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LINK naar website Pilot

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-
enquetes/decentrale-overheden/kredo-overheden/pilot-vernieuwde-
iv3-methodiek

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de pilot

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/kredo-overheden/pilot-vernieuwde-iv3-methodiek
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• Aanleiding en Achtergrond pilot

• Doel van de pilot

• “Statistieken”

• Ervaringen tijdens de pilot

• Hoe verder



Aanleiding en Achtergrond pilot

1. Excel kent ook nadelen

2. XBRL is geen succes gebleken

3. Toegenomen databehoefte

4. Efficiënter proces
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Onderdelen Pilot

1. Nieuw Format XLS→ JSON

2. Vrijwillig meer details te leveren

3. Data halen door CBS in plaats van brengen  

Voor alle keten partners moet er meerwaarde zijn in de nieuwe werkwijze

U als IV3-dataleverancier staat daarin centraal
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1) Excel naar JSON

49 velden, maar slechts 4 daarvan bevatten informatie
IV3 in Excel bevat 11.000 invulvelden ➔ normaal ca 400 gevuld

En nu is het JSON.  



Voorbeeld IV3 data JSON

JSON: met 2 blokken informatie (metadata en data).

In webbrowser: 
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Controle?



2. Details

Uit onderzoek bij journalisten, raadsleden en ambtenaren kwam 
de wens om naast IV3 meer context en detailinformatie te 
ontsluiten

➢Dit doet OSF sinds 2015 met steun van BZK. 
➢Open Spending Detaildata was onderdeel van het Actieplan Open 

Overheid 2016-2018. 
➢ 15 overheden (provincies gemeenten) doen mee, maar het 

project bleek niet verder schaalbaar voor OSF door de gebruikte 
techniek, terwijl de overheden wel enthousiast zijn over 
Detaildata en er mee door willen.

Stel dat je detail informatie 
kan meesturen waaruit een 
bedrag is opgebouwd.
Categorie en taakveld 
hetzelfde, maar verschillende 
grootboeken of 

kostensoorten.
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Resultaten tot nu toe

Deelname aan de pilot

DEELNEMERS
Resultaten tot nu toe



Resultaten tot nu toe

Samenstellen IV3 JSON: 

Software leveranciers werken aan een export naar JSON tbv IV3

veel financiële pakketten hebben een standaard een JSON export optie



Voorlopige conclusies vanuit CBS

• De controletool (MVP) werkt en wordt positief ervaren

• Aan “Halen” en detailgegevens nog beperkt deelgenomen

• Detailgegevens zijn door enkele overheden geleverd maar dat was 
soms kunst en vliegwerk. Nut voor CBS is afhankelijk van de mate van 
detailniveau.



Ervaringen Amsterdam

Ophalen van rapportage in plaats van uploaden

methode SFTP protocol  gekozen voor het uitwisselen van bestanden.
Geen tijdrovende en/of kostbare procedure

Json in plaats van Excel

Excel is voor de gemeente Amsterdam een essentieel onderdeel en voorwaarde voor de rapportage 
Invulbestand in Excel is eenvoudig om te zetten naar Json

Detailinformatie meesturen

In totaal 4 inzenders (van de 29 deelnemers) met detailinformatie waaronder gemeente 
Amsterdam.
Het kost veel tijd (1 werkdag) om dit bestand  (grootboekniveau) te maken



Ervaringen Amsterdam

Toekomstige ontwikkelingen 

• onderzoek naar mogelijkheden export naar Json direct vanuit 
Financieel (rapportage) systeem

• verminderen van extracomptabele correcties 

• onderzoek naar mogelijkheden rapporteren op detailinformatie



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

• 7 gemeenten en de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en 
Dienst Gezondheid en Jeugd. 

• Nagenoeg al onze klanten ondersteunen deze pilot, want we zien 
duidelijk de toegevoegde waarde



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

Efficiency:
• Doordat het CBS de data automatisch bij ons op gaat halen, zal dit 

administratief werk gaan schelen. Het is ook meer van deze tijd. 

• Het CBS heeft diverse opties uitgewerkt en we zijn nu samen met 
onze ICT afdeling aan het bedenken hoe we dit technisch met welke 
optie dit het beste kunnen gaan realiseren. Het CBS denkt hier goed 
met ons mee.



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

Bestandsbeheer met JSON 

• Het conversie programma van het CBS werkt goed. 

• We kunnen snel de gegevens van Excel naar JSON met het 
conversiebestand omzetten. 

• Beter is het omdat rechtstreeks te doen vanuit ons financiële pakket. 
Met onze leverancier van het financiële pakket zijn we hierover in 
contact. ➔ Zij zien zelf ook duidelijk de toegevoegde waarde dus we 
hopen en verwachten dat onze software snel de mogelijkheden gaat 
ondersteunen.



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

Opties voor details (vrijwillig)

• Doordat het CBS meer info krijgt, zal dit en de kwaliteit van de IV3 
verder verhogen en daarnaast kunnen we op die manier in de 
toekomst weer invulling gaan geven voor enkele van onze klanten die 
meedoen aan Open Spending Detaildata. 

• Ook voor de Open State Foundation is het van belang dat de 
gegevens uniform en gestructureerd kunnen worden verwerkt. 

• Zo kunnen we in de toekomst weer aan de vraag voldoen om 
bestanden te plaatsten op Openspending.nl



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

Samenwerking

• Vanwege de pilot IV3 is samenwerking tussen het SCD, de kopgroep 
IV3 en het CBS ontstaan, het verloopt prettig en goed gestructureerd. 

• We worden goed geïnformeerd en ondersteunt.



Ervaringen Servicecentrum Drechtsteden

Conclusie

• Er is nog wel het een en ander te doen, de tussentijdse resultaten in 
de pilot verlopen positief en zijn dus hoopgevend voor het vervolg.  

• Het is ook leuk om zo collega's te ontmoeten van andere gemeenten.



Hoe verder

• Uitbouwen en onderhouden controletool

• “Proefdraaien”: m.n. werking controletool in de volledige praktijk testen

• Méér deelnemers werven voor detailgegevens en “Halen”

• Detailgegevens en “Halen” verder “pilotten”

• Intensiveren overleg met software leveranciers 

• Plan maken voor beschikbaar maken van JSON als regulier aanleverkanaal

• Communicatie over IV3-JSON


