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Hierbij ontvangt u de dertiende nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief
IBI brengt informatie over het brede terrein van Interbestuurlijke informatievoorziening. Daar
maken SiSa en Iv3 onderdeel van uit. 

Inhoud
SiSa - WEB-bijlage 
SiSa - Tabel met fouten en onzekerheden gewijzigd 
SiSa - Uploadgegevens 
SiSa - Naamgeving bestanden 
SiSa - Telefonische helpdesk 

SiSa - WEB-bijlage 
Voor de verwerking van de WEB-bijlage, moet het CBS weten welke medeoverheden die gaan
aanleveren. Omdat niet bekend is bij het ministerie van OCW welke medeoverheden dat
zijn, vragen wij u om dit aan ons door te geven. 

U meldt dit door middel van een e-mail naar postbusibi@minbzk.nl. U krijgt dan een kruisje
voor deze regeling. Graag zien wij deze week uw reactie tegemoet. 

Terug naar boven

SiSa - Tabel met fouten en onzekerheden gewijzigd
In verband met de WEB-bijlage is de tabel van fouten en onzekerheden aangepast. Alle
medeoverheden dienen deze bijgewerkte versie van de tabel te gebruiken bij de aanlevering
aan het CBS. (Dus ook de medeoverheden die niet over de WEB verantwoorden.) Het bestand
heet Bijlage_Bevindingen en staat bij de publicaties onder SiSa 2009.  

Terug naar boven

SiSa - Uploadgegevens
  
Alle contactpersonen ontvangen rond 15 mei van het CBS de uploadgegevens om de
verantwoordingsinformatie te kunnen uploaden. Zonder deze gegevens kunt u geen
SiSa-aanlevering 2009 doen. Indien u op 20 mei nog geen e-mail heeft ontvangen met
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gegevens, kunt u contact opnemen met postbusibi@minbzk.nl. U krijgt dan binnen twee dagen
alsnog uw uploadgegevens. 

Terug naar boven

SiSa - Naamgeving bestanden
Uw SiSa-verantwoording 2009 bestaat uit zeven of eventueel acht verschillende
documenten, die u elektronisch aan het CBS moet leveren. De wijze van
aanleveren en de controles die het CBS daarop uitvoert staan beschreven in de
nota 'Procedure aanlevering jaarstukken 2009' in de Circulaire SiSa 2009. Voor de
verwerking van de SiSa-verantwoordingen moeten de jaarstukken worden voorzien
van een voorgeschreven naamgeving. De opbouw hiervan is als volgt: 
 
sisa_jjjj_llbbbb_xxxxxxxx.aaa
 
jjjj    Omschrijving van het jaar waarop de gegevens betrekking hebben
ll    Omschrijving overheidslaag (06 – gemeenten; 05 – GR’s; 03 – provincies)
bbbb    Uw 4-cijferige CBS berichtgeverscode (te vinden in de kruisjeslijst) 
xxxxxxxx    Specifieke naam van het jaarstuk (zie hieronder)
aaa    Extensie (pdf, xls, zip)
 
Dit betekent dat voor gemeente met gemeentenummer 1234 de bijlage over het
jaar 2009 de volgende naam krijgt:
sisa_2009_061234_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls
 
De specifieke namen van de jaarstukken met de bijbehorende extensies zijn:
Aanbiedingsbrief.pdf
Accountantsverklaring.pdf
Bevindingen.pdf
Bijlage_Bevindingen.xls
Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls
Bijlage_WEB.xls
Jaarrekening.pdf
Jaarverslag.pdf

Let op: als de jaarrekening en het jaarverslag in één document samengevoegd zijn, levert u
dit document tweemaal aan. Eenmaal als jaarrekening en eenmaal als jaarverslag. 

Terug naar boven

SiSa - Telefonische helpdesk
Voor dringende vragen is van 17 mei t/m 12 augustus de telefonische helpdesk weer
beschikbaar. Het telefoonnummer is 070 – 426 7312. De helpdesk is geopend van maandag
t/m donderdag, ’s ochtends van 10.00u tot 12.00u en ’s middags van 13.00u tot 15.00u. Minder
dringende vragen blijft u stellen aan postbusibi@minbzk.nl. 
Terug naar boven

Colofon
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Aan- en afmeldingen voor deze
nieuwsbrief kunnen worden
doorgegeven via

postbusibi@minbzk.nl.

Contactpersonen SiSa en Iv3
ontvangen de nieuwsbrief
automatisch.

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of
dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je 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. 
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