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Hierbij ontvangt u de vijftiende 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 - Aanlevering 2009 
Rijksoverheid.nl 

SiSa - Aanlevering 2009
Donderdag 15 juli was de laatste aanleverdatum voor SiSa. Inmiddels hebben
463 medeoverheden plausibel aangeleverd. Een lijst van deze medeoverheden is op internet
gepubliceerd. Door middel van deze lijst kunnen medeoverheden onder andere zien of de
gemeenschappelijke regelingen waarbij zij zijn aangesloten, hebben aangeleverd. Alleen
gemeenschappelijke regelingen die in de kruisjeslijst voorkomen hoeven de SiSa-informatie
aan te leveren. 
De 59 besturen van medeoverheden die op 15 juli niet plausibel hadden aangeleverd krijgen
binnenkort een nalatigheidsbrief. 

Terug naar boven

Rijksoverheid.nl
Inmiddels is de website van het ministerie van BZK over naar rijksoverheid.nl. De nieuwe
webadressen zijn www.rijksoverheid.nl/sisa en www.rijksoverheid.nl/iv3 , maar die werken
deze week nog niet. Via het oude adres www.minbzk.nl/sisa komt u nog wel bij de
benodigde informatie. Informatie over iv3 kunt u vinden bij het onderwerp financiële funcie
bij gemeenten. 
Terug naar boven

Colofon

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/iv3
http://www.minbzk.nl/sisa


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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