
Relatie EMU-enquête Iv3 
1 september 2015 
 
In dit bestand wordt bij elke post van de EMU-enquête aangegeven om welke cellen in de Iv3- 
matrix het gaat: 
 

1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. 
Hier wordt in Iv3-termen functie 970, cat. 6.0. bedoeld. 

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 
Alle lasten op cat. 2.3 op de functies, alsmede de lasten op cat. 2.3 op de 
kostenplaatsen die met een 6.1-cat. worden doorgerekend. 

3. Bruto dotaties aan de post Voorzieningen ten laste van de exploitatie 
Alle lasten op de functies 001 t.e.m. 960 op cat. 6.0. 

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 
Hier worden de lasten op de Iv3-regels A111 tot en met A129, categorie 1 tot en met 4, 
exclusief 2.2 en 2.3 bedoeld. Het is de bedoeling dat de gemeenten de investeringen 
bruto opnemen, m.a.w. eventuele baten uit bijvoorbeeld bijdragen horen hier niet in 
mindering gebracht te worden. Het betreft bij post 4 de in het betreffende jaar 
geplande uitgaven, niet het totale investeringsbedrag voor op te starten 
investeringsprojecten. 

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en anderen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht op post 4 
Hier worden alle baten op de balansregels A111 tot en met A129, cat. 4.1.1, 4.1.2, 
4.2.2, 4.2.3, 4.3.1 en 4.3.2 bedoeld. 

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in 
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie 
verantwoord 
Hier worden de baten op de balansregels A111 tot en met A129 op de 3-categorieën 
bedoeld. 

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouwrijp maken etc. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 
Het gaat hier om de lasten op de balansregels A211 tot en met A215, cat. 1 t.e.m. 4, 
exclusief 2.2, 2.3 en cat. 6.3. 

8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie 
verantwoord 
Hier wordt gedoeld op de baten op de balansregels A211 tot en met A215, cat. 2 tot en 
met 4, exclusief 2.2, 2.3 en cat. 6.3. 

9. Lasten op de balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 
Hier wordt gedoeld op de lasten op balansregel P12, cat. 1 tot en met 4 exclusief 2.2 
en 2.3. 

10. Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde 
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserve (incl. fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die niet vallen onder één van bovenstaande posten 
Bij post 10 wordt er gedoeld op de lasten op de balansregels P111 tot en met P115, cat. 
1 tot en met 4, exclusief 2.2 en 2.3. Eigenlijk mogen hier geen boekingen plaatsvinden. 
Gezien de respons bij eerdere enquêtes is deze post echter nog gehandhaafd. 

11. a. Gaat u effecten verkopen? 
b. Zo ja, wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie? 
De eventuele baten van post 11b verwachten we op cat. 5.7. 


