
Nummer 60, 6 oktober 2015 

 

Nieuwsbrief IBI 

Nummer 60, 6 oktober 2015  

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

nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Septembercirculaire 2015 

2. SiSa-stukken 2015 

2a.Verantwoordingslijst SiSa 2015 

2b.Concept (excelversie) SiSa-bijlage 2015 

3. ADR rapport SiSa-review 2014 

4. Iv3 – aanleverdata / publicaties/ veelgestelde vragen 

4a. Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2015 en begroting 2016 

4b. Iv3 (concept) informatievoorschrift 2016 

4c. Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2016 

4d. Veel gestelde vragen Iv3 

 

 

1. Septembercirculaire 2015 

Sinds Prinsjesdag, 15 september 2015, zijn de 

septembercirculaire gemeentefonds en provinciefonds 

beschikbaar op de website. De septembercirculaires 

2015 informeren provincies en gemeenten over de 

omvang en de verdeling van de algemene uitkering en 

de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds 

dan wel het gemeentefonds voor de jaren 2016 en 

volgende jaren. Daarnaast bevatten de circulaires 

informatie over andere financiële onderwerpen die 

voor de provincies en gemeenten van belang zijn. 

Voor de septembercirculaire gemeentefonds, kunt u op 

de website ook de veel gestelde vragen terugvinden. 

 

2. SiSa-stukken 2015  

Met ingang van 2 november 2015 zijn de volgende SiSa-stukken 2015 te 

raadplegen:  

1. De verantwoordingslijst 2015 – Zie 2a.  

2. Concept SiSa-bijlage 2015 – Zie 2b.  

3. Concept invulwijzer SiSa 2015 - Deze is te raadplegen via onze website 

www.rijksoverheid.nl/sisa bij documenten onder het kopje 2015. 

4. Concept nota verwachting accountantscontrole - Deze is te raadplegen via onze 

website www.rijksoverheid.nl/sisa bij documenten onder het kopje 2015. 

5. Concept procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2015 - Deze is te 

raadplegen via onze website www.rijksoverheid.nl/sisa bij documenten onder het 

kopje 2015.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-gemeentefonds-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2015/09/15/septembercirculaire-provinciefonds-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2015/09/16/meest-gestelde-vragen-septembercirculaire-2015
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
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De vraag aan u als gemeente, gemeenschappelijke regeling, provincie of 

departement is om na te gaan of de stukken compleet, helder en juist zijn. De 

toelichting hoe u dit kunt controleren, kunt u vinden onder punt 2a en 2b. Geef 

wijzigingen door aan het ministerie van BZK via het contactformulier op de 

website www.rijksoverheid.nl/sisa. In het vervolg van deze nieuwsbrief geven we 

aan wat de verschillen zijn ten opzichte van SiSa 2014.  

 

2a Verantwoordingslijst SiSa 2015 

De verantwoordingslijst SiSa 2015 is te raadplegen via de webapplicatie 

https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/. Het controleren van deze 

verantwoordingslijst is een belangrijke eerste stap voor uw verantwoording over 

2015. Wacht dus niet tot de verantwoordingslijst begin januari 2016 definitief is.  

 

Wat houdt de controle als ontvanger van een specifieke uitkering in?  

I. Alle organisaties controleren of:  

-  alle specifieke uitkeringen waarover de eigen organisatie moet 

verantwoorden ook bij de eigen organisatie zijn vermeld.  

Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier; te 

raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/sisa.  

 

II. Gemeenten waarbij de uitvoering van SZW-regelingen (deels) gebeurt door 

een gemeenschappelijke regeling controleren of:  

-  alle gemeenschappelijke regelingen voorkomen op de verantwoordingslijst 

2015.  

-  de specifieke uitkering waarover deze organisatie moet verantwoorden ook 

bij deze organisatie is vermeld.  

Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier; te 

raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/sisa.  

 

III. Organisaties die verantwoorden over provinciale regelingen controleren of:  

-  Alle beschikkingen van de eigen organisatie zijn opgenomen binnen een 

bepaalde provinciale regeling.  

Ontdekt u een fout: neem dan contact op met de provincie.  

 

Informatie over beschikkingsnummers is ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een 

foutief, ontbrekend beschikkingsnummerof bedrag geen beperkingen oplevert 

voor het aanleveren van uw verantwoording voor 15 juli 2016. Voorwaarde is dat 

de regeling (zie controle I) bij uw organisatie voorkomt. Om fouten bij de 

aanlevering te voorkomen, is het van belang met de provincie de volledigheid van 

de lijst met beschikkingsnummers af te stemmen (als de provincie instemt met 

een wijziging, geeft de provincie dit door aan het ministerie van BZK). 

 

2.b Concept (excelversie) SiSa-bijlage 2015  

Per 1 november is een conceptversie Excel van de SiSa-bijlage 2015 te 

raadplegen via onze website www.rijksoverheid.nl/sisa onder het kopje SiSa 

2015. Met de excelversie kunt u ons helpen de cellen te controleren. De vraag 

daarbij is: kunt u de benodigde informatie ook daadwerkelijk invullen in een cel? 

Deze versie kunt u niet gebruiken voor het indienen van uw verantwoording over 

2015 voor 15 juli 2016 (T+1). Let op: het betreft een conceptversie wat betekent 

dat er nog wijzigingen kunnen optreden.  

 

  SiSa-bijlage op maat  
Het format dat u gebruikt voor het indienen van de verantwoording 2015 bij het 

CBS ontvangt u in januari 2015 via een e-mail van het CBS. Dit format is een 

excelbestand zonder macro’s waarop alleen die regelingen zijn vermeld die voor 

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
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uw organisatie van belang zijn. De basis voor het ‘knippen-en-plakken’ door het 

CBS is de verantwoordingslijst 2015 die begin januari 2015 definitief is.  

 

Informatie over vervallen regelingen, nieuwe regelingen en gewijzigde regelingen 

ten opzichte van SiSa 2014 kunt u vanaf 1 november vinden in de concept SiSa-

bijlage 2015 en de toelichting daarop in de invulwijzer SiSa 2015 in hoofdstuk 2.  

 

3. ADR rapport SiSa-review 2014 

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op verzoek van BZK ook dit jaar weer een 

zogeheten review uitgevoerd op de controledossiers van de accountants met 

betrekking tot de SiSa-bijlage bij de jaarrekeningen van de medeoverheden. Deze 

keer over het jaar 2014. De bevindingen zijn positief. Dit betekent dat de 

ministeries kunnen steunen op SiSa bij de vaststelling van de specifieke 

uitkeringen over 2014. Het definitieve rapport van de ADR wordt binnenkort 

verwacht.  

 

4. Iv3 – aanleverdata / publicaties/ veelgestelde vragen 

 

4a. Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2015 en begroting 2016 

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die daarvoor in 

aanmerking komen, moeten vóór 1 november de Iv3-gegevens over het 3e 

kwartaal 2015 weer aanleveren.  

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. 

 

4b. Iv3 (concept) informatievoorschrift 2016 

Op www.rijksoverheid.nl staat het Iv3-informatievoorschrift 2016 zoals dat aan 

de minister ter ondertekening zal worden aangeboden. In deze versie zijn de 

veranderingen ten opzichte van het Iv3-informatievoorschrift 2015 voorlopig nog 

gemarkeerd. 

Het betreft de versie voor Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen link, als 

ook de versie voor de Provincies link. Over de veranderingen ten opzichte van 

2015 bent u in de meicirculaire alsook per brief geïnformeerd. In november zal de 

ondertekende versie gepubliceerd worden. 

 

4.c Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2016 

Vóór 15 november 2015 moeten de provincies en gemeenten de Iv3-gegevens 

begroting 2016 bij het CBS aanleveren. 

 

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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2015/01/09/sisa-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2015/01/09/sisa-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2015/01/09/sisa-2015
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
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/richtlijnen/2015/10/02/iv3-informatievoorschrift-gemeenten-en-gemeenschappelijke-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/richtlijnen/2015/10/02/iv3-informatievoorschift-provincies
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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4d. Veelgestelde vragen Iv3 

Er komen regelmatig vragen bij BZK binnen over de plaats waar een bepaald 

onderwerp in Iv3 moet worden geboekt. Onderstaand een vraag die momenteel 

veel gesteld wordt. 

 

 Vraag 1: Onder welke functie moet de huisvesting van vluchtelingen in de 

Iv3 rapportage worden geboekt? 

  

De (nood)huisvesting van vluchtelingen moet worden geboekt onder functie 621. 

 

Heeft u vragen over Iv3 stel deze dan via het contactformulier. 

 

 

 

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/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/inhoud/uitwisseling-financiele-gegevens-met-sisa-en-iv3/informatie-voor-derden-iv3/vragen-over-iv3

