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Nieuwsbrief IBI 
Nummer 93, 20 maart 2020  
Hierbij ontvangt u de drieënnegentigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). 
De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 
 
In deze nieuwsbrief: 

1. Maatregelen coronavirus 
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en 

gemeenten) 
3. Aanlevering jaarstukken 
4. Bommenregeling 
5. Lokale heffingen 
6. SiSa – Single information Single audit  
7. Informatie voor derden (Iv3) 
8. Regiodagen Gemeentefinanciën 
9. Beantwoording Kamervragen beleidsdoorlichting SKB 

 
 

1. Maatregelen coronavirus 
De maatregelen die het kabinet op 15 maart heeft aangekondigd zijn ingrijpend en 
doen een beroep op onze solidariteit. De komende weken ligt een deel van het 
openbare leven stil. Door deze stappen nu te zetten, is het de bedoeling om de 
mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen tegen het virus en de 
zorgcontinuïteit te waarborgen. De minister-president heeft dit ook in zijn 
televisietoespraak van 16 maart jl. benadrukt. Hierin schetste hij drie scenario’s die 
het verloop van een uitbraak kunnen beïnvloeden: de uitbraak van het virus 
maximaal controleren, het virus onbeheerst zijn gang laten gaan, of eindeloos het 
virus proberen tegen te houden door het land op slot te doen en feitelijk een jaar of 
zelfs langer plat te leggen. 

 
Het kabinet zet in op het scenario van het maximaal controleren van het virus. De 
daarbij behorende maatregelen zoals het thuiswerken en het vermijden van 
grootschalige bijeenkomsten, zijn bekend. Dit raakt ook aan het functioneren van 
gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen, met inbegrip van de 
financiële processen en de verantwoordingsprocessen.  
 
Met name over dat laatste willen we u in deze IBI-nieuwsbrief nader informeren. 
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2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en 
gemeenten) 
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen 
voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen 
voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende 
inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan 
tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze 
tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een 
vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook 
mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd 
rentepercentage.  

 
Alle betrokken partijen zijn momenteel hard bezig om dit met spoed uit te werken. 
Zodra er meer informatie is over de uitwerking van deze regeling, dan zullen wij u 
zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen via dit kanaal.  

 
3. Aanlevering jaarstukken 

Zoals u weet dienen voor 15 juli de jaarstukken aangeleverd te worden. Dit betreft 
zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de 
jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is denkbaar dat de maatregelen 
die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een 
impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening. Bijvoorbeeld omdat de 
controlewerkzaamheden van de accountant niet volgens plan uitgevoerd kunnen 
worden dan wel omdat de gemeenteraad of provinciale staten niet bijeen kunnen 
komen. Veel is echter nog onzeker. Sommige controlewerkzaamheden kunnen op 
afstand worden verricht en wellicht kunnen vergaderingen van raden en staten 
straks wel weer doorgang vinden. 
 
Indien het noodzakelijk is zal de minister van BZK de termijnen voor de aanlevering 
van de jaarstukken aanpassen. U hoeft dus geen uitstelverzoek in te dienen tenzij 
er sprake is van andere redenen. NB dat geldt tevens voor de indiening van de 
begroting door Gemeenschappelijke regelingen (voor 1 augustus). Voor de 
aanpassing van de indieningstermijn kan gedacht worden aan het regime zoals dat 
van kracht was voor het verslagjaar 2015 in verband met de toenmalige problemen 
met de verantwoording over de lasten in het sociaal domein. Indien de termijnen 
worden aangepast, wordt u daarover tijdig geïnformeerd via onder andere de IBI-
nieuwsbrief. De (provinciale) toezichthouders zijn hiervan op de hoogte. 
 

4. Bommenregeling 
Gemeenten die te maken hebben met de kosten van opsporen en ruimen van 
explosieven uit de WOII moeten zoals gebruikelijk het raadsbesluit met de 
gemaakte kosten voor 1 april indienen. BZK heeft kennisgenomen van het feit dat 
meerdere gemeenten deze deadline niet halen vanwege geannuleerde 
raadsvergaderingen door de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het 
coronavirus. Om die reden geldt voor deze gemeenten een aangepaste procedure. 
Deze houdt het volgende in:  

• Gemeenten dienen het concept-raadsbesluit in voor 1 april 
(regelingen@minbzk.nl).  

• Als besluitvorming eind april plaatsvindt en het getekende raadsbesluit voor 
1 mei in bezit is van BZK, dan wordt deze nog meegenomen in de komende 
meicirculaire van het gemeentefonds. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
mailto:regelingen@minbzk.nl
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• Indien dit niet lukt, zullen deze aanvragen bij wijze van uitzondering 
meegenomen worden in de komende septembercirculaire. 
 

5. Lokale heffingen 
Vanuit het ministerie van BZK wordt er samen met de gemeenten meegedacht over 
hoe we de heffing van lokale belastingen zo kan worden ingericht dat het getroffen 
ondernemers zo min mogelijk schaadt.  
 
Mochten wij u hier nader over kunnen informeren, dan zullen wij dat ook via dit 
kanaal aan u bekend maken.  

 
6. SiSa – Single information Single audit  

Bij punt twee hebben wij u bericht over de lijn die wordt gehanteerd voor de 
aanlevering van de jaarstukken 2019. Hieronder informeren wij u aanvullend over 
de lopende SiSa-procedure als wel enkele gevolgen voor SiSa activiteiten die geen 
doorgang kunnen vinden vanwege de corona-maatregelen.   
 
Documenten SiSa 2019  
Begin januari zijn nieuwe conceptstukken SiSa gepubliceerd. Het betreft volgende 
SiSa-stukken: 
 
1: Invulwijzer SiSa 2019 – betreft een toelichting op het invullen van de SiSa – 
bijlage. In hoofdstuk twee kunt u de wijzigingen t.o.v. de stukken van 2017 vinden.  
2: Nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 2019 – betreft een toelichting op 
de aanleverprocedure, de wet- en regelgeving en het maatregelenbeleid.  
3: Nota verwachting accountantscontrole SiSa 2019 – betreft een toelichting op de 
te verwachten werkzaamheden/ werkwijze voor SiSa controle van de controlerend 
accountant.  
4: Definitieve verantwoordingslijst – betreft de lijst met regelingen waar per 
medeoverheid wordt aangegeven welke regelingen bij BZK bekend zijn en waarover 
de medeoverheid dient te verantwoorden. Ontbreekt er een regeling, dan dient u 
contact op te nemen met het Ministerie van BZK via postbusibi@minbzk.nl.  

 
SiSa-bijlage op maat 2019  
Het format voor het indienen van uw verantwoording over 2019 bij het CBS, heeft u 
begin januari 2020 van het CBS ontvangen. Het format is een Excel-bestand, 
waarop alleen de regelingen zijn vermeld die voor uw organisatie van belang zijn. 
De basis voor het ‘knippen-en-plakken’ door het CBS is de verantwoordingslijst 
2019, die begin januari 2020 definitief is vastgesteld. Heeft u de bijlage nog niet 
ontvangen, neem dan zo spoedig als mogelijk contact op met postbusibi@minbzk.nl 
Ook zijn er zijn recent een nieuwe SiSa-bijlage op maat toegezonden naar enkele 
medeoverheden i.v.m. cellen niet op de juiste manier werkte. Werkt een cel bij u 
ook niet naar behoren, meldt dit dan via postbusibi@minbzk.nl. De SiSa-bijlage en 
overige stukken kunt u momenteel nog niet indienen bij het CBS. Medio mei zal het 
het CBS hiervoor de inloggegevens versturen.  

 
Tabel van fouten en onzekerheden  
Let op, evenals vorig jaar is de tabel van fouten en onzekerheden als tabblad bij de 
SiSa-bijlage worden verstrekt. De tabel kunt sinds SiSa 2018 niet meer downloaden 
via www.rijksoverheid.nl/sisa. Meer informatie hierover kunt u vinden in de nota 
procedure verantwoordingsinformatie.  
 

mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
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Nieuwe specifieke uitkeringen in 2019 t.o.v. 2018 
 

Specifieke uitkering SiSa code 

Regeling Reductie Energiegebruik C1 

Tegemoetkoming incident C2 

Gemeentebalie Schiphol C3 

Burger alert C4 

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk OAB (nieuw besluit) D8 

Bernmaatregelen N-wegen E12 

Slimme laadpleinen E13 

Spoorwegovergang Deurne E14 

Specifieke uitkering Batch 1588 F5 / F5B 

Nationaal Programma Groningen F6 

Specifieke uitkering Sport H4 

Subsidieregeling PrEP H5 

 
Specifieke uitkeringen 2020 
Ook in 2020 worden er diverse nieuwe specifieke uitkeringen verwacht. In mei 
publiceren we in de IBI-nieuwsbrief een lijst met te verwachte regelingen. Gezien 
de oplopende aantallen specifieke uitkeringen zijn wij momenteel aan het uitzoeken 
hoe wij u middels een gemakkelijk te gebruiken overzicht via 
www.rijksoverheid.nl/sisa op de hoogte kunnen brengen van nieuw gepubliceerde 
uitkeringen en verwijzingen naar informatie over deze uitkeringen. 
 
D8 en D9 SiSa 2019 
Mede namens het ministerie van OCW en DUO vestigen graag nog even de 
aandacht op het volgende. De nieuwe regeling OAB 2019-2022 dient verantwoord 
te worden via D8 en (indien van toepassing) de eindafrekening OAB 2011-2018 via 
D9. De toekenningsbeschikkingen zijn al in september verzonden en toen was ons 
nog niet bekend dat de nieuwe regeling om uitvoeringsredenen een D8 codering 
zou krijgen. In de toekenningsbeschikkingen beschikkingen staat nog D9 
aangegeven.  
 
Regiodeals 3e tranche 
Op 7 april zou er een Regiodeal bijeenkomst plaatsvinden. Vanwege de corona-
maatregelen is deze bijeenkomst afgelast. Op deze dag zouden er meerdere 
workshops worden gegeven, waaronder de workshop financiën en verantwoording 
3e tranche regiodeals. Tijdens deze workshop zouden het ministerie van LNV en 
BZK de deelnemers uitleg geven over de verantwoordingssystematiek. Het 
ministerie van LNV en BZK zijn in overleg hoe deze uitleg en het gesprek wat 
daarover met u in deze fase gevoerd moet worden invulling te geven.  

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
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Meer informatie over de 3e tranche regio deals kunt u hier vinden.  

 
SiSa workshop voor starters  
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zal er dit voorjaar helaas geen SiSa 
workshop voor starters worden gegeven. De eerstvolgende editie staat gepland 
voor in het najaar en zal later over worden gecommuniceerd. Net gestart met SiSa 
en informatie nodig, kijk dan op www.rijksoverheid.nl/sisa voor meer informatie! 
Komt u er echt niet uit, neem dan contact op met postbusibi@minbzk.nl. 

 
7. Informatie voor derden (Iv3) 

Aanlevering Q4 en Iv3 begroting bij herindeling 
Q4 2019 voor Iv3 is momenteel afgerond. Inmiddels zijn alle te verwachten 
leveringen via het CBS door het Ministerie van BZK ontvangen. Er is in 2020 voor 
het eerst in jaren geen sprake van herindelingen en dus ook geen sprake van uitstel 
voor het aanleveren van de Iv3 begroting. Deze deadline ligt normaliter op 15 april.  

 
Aanlevering Q1 Iv3  
De IV3-data wordt o.a. gebruikt voor het rapporteren van overheidsuitgaven aan de 
EU/Eurostat (EMU-Saldo). Om aan de strakke deadlines van de EU te voldoen is de 
aanlevertermijn Q1 uiterlijk voor 1 mei. Wij vragen u als u deze gegevens dient aan 
te leveren deze deadline zoveel mogelijk te handhaven en tijdig met BZK te 
communiceren als dit vanwege de maatregelen rond het coronavirus niet gaat 
lukken. Zie ook bij punt 1 van deze nieuwsbrief. 
 
Aanlevering realisatie cijfers Iv3 
Vóór 15 juli dienen de realisatie cijfers Iv3 te worden aangeleverd bij het CBS. Wij 
vragen u deze deadline zoveel mogelijk te handhaven en tijdig met BZK te 
communiceren als dit vanwege de maatregelen rond het coronavirus niet gaat 
lukken. Zie ook bij punt 1 van deze nieuwsbrief.  
 
Specifieke uitkering Sport in Iv3 verwerken 
De bijdrage Specifieke Uitkering Sport financieel worden verwacht dat deze op de 
volgende taakveld en categorie wordt geadministreerd:  
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties 
Categorie: 4.3.1 Inkomensoverdrachten – Rijk 
De combinatie op het taakveld 5.2 met categorie 4.3.1, betrof eerder nog een grijze 
cel, dit houdt in dat het CBS deze eerst niet verwacht, echter heeft het Rijk 
besloten dat de SPUK een specifieke uitkering is, en zodanig op de combinatie 
geboekt kan worden. 
Een grijze cel is een cel die u wel mag gebruiken mits toegelicht in het tabblad 
informatie, dit is ook beschreven in de toelichting van de IV3. 
Inmiddels is de cel voor u aangepast en is deze weer op de normale manier 
bruikbaar. 
 

8. Regiodagen Gemeentefinanciën 
Normaliter zouden wij u rond deze periode een aankondiging voor de Regiodagen 
Gemeentefinanciën toe zenden. Vanwege alle ontwikkelingen en perikelen rondom 
het coronavirus, moeten wij helaas mededelen dat ook voor dit evenement de 
voorbereidingen tijdelijk op on-hold zijn gezet. 
In overleg met VNG-congressen dat samen met het voorbereidingsteam voor deze 
dagen gestart is met de voorbereidingen, zullen we de ontwikkelingen komende 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regio-deals
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
mailto:postbusibi@minbzk.nl
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periode in de gaten houden. In de loop van april zal een definitief besluit worden 
genomen of de dagen in juni/juli doorgang kunnen vinden of dat deze verplaatst 
zullen worden naar een nader te bepalen moment. Voor nu is het helaas niet 
anders, maar dat er een volgende editie komt is in ieder geval zeker!  
 
De organisatie hoopt u bij de volgende editie in alle gezondheid weer te mogen 
treffen! 
 

9. Beantwoording Kamervragen beleidsdoorlichting SKB 
Eind vorig jaar heeft minister Hoekstra mede namens de minister van BZK de 
beantwoording van de door de Tweede Kamer gestelde vragen over de 
beleidsdoorlichting schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk (SKB) naar de 
Kamer gestuurd. Deze beleidsdoorlichting met kabinetsreactie is begin juni 2019 
aan de Tweede Kamer gestuurd. In IBI-nieuwsbrief 83 is eerder over de aanleiding 
en procedure van deze beleidsdoorlichting bericht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/15/beantwoording-vragen-beleidsdoorlichting-schatkistbankieren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/04/aanbiedingsbrief-beleidsdoorlichting-artikel-12-schatkistbankieren-en-betalingsverkeer-rijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/06/19/nieuwsbrieven-interbestuurlijke-informatie-ibi
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