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Aan de slag met de 
IV3-data! Inzicht in 
enkele minuten!



1. Ga naar: financiengemeenten.nl

2. Klik op

3. Selecteer Eindhoven
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1. www.openspendinglijstjes.nl

2. Klik, selecteer & bereken

http://www.openspendinglijstjes.nl/


Doelen vandaag:

1. ‘Escape the Studio’

2. Van elkaar leren

3. Play at work
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1. Wat is de IV3-data eigenlijk?

2. Waar wordt de data nu al voor 
gebruikt/wie zijn nu al de 
gebruikers?

3. Aan de slag met data!

4. Waar willen we heen met de IV3-
data?

5. (Epiloog: Kwaliteitsverbetering)

Ons programma:

Regiodagen 2019
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Geschiedenis van de IV3

➢ Vanaf 1978 Comptabiliteitsvoorschriften

➢ Fysieke begroting & jaarstukken met post naar CBS

➢ 1995/1996 EFLO Elektronische levering Financiële gegevens Lagere Overheden

➢ Posten plus codelijsten elektronisch geleverd 

➢ 2003/2004 BBV

➢ IV3-via CBS-portal

➢ IV3-data als open data beschikbaar vanaf 2010

➢ ...



› Financiële open data;

› Decentrale overheden;

› 6 (of 2) keer per jaar;

– Jaarrekening;

– Begroting;

– Kwartalen (4x);

Wat is IV3 in 2019?
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IV3-sheets
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Beschikbaar als Open Data

CSV, API, Excel, etc.
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1. Wie is er wel eens 
output van de IV3-data 
tegengekomen?

2. Welke actoren 
maken er gebruik 
van de IV3-data?



Gebruik van IV3 data
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❑ ‘Den Haag’

❑ Wetenschappers

❑ Journalistiek

❑ Internettoepassingen

❑ Waarstaatjeprovincie.nl

❑ Open Spending

❑ Waarstaatjegemeente.nl

❑ Etc.

❑ Gemeenten

❑ CBS



Sector Overheidsfinanciën en 
Consumentenprijzen, Team 
Decentrale overheden(ODO)



Nationale rekeningen: 

─ berekening economische groei (bbp) en het aandeel 
van de overheid daarin, overheidstekort en 
overheidsschuld 

─ vooral met behulp van categorie-informatie

─ strenge Europese regelgeving en controle (Eurostat)

Producten/leveringen (1)





StatLine: 

─ Begrotingen; heffingen

─ Begrotingen; baten en lasten per taakveld (naar regio)

─ Rekeningen; baten en lasten per taakveld naar regio 

─ Rekeningen; balans (naar regio) 

Producten/leveringen (2)

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=81489


Provincies



─ Diverse nieuwsberichten:

• Lokale heffingen, sociaal domein, eigen vermogen 
provincies

• Dossiers (gemeenteraads, provinciale en 
waterschapsverkiezingen)

• Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

• Kredo nieuwsbrief

Producten/leveringen (3)





─ Externe leveringen: 

• Eurostat

• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• Het ministerie van Financiën

• Aanvullende dienstverlening (bijvoorbeeld detaillering 
cultuurlasten jaarrekening 2017)

Producten/leveringen (4)



─ Open data: originele Iv3-data zoals geleverd door 
decentrale overhedenhttps://www.cbs.nl/nl-nl/onze-
diensten/open-data/iv3

Producten/leveringen (5)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/iv3


IV3-open data portal (1e plaatsing na 10 dagen en 2e plaatsing na 70 
dagen).

Voor kleine downloads: ‘van alle gemeenten de parkeerbelasting uit de jaarrekeningen 2014’
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Maar de betrouwbaarheid!?!?!



Perceptie – idealiter - realiteit

% laten correct geboekt?

1. Preceptie?

2. Doel?

3. Realiteit?
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Kwaliteit IV3 › Gemiddeld 90%
– Grote verschillen tussen taakvelden

– Grote verschillen tussen gemeenten

› Macro is de data in goed 
vertrouwen te gebruiken
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› Als je de ontwikkeling van je 
kengetallen in perspectief 
plaats is er dan meer/minder 
reden tot zorg?

› Op welke (hoofd)taakvelden 
zou mogelijk bezuinigd 
kunnen worden?

› Op welke DU’s zou de 
gemeente mogelijk nog 
aanspraak kunnen maken?

Aan de slag met de 
IV3-data #1



Waar willen we heen met de IV3-data?

Suggesties?



15 juli 2019 | Voettekst

1. Halen I.p.v. Brengen

2. JSON i.p.v. Excel

3. Detaildata

Pilot IV3
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Nuttige links
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› www.Financiengemeenten.nl

› www.vraagbaakIV3gemeenten.nl

› Kredo@cbs.nl

› www.cbs.nl/kredo

› PostbusIV3@minbzk.nl

http://www.financiengemeenten.nl/
http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
mailto:Kredo@cbs.nl
http://www.cbs.nl/kredo/
mailto:PostbusIV3@minbzk.nl


Kwaliteit IV3: vicieuze cirkel

Doorbreken met nudgen: Belangrijker & makkelijker

Data wordt weinig 
gebruikt

Aanlevering van 
betrouwbare data 
is geen prioriteit

Betrouwbaarheid 
van de data is 

niet goed 
genoeg

Cebeon 
onderzoek: 

Kwaliteit is best 
goed. 90% juist 

geboekt.

Zie vorige 
slides. Steeds 

meer 
downloads & 

vragen.

Sterke verschillen 
tussen gemeenten 

& provincies

Data wordt 
ogenschijnlijk te 

weinig gebruikt

Aanlevering van 
betrouwbare data 
is geen prioriteit

Betrouwbaarheid 
van de data lijkt

niet goed 
genoeg

Belangrijker

Makkelijker


