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In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief gaan we in op het nieuwe
model voor de Iv3 en een actuele beschrijving
van de categorieën. Verder is er aandacht voor het
boeken van loonkosten bij een ambtelijke fusie
en de beschikbaarstelling door het CBS van Iv3gegevens via Open data.

Nieuw model Iv3 2015
Het model Iv3 voor 2015 verandert ingrijpend ten opzichte
van 2014. Er zijn veel wijzigingen in de functies en de
balansposten en er is een kleine aanpassing in de
economische categorieën. De veranderingen komen vooral
voort uit de decentralisaties in het sociaal domein en de
invoering van het schatkistbankieren. De wijziging bij de
economische categorieën betreft de splitsing tussen rente en
winstuitkeringen.
Het nieuwe model voor de Iv3 is op 16 juli door het CBS op
www.cbs.nl/kredo gepubliceerd. De wijzigingen zijn in de
meicirculaire door het ministerie van BZK aangekondigd en op
13 juni op de website rijksoverheid.nl/iv3 gepubliceerd.
Functies sociaal domein
Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein vervalt een
groot aantal functies op dit terrein en zijn nieuwe functies
toegevoegd. Onlangs is bekend geworden dat de
bestedingsplicht van middelen voor het sociaal domein komt te
vervallen. Hierdoor is het deelfonds sociaal domein veranderd in
een integratie-uitkering. Daardoor verandert ook de eerder
beschreven inhoud van de functies en de balanspost die hier
betrekking op hebben. Het Iv3-model wordt hier echter voor het
verslagjaar 2015 niet op aangepast.

Functie 923 heet in de Iv3-matrix ‘Uitkering deelfonds sociaal
domein’. Deze functie moet gebruikt worden voor wat na het
vervallen van de bestedingsplicht heet: ‘Integratie-uitkering
sociaal domein’. De functie 981 (Mutaties reserve in verband met
toets deelfonds sociaal domein) en de balanspost P115 (Reserve
in verband met toets deelfonds sociaal domein) zijn komen te
vervallen, maar komen nog wel voor in het Iv3-model voor 2015.
Functie 981 en balanspost P115 moeten leeg blijven.
Samenvoeging functies
Een aantal functies in het Iv3-model is samengevoegd. Het
betreft over het algemeen functies waar relatief kleine bedragen
op geboekt worden en waarbij het onderscheid te weinig
toegevoegde waarde biedt. Zo is bijvoorbeeld het onderscheid
tussen openbaar en bijzonder onderwijs komen te vervallen en
zijn rioleringsfuncties samengevoegd.
Nieuwe balansposten
In de vorige Kredo-nieuwsbrief (mei 2014) is informatie over de
Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (verplicht
schatkistbankieren) opgenomen. Eén van de voorwaarden in
deze wet is dat de decentrale overheden informatie moeten
verstrekken aan het CBS over de onderlinge leningen. Deze
informatie moet via de Iv3 verstrekt worden. Voor 2014 is
hiervoor een tijdelijke oplossing in het model aangebracht. Voor
2015 zijn hiervoor de noodzakelijke balansposten integraal
ingevoerd in het Iv3-model.
Daarnaast zijn de balansposten A29 (Overlopende activa) en P29
(Overlopende passiva) uitgesplitst naar sector van de tegenpartij.
Hierdoor kan het effect van de overlopende activa en passiva op
de overheidsschuld bepaald worden. Schulden tussen overheden
worden namelijk geconsolideerd. In de nieuwe ministeriële
regeling is deze uitsplitsing nader uitgelegd.
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Ambtelijke fusie en de Iv3
Samenwerking. Je zou kunnen zeggen dat het in de genen zit
van gemeenten. Omdat het meerwaarde oplevert en vaak
efficiënter is. Ambtelijke fusie is een bijzondere vorm van
samenwerking die steeds vaker voorkomt. Daarbij worden de
ambtenaren van de betrokken gemeenten in één gemeen
schappelijke regeling geplaatst en zij voeren het werk voor de
betreffende gemeenten uit.
Wat betekent dit voor de Iv3 van de gemeente? Wat in de
oude situatie loonkosten waren, wordt in de nieuwe situatie
een inkomensoverdracht aan de gemeenschappelijke regeling.
De functie die hiervoor gebruikt moet worden is bestuurlijke
samenwerking (functie 005), maar de regel overige
kostenplaatsen mag ook.

Onbewerkte Iv3 via
Open data
Open data staat voor vrij beschikbare informatie en
sinds 18 juli 2014 stelt het CBS haar volledige databank beschikbaar via een Open data-portal
http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html#_la=nl.
Hiermee is het mogelijk om zonder handmatige tussenstappen
CBS-data van computer-to-computer op te halen.
Dit betekent dat alle Statline-tabellen die gebaseerd zijn op
de Iv3 ook via Open data beschikbaar zijn. In de Iv3 zit echter
veel meer informatie dan wat het CBS op Statline publiceert.
Om al deze informatie ook voor een breed publiek
toegankelijk te maken gaat het CBS volgend jaar de
onbewerkte Iv3-gegevens via Open data publiceren.
Momenteel wordt gewerkt aan een tool om dit mogelijk te
maken en voordat de Iv3-data daadwerkelijk via Open data
beschikbaar is, zullen decentrale overheden hierover nog
geïnformeerd worden.

Nieuwe CBS-website
Binnenkort lanceert het CBS haar nieuwe website. De vaste
structuren worden deels losgelaten en de zoekfunctie staat
centraal. Dit betekent ook dat informatie met betrekking tot
het Iv3-model en de aanleveringen via de zoekfunctie
gevonden kunnen worden. Overigens blijft www.cbs.nl/kredo
gewoon bestaan.
Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de Kredo-nieuwsbrief, zoek
dan op het trefwoord ‘Kredo-nieuwsbrief’. Zoekt u het
Iv3-model voor de begroting 2015, gebruik het trefwoord
‘Iv3-model’, eventueel met de toevoeging 2015.
Heeft u hulp nodig? Aarzel niet om dan met ons te mailen of
bellen (kredo@cbs.nl of 070 337 47 08).

Toename overheidstekort
De overheidsinkomsten namen in het eerste halfjaar van
2014 met 0,6 miljard euro licht af ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen in het
eerste halfjaar met 4,5 miljard euro. Het overheidstekort
kwam daardoor in het eerste halfjaar van 2014 uit op
9,4 miljard euro. Dit is 5,1 miljard hoger dan het eerste
halfjaar van 2013. Deze toename komt vooral doordat de
opbrengsten van de telecomfrequentieveiling van begin
2013 nu wegvallen. Hiermee komt de tussenstand van het
overheidstekort in de periode juli 2013 tot en met juni
2014 op 3,0 procent van het bbp.
Bron: Webmagazine, woensdag 24 september 2014
Toename overheidstekort door daling inkomsten en
hogere uitgaven

Uitleg economische
categorieën
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
publiceert binnenkort een nieuwe ministeriële regeling voor de
Iv3. Hierin zijn de functiebeschrijvingen, de toelichting bij de
economische categorieën en de balansposten geactualiseerd.
Vooruitlopend op deze publicatie heeft het ministerie van BZK op
13 juni 2014 op de website rijksoverheid.nl/iv3 een document
gepubliceerd met actuele functiebeschrijvingen en het overzicht
van de economische categorieën en balansposten.
Een actuele beschrijving van de economische categorieën
ontbrak nog. In samenspraak met het ministerie van BZK heeft
het CBS de toelichting bij de economische categorieën
aangepast. Deze herziene toelichting is op 9 oktober op
www.cbs.nl/kredo gepubliceerd. Hierin is duidelijk
aangegeven welke wijzigingen er zijn aangebracht ten
opzichte van de oude beschrijving. De toelichting was sinds de
invoering van de Iv3 niet meer geactualiseerd en bevat nu een
betere uitleg op een aantal onderwerpen zoals het onderscheid
tussen aankoop van goederen en diensten en subsidies of
overdrachten en de wijze van boeken van superdividend.
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