
Nummer 74, 04 april 2017 

 

Nieuwsbrief IBI 
Nummer 74, 4 april 2017  

Hierbij ontvangt u de vierenzeventigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). 

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. SiSa workshop voor starters 

2. Informatie voor derde (Iv3) 

3. Netwerkbijeenkomst SiSa en Iv3 

4. Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2017 

 

1. SiSa workshop voor starters 

Het Ministerie van BZK organiseert op vrijdag 21april 2016 van 10.00 tot 14.30 

uur voor nieuwe SiSa-medewerkers van provincie, gemeenten of 

gemeenschappelijke regelingen de workshop SiSa voor starters. Met deze 

workshop wil het ministerie medewerkers die minder dan zes maanden werkzaam 

zijn bij gemeenten of gemeenschappelijke regelingen op weg helpen met het 

verzamelen, invullen en indienen van de SiSa- (Single information, Single audit) 

stukken bij het CBS. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (met 

verdere informatie) dat de SiSa-contactfunctionaris van uw organisatie zal 

ontvangen of via postbusibi@minbzk.nl onder vermelding van aanmelding SiSa 

workshop voor starters.  

 

Let op: de workshop SiSa is alleen bestemd voor starters. Alleen de  

basiselementen worden besproken en uitgelegd. Met vragen over SiSa kunt u 

terecht bij het team informatie via de SiSa-vragenformulieren op 

www.rijksoverheid.nl/sisa. 

 

2. Informatie voor derden (Iv3) 

Het 4e kwartaal Iv3 is inmiddels door alle gemeenten aangeleverd. De volgende 

Iv3 deadline is 1 mei. Vóór 1 mei 2017 zullen provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen de hiervoor van toepassing zijnde Iv3 gegevens 

over het 1e kwartaal weer moeten aanleveren bij het CBS. Hiervoor ontvangt u 

van het CBS een link/code. Deze aanlevering moet vóór 1 mei ook plausibel 

bevonden zijn door het CBS. Zo voorkomt u dat het maatregelenbeleid in werking 

wordt gezet. Voor vragen over uw aanleverlink/code kunt u terecht bij het CBS; 

SectorMFOInput@CBS.nl. Vragen over de Iv3 aanleverprocedure kunt u stellen 

via het Iv3-contactformulier op de website 

 

3. Netwerkbijeenkomst SiSa en Iv3 

Het Ministerie van BZK organiseert op donderdagmiddag 11 mei van 14.00 tot 

16.30 in/nabij utrecht een netwerkbijeenkomst om de actuele ontwikkelingen en 

perspectieven rond Iv3 en SiSa met u te bespreken. Zelf krijgt u ook de 

gelegenheid om actualiteiten in te brengen. De bijeenkomst is bedoeld voor de 

coördinatoren Iv3 en SiSa bij medeoverheden. Bent u SiSa- of Iv3-coördinator bij 

provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling dan kunt u zich voor 20 april 

aanmelden bij postbusibi@minbzk.nl, deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt 

u extra informatie over deze bijeenkomst. 

mailto:postbusibi@minbzk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3
mailto:postbusibi@minbzk.nl
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4. Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2017  

De voorbereidingen voor de Regiodagen 

Gemeentefinanciën zijn weer volop in gang. Voor 

nieuws en andere weetjes over deze regiodagen kunt 

u ons volgen op Twitter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://twitter.com/Regiodagen_GF

