
Pilot vernieuwde Iv3-
methodiek
Financiële gegevens van decentrale overheden worden al 
geruime tijd uitgevraagd middels de bekende Iv3-matrix. In 
opdracht van het Ministerie van BZK start het CBS een pilot om 
te onderzoeken of en hoe deze gegevensverzameling anders 
en beter ingericht kan worden. Redenen hiertoe zijn de 
toenemende maatschappelijke behoefte aan meer 
transparantie en het streven om overheidsprocessen zo 
efficiënt mogelijk in te richten. Aan de huidige werkwijze met 
Excel-sheets kleeft namelijk het nadeel dat verwerking minder 
efficiënt is en dat het werken met spreadsheets foutgevoelig 
kan zijn. Daarnaast geldt dat er veel administratieve 
handelingen nodig zijn om de gegevens veilig naar het CBS te 
zenden. 

Deelname aan de pilot staat op geheel vrijwillige basis open 
voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 
provincies. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor de 
verzamelmethode (‘halen’ door het CBS in plaats van 
‘brengen’ door decentrale overheden), de mogelijkheid tot 
het gebruik van een ander bestandsformat en de mogelijkheid 
om detaildata toe te voegen aan de levering. Hierover is op 
donderdag 21 februari jongstleden een e-mail gestuurd aan 
de Iv3-contactpersonen van gemeenten, gemeenschappelijke 
regelingen en provincies. We willen starten met een infor-
matie bijeenkomst die vooralsnog gepland staat op 12 april 
aanstaande. U kunt zich nog tot 22 maart aanstaande 
aanmelden voor deelname aan de pilot pilot.iv3@cbs.nl of via 
070-337 4542. U kunt hier ook terecht met vragen. Voor meer 
informatie omtrent de pilot kunt u tevens terecht op 
www.cbs.nl/iv3pilot. 

Geen verrekening van 
kostenplaatsen in de Iv3
Conform het vernieuwde BBV van 2017 dienen de kosten van 
niet-overhead rechtstreeks ten laste van de taakvelden te 
worden gebracht. Dit betekent dat er in principe geen 
kostenplaatsen meer bestaan. 

In de praktijk komt het echter voor dat gemeenten en 
provincies één taakveld, vaak ‘Overhead’, gebruiken als 
kostenplaats om een of meerdere kostencategorieën, zoals 
bijvoorbeeld loon, op te verantwoorden om deze vervolgens 
via categorie 7.5 (overige verrekeningen) aan de taakvelden 
door te belasten.
Dit is niet toegestaan. Alleen de rente mag centraal op het 
taakveld 0.5 Treasury worden verantwoord en via een soort 
kostenplaatsconstructie aan de taakvelden worden 
toegerekend. Natuurlijk is het de gemeente vrij om 
boekhoudkundig nog met kostenplaatsen te werken om de 
kosten te verzamelen en deze door te boeken, zolang maar 
aan twee in het BBV gestelde eisen wordt voldaan: de kosten 
moeten op het juiste taakveld én op de juiste categorie 
worden geboekt. 

Onderzoek detaillering 
cultuurlasten 2017
Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) heeft het CBS aanvullend onderzoek 
uitgevoerd naar de cultuurlasten van gemeenten en provincies 
in de jaarrekening van 2017. De gemeenten en provincies 
rapporteerden respectievelijk 1 836 miljoen euro en 
302 miljoen euro aan cultuurlasten. Tegenover de cultuur-
lasten van in totaal 2 138 miljoen euro staan cultuurbaten van 
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255 miljoen euro. Beiden werden uitgevraagd aan de hand 
van een tiental categorieën. De gemeentelijke cultuurlasten 
blijken het hoogst op het gebied van podiumkunsten, 
bibliotheken en musea. De provincies geven daarentegen het 
meeste uit aan cultureel erfgoed. Meer informatie omtrent de 
uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te lezen in deze 
rapportage. Dit onderzoek zal worden gebruikt bij het maken 
en evalueren van beleid op het gebied van cultuur.

Gemeenten heffen in 2019 
meer dan 10 miljard euro
Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te 
ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018. 
Van de drie gemeentelijke heffingen die het meest opbrengen 
stijgt de opbrengst van de reinigingsrechten en 
afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de 
onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Samen zijn 
ze met bijna 7,6 miljard euro goed voor 75 procent van alle 
heffingen. Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de 
toeristenbelasting in 2019 met 23,3 procent het meest. Aan 
secretarieleges wordt juist bijna een kwart minder aan 
ontvangsten begroot. Dit heeft te maken met de wijziging van 
de Paspoortwet, waardoor de geldigheidsduur van 
reisdocumenten en identiteitskaarten is verlengd. 
U kunt het volledige bericht hier vinden.

Het GR-register staat online
Het GR-register staat sinds juni 2018 online. Dit register poogt 
een centraal overzicht te geven met informatie van alle 
gemeenschappelijke regelingen in Nederland. Het gebruik van 
dit register gaat naar verwachting per 1 januari 2021 wettelijk 
verplicht worden; gemeenschappelijke regelingen dienen dan 
zelf deze informatie up-to-date te houden. Het register is te 
vinden in de Almanak op overheid.nl. 

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheids-
publicaties (KOOP), ontwikkelaar van het register en 
beheerder van overheid.nl, heeft een initiële vulling van het 
register gedaan. Echter, dit register is nog niet compleet. KOOP 
roept daarom gemeenten en provincies op om het overzicht 
bij hun eigen organisatie in de Almanak te controleren op 
volledigheid van gemeenschappelijke regelingen en 
ontbrekende regelingen te melden via gr-registratie@koop.
overheid.nl. Daarnaast roept KOOP gemeenschappelijke 
regelingen op zich te melden via het hiervoor genoemde 
adres zodat zij nu al toegang kunnen krijgen tot het beheer 
van deze informatie.

Ruim 5,9 miljard euro aan 
wegenbelasting in 2019
De wegenbelasting bestaat uit een Rijksdeel en een deel dat 
bestemd is voor de provincies. Samen verwachten ze voor 
2019 ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting te innen. Dit 
is bijna 0,2 miljard euro meer dan in 2018. Het Rijk verwacht 
voor 2019 opbrengsten van bijna 4,3 miljard euro, 3,5 procent 
meer dan een jaar eerder. Provincies verwachten ruim 
1,6 miljard euro te ontvangen, 2,5 procent meer dan in 2018.
De stijging valt met name te wijten aan een groeiend 
wagenpark, maar ook aan hogere tarieven bij het Rijk en 
enkele provincies. 
U kunt het volledige bericht hier vinden.

Sterkste daling aantal 
gemeenten sinds 2001
Nederland telt vanaf 1 januari 2019 355 gemeenten, 25 
minder dan een jaar eerder. Deze daling is de grootste sinds 
2001 en is het gevolg van 12 gemeentelijke herindelingen. 
Hierbij waren 37 gemeenten en ruim 900 duizend inwoners 
(begin oktober) betrokken. Door herindelingen daalt het 
aantal gemeenten met minder dan 25 duizend inwoners tot 
36 procent in 2019. In 1999 was dat nog 69 procent.
U kunt het volledige bericht hier vinden.

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

Nieuwsbrief voor gemeenten
Behalve de ‘Kredo nieuwsbrief’ waarin met name 
informatie is opgenomen over Iv3 en aanverwante zaken, 
stelt het CBS ook de ‘Nieuwsbrief voor gemeenten’ samen. 
In deze nieuwsbrief kunt u een schat aan niet-financiële en 
ook financiële informatie vinden, zoals onder andere 
informatie op buurt- en wijkniveau. U kunt de laatste 
exemplaren van de ‘Nieuwsbrief voor gemeenten’ hier 
vinden. Meer niet-Kredo gerelateerde informatie staat hier 
op de CBS-website. 
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