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Hierbij ontvangt u de vijfenzestigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De 

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd 

2. SiSa-berichten 

2.1 Indienen SiSa-bijlage 2015 bij het CBS 

2.2 Terugblik SiSa workshop voor starters 

2.3 Invullen SZW-regelingen 

2.4 Herhalingsbericht netwerkmiddag  Iv3 en SiSa 

3. Controle juistheid gegevens SiSa en/of Iv3 contactpersoon  

4. Aanlevering Iv3 gegevens 1e kwartaal 2016 

5. De accountmanagers van het OTAV 

6. Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2016 

7. Kijktip! Animatie gemeentefonds 

8. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf april 

 

 

1. Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd 

Het wijzigingsbesluit van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is 

gepubliceerd in staatsblad nummer 2016.101 en met ingang van 1 april 2016 in 

werking getreden. Voor een inhoudelijk toelichting verwijzen wij u graag door 

naar de website van de commissie BBV.   

 

Naast het wijzigingsbesluit van het BBV zijn ook de ministeriële regeling voor 

beleidsindicatoren (Stcr. 16004) en de wijzigingsregeling van de ministeriële 

regeling voor kengetallen (Stcr, 160108) gepubliceerd. 

 

2. SiSa-berichten 

2.1 Indienen SiSa-bijlage 2015 bij het CBS 

a. Verzending inlogcodes door CBS (stap 3 uit de 

procedure)  

Rond 16 mei gaat het CBS de inlogcodes verzenden 

voor het indienen van de SiSa-bijlage 2015 (stap 3 uit 

de nota ‘Procedure aanlevering SiSa-

verantwoordingsinformatie 2015’. Controleer of:  
 de inlogcodes daadwerkelijk zijn ontvangen. Is dat niet het geval, neem 

dan contact op met het ministerie van BZK, niet met het CBS. Mogelijk is 

de contactpersoon wijziging van uw organisatie niet aan BZK doorgegeven 

en dus niet meer actueel.  

 het e-mail account waar de inlogcodes op zijn ontvangen ook toegankelijk 

is voor collega’s tijdens een eventuele vakantie van de accounthouder in 

de maand juli. Het komt ieder jaar voor dat een aanlevering bij het CBS 

niet plausibel blijkt en het bericht van het CBS daarover belandt in een 

niet beheerde inbox. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitbetaling van het 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-101.html
http://www.commissiebbv.nl/actueel/nieuwsberichten-0/wijzigingsbesluit/
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gemeentefonds wordt opgeschort tot de bewuste collega weer terug is van 

vakantie en alsnog een plausibele verantwoording kan verzorgen.  

 

b. Denk voorafgaand aan het indienen van de SiSa verantwoording aan het 

volgende:  

 Lees stap 4 t/m 8 van de nota ‘Procedure aanlevering SiSa-

verantwoordingsinformatie 2015’ voordat u de verantwoordingsinformatie 

indient. Dit is de procedure waarmee u de SiSa-verantwoording bij het 

CBS indient van 2015.  

 Gebruik de laatste SiSa-bijlage-op-maat, die het CBS aan u heeft 

toegezonden voor het indienen van de SiSa verantwoording. Anders komt 

deze niet door de plausibiliteitstoets.  

 Lees bij vragen over beschikkingsnummers (bijvoorbeeld bij E27B de 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer) de informatie van de provincie. 

Bijvoorbeeld Zuid-Holland, die aangeeft dat de beschikkingsnummers met 

de provincie moeten worden afgestemd.  

 

c. Ontvangstbevestiging van CBS niet verwarren met bewijs van plausibele 

aanlevering  

Nadat u uw SiSa-verantwoording heeft ingediend, ziet 

u op het scherm een bevestiging dat het CBS uw 

inzending heeft ontvangen (stap 5 uit de procedure 

aanlevering verantwoordingsinformatie). Dit is niet het 

bericht dat uw aanlevering ook plausibel is. Dit bericht ontvangt u pas nadat het 

CBS een aantal controles op uw aanlevering heeft uitgevoerd en uw aanlevering 

de toetsen heeft doorstaan (stap 8 uit de nota ‘Procedure aanlevering SiSa-

verantwoordingsinformatie 2015’).  

 

d. Controleer bewijs van plausibele aanlevering met regelingen in uw SiSa-bijlage  

In het bericht van plausibele aanlevering, geeft het CBS aan welke regelingen uit 

uw SiSa-bijlage worden doorgestuurd naar de verstrekkers en over welke 

regelingen u dus verantwoording heeft afgelegd. Vergelijk deze lijst met uw SiSa-

bijlage. Is een regeling niet doorgeleverd en heeft u hierover nog geen contact 

gehad met het ministerie van BZK, neem dan alsnog contact op. De reden voor 

het niet doorleveren, is waarschijnlijk dat het ontbreken van deze regeling op de 

verantwoordingslijst niet eerder is doorgegeven aan BZK. Een correctie op de 

aanlevering is in dat geval de enige manier om de informatie alsnog bij de 

verstrekker terecht te laten komen. Voorwaarde daarvoor is een verzoek van uw 

kant. Het ministerie van BZK past vervolgens, na overleg met de  

verstrekker de verantwoordingslijst aan, waarna u de gecorrigeerde stukken via 

de nieuwe werkwijze (zie par. 5 van deze nieuwsbrief) kunt indienen bij de 

verstrekker.  

 

2.2 Terugblik SiSa workshop voor starters 

Op vrijdag 18 maart 2016 heeft de workshop SiSa voor starters plaatsgevonden. 

Aan deze workshop namen SiSa-medewerkers van gemeenten en een 

gemeenschappelijke regeling deel. De deelnemers, afkomstig uit het hele land, 

zijn ingelicht over de ontstaansgeschiedenis van en de rollen binnen SiSa, de 

procedure voor de SiSa-verantwoording, de technische achtergrond van SiSa en 

SiSa tussen medeoverheden. In het najaar van 2016 zal de volgende SiSa 

workshop voor starters plaatsvinden. Volg de berichtgeving hierover in de IBI-
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Nieuwsbrief. Interesse in deze of andere workshops en bijeenkomsten? U kunt dit 

uiteraard alvast kenbaar maken via postbusibi@minbzk.nl. 

 

2.3 Invullen SZW-regelingen  

Let op bij het invullen van de SZW-regelingen; 

- Bij de regelingen G2 en G3 is de volgende indicator opgenomen “Volledig 

zelfstandige uitvoering Ja/Nee”. Let op dat u hier het juiste voor uw gemeente 

van toepassing zijnde antwoord invult. Heeft u bijvoorbeeld regeling G2 

volledig zelfstandig uitgevoerd, dan vult u JA in. Voert een 

gemeenschappelijke regeling een deel van de regeling uit, dan vult u hier NEE 

in. Lees voor meer informatie de toelichting bij deze indicator in de 
Invulwijzer SiSa 2015 te raadplegen via volgende link.  

- Verder wordt bij de A-varianten gevraagd naar het totaal over 2014. Let op 

het gaat hier om het totaal (het deel van de gemeenschappelijke regeling + 

het gemeentedeel bij elkaar opgeteld) van bijvoorbeeld G2B (jaar t-1) en G2 

(jaar T-1). 

 

2.4 Herhalingsbericht netwerkmiddag  Iv3 en SiSa 

Het Ministerie van BZK organiseert op donderdagmiddag 21 april 2016 van 

14.00 tot 17.00 uur te Den Haag een netwerkbijeenkomst om de actuele 

ontwikkelingen en perspectieven rond Iv3 en SiSa met u te bespreken.  Er zijn 

nog enkele plekken beschikbaar. 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 uiterlijk nog tot 11 april aanmelden 

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

informatie over deze bijeenkomst. 

 
3. Controle juistheid gegevens SiSa en/of Iv3 contactpersoon  

Vóór 1 mei zal er door het ministerie van BZK een controle op juistheid van de 

gegevens SiSa en/of Iv3 contactpersoon worden gedaan, zodat u de informatie 

van BZK en het CBS tijdig en juist ontvangt. Alle SiSa en Iv3 contactpersonen 

ontvangen hiervoor een email van postbusibi@minbzk.nl. Heeft u deze e-mail als 

SiSa-/iv3 contactpersoon van uw organisatie vóór 1 mei niet ontvangen, dan zult 

u mogelijk de contactpersoongegevens moeten wijzigen. Wijziging kunt u 

doorgeven via onderstaande deze link.  

 

4. Aanlevering Iv3 gegevens 1e kwartaal 2016 

Vóór 1 mei 2016 zullen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

die 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. 

mailto:postbusibi@minbzk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2016/01/11/invulwijzer-sisa-2015-definitief
mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/single-information-single-audit-sisa/doorgeven-of-wijzigen-contactgegevens-sisa-en-of-iv3
mailto:SectorMFOInput@CBS.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3
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5. De accountmanagers van het OTAV 

Vorige week publiceerde Gemeenten van de Toekomst een special 

‘Accountmanagers OTAV’. In deze special stellen ze vijf accountmanagers van het 

OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) aan u voor. 

Ieder van hen maakt deel uit van een duo dat zich samen richt op ondersteuning 

van gemeenten binnen een regio. Het OTAV biedt ondersteuning aan gemeenten 

bij vraagstukken omtrent migratie, zowel binnen het fysiek als het sociaal 

domein. Wilt u meer informatie, lees de special of neem contact op met het 

OTAV.  

 

6. Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2016 

Voor nieuws en andere weetjes over deze regiodagen kunt u ons 

volgen op Twitter via @Regiodagen_GF  

 

7. Kijktip! Animatie gemeentefonds 

Kijktip! Op de website www.kennisopenbaarbestuur.nl is een animatie geplaatst 

over het gemeentefonds.  

 

 

 

 

 

8. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf april 

Per april 2016 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) gereorganiseerd. De directie van waaruit u deze nieuwsbrief ontvangt is 

per heden Bestuur & Financiën. De nieuwe directie heeft twee financiële 

afdelingen, die te maken hebben met gemeentefinanciën en provinciefinanciën. 

Te weten de afdeling FRT (Financiële Regelgeving en Toezicht) en de afdeling 

BBB (Bekostiging Binnenlands Bestuur).  Daarnaast zult u straks mogelijk in 

het contact met BZK met wat nieuwe gezichten te maken krijgen. Kunt u uw 

contactpersoon niet meer bereiken om wat voor reden dan ook, stuur uw vraag 

dan door naar postbusibi@minbzk.nl.  

 

 

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. 

 

http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/OndersteuningsTeam-Asielzoekers-en-Vergunninghouders-OTAV_122249
http://gemeentenvandetoekomst.nl/3djournaal-nieuwsbrief/3dj-nbr-2016-wk-12.html?utm_term=nieuwsbrief&utm_content=buffer813b7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://gemeentenvandetoekomst.nl/contact
https://twitter.com/Regiodagen_GF
http://www.kennisopenbaarbestuur.nl/
http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/gemeentefonds/
mailto:postbusibi@minbzk.nl

