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1. Inleiding
Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem waarmee financiële informatie
van decentrale overheden wordt verzameld door het CBS. Het betreft hierbij de data over
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen van begrotingen,
kwartaalcijfers en jaarrekeningen. De afnemers van deze financiële informatie zijn onder
meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van binnenlandse zaken
en koninkrijkrelaties en het CBS. Daarnaast stelt het CBS deze data beschikbaar via open data,
waarmee tegemoet wordt gekomen aan de toenemende maatschappelijke behoefte aan
transparante en snelle informatie over overheden.
Dit rapport geeft gebruikers inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatie
beleid bij de totstandkoming en het gebruik van de onbewerkte Iv3-data. Daarnaast wordt
in dit rapport aandacht besteed aan het bewerkingsproces dat het CBS uitvoert op de
onbewerkte Iv3-gegevens om te komen tot de eigen statistische output over de financiën van
decentrale overheden via StatLine, de nationale rekeningen en de rapportages in het kader
van de ‘Excessive Deficit Procedure’ (EDP).
StatLine is de elektronische databank van het CBS. De informatie is gratis en gemakkelijk te
printen en te downloaden. De nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek
van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het
overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke
macro-economische indicatoren in deze publicatie. Verder geven de nationale rekeningen
onder meer cijfers over consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. De
begrippen en classificaties van de nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd
en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk
zijn. De gepubliceerde cijfers van het CBS zijn de officiële cijfers over het overheidssaldo en
de overheidsschuld van Nederland. Zij worden aan de Europese Commissie gerapporteerd
in het kader van de ‘Excessive Deficit Procedure, ook aangeduid als ‘buitensporigetekortenprocedure’ (BTP).
Tot slot, maatregelen om de kwaliteit te borgen die gelden voor alle eigen statistieken van
het CBS, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk hierbij aan maatregelen om de kwaliteit
van de output en processen te waarborgen. Raadpleeg hiervoor de CBS Kwaliteitsverklaring
(2014g).

2. Tabellen
Dit rapport heeft betrekking op de Iv3 data die beschikbaar zijn via de open data faciliteit van
het CBS. Zie voor meer informatie:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/
kredo/iv3-open-data/default.htm
Zie voor gerelateerde tabellen hoofdstuk 13.
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3. Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving ten aanzien van het insturen door decentrale overheden van de Iv3enquete aan het CBS is opgenomen in twee regelingen.
De grondslag voor de Iv3-aanlevering voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
en provincies is uitgewerkt in het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten’ (BBV). Deze bevat de regelgeving voor de financiële verslaglegging voor
begroting en (kwartaal- en) jaarrekening en is in beheer bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en koninkrijksrelaties. In hoofdstuk VII van dit besluit staan de bepalingen aangaande
Iv3.
De regelgeving voor leveringen van waterschappen is beschreven in de ‘Regeling
beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen’ (RBVW, of BBVW). Deze regeling is
in beheer bij het ministerie van Infrastructuur en milieu.
Het CBS verzamelt en verwerkt de informatie over begrotingen, kwartaalcijfers
en jaarrekeningen van decentrale overheden voor statistieken conform het eigen
werkprogramma. Daarnaast stelt het CBS de onbewerkte data via de open data faciliteit van
het CBS beschikbaar.

4. Beschrijving van de statistiek
4.1 Algemeen
Het CBS stelt de onbewerkte Iv3-data van de kwartaal- en jaarrekeningen en de begrotingen
van decentrale overheden beschikbaar.

4.2 Onderwerp van meting
Het betreft de kwartaal- en jaarrekeningen en de begrotingen zoals als deze door de
decentrale overheden aan het CBS geleverd zijn. De gemeenschappelijke regelingen en
waterschappen behoeven in tegenstelling tot de gemeenten en provincies geen begroting via
Iv3 aan te leveren.
Het CBS heeft op deze data geen bewerkingen uitgevoerd. Baten en lasten worden voor
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies in een matrix onderverdeeld in
functies en in economische categorieën. Voor waterschappen worden deze onderverdeeld
in opbrengsten- en kostensoorten. De data geven inzicht in de lopende baten en lasten,
kapitaalbaten en kapitaallasten, financiële transacties en balansen van decentrale overheden.
Hiermee kunnen onder andere het zogenaamde EMU-saldo en de EMU-schuld worden
berekend.
Binnen de Europese Unie zijn het EMU-saldo en de EMU-schuld de belangrijkste indicatoren
voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten
en uitgaven van de overheid en de EMU-schuld is gedefinieerd als de geconsolideerde
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overheidsschuld, gewaardeerd tegen nominale waarde, exclusief de transitorische schuld en
de schuld op de titel financiële derivaten.
De decentrale overheden vullen de Iv3-matrices in op basis van de voorschriften zoals
vastgelegd in BBV en BBVW. De benodigde informatie halen zij uit hun administratieve
systemen.

4.3 Populatie
Voor Iv3 open data wordt de populatie gevormd door decentrale overheden, te
weten provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Een
gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen
bestuursorganen van decentrale overheden waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken
en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De instelling van een gemeenschappelijke
regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). De
gemeenschappelijke regelingen en waterschappen behoeven in tegenstelling tot de
gemeenten en provincies geen begroting via Iv3 aan te leveren.
De populatie van decentrale overheden is afgezien van de gemeenschappelijke regelingen
per kalenderjaar statisch en dus ook voor ieder kwartaal gelijk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
gemeentelijke herindelingen die in de loop van een kalenderjaar doorgevoerd worden, pas
voor het volgende kalenderjaar in Iv3 open data opgenomen worden. Gemeenschappelijke
regelingen die in de loop van een kalenderjaar opgericht worden kunnen wel in de loop van
het verslagjaar in Iv3 open data opgenomen worden.

4.4 Variabelen
De cijfers betreffende de kwartaal- en jaarrekeningen en begrotingen van decentrale
overheden worden weergegeven in duizenden euro’s, met drie cijfers achter de komma.

4.5 Classificatiesystemen
Baten, lasten en balansstanden worden voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
en provincies in een matrix onderverdeeld in functies, economische categorieën en
balansstanden. Voor de waterschappen worden deze onderverdeeld in opbrengsten- en
kostensoorten en balansstanden.
Functies zijn eenheden waarin de begroting en jaarrekening verplicht worden onderverdeeld
ten behoeve van derden. De voorgeschreven functies worden bepaald in de ministeriële
Regeling informatie voor derden, de circulaire Uitvoering informatie voor derden en de
Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen. De ministeriële regelingen
wordt regelmatig geüpdatet. Het BBV maakt het echter ook mogelijk dat er bij gemeenten
een programma- en productenindeling wordt gekozen die afwijkt van de (hoofd) functionele
indeling. De informatie voor derden moet plaatsvinden conform de vastgestelde functies.
Een categorie is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten, waarmee het beslag
op productiefactoren wordt aangeduid. De categorieën worden eveneens bepaald in de
ministeriële Regeling Iv3.
Voor de waterschappen worden de indelingen geregeld in de RBVW. Deze regeling is in
beheer bij het ministerie van Infrastructuur en milieu.
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4.6 Meeteenheid
Lopende baten en lasten, kapitaalbaten en -lasten, balansstanden en balansmutaties van
decentrale overheden in duizenden euro’s.

4.7 Verslagperiode
Cumulatieve kwartalen (kwartaalrekening) en jaren (jaarrekening en begroting).

4.8 Tijdreeks
De cijfers zijn in Iv3 open data opgenomen vanaf het jaar 2010 tot heden.

4.9 Land
Nederland.

5. Statistisch proces
5.1 Primaire waarneming
De Iv3-data worden door decentrale overheden verstrekt aan het CBS. De primaire
waarneming dient niet alleen statistische doelen van het CBS maar ook toezichthoudende en
beleidsdoelen van onder andere BZK.

5.2 Secondaire waarneming
Niet van toepassing.

5.3 Steekproeftrekken
Er worden geen steekproeven getrokken. Wel is er sprake van waarneemdrempels.
Bij het verzamelen van de gegevens van gemeenschappelijke regelingen maakt het CBS
gebruik van een waarneemdrempel, onder meer om de administratieve lastendruk zoveel
mogelijk te beperken. Alleen wanneer het lastentotaal hoger is dan 20 miljoen euro is de
gemeenschappelijke regeling verplicht via Iv3 data aan te leveren.
Voor gemeenten geldt sinds statistiekjaar 2014 voor de kwartaalrekeningen een
waarneemdrempel. Gemeenten met minder dan 20 000 inwoners behoeven vanaf dan geen
Iv3-data voor de kwartaalrekeningen meer aan te leveren.

CBS | Kwaliteits- en riscomanagementpaper, juli 2015 | 07

9

Voor de jaarrekening dient de volledige populatie van decentrale overheden cijfers
aan te leveren, met uitzondering van die gemeenschappelijke regelingen die onder de
waarneemdrempel vallen.
Voor de begroting behoeven gemeenschappelijke regelingen en waterschappen in
tegenstelling tot de overige decentrale overheden geen Iv3-data aan het CBS aan te leveren.

5.4 Respons
Voor begrotingen voor jaar j is de uiterste inzenddatum 15 november in het jaar voorafgaand
aan het begrotingjaar (j-1). Voor de kwartaalgegevens van het eerste, tweede en derde
kwartaal van jaar j is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor aanlevering van het
vierde kwartaal van jaar j geldt een uiterste inzenddatum van 14 februari in het jaar volgend
op het verslagjaar (j+1). Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 15 juli in het
jaar volgend op het verslagjaar (j+1).
Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd beschikbaar gesteld.
Het beschikbaar stellen gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste
inzenddatum. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage
beschikbaar gesteld die uiterlijk vijf dagen na de uiterste inzendtermijn is ontvangen.
De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of
op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze
plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die
uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen.

5.5 Gaafmaken
De data worden niet door het CBS bewerkt ten behoeve van Iv3 open data en ze worden dus
ook niet (automatisch) gaafgemaakt. Wel ondergaan de data automatisch een technische
plausibiliteitscontrole. Wanneer een aanlevering niet aan de plausibiliteitstoetsen voldoet,
wordt deze afgekeurd. De decentrale overheid zal dan een levering moeten doen die wel aan
de plausibiliteitseisen voldoet.

5.6 Imputeren
Alleen door decentrale overheden aangeleverde data worden in Iv3 open data opgenomen.
Er worden geen gegevens geïmputeerd.

5.7 Uitbijterdetectie- en afhandeling
De door decentrale overheden aangeleverde data worden in Iv3 open data opgenomen. Er
vindt geen uitbijterdetectie- en afhandeling plaats.

5.8 Wegen en ophogen
Alle door decentrale overheden aangeleverde data worden in Iv3 open data opgenomen.
Weging en ophoging vinden niet plaats.
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5.9 Transformeren
De door decentrale overheden aangeleverde data worden in Iv3 open data opgenomen. De
betekenis van velden wordt niet aangepast.

5.10 Koppelen
De gegevens worden niet gekoppeld met andere gegevens.

5.11 Corrigeren
De gegevens zoals opgenomen in Iv3 open data zijn niet door het CBS gecorrigeerd. De
data vormen mede input voor de statistieken financiën van decentrale overheden zoals op
micro-, meso- en macroniveau gepubliceerd via StatLine en op macroniveau in de nationale
rekeningen en de EDP-rapportage. Hiertoe worden de cijfers (in een later stadium) bewerkt
door het CBS (zie 12.4).

6. Externe bronnen
De door decentrale overheden aangeleverde data worden in Iv3 open data opgenomen. De
data worden niet verrijkt met andere informatie.

7. Publicatiebeleid
Het tijdstip van publiceren van nieuwe cijfers voor een verslagsoort is afhankelijk van de
uiterste inzendtermijn aan het CBS die voor de betreffende verslagsoort geldt.
Voor begrotingen voor jaar j is de uiterste inzenddatum 15 november in het jaar voorafgaand
aan het begrotingjaar (j-1). Voor de kwartaalgegevens van het eerste, tweede en derde
kwartaal van jaar j is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor aanlevering van het
vierde kwartaal van jaar j geldt een uiterste inzenddatum van 14 februari in het jaar volgend
op het verslagjaar (j+1). Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 15 juli in het
jaar volgend op het verslagjaar (j+1).
Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd gepubliceerd. Dit
publiceren gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt
deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende
werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke decentrale overheid de laatst
ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk 5 dagen na de uiterste inzendtermijn is
ontvangen.
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De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend
of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Het
onderscheid tussen de eerste en de tweede plaatsing is te zien in het onderwerp. Bij deze
plaatsing wordt voor elke decentrale overheid de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd
die uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen.
Beide plaatsingen blijven in de tabel afzonderlijk beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kan
het voorkomen dat er van een decentrale overheid voor een periode geen gegevens in Iv3
open data opgenomen wordt, bijvoorbeeld door te late inzending van de data.

7.1 Frequentie
De begroting, de vier kwartaalrekeningen en de jaarrekening hebben per jaar elk twee
publicatiemomenten in Iv3 open data.

7.2 Persberichten
Niet van toepassing.

7.3 Publicaties
Iv3 open data.

7.4 Microdata
Kwartaal- en jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
Kwartaal- en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

7.5 Revisies en bijstellingen
In de regel worden eenmaal beschikbaar gestelde data niet aangepast. Wel heeft de
berichtgever de mogelijkheid om binnen twee maanden na de uiterste inzenddatum een
verbeterde aanlevering te doen die het CBS na 70 dagen na de uiterste inzenddatum
beschikbaar stelt. Zie ook 5.4.

8. Kwaliteitsmanagement
De data ondergaan automatisch een technische plausibiliteitscontrole, waarbij wordt
nagegaan of de inzending voldoet aan de indelingen zoals voorgeschreven in het BBV en/of
RBVV. Daarnaast wordt voor onder andere de jaar- en kwartaalrekeningen van gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen en provincies een inhoudelijke controle gedaan (de
zogeheten plausibiliteitstoetsen) die deel uitmaakt van het maatregelenbeleid van BZK.
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Wanneer een aanlevering niet aan de toetsen voldoet, wordt deze afgekeurd en daarmee ook
niet opgenomen in Iv3 open data. Een tijdige herlevering kan wel in Iv3 open data worden
opgenomen.

9. Relevantie
9.1 Behoeften van gebruikers
Het CBS stelt de individuele onbewerkte Iv3-data van decentrale overheden middels
een open data-faciliteit beschikbaar om tegemoet te komen aan de toenemende
maatschappelijke behoefte aan transparante en snelle informatie over overheden. Dit geldt
ook voor de financiën van decentrale overheden waarbij er ook een groeiende behoefte
bestaat aan de mogelijkheid om financiële gegevens van decentrale overheden te kunnen
benchmarken. De decentrale overheden zijn vooraf door het CBS geïnformeerd.

9.2 Volledigheid
De decentrale overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de cijfers die zij aanleveren. Het CBS
neemt de cijfers een-op-een over en stelt deze beschikbaar via Iv3 open data. In het geval er
tot twee maanden na de uiterste inzendermijn voor de betreffende rapportage geen levering
is gedaan door een decentrale overheidsinstantie, bijvoorbeeld doordat deze instantie
beneden de waarnemingsdrempel valt of uitstel heeft gekregen vanwege een gemeentelijke
herindeling, dan worden er geen gegevens van deze instantie in Iv3 open data opgenomen
voor de betreffende periode.

10. Nauwkeurigheid
De in Iv3 open data opgenomen gegevens van individuele decentrale overheden zijn niet
door het CBS bewerkt. Het CBS staat dan ook niet in voor de nauwkeurigheid van de in Iv3
open data opgenomen gegevens.
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11. Vergelijkbaarheid
11.1 Vergelijkbaarheid tussen landen
In zijn algemeenheid kunnen voorschriften betreffende jaarrekeningen en begrotingen
alsmede de administratieve inrichting daarvan van decentrale overheden in de verschillende
EU-landen van elkaar verschillen. Er is echter door het CBS geen onderzoek gedaan in
hoeverre gegevens uit de Iv3 direct vergelijkbaar zijn met die van specifieke andere landen.

11.2 Vergelijkbaarheid in de tijd
De indeling van Iv3 in functies en categorieën wordt jaarlijks in mindere of meerdere mate
aangepast om deze aan te sluiten op veranderde wetgeving, voorschriften en behoeften. Dit
brengt een verminderde vergelijkbaarheid in de tijd met zich mee. Afgeleide cijfers, zoals
bijvoorbeeld het EMU-saldo en de EMU-schuld van decentrale overheden zijn in de tijd beter
vergelijkbaar.

12. Samenhang en consistentie
12.1 Samenhang van concepten
De grondslag voor de Iv3-aanlevering voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
en provincies is onder meer uitgewerkt in het ‘Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten’ (BBV) dat in beheer is bij het ministerie van Binnenlandse zaken
en koninkrijkrelaties. In hoofdstuk VII van dit besluit staan de bepalingen aangaande Iv3.
De voorgeschreven functies en categorieën worden bepaald in de ministeriële ‘Regeling
informatie voor derden, circulaire Uitvoering informatie voor derden’ De grondslag voor
de Iv3-aanlevering voor waterschappen is uitgewerkt in de ‘Regeling beleidsvoorbereiding
en verantwoording waterschappen’ dat in beheer is bij het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Beide ministeriële regelingen worden regelmatig geüpdatet.

12.2 Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers
Er is geen sprake van voorlopige en definitieve cijfers. Wel kunnen decentrale overheden na
hun eerste levering nog een herlevering doen. In de tabel is dit onderscheid te zien aan het
onderwerp 1ste en 2de plaatsing.
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12.3 Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers
Aangezien de kwartaalrekening een gecumuleerde rapportage is, zou in principe de
rapportage voor het 4de kwartaal van individuele decentrale overheden moeten aansluiten
op die voor de jaarrekening. Dit zal vaak niet geheel het geval zijn, onder meer omdat de
informatie bij decentrale overheden bij het opmaken van de rapportage voor het vierde
kwartaal niet in alle gevallen volledig is.

12.4 Consistentie met andere statistieken en plausibiliteit
De in Iv3 open data opgenomen data vormen input voor de statistieken financiën van
decentrale overheden zoals op micro-, meso- en macroniveau gepubliceerd via StatLine en
op macroniveau in de nationale rekeningen en de EDP-rapportage. Hiertoe worden de cijfers
bewerkt door het CBS.
De door het CBS bewerkte data zullen daarom in meerdere of mindere mate afwijken van
de onbewerkte microdata die via de open data-faciliteit ter beschikking gesteld worden.
Hieronder worden de belangrijkste stappen weergegeven die inzicht verschaffen in de
aansluiting van de onbewerkte Iv3 gegevens uit open data, naar de bewerkte statistische
output van het CBS. Daarnaast publiceert het CBS op haar website tabellen waarin de
aansluiting tussen de onbewerkte data en haar eigen statistische uitkomsten wordt
weergegeven.
Plausibiliteitscontrole
De data ondergaan automatisch een technische plausibiliteitscontrole, waarbij wordt
nagegaan of de inzending wel voldoet aan de indelingen zoals voorgeschreven in het
BBV en/of RBVV. Daarnaast wordt voor onder andere de jaar- en kwartaalrekeningen van
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies een inhoudelijke controle gedaan
(de zogeheten plausibiliteitstoetsen) die deel uitmaakt van het maatregelenbeleid van BZK.
Wanneer een aanlevering niet aan de controles voldoet, wordt deze afgekeurd.
Micro-analyse
Een deel van de Iv3-matrices wordt per periode aan micro-analyse onderworpen. Hierbij
wordt onder andere gelet op vergelijkbaarheid in de tijd, verwachte ontwikkelingen bij nieuw
beleid en boekhoudkundige regels. Mogelijk worden tijdens de analyse vragen gesteld aan de
betrokken eenheid. Een en ander kan leiden tot aanpassingen op microniveau.
Bijramen van non-repons
Ten behoeve van het berekenen van macrototalen, wordt voor de decentrale overheden die
voor periode niet tijdig hebben gerespondeerd een vervangende raming samengesteld.
Bijramen voor eenheden onder de waarneemdrempel
Bij gemeenschappelijke regelingen (alle verslagperioden) en gemeenten (alleen
kwartaalrekeningen) is sprake van een waarneemdrempel. Ten behoeve van het berekenen
van macrototalen wordt voor de decentrale overheden onder de waarneemdrempel
bijramingen samengesteld.
Correcties ten behoeve van de nationale rekeningen
Deze bewerkingen kunnen betrekking hebben op de conversie van het baten-lastenstelsel
zoals dat voor decentrale overheden geldig is, naar het transactiestelsel dat verplicht
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gebruikt wordt om aan de Europese Unie te rapporteren over onder andere het EMU-saldo
en de EMU-schuld. De conversie tussen deze stelsels is complex en aanpassingen in het
cijfermateriaal die uit de conversie resulteren zijn veelal zeer lastig of in het geheel niet
specifiek toe te wijzen aan de onderliggende microdata. Verder kunnen de onbewerkte
microdata afwijken van de bewerkte micro-, meso- en macrodata doordat in het kader van
de nationale rekeningen data uit de Iv3 worden geconfronteerd met informatie uit andere
bronnen. Correcties ten behoeve van de nationale rekeningen kunnen vaak niet worden
terugvertaald naar microniveau. De voorschriften waaraan de nationale rekeningen moeten
voldoen liggen vast in het Europees Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:NL:PDF).

12.5 Modelmatige consistentie
Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

12.6 Consistentie tussen aggregaten en microdata
zie 12.4
Gerelateerde tabellen
Hieronder staan de StatLinetabellen genoemd waarin door het CBS bewerkte cijfers
voorkomen over financiën van decentrale overheden.
1. Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005–2014
2. Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen
3. Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente
4. Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente
5. Gemeenterekeningen; balans per gemeente
6. Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse
7. Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse
8. Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse
9. Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse
10. Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse
11. Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december
12. Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie
13. Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie
14. Provinciebegrotingen; heffingen
15. Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie
16. Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio
17. Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting
18. Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen
19. Waterschappen; balansposten per waterschap
20. Waterschappen; tarieven heffingen
21. Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers
22. Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2014–2016
Link naar het thema ‘Overheid en politiek’ op de CBS-site;
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/nieuws/default.htm
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Afkortingen en begrippen
BBV
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek.
EDP
Excessive Deficit Procedure van de EU.
EOC
Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen.
ESR 2010
De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben onderling afgesproken hun nationale
rekeningen samen te stellen volgens het Europees Systeem van rekeningen (ESR). Dit ESR
is vastgesteld door de Europese Raad van Ministers. De laatste versie van het ESR stamt uit
2010.
EMU-saldo
Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid.
EMU-schuld
De EMU-schuld is gedefinieerd als de geconsolideerde overheidsschuld, gewaardeerd tegen
nominale waarde, exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële
derivaten.
EU
Europese Unie.
Iv3
Informatie voor Derden (Iv3).
Nationale rekeningen
De nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.
RBVW
Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen.
StatLine
StatLine is de elektronische databank van het CBS.
WGR
Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Verklaring van tekens
.

Gegevens ontbreken

*

Voorlopig cijfer

**

Nader voorlopig cijfer

x

Geheim

–

Nihil

–

(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

0 (0,0)
Niets (blank)

Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

2014–2015

2014 tot en met 2015

2014/2015

Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015

2014/’15
2012/’13–2014/’15

Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven
totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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