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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2016  

2. SiSa berichten 
2.1  Indienen SiSa-bijlage 2016 bij het CBS 
2.2 SiSa OCW 
2.3 Invullen en controleren SZW regelingen 

3. Aanleveringen Iv3 1e kwartaal 
4. Terugblik Netwerkmiddag SiSa/Iv3 
5. Aankondiging meicirculaire 
6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2017 

 

 

1. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2016 

Uiterlijk 15 juli 2017 dienen gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen, die daarvoor in aanmerking komen, het Iv3 jaarverslag en de SiSa 

verantwoording plausibel te hebben aangeleverd. Mocht uw organisatie in 

aanmerking komen dan zult u binnenkort ook een attenderingsbrief ontvangen. 

Uit tussentijdse metingen van het ministerie van BZK blijkt dat gemeenten in 

ruime mate menen, daadwerkelijk op 15 juli plausibel te kunnen aanleveren. 

Aanlevering van de gegevens vindt plaats via het portaal van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Bij niet tijdige en/of niet plausibele aanlevering kan het 

maatregelenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties worden toegepast. Zie voor meer informatie over het 

maatregelenbeleid de Nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 2016. 

 

2. SiSa berichten 

 

2.1 Indienen SiSa-bijlage 2016 bij het CBS 
a. Verzending inlogcodes door CBS (stap 3 uit de procedure)  

Afgelopen week heeft het CBS de inlogcodes verzonden voor het indienen van de 

SiSa-bijlage 2016 (stap 3 uit de nota ‘Procedure aanlevering SiSa-

verantwoordingsinformatie 2016’). 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 

contactpersoonwijziging 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 

gemeentefonds wordt opgeschort.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2017/01/10/definitief-nota-procedure-aanlevering-sisa-verantwoordingsinformatie-versie-januari-2017
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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 2016’ voordat u de verantwoordingsinformatie 

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

indient van 2016.  

 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) eerst 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 

2016’).  

 

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 SiSa OCW 

Helaas is er in de Toelichting bij indicator D1/02 “opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)” van de OCW-regeling RMC een foutief jaar vermeld. Er wordt 

verwezen naar de laatste DUO-beschikking over de Jaarrekening 2016. Hier moet 

2015 staan.  Ditzelfde geldt ook voor indicator D1A/03 “opgebouwde reserve 

ultimo (jaar T-1)” van de OCW-regeling aanpak voortijdig schoolverlaten 2017. 

Deze laatste indicator had trouwens niet opgenomen moeten worden. De 

middelen voor deze regeling zijn pas in 2016 verstrekt. Er kan dus geen sprake 

zijn van een reserve ultimo 2015.  
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2.3 SiSa SZW 

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 2016 te raadplegen via volgende link.  

- Verder wordt bij de A-varianten gevraagd naar het totaal over 2015. 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).  

- G2A addendum 

Er is helaas een correctie nodig in de SiSa-bijlage 2016 mbt G2A. In kolom 3 

staat correct verwoord dat gemeenten hier het totaal verantwoorden over het 

jaar T-1 (2015). Bij de aard van de controle moet echter een R staan in plaats 

van n.v.t. Dit betreft alle genoemde indicatoren van G2A, behalve G2A/01 en 

G2A/06, die de gemeentecode betreffen. 

 

3. Aanleveringen Iv3 1e kwartaal 
Niet alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die hiervoor van 

toepassing zijnde Iv3 gegevens over het 1e kwartaal weer moesten aanleveren bij 

het CBS hadden dit voor 1 mei gedaan. Inmiddels hebben de meeste gemeenten 

de gegevens alsnog binnen de gestelde wettelijke hersteltermijn plausibel 

aangeleverd. Het volgende kwartaal (het 2e kwartaal) zal vóór 1 augustus 

plausibel moeten worden aangeleverd. 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. 
 

over deze regiodagen kunt u terecht bij PostbusRegiodagen@minbzk.nl 

 

4. Aankondiging meicirculaire 

De meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds komen er weer aan. Deze 

circulaires informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen uit het fonds. 

Houd de volgende twee pagina’s van www.rijksoverheid.nl in de gaten! 

a. Link naar het provinciefonds; 

b. Link naar het gemeentefonds; 

 

5. Terugblik netwerkmiddag SiSa/Iv3 

Ongeveer 40 vertegenwoordigers van de medeoverheden bezochten de 

netwerkmiddag Iv3 en SiSa op 11 mei in Utrecht. De deelnemers konden naast 

het netwerken met collega’s deelnemen aan één van de deelsessies Iv3 of SiSa.  

 

a. Deelsessie SiSa  

Na een kort rondje langs de deelnemers zijn de deelnemers met elkaar in gesprek 

gegaan over een aantal onderwerpen, zoals de nieuwe specifieke uitkeringen van 

EZ, de wijzigingen bij de OCW regelingen, mededelingen van het CBS over de 

inlogcodes en het uploadportaal, de SZW regelingen, het sociaal domein, controle 

door de accountant en de ontwikkelingen rond SiSa.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2016/05/24/invulwijzer-sisa-bijlage-2016-concept-versie-24-mei-2016
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
mailto:PostbusRegiodagen@minbzk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/provinciefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/gemeentefonds
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Het ministerie van EZ heeft tijdens de bespreking een korte toelichting gegeven 

op de twee nieuwe specifieke uitkeringen, die begin dit jaar in zijn gegaan. Meer 

informatie volgt in de volgende concept versie Invulwijzer SiSa 2017, die begin 

juni uit zal komen.  

Het CBS deelde mee dat niet alle gemeenten meer gegevens op het uploadportaal 

zullen zien. Dit heeft te maken met het feit dat niet alle gemeenten meer 

specifieke uitkeringen laten uitvoeren door gemeenschappelijke regelingen. Voor 

meer informatie over de inlogcodes die het CBS vorige week heeft verzonden, zie 

punt 2.1 in deze nieuwsbrief.   

 

BZK heeft tijdens de deelsessie, maar ook tijdens het plenaire gedeelte de oproep 

gedaan aan de coördinatoren SiSa en Iv3 om mee te denken over ontwikkelingen 

rond deze thema’s. Aanmelden hiervoor kan via postbusibi@minbzk.nl  

 

b. Deelsessie Iv3  

Bij de deelsessie Iv3 (gegeven door het CBS en BZK) zijn allereerst de 

achtergronden en het belang van de informatie voor derden geschetst. 

Vervolgens werd nader ingegaan op de wijzingen die voortvloeien uit de recente 

aanpassingen van het BBV. Vooral de nieuwe indeling in taakvelden leverde stof 

voor discussie op. In de zaal werden door de deelnemende gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen tips gedeeld over de wijze van boeken en het 

beperken van de administratieve lasten. Vooral het onderwerp overhead leverde 

gesprekstof op. Hierdoor kreeg deze sessie ook echt het karakter van een 

netwerkbijeenkomst, waarbij kennis en ervaring werden gedeeld.  

 

 

6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2017  

Ook dit jaar organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Famo, VNG en het ministerie van 

Financiën weer de Regiodagen Gemeentefinanciën. Dit jaar zullen deze 

plaatsvinden op 27 juni te Zwolle, 29 juni te Eindhoven en 6 juli te Rotterdam.  

 

Het gaat hard met de inschrijvingen, inmiddels is de locatie Zwolle vol geboekt. 

Als een locatie vol is kunt u zich alleen nog inschrijven voor de reservelijst via 

postbusregiodagen@minbzk.nl onder vermelding van drie voorkeur workshops. 

 

Meer informatie over de Regiodagen Gemeentefinanciën kunt u vinden op de 

website van gemeente van de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusregiodagen@minbzk.nl
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/regiodagen-gemeentefinancien/
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Voor nieuws en andere weetjes over deze regiodagen kunt u ons volgen op 

Twitter via @Regiodagen_GF en met vragen 

 

 

 

 

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

