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Hierbij ontvangt u de zevenentachtigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). 

De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie. 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Terugblik en vooruitblik 

2. Festival der verantwoording 

3. De overall rapportage Sociaal Domein is uit! 

4. Decembercirculaire 

5. Enquête Iv3, goed ingevuld 

6. Vanuit de commissie BBV 

7. SiSa 2017 

8. Terugblik SiSa workshop voor starters 

9. SiSa accountantsgroep & Sisa werkgroep interdepartementaal 

10. Artikel 12 aanvragen 2018 

11. Interessant artikel: Blockchain en SBR 

 

 

1. Terugblik en vooruitblik 

Hierbij ontvangt u de laatste IBI-nieuwsbrief voor het jaar 2017. 

 

2017 stond in het teken van de verkiezingen en een nieuwe regering. Inmiddels 

zijn de ministers en staatssecretarissen geïnstalleerd en zijn ze drukdoende om 

(onder andere samen met de koepels zoals de VNG en het IPO), vorm te geven 

aan het regeerakkoord. 

 

Ook dit jaar stond de verantwoording over het sociaal domein nog centraal. Zou 

het dit jaar beter gaan? En het ging beter! Het overgrote deel van de gemeenten 

stuurde de jaarstukken plausibel in voor de deadline van 15 juli. Hadden in het 

verslagjaar 2015 nog maar 50% een goedkeurende verklaring, nu heeft inmiddels 

80% van de gemeente een goedkeurende verklaring. We zijn er nog niet, maar 

het is forse stap in de goede richting. Complimenten hiervoor aan de gemeenten. 

 

Wij kunnen u ook melden dat de Audit Dienst Rijk (ADR) bij de review van de 

controle door accountants van de SiSa, geen tekortkomingen heeft 

geconstateerd. Dit betekent dat de SiSa voor 2016 weer kan worden vastgesteld. 

Dank u allen, dat we dit jaar weer tot een mooi resultaat zijn gekomen.  

 

Iv3 zat in 2017 in een wat minder druk vaarwater dan vorig jaar met alle 

wijzigingen, maar dat betekende niet dat er geen werk te doen was. In de meeste 

gevallen, moesten de Iv3 cijfers zes keer bij het CBS aangeleverd worden. In 

2018 zal het vierde kwartaal iets eerder moeten worden aangeleverd. Hier 

hebben de betrokken partijen reeds eerder informatie over ontvangen.  

 

Team postbus IBI wenst alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 
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2. Festival der Verantwoording  

Op maandag 4 december tijdens het festival der verantwoording gaven 

gemeenten inzicht in 3 jaar uitvoeringspraktijk in het sociaal domein.  

‘Gaaf dat er zo’n landelijke oploop wordt georganiseerd’, vond staatsecretaris 

Paul Blokhuis (VWS) bij de aftrap van Festival der Verantwoording in de 

Amersfoortse Rijtuigenloods. Vijfhonderd deelnemers hadden zich daar op 4 

december verzameld om na drie jaar decentralisaties beloftevolle aanpakken en 

vooral praktijken met elkaar te bespreken. En om valkuilen onder ogen te zien. 

Veel ruimte was er voor nieuwe en verrassende vormen van verantwoording. 

 

Bekijk hier het impressieverslag van het Festival der Verantwoording. 

 

3. De overall rapportage Sociaal Domein is uit! 

Op 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein van kracht 

geworden. Inmiddels worden de eerste stappen gezet naar de transformatie: de 

inhoudelijke en procesmatige vernieuwing van de zorg. Denk hierbij aan een 

meer integrale wijze van werken, het bieden van maatwerk en het stimuleren van 

zelfredzaamheid. Tijdens het festival der verantwoording is ook de overall 

rapportage sociaal domein van 2016 gepresenteerd. De overall rapportage geeft 

een landelijk beeld van het functioneren van het sociaal domein als geheel in het 

jaar 2016. Belangrijke punten uit deze overall rapportage zijn te vinden via deze 

link. 

 

4. Decembercirculaire 

De decembercirculaires gemeente- en provinciefonds 

2017 zijn begin deze maand op internet gepubliceerd. 

De circulaires kunnen via de websites van het 

gemeentefonds en provinciefonds worden 

geraadpleegd. De decembercirculaire 2017 bevat 

informatie over de uitkeringen uit de beide fondsen 

over met name 2017. In de circulaires zijn de mutaties 

opgenomen die zich in het gemeentefonds of 

provinciefonds hebben voorgedaan na het verschijnen 

van de septembercirculaires 2017. 

 

5. Vanuit de Commissie BBV 

 

Kadernota rechtmatigheid 

De Kadernota rechtmatigheid is door de commissie BBV geactualiseerd maar niet 

ingrijpend veranderd. De kadernota is bedoeld voor accountants en decentrale 

overheden. Met deze nota wordt beoogd richting te geven aan een eenduidige 

invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij decentrale overheden, in het kader 

van de rechtmatigheidscontrole door de accountant en zijn oordeel hierover bij de 

jaarrekening. Rechtmatigheid in de accountantscontrole, is een onderwerp dat in 

ontwikkeling is. Een meer ingrijpende herziening van deze kadernota kan 

zodoende wel binnen enkele jaren noodzakelijk zijn. 

 

Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten 

Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 

2016 is de nota Raamwerk BBV: het stelsel van baten en lasten in 2017 herzien. 

Belangrijkste doelstellingen bij de wijzigingen van het BBV, zijn de 

vergelijkbaarheid van overheden onderling en de verbetering van het inzicht in de 

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/publicatie/gemeenten-geven-inzicht-in-3-jaar-uitvoeringspraktijk-in-het-sociaal-domein/
https://www.festivalderverantwoording.nl/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/12/Overall-rapportage.pdf
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/12/Overall-rapportage.pdf
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/publicatie/de-overall-rapportage-sociaal-domein-2016-is-uit/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/provinciefonds
http://www.commissiebbv.nl/rechtmatigheid/kadernota/
http://www.commissiebbv.nl/begroten/uitgangspunten/
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financiële positie. Het doel van dit geactualiseerde document ‘raamwerk BBV: 

stelsel van baten en lasten’ (“raamwerk BBV”) is het bevorderen van een 

eenduidige interpretatie van de begroting en jaarstukken van gemeenten, door 

het uitwerken van uitgangspunten en principes.  

 

Nota Materiele vast activa  

Kort geleden is de nota materiele vaste activa gepubliceerd door de Commissie 

BBV. De vernieuwing van het BBV heeft invloed op diverse door de commissie 

BBV eerder uitgebrachte notities en antwoorden op gestelde vragen. Om het 

overzicht te behouden, is een nieuwe notitie opgesteld, waarin de onderdelen 

investeringen, activeren, waarderen, afschrijven en onderhoud kapitaalgoederen 

zijn samengebracht.  

 

De notitie is te vinden op deze pagina van de website van de Commissie BBV. 

 

Vragen en antwoorden commissie BBV 

Periodiek publiceert de commissie BBV antwoorden op praktijk- en 

toepassingsvragen. Binnenkort zal er een nieuwe set met antwoorden op praktijk- 

en toepassingsvragen. De link naar de betreffende pagina treft u hier. 

 

6. Enquête Iv3, goed ingevuld 

Eind november hebben alle Iv3-contactfunctionarissen per separate mail de Iv3- 

gebruikers enquête ontvangen. Inmiddels is de enquête meer dan 230 keer 

ingevuld, dank daarvoor. Omdat de enquête een goede respons heeft gekregen, 

gaan we deze enquête aan het einde van de dag sluiten. Na de sluiting gaan we 

de gegevens analyseren. Wilt u de enquête nog invullen, doe dit dan nog uiterlijk 

vandaag. Eventuele aanvullende vragen / opmerkingen over de enquête of 

andere Iv3 vragen, kunt u zenden naar postbusIv3@minbzk.nl. 

 

7. SiSa 2017 

a) SiSa-bijlage op maat 

Het format voor het indienen van uw verantwoording over 2017 bij het CBS, 

ontvangt u begin januari 2018 via een e-mail afkomstig van het CBS. Het format 

is een Excel-bestand, waarop alleen de 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 2018 definitief is geworden. U 

kunt alvast een indruk krijgen van de SiSa-bijlage op basis van de conceptversie 

die online staan. De SiSa-contactfunctionarissen van medeoverheden zijn 

nadrukkelijk gevraagd via een separate mail deze verantwoordingslijst en SiSa-

bijlage voor 15 december te controleren op volledigheid. 

 

b) Veel gestelde vragen 

Vraag 1: 

Hoe kan ik als gemeente controleren of de 

gemeenschappelijke regelingen op de 

verantwoordingslijst staan? 

Het klopt dat u de gemeenschappelijke 

regelingen niet ziet staan op de 

verantwoordingslijst van uw gemeente. Dit 

komt omdat de verantwoordingslijst geen 

koppeling bevat tussen afzonderlijke 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/
http://www.commissiebbv.nl/begroten/vraag-antwoord-bbv/2017/?pager_page=5
mailto:postbusIv3@minbzk.nl
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gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. U controleert de aanwezigheid 

van de gemeenschappelijke regelingen als volgt: 

1) Bepaal welke gemeenschappelijke regelingen, op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, taken voor uw gemeente uitvoeren. 

2) Controleer of deze gemeenschappelijke regelingen voorkomen in de 

verantwoordingslijst. U doet dit door, net zoals u voor uw eigen gemeente doet, 

de naam of het CBS-nummer van de betreffende organisatie in te tikken in het 

eerste zoekscherm van de webapplicatie verantwoordingslijst. Deze webapplicatie 

is te benaderen via deze link of via de link op de website. Als u de 

gemeenschappelijke regeling vindt en u een overzicht te zien krijgt van de 

regelingen waarover de gemeenschappelijke regeling zich moet verantwoorden, is 

het in orde. 

3) Controleer de verantwoordingslijst van de betreffende gemeenschappelijke 

regelingen. Stel vast of de relevante regelingen ook op de verantwoordingslijst 

staan. 

 

Vraag 2: 

Wat te doen met te veel of te weinig regels na definitieve vaststelling 

verantwoordingslijst? 

Omstreeks 10 januari 2018 verstuurt het CBS de definitieve SiSa-bijlage op maat 

(de op maat gemaakte bijlage op basis van de SiSa-bijlage 2017 en de 

verantwoordingslijst SiSa 2017) aan de provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen hadden tot 15 december de tijd om de verantwoordingslijst te 

controleren.  

 

Na 15 december gaat BZK de aanpassingen in zeer korte tijd verwerken en 

kunnen er geen aanvullende wijzigingen meer worden verwerkt. Het is maatwerk 

en onvolledige informatie heeft daardoor direct gevolgen voor uw 

verantwoording. Het is daarom van groot belang de wijzigingen tijdig door te 

geven. Als eventuele wijzigingen in de verantwoordingslijst na het definitief 

vaststellen (begin januari) worden opgemerkt en het slechts “detailinformatie” 

betreft, geldt evenals als voorgaande jaar het volgende. 

 

De plausibiliteitscontrole van het CBS op de verantwoordingslijst heeft geen 

betrekking op de beschikte bedragen. En ook niet op detailinformatie, te weten 

beschikkingsnummers. U bent dus vrij om die beschikkingsnummers in te vullen 

die u juist acht, ongeacht de omschrijving in de verantwoordingslijst. In hoeverre 

u actie moet ondernemen, hangt af van de situatie: 

 

 Als sprake is van een typefout stemt u deze fout af met de verstrekker van de 

specifieke uitkering en vult in uw SiSa-bijlage het juiste nummer in, ongeacht 

het nummer dat vermeld staat in de verantwoordingslijst. Als een van de 

meerdere genoemde beschikkingen al is afgerekend en dus niet meer op de 

verantwoordingslijst zou moeten voorkomen dan stemt u af met de 

verstrekker van de uitkering en vult u, na een akkoord, het al afgerekende 

beschikkingsnummer niet in op uw SiSa-bijlage ongeacht de vermelding in de 

verantwoordingslijst. 

 Als de enige beschikking al in voorgaande jaren is afgerekend en er geen 

andere/nieuwe beschikking van toepassing is, dan zou uw organisatie 

eigenlijk geen verantwoording over deze regeling hoeven af te leggen. Echter 

als u dit niet voor 15 december heeft gemeld, dan zal u toch over deze 
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regeling moeten verantwoorden, al is dat dan met een 0 (nul). Neem in deze 

situatie ook contact op met de provincie of het ministerie van BZK (via de 

contactformulieren op de website) om na te gaan of inderdaad geen 

verantwoording wordt verwacht en u een 0,- verantwoording kunt doen.  

 

c) Controle juistheid gegevens SiSa- en/of Iv3-contactpersoon  

 

Eind november is er door het ministerie van BZK een controle op juistheid van de 

gegevens van de SiSa- en/of Iv3-contactpersoon gedaan. Alle SiSa- en Iv3-

contactpersonen hebben hiervoor een email van postbusibi@minbzk.nl 

ontvangen. Heeft u deze e-mail als SiSa-/iv3-contactpersoon van uw organisatie 

niet ontvangen, dan zult u mogelijk de contactpersoon gegevens moeten 

wijzigen. Wijziging kunt u doorgeven via deze link. 

 

8. Terugblik SiSa workshop voor starters  

Op vrijdag 1 december 2017 heeft de workshop SiSa voor starters weer 

plaatsgevonden. Aan deze workshop namen SiSa-medewerkers van gemeenten 

en gemeenschappelijke regelingen deel. De deelnemers, afkomstig uit alle delen 

van Nederland, zijn ingelicht over de ontstaansgeschiedenis van en de rollen 

binnen SiSa, de procedure voor de SiSa-verantwoording, de technische 

achtergrond van SiSa en de SZW-regelingen. 

 

Voor de tweede keer in deze workshop was het onderdeel medeoverheden en hun 

accountant een onderdeel van het programma, waarbij de inleiding werd gegeven 

door de Audit Dienst Rijk (ADR). Op een 

interactieve wijze werden de rollen en 

verantwoordelijkheden met elkaar 

doorgenomen. In het voorjaar van 2018 zal 

de volgende SiSa workshop voor starters 

plaatsvinden. Volg de berichtgeving hierover 

in de IBI-nieuwsbrief. Interesse in deze of 

andere workshops en bijeenkomsten? U kunt 

dit uiteraard alvast kenbaar maken via 

postbusibi@minbzk.nl. 

 

9. SiSa/WNT-accountantsgroep & SiSa werkgroep interdepartementaal 

In de maand november en december hebben de overleggen met de SiSa 

accountantsgroep en de SiSa werkgroep interdepartementaal plaatsgevonden. In 

de SiSa /WNT-accountantsgroep zijn alle accountantskantoren die 

medeoverheden controleren vertegenwoordigd en in de werkgroep 

interdepartementaal alle ministeries die specifieke uitkeringen verstrekken. In 

deze twee werkgroepen is het verslagjaar 2016 doorgenomen, zijn de resultaten 

van de ADR-review besproken en zijn de SiSa-stukken 2017 nog eenmaal de 

revue gepasseerd, zijn de definitieve stukken SiSa 2017 besproken en is er een 

doorkijkje naar SiSa 2018 gedaan. Met de accountantsgroep zij op hetzelfde 

moment de review-resultaten van de WNT-besproken. 

 

10.  Artikel 12 aanvragen 2018  

Tot 1 december jl. konden gemeenten voor 2018 een artikel 12-aanvraag 

indienen. Alleen de gemeente Vlissingen heeft dit voor 2018 gedaan. Een artikel 

12-gemeente kan geld krijgen bovenop de gewone uitkering uit het 

gemeentefonds. Dit wordt een aanvullende uitkering genoemd. Alle gemeenten 

mailto:postbusibi@minbzk.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
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betalen dus aan de aanvullende uitkering mee. Om voor een aanvullende 

uitkering in aanmerking te komen moet de gemeente aan een aantal 

voorwaarden van het Rijk voldoen. Meer informatie over wat een artikel 12-

gemeente is, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke gemeenten 

dit zijn, kunt u hier vinden op Rijksoverheid.nl. 

 

11.  Interessant artikel: Blockchain en SBR 

De redactie van gemeenten van de toekomst plaatst regelmatig artikelen over het 

sociaal domein, de fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur op de 

website. Kort geleden is er een artikel geplaatst over het fenomeen Blockchain en 

SBR, lees hier meer over via volgende link.  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies/artikel-12-gemeenten
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/artikel/blockchain-en-sbr-naar-een-transparante-en-efficiente-administratie-bij-de-overheid/

