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Hierbij ontvangt u de zesenzestigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De 

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 
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1. Iv3 speciaal 

 

1.1 Inleiding 

Het kan niemand ontgaan zijn dat er met betrekking tot Iv3 (Informatie voor 

derden) de afgelopen jaren veel gebeurd is. Na het verschijnen van het rapport 

‘Vernieuwing van begroting en verantwoording van gemeenten’ van de commissie 

Depla, zijn in 2014 werkgroepen, met vertegenwoordigers uit diverse geledingen, 

gestart met de herziening van de Iv3-informatievraag. Bij deze Iv3-herziening 

stond een aantal doelen voor ogen, onder andere het actualiseren van 

informatievraag. Veel van de Iv3-begrippen waren verouderd en sloten niet meer 

aan bij de hedendaagse organisatie van de provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen. Bij het definiëren van nieuwe taakvelden 

(voorheen functies) is er nadrukkelijk naar gestreefd om begrippen te hanteren 

die meer uniform zijn. Met als doel dat de medeoverheden zich onderling beter 

kunnen vergelijken, maar ook om daarmee de begroting en jaarrekening 

toegankelijker te maken voor raadsleden en burgers. Inmiddels ligt er: 

 Iv3-informatievoorschrift-2017 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

 Iv3-informatievoorschrift-2017 provincies. 

 

1.2 Veranderingen 

De meest in het oog springende verandering betreft de taakvelden, voorheen 

functies geheten. Deze zijn voor wat betreft inhoud en aantal op de schop 

genomen. Zijn er in de huidige Iv3 bij de gemeenten ongeveer 100 functies, in de 

nieuwe Iv3 zijn er nog ruim 50 taakvelden. Met betrekking tot het gebruik van de 

taakvelden adviseert de commissie Depla nadrukkelijk om deze nieuwe 

taakvelden de bouwstenen te laten zijn van de begroting en de realisatie. 

De programma-indeling voor de Raad dan wel de Staten, als ook de indeling in 

subproducten is vrij gebleven, waardoor er voldoende vrijheid voor eigen sturing 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/02/22/iv3-informatievoorschrift-2017-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/02/22/iv3-informatievoorschrift-2017-provincies
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blijft bestaan. De commissie Maas heeft bij de provincies op vergelijkbare wijze 

de functies tegen het licht gehouden. Ook dat heeft geresulteerd in een ingrijpend 

vernieuwd overzicht met taakvelden. Het CBS heeft kritisch gekeken naar de 

economische categorieën en heeft een aangepaste indeling opgesteld. Net zoals 

bij de functies sloten de gebruikte begrippen niet meer goed aan bij de actuele 

vraag naar financiële informatie. De nieuwe economische categorieën gelden voor 

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies. De ingangsdatum voor 

het gebruik van de nieuwe taakvelden en categorieën is het begrotingsjaar 2017. 

De Iv3 begroting-2017 is de eerste Iv3-levering die gebaseerd is op de nieuwe 

indeling. Na het opleveren van de Iv3-begroting-2017 (vóór 15 november 2016) 

vinden er nog twee Iv3-leveringen plaats die gebaseerd zijn op de Iv3-indeling-

2016. Vanwege deze situatie moeten er in de basis-administratie feitelijk twee 

verschillende systemen naast elkaar kunnen draaien. Die twee leveringen zijn: 

realisatie 2016 en voor gemeenten met meer dan 20.000 inwoners de Iv3-

levering 4e kwartaal 2016. 

 

Het CBS heeft aangegeven, dat voor 1 juli de nieuwe Iv3-matrices via de Kredo 

site beschikbaar zijn. Omdat de taakvelden en economische categorieën in Iv3-

2017 qua inhoud in veel gevallen anders zijn dan in de Iv3-2016 zal het CBS een 

deel van oude toetsen vervangen door nieuwe toetsen. Deze toetsen gaan ook 

deels voor de begrotingsmatrix gelden. Om te voldoen aan de voorwaarden van 

het maatregelenbeleid geldt dat het (eind)oordeel van de acceptatietoetsen 

voldoende moet zijn. Sinds 2009 heten deze toetsen plausibiliteitstoetsen. Deze 

naam zal aangepast worden. Deze toetsen zullen acceptatietoetsen gaan heten. 

De term plausibiliteitstoetsen dekte de lading niet echt, daar de term plausibiliteit 

slechts verwijst naar een mate van waarschijnlijkheid. 

 

1.3 Update SBR (Standard Business Reporting)  

De Informatie voor Derden is in beweging. Naast de vernieuwing BBV (zie 

staatsblad nummer 2016.101) wil het Rijk in nauwe samenwerking met 

decentrale overheden en softwareleveranciers tevens de uitwisseling van 

informatie verbeteren. Dit kan met behulp van Standard Business Reporting.  

Standard Business Reporting, kortweg SBR, stelt u in staat om in uw eigen 

softwareapplicatie rapportages samen te stellen, te controleren, te ondertekenen 

en te versturen. Dat is makkelijk. Bovendien weet u zeker dat u aan alle eisen 

van de rapportage voldoet. Bijkomend, profiteert iedereen van hogere 

informatiekwaliteit. SBR maakt, als nationale standaard, gebruik van de 

bouwblokken Digikoppeling en Digipoort, die u tevens kunt gebruiken voor onder 

andere belastingaangiften, e-factureren en stelselvoorzieningen. 

Momenteel wordt bekeken of en zo ja wanneer de pilot SBR voor de Informatie 

voor Derden van start kan gaan. Heeft u vragen of wilt u participeren? Laat dit 

dan weten via het Iv3-vragenformulier.  

 

1.4 Handreikingen 

Met ingang van verslagjaar 2017 zal het vernieuwde Iv3-informatiesysteem-2017 

gebruikt gaan worden. Er is gezocht naar mogelijkheden om vragen over de 

vulling van de Iv3-matrices te ondersteunen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-101.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3
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Een eerste handreiking is het beschikbaar stellen van een interactieve 

internetapplicatie voor vragen over Iv3-2017. Voorlopig is deze applicatie alleen 

nog voor de gemeenten beschikbaar. Het adres van deze site is: 

www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site kan behulpzaam zijn voor het bepalen van welk taakveld bij een 

bepaalde activiteit hoort. Bij het intoetsen van een zoekterm doorzoekt de 

applicatie een database en reikt mogelijkheden aan voor het taakveld waarbij de 

betreffende activiteit geplaatst kan worden. 

Via deze site kunnen gemeenten ook het volledige Iv3-informatievoorschrift-2017 

downloaden. Daarnaast is op de BZK-website een beslisboom geplaatst, die 

behulpzaam kan zijn bij de bepaling van de juiste Iv3-economische categorie (aan 

de lastenkant). 

 

De twee bovengenoemde instrumenten (internetapplicatie en beslisboom) zijn 

nog in ontwikkeling. Afhankelijk van de gebruikersbevindingen zullen deze 

instrumenten verder uitgebouwd worden, te denken valt daarbij aan: 

 het opnemen in de zoekmachine, naast de taakvelden van de gemeenten, van 

de economische categorieën en balansstanden; 

 het aanbieden van een vergelijkbare zoekmachine voor de provincies; 

 het ontwikkelen van een beslisboom voor de batenkant, naast de beslisboom 

voor de bepaling van de economische categorieën voor de lastenkant,. 

 

Als extra ondersteuning worden door het CBS, indien daaraan behoefte bestaat 

op termijn in de Iv3-matrices aanvullende toetsen ingebouwd. Daardoor kunnen 

de medeoverheden sneller zicht krijgen op de kwaliteit van de ingevulde 

gegevens. Deze aanvullende controletoetsen zijn voor eigen gebruik. Ze zijn dus 

niet van invloed op het maatregelenbeleid en Iv3-leveringen worden er ook niet 

op afgekeurd. 

 

2. Begrotingsanalyse 2016 beschikbaar 

De begrotingsanalyse 2016 is beschikbaar. Deze maakt het mogelijk een 

individuele gemeente te vergelijken met zichzelf of met andere gelijksoortige 

gemeenten, bijvoorbeeld qua sociale structuur en centrumfunctie. Ook zijn 

http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
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vergelijkingen mogelijk met het gemiddelde van de gemeenten in de provincie en 

met de groottegroep. Meer informatie kunt u vinden op de website. 

 

3. Regiodagen Gemeentefinanciën 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Famo en de VNG weer de Regiodagen 

Gemeentefinanciën. Dit jaar zullen deze plaatsvinden op 23 juni, 30 juni en 7 juli. 

Meer informatie over de Regiodagen Gemeentefinanciën kun is te vinden op de 

website van gemeente van de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nieuws en andere weetjes over deze regiodagen kunt u ons volgen op 

Twitter via @Regiodagen_GF en met vragen over deze regiodagen kunt u terecht 

bij PostbusRegiodagen@minbzk.nl 

 

4. Terugblik netwerkmiddag Iv3 en SiSa 

Ongeveer 60 vertegenwoordigers van de medeoverheden bezochten de 

netwerkmiddag Iv3 en SiSa op 21 april in Den Haag. De deelnemers konden 

naast het netwerken met collega’s deelnemen aan één van de deelsessies Iv3 of 

SiSa.  

 

4.1 Deelsessie SiSa 

Bij de deelsessie SiSa werd er voornamelijk gesproken over het onderwerp 

rechtmatigheid in het sociaal domein. Het bleek dat nog niet iedereen op de 

hoogte is van de gezamenlijke brief van 12 april van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeente (VNG) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA) over de accountantscontrole 2015. Aanleiding voor deze brief 

is het later beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie met 

controleverklaring vanuit de SVB en een aantal zorgaanbieders, later dan de 

eerder gedachte 1 april. Het niet halen van deze termijn leidt tot zorgen bij 

gemeenten. VNG, Rijk en NBA hebben overlegd hoe met de ontstane situatie om 

te gaan. Belangrijk daarbij is de harde wettelijke aanleverdatum van 15 juli voor 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documenten/rapporten/2016/04/28/begrotingsanalyse-2016
http://gemeentenvandetoekomst.nl/evenementen
https://twitter.com/Regiodagen_GF
mailto:PostbusRegiodagen@minbzk.nl
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de jaarrekening met alle bijbehorende stukken, inclusief de SiSa-bijlage. De brief 

kunt u vinden via volgende link. 

 

In het kader van de aanlevering op 15 juli van uw jaargegevens en SiSa-bijlage, 

willen wij u attenderen op de mogelijkheid voor het doen van een proeflevering 

van de SiSa-verantwoordingsdocumentatie bij het CBS. Zie voor meer informatie 

over deze proefaanlevering de nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 

2015, te raadplegen via deze website. 

Verder werd er in de deelsessie SiSa gesproken over de afronding van de 

specifieke uitkering Brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer. Het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu (IenM) en een aantal provincies waren aanwezig om 

hier duidelijkheid over te verschaffen. Eind mei zal er een conceptversie van de 

Invulwijzer SiSa 2016 worden gepubliceerd, waar wij deze informatie in zullen 

zetten.  

 

4.2 Deelsessie Iv3 

Bij het onderdeel Iv3 is er een presentatie gegeven over de vernieuwing Iv3 en 

had men de mogelijkheid om vragen te stellen. In paragraaf 1 van deze 

nieuwsbrief kunt u meer lezen over deze vernieuwing. Mocht u niet aanwezig zijn 

geweest op 21 april of wilt u meer informatie over de vernieuwing Iv3, schrijf u 

dan vanaf 12 mei in op de workshop vernieuwing Iv3 op de regiodagen 

Gemeentefinanciën 2016.  

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk 

aan u is toegezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of 

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/brieven/brief-nba-en-vng-over-accountantscontrole-van-het-sociaal-domein-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2016/01/11/nota-procedure-aanlevering-sisa-verantwoordingsinformatie-2015-definitief

