere decentrale overheden te voorzien van 
recente informatie over regionale en ruimtelijke statistieken 
heeft het CBS een nieuwe nieuwsbrief. U vindt deze nieuwsbrief 
op de website van het CBS onder ‘Informatie voor/Decentrale 
overheden/Informatie voor gemeenten’. Wilt u snel een overzicht 
hebben over welke thema’s het CBS informatie heeft op welk 
regionaal niveau, kijk dan eens in het Overzicht regionale 
gegevens in StatLine. U vindt dit overzicht op de bovengenoemde 
webpagina onder ‘Cijfers op gemeentelijk niveau’.

Vragen?
U stuurt de Iv3-matrix naar het CBS, maar het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regelt alle formele 
zaken rond de Iv3-gegevenslevering, waaronder de tijdigheid 
van aanlevering. Bij wie moet u nu zijn voor welke vragen?

Bij BZK (postbusiv3@minbzk.nl) voor:
 – Het wijzigen van de contactpersoon;
 – Het aanvragen van uitstel voor het insturen van de Iv3;
 – Vragen over de functionele indeling van de Iv3.

Bij het CBS (kredo@cbs.nl) voor:
 – Technische zaken m.b.t. het insturen van de Iv3 (zoals 

uploadcodes);
 – Vragen over de Iv3-modellen;
 – Vragen over de Iv3-categorieën;
 – Vragen over de inhoudelijke toetsen en plausibiliteit van de 

cijfers.

Schroom niet om bij andere vragen of onduidelijkheid over de 
Iv3 het CBS of BZK te benaderen, bij voorkeur via boven-
genoemde mailboxen.

Colofon
De KREDO-nieuwsbrief is een uitgave van bureau KREDO 
van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de 
financiële verslaglegging volgens de Iv3-regeling.

Tel.: (070) 337 47 08
E-mail: kredo@cbs.nl 
Internet: www.cbs.nl/kredo.

Meer gemeenten innen 
toeristenbelasting
Dit jaar int 76 procent van de gemeenten toeristen-
belasting. Vijf jaar geleden was dit nog 72 procent. Sinds 
2008 hebben 24 gemeenten toeristenbelasting (opnieuw)
ingevoerd, terwijl 5 deze hebben afgeschaft. Door 
gemeentelijke herindelingen is het absolute aantal 
gemeenten dat toeristenbelasting heft, echter afgenomen 
van 319 in 2008 naar 312 in 2013.

Bron: Webmagazine, dinsdag 16 juli 2013:
 Opbrengst toeristenbelasting in vijf jaar fors toegenomen

Gemeenten bezuinigen  
op kunst en cultuur
In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 
1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 
3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed 
wordt per inwoner neemt af van 103 euro tot 98 euro.

Met de lagere netto-uitgaven aan kunst en cultuur 
bezuinigen de gemeenten dit jaar in totaal 63 miljoen euro. 
Ook in 2011 en 2012 gaven de gemeenten minder uit aan 
kunst en cultuur, de besparingen bleven toen echter beperkt. 
Van 2004 tot 2010 namen de bestedingen ieder jaar nog toe. 

Bron: Webmagazine, maandag 16 september 2013:
 Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden 

zichtbaar
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