
Nummer 77, 31 oktober 2017 

 

Nieuwsbrief IBI 
Nummer 77, 31 oktober 2017  
Hierbij ontvangt u de zevenenzeventigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). 
De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 
 
In deze nieuwsbrief: 

1. Regeerakkoord 
2. SiSa - informatie 
2a. SiSa verantwoording 2016 
2b. Controle SiSa stukken en verantwoordingslijst 2017 
2c. SiSa workshop voor starters 
3. Iv3 - informatie 
3a. Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2017  
3b. Iv3 informatievoorschrift 2018  
3c. Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2018  
3d. Aankondiging Iv3 enquête gebruikers 
4. Begrotingsanalyse online 
5. Festival der Verantwoording – 4 december – Rijtuigenloods Amersfoort 

 
1. Regeerakkoord 

Op dinsdag 10 oktober 2017 overhandigde  informateur Zalm aan Tweede 
Kamervoorzitter Khadija Arib het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. 
Afgelopen vrijdag 27 oktober zijn de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken & 
Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren en de Staatssecretaris Raymond Knops van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) officieel ontvangen voor de 
overdracht van werkzaamheden en vandaag hebben beide zich voorgesteld aan 
alle medewerkers van BZK en genodigde.  
 
Gisteren was dan ook de officiële start voor het verder uitwerken van de plannen 
vanuit het regeerakkoord, waaronder ook de thema’s die het werkterrein van de 
financials van medeoverheden raken. Het team verantwoordingsinformatie van 
BZK, zal u daarover door middel van deze IBI-nieuwsbrief zoveel mogelijk op de 
hoogte houden. Ook zullen we komend jaar verschillende thema-nieuwsbrieven 
verzenden, waar zeker enkele van deze thema’s naar voren komen. 
 

2. SiSa - informatie 
 
2a.  SiSa verantwoording 2016 
Na een lastig verantwoordingsjaar in 2015, is er in 2016 grote vooruitgang 
geboekt zowel op de rechtmatigheid als de tijdigheid van aanlevering. Uit de 
eerste resultaten van het onderzoek uitgevoerd door EY in opdracht van het 
ministerie van BZK blijkt dat ongeveer 80 procent van de gemeenten een 
goedkeurende verklaring heeft ontvangen. Het ministerie van BZK spreekt zijn 
waardering uit voor het vele werk dat verzet is door gemeenten en accountants. 
Eind 2017 zal de Kamer door middel van een brief geïnformeerd worden over het 
verloop van de verantwoording over het verslagjaar 2016. Het rapport van E&Y 
zal als bijlage bij deze brief meegestuurd worden naar de Kamer. 

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
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2b. Controle SiSa stukken en verantwoordingslijst 2017 

 
Sinds 13 oktober 2017 zijn de volgende gewijzigde SiSa-stukken 2017 te 
raadplegen via de website:  
1. De verantwoordingslijst 2017 – Zie 2b1.  
2. Concept SiSa-bijlage 2017 – Zie 2b2.  
3. Concept invulwijzer SiSa 2017 - Deze is te raadplegen via onze website 
www.rijksoverheid.nl/sisa bij documenten onder het kopje 2017.  
4. Concept procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2017 - Deze is te 
raadplegen via onze website www.rijksoverheid.nl/sisa bij documenten onder het 
kopje 2017.  
 
Zodra de accountantsgroep SiSa de nota verwachting accountantscontrole heeft 
besproken, zal ook deze op de website worden geplaatst. 
 
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 2b1 en 2b2. Geef 
wijzigingen door aan het ministerie van BZK via het contactformulier op de 
website www.rijksoverheid.nl/sisa.  
 
2b1 Verantwoordingslijst SiSa 2017 
De verantwoordingslijst SiSa 2017 is te raadplegen via de webapplicatie 
www.teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl. Het controleren van deze 
verantwoordingslijst is een belangrijke eerste stap voor de verantwoording over 
2017. Wacht dus niet tot de verantwoordingslijst begin januari 2018 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 
2017.  
- 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 beschikkingsnummer of bedrag geen beperkingen oplevert voor het 
aanleveren van uw verantwoording voor 15 juli 2018. Voorwaarde is dat de 
regeling (zie controle I) bij uw organisatie voorkomt. Om fouten bij de 

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
http://www.rijksoverheid.nl/sisa
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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). 3 2b2.  
 
Concept (ODS) SiSa-bijlage 2017  
Er is een conceptversie ODS van de SiSa-bijlage 2017 te raadplegen via onze 
website www.rijksoverheid.nl/sisa onder het kopje SiSa 2017. Met de ODS versie 
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 2017 voor 15 juli 
2017 (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 2017 bij het 
CBS ontvangt u in januari 2017 via een e-mail van het CBS. Dit format is een 
excelbestand zonder macro’s waarop alleen die regelingen zijn vermeld die voor  
uw organisatie van belang zijn. De basis voor het ‘knippen-en-plakken’ door het 
CBS is de verantwoordingslijst 2017, die begin januari 2017 definitief wordt 
vastgesteld. Informatie over vervallen regelingen, nieuwe regelingen en 
gewijzigde regelingen ten opzichte van SiSa 2016 kunt u vanaf 1 november 
vinden in de concept SiSa-bijlage 2017 en de toelichting daarop in de invulwijzer 
SiSa 2017 in hoofdstuk 2. 
 
2c. SiSa workshop voor starters 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert 
op vrijdag 1 december 2017 voor nieuwe SiSa-medewerkers van provincie, 
gemeenten of gemeenschappelijke regelingen de workshop SiSa voor starters.  
 
Met deze workshop wil het ministerie medewerkers 
die minder dan zes maanden werkzaam zijn bij 
gemeenten of gemeenschappelijke regelingen op 
weg helpen met het verzamelen, invullen en 
indienen van de SiSa (Single information, Single 
audit) stukken bij het CBS. De basiselementen van 
SiSa vormen dit dagdeel het programma.  
 
Bent u een nieuwe SiSa-medewerker bij een 
provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling en belast met het 
verzamelen, invullen en indienen van de SiSa-stukken bij het CBS, dan kunt u 
zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (met verdere informatie) dat de 
SiSa-contactfunctionaris van uw organisatie binnenkort ontvangt of via 
postbusibi@minbzk.nl onder vermelding van aanmelding SiSa-workshop voor 
starters. 

http://www.rijksoverheid.nl/sisa
mailto:postbusibi@minbzk.nl
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3. Iv3 - informatie 

 
3a. Aanlevering Iv3 gegevens 3e kwartaal 2017  
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die daarvoor in 
aanmerking komen, moeten vóór 1 november de Iv3-gegevens over het 3e 
kwartaal 2017 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.  
 
3b. Iv3 informatievoorschrift 2018  
Op www.rijksoverheid.nl/iv3 zijn de links naar de Iv3-informatievoorschriften 
2018 te vinden. Voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is het actuele 
Iv3-voorschrift ook te vinden via het Iv3-systeem 
www.vraagbaakiv3gemeenten.nl. Op deze website is ook een zoekfunctie 
opgenomen, zodat per taak kan worden bekeken welk taakveld daarbij hoort. 
Maakt hiervan gebruikt bij het invullen van de Iv3-matrix.  

 
3c. Aanlevering Iv3-gegevens begroting 2018  
Vóór 15 november 2017 moeten de provincies en gemeenten de Iv3-gegevens 
begroting 2018 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. 
 
3d. Aankondiging Iv3 enquête gebruikers 
De iv3 contactpersonen zullen binnenkort een e-mail ontvangen van postbusIBI 
met daarin een link naar de Iv3 enquête voor gebruikers. In deze enquête zullen 
vragen staan over hoe u het aanleveren van de iv3 gegevens en de processen 
rond deze aanlevering ervaart, om zo tot verbetermogelijkheden te komen in het 
Iv3-proces. 
 

4. Begrotingsanalyse online 
De begrotingsanalyse 2017 is momenteel nog niet op rijksoverheid.nl te vinden, 
omdat deze nog niet volledig omgezet kan worden naar een ODS format. 
Rijksoverheid kan momenteel alleen nog ODS-versies publiceren. Er is daarom 
gekozen om de Excel versie voorlopig nog te via de volgende website te 
publiceren. Zodra ook de ODS versie beschikbaar is, zal deze ook op 
www.rijksoverheid.nl geplaatst worden. 

 
5. Festival der Verantwoording – 4 december – Rijtuigenloods Amersfoort 

 
Meld u nu aan! 
 
Met meer dan dertig verschillende workshops en gesprekken levert het Festival 
der Verantwoording op 4 december een actuele en belangrijk inzicht in de 
transformatie van het Sociaal Domein.  De weerbarstige en gelukkig ook vaak 
hoopgevende dagelijkse praktijk wordt in de Rijtuigenloods van alle kanten 
belicht, met de nadruk op de ervaringen in de sfeer van monitoring en 
verantwoording. Voor mensen met een financiële functie valt veel te beleven. 
 
Steden als Enschede, Almere en Delft laten zien wat ze in huis hebben, maar ook 
plattelandsgemeenten als Peel en Maas en Borger-Odoorn laten zien dat ze staan 

http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2015/05/01/begrotingsanalyse-gemeente,
https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/gemeentefonds/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.festivalderverantwoording.nl/
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voor betekenisvolle innovaties. U hoort en ervaart wat verhalen kunnen 
betekenen in relatie tot de meer financiële rapportages die we nog te vaak 
gebruiken bij de verantwoording aan elkaar, burgers, het ministerie en de lokale 
politiek. SED West Friesland geeft samen met een deskundige van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken een uiteenzetting over de relatie tussen het financiële 
huishoudboekje op overheids- en lokaal niveau. U kunt daarnaast kennismaken 
met nieuwe vormen van aansturing van zorgaanbieders, op basis bijvoorbeeld 
van convenanten of een innovatieve Open Methodiek. Kun je met 
standaardisering administratieve lasten terugdringen? En wat betekent zorg op 
maat voor de criteria die u hanteert en monitort?  
 
Het is nog maar een greep uit de prikkelende programmaonderdelen en 
vraagstukken. Ook toonaangevende deskundigen, publicisten en instituten als het 
CBS, SCP en ROB zetten u aan het denken over de transformatie in uw Sociaal 
Domein. En in een debat over de toekomst van het Sociaal Domein legt 
parlementair verslaggever Joost Vullings enkele Kamerleden, bestuurders en 
smaakmakers binnen het Sociaal Domein het vuur aan de schenen. Als afsluiter 
van de dag overhandigt directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau prof. dr. 
Kim Putters een nieuwe rapportage over het Sociaal Domein aan de nieuwe 
bewindspersoon op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, en 
zal een aantal reflecties delen op ontwikkelingen in het Sociaal Domein. 
 
Genoeg te beleven dus voor financieel deskundigen werkzaam in het Sociaal 
Domein. Heeft u zich nog niet aangemeld voor dit festival op 4 december: grijp 
deze kans op inspiratie, een breder netwerk en nieuwe inzichten! Een tip: het 
programma-aanbod is groter dan u in uw eentje kunt overzien; het is dus meer 
dan de moeite waard om samen te komen, ook met collega’s die niet werken in 
financiële functies. Want hoe meer zielen, des te meer uw gemeente oppikt van 
dit fantastische festival. 
 
Kijk voor het programma en uw aanmelding op www.festivalderverantwoording.nl  
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