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Hierbij ontvangt u de zevenentachtigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI).
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1. Nieuwjaarsbericht IBI-nieuwsbrief
De beste wensen aan alle lezers van deze nieuwsbrief. Aan het begin van een
nieuw jaar ontstaat ook de behoefte om kort terug te blikken en vooruit te kijken.
2018 stond in het teken van het uitwerken van de afspraken uit het
Regeerakkoord van 2017. Zo is op Valentijnsdag het Interbestuurlijk programma
ondertekend, zijn in de loop van het jaar diverse Regiodeals opgestart en is op 21
december 2018 het klimaatakkoord gepresenteerd. Tevens zullen in het begin
van dit nieuwe jaar woondeals worden gesloten. Bij al deze onderwerpen trekken
decentrale overheden en het Rijk gezamenlijk op. Tijdens de Regiodagen
Financiën in de warme zomer van het jaar dat achter ons ligt, hebben we onze
gedachten al uit laten gaan naar de gemeenschappelijke maatschappelijke
opgaven. Stond 2018 echter vooral in het teken van het uitwerken van de
voornemens uit het Regeerakkoord, in 2019 gaat het om de uitvoering. Een
uitvoering waarbij decentrale overheden en Rijk de handen in elkaar moeten
slaan en waarover we u in deze nieuwsbrief weer regelmatig zullen bijpraten, met
een nadruk op de financiële kant van de zaak.

2. Decembercirculaire
De decembercirculaires gemeente- en provinciefonds 2018 zijn op internet
gepubliceerd. De circulaires kunnen via de websites van het gemeentefonds en
provinciefonds worden geraadpleegd. De decembercirculaire 2018 bevat
informatie over de uitkeringen uit de beide fondsen over met name 2018. In de
circulaires zijn de mutaties opgenomen die zich in het gemeentefonds en
provinciefonds hebben voorgedaan, na het verschijnen van de
septembercirculaires 2018.
3. Belastingcapaciteit
Jaarlijks worden bij de decembercirculaire van het gemeentefonds de definitieve
gegevens voor de OZB-maatstaven van jaar T-2 en de voorlopige OZBmaatstaven van jaar T verwerkt op basis van de door het CBS aangeleverde
gegevens over belastingcapaciteit. Voor de berekening van deze
belastingcapaciteit baseert het CBS zich op gegevens die gemeenten zelf bij hen
hebben aangeleverd. Bij de meeste gemeenten gaat dit via de Landelijke
Voorziening WOZ.
In aanloop naar de decembercirculaire heeft het ministerie van BZK van
verschillende gemeenten bericht gekregen dat het bedrag voor
(waardevermindering) Amendement De Pater 2016 (het daadwerkelijke bedrag
waarmee de belastingcapaciteit voor niet-woningen verminderd moet worden in
verband met het buiten beschouwing laten van de waarde van het woondeel bij
gemengde panden) niet overeenkomt met de ontvangen vaststellingsbrief
belastingcapaciteit 2016 van het CBS. Dit verschil blijkt bij deze gemeenten te
zijn veroorzaakt doordat de bedragen voor waardevermindering De Pater vanuit
de gemeentelijke belastingsystemen niet goed zijn gecodeerd naar de systemen
van de Landelijke Voorziening WOZ.
Omdat mogelijk meer gemeenten dan de gemeenten die dit reeds hebben
aangegeven te maken hebben met een onjuist bedrag voor waardevermindering
De Pater in de Landelijke Voorziening WOZ en daarmee de vaststellingsbrief van
het CBS, heeft het ministerie van BZK besloten de OZB-maatstaven in het
gemeentefonds voor 2016 nog niet definitief vast te stellen. Hiermee wordt
voorkomen dat voor uitkeringsjaar 2016 voor een aantal gemeenten onjuiste
gegevens worden gebruikt voor de maatstaf OZB niet-woningen gebruikers (waar
het bedrag waardevermindering De Pater onderdeel vanuit maakt).
Bij wijze van uitzondering krijgen alle gemeenten de mogelijkheid om de cijfers
over de belastingcapaciteit 2016 en in het bijzonder het bedrag voor
waardevermindering De Pater, (nogmaals) te controleren. U kunt de gegevens
voor uw gemeente over 2016 terugvinden via deze link.
Indien u constateert dat de belastingcapaciteit over 2016 voor uw gemeente niet
correct is, heeft u tot en met 31 januari 2019 de tijd om per e-mail te reageren
naar woz@cbsgemnet.nl. In de e-mail geeft u de wijzigingen aan ten opzichte van
de 26 oktober 2018 gepubliceerde cijfers op CBS Statline. Per kolom geeft u de
correcte waarde op voor “waarde woningen”, “waarde niet-woningen” en
“waardevermindering De Pater”.
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De verwachting is dat het CBS alle wijzigingen in de belastingcapaciteit 2016 (ook
voor de gemeenten die reeds aanpassingen voor het bedrag waardevermindering
De Pater hebben doorgegeven) begin voorjaar 2019 heeft verwerkt. Na
verwerking zal het CBS de betreffende gemeenten nogmaals een
vaststellingsbrief belastingcapaciteit 2016 toesturen waarop de gemeenten dienen
te reageren.
Pas wanneer bovenstaande procedure is afgerond kunnen de gegevens over de
belastingcapaciteit 2016 definitief worden verwerkt in de OZB-maatstaven van
uitkeringsjaar 2016.
4. Rapport Vlissingen
Halverwege december is het artikel 12 rapport Vlissingen 2017-2018 opgeleverd.
Dit rapport heeft tot doel de beheerders van het Gemeentefonds te adviseren
over de hoogte van de te verstrekken aanvullende uitkering. Een gemeente kan
op grond van artikel 12, eerste lid, van de Financiële verhoudingswet (Fvw) om
een aanvullende uitkering verzoeken. De beheerders van het gemeentefonds
kunnen voor één of meer uitkeringsjaren een aanvullende uitkering toekennen.
Vlissingen heeft ook voor begrotingsjaar 2019 een artikel 12 aanvraag ingediend.
Deze aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de fondsbeheerders.
5. Iv3 – Informatie voor derde
Aanlevering Q3 en begroting Iv3
Afgelopen periode zijn er twee aanlevermomenten geweest voor Iv3 (informatie
voor derde). Voor 1 november diende het 3e kwartaal 2018 aangeleverd te
worden en voor 15 november de begroting Iv3 voor 2019. Inmiddels zijn alle te
verwachten leveringen via het CBS door het Ministerie van BZK ontvangen.
Vanwege een groot aantal herindelingen per 1 januari hebben een aantal
gemeente uitstel ontvangen, deze gemeente hebben tot 1 april 2019 de tijd om
de Iv3 begroting aan te leveren.
Aanlevering Q4 Iv3
De IV3-data wordt o.a. gebruikt voor het rapporteren van overheidsuitgaven aan
de EU/Eurostat (EMU-Saldo). Om aan de strakke deadlines van de EU te voldoen
is de aanlevertermijn van de Q4-levering vervroegd naar 1 februari. Aangezien
een aantal gemeenten en provincies heeft aangegeven deze deadline niet te halen
zonder kwaliteitsverlies van de data, is besloten dat BZK pas vanaf 14 februari
gaat handhaven. Op die datum moet de data uiterlijk binnen zijn bij het CBS,
maar de aanlevertermijn van 1 februari heeft nadrukkelijk de voorkeur.
Nulmeting kwaliteit IV3
Met ingang van 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd en is het aantal
rubrieken beperkt (taakvelden in plaats van functies). Cebeon heeft, in opdracht
van het Ministerie van BZK, onderzocht in hoeverre de IV3-rapportages
overeenkomen met de gemeentelijke boekhouding. Ze concluderen dat bij de
lasten ongeveer 90% juist geboekt is, tegenover 95% bij de baten. Er zijn echter
wel grotere verschillen tussen taakvelden. Het hele rapport is te vinden via deze
link.
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6. SiSa – Single information Single audit
Definitieve versies SiSa - stukken 2018 online
In de loop van januari worden de volgende definitieve sisa stukken 2018 online
geplaatst:
1: Invulwijzer SiSa 2018 – betreft een toelichting op het invullen van de SiSa –
bijlage. In hoofdstuk twee kunt u de wijzigingen t.o.v. de stukken van 2017
vinden.
2: Nota procedure verantwoordingsinformatie SiSa 2018 – betreft een toelichting
op de aanleverprocedure, de wet- en regelgeving en het maatregelenbeleid.
3: Nota verwachting accountantscontrole SiSa 2018 – betreft een toelichting op
de te verwachten werkzaamheden/ werkwijze voor SiSa controle van de
controlerend accountant.
4: Definitieve verantwoordingslijst – betreft de lijst met regelingen waar per
medeoverheid wordt aangegeven welke regelingen bij BZK bekend zijn en
waarover de medeoverheid dient te verantwoorden. Ontbreekt er een regeling,
dan dient u contact op te nemen met het Ministerie van BZK via
postbusibi@minbzk.nl.
SiSa-bijlage op maat 2018
Het format voor het indienen van uw verantwoording over 2018 bij het CBS,
ontvangt u begin januari 2019 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 2018, die begin januari 2019 definitief wordt
vastgesteld. 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. De verantwoordingslijst is te vinden via deze link.
Tabel van fouten en onzekerheden
Let op dit jaar ontvangt de tabel van fouten en onzekerheden via het CBS, deze
kunt u per SiSa 2018 niet meer downloaden via www.rijksoverheid.nl/sisa. Meer
informatie hierover kunt u vinden in de nota procedure
verantwoordingsinformatie. Deze nota wordt begin januari gepubliceerd op deze
website.
Terugblik SiSa workshop voor starters
Op vrijdag 9 november 2018 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 VWS-regeling sport Spuc.
Ook 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 2019 zal de volgende SiSa workshop voor
starters plaatsvinden. Volg de berichtgeving hierover in de IBI-nieuwsbrief.
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Interesse in deze of andere workshops en bijeenkomsten? U kunt dit uiteraard
alvast kenbaar maken via postbusibi@minbzk.nl.
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 Iv3contactpersonen 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. Helaas heeft er in deze mailing
berichtgeving over de Iv3 enquête gestaan, dit was helaas per abuis in de
berichtgeving komen te staan.
7. Review ADR SiSa 2017
De SiSa-review is de jaarlijkse deelwaarneming van de ADR op de
controledossiers van de externe accountantskantoren met betrekking tot de
rechtmatigheid van de besteding door de medeoverheden van de specifieke
uitkeringen. De ADR concludeert dat de ministeries de aangeleverde SiSa-bijlagen
2017, die als onderdeel van de jaarrekening zijn voorzien van een
controleverklaring en een rapport van bevindingen, kunnen gebruiken voor de
vaststelling van hun specifieke uitkeringen. Momenteel wordt het rapport
verspreid onder de directbetrokkenen. Begin januari zal het rapport ook op
www.rijksoverheid.nl/sisa worden geplaatst.
8. SiSa-accountantsgroep & SiSa werkgroep
In december hebben de twee jaarlijkse overleggen met de SiSa accountantsgroep
en de SiSa werkgroep interdepartementaal plaatsgevonden. In de SiSaaccountantsgroep 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
2017 doorgenomen, zijn de resultaten van de ADR-review besproken en zijn de
SiSa-stukken 2018 nog eenmaal de revue gepasseerd en is er een doorkijkje naar
SiSa 2019 gegeven.
9. Commissie BBV
Nieuwe website online!
De nieuwe website van de commissie BBV is operationeel! De ‘oude’ website is
niet meer benaderbaar: de inhoud ervan is overgezet. Eenieder kan de website
raadplegen, maar om deze actief te gebruiken (vragen stellen, reageren en voor
het ontvangen van nieuwsberichten per e-mail) moet u inloggen: daarvoor is
eenmalig registreren noodzakelijk. Na acceptatie van uw aanmelding kunt u de
website gebruiken. De website is vernieuwd en kent een andere opzet: gepoogd
is de informatie zoveel mogelijk in te delen naar onderwerpen. Daardoor is alle
informatie over een onderwerp steeds op één plaats te vinden: notities, nieuws
en vragen & antwoorden. Uiteraard kunt u ook informatie zoeken op
trefwoord(en). Het is aan te raden om de website te raadplegen in Google
Chrome of Mozilla Firefox (de interactie met Internet Explorer is vooralsnog niet
optimaal). Vragen gesteld van vóór 2019 zijn door de secretaris commissie BBV
op de website geplaatst evenals de door de commissie vastgestelde reacties &
antwoorden.
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Vragen en antwoorden (V&A)
De in de tweede helft van 2018 behandelde vragen en antwoorden (V&A) zijn
beoordeeld op het bieden van nader inzicht ten opzichte van de notities van de
commissie. Deze zijn gepubliceerd met een groepering per onderwerp.
10.Regeling beleidsindicatoren gemeenten aangepast
De ministeriële regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast aangezien
enkele beleidsindicatoren zijn vervallen en een bronhouder is aangepast. Het
aanpassingsbesluit van december 2018 met de duidelijke toelichting van de
achtergronden treft u hier.
11.Brexit Impact Scan al gedaan?
Op 25 November is er door de EU-leiders ingestemd met het
terugtrekkingsakkoord over de Brexit. Brexit kan elke organisatie raken, dus ook
u als medeoverheid. We adviseren u dan ook de Brexit Impact Scan uit te voeren
als nog niet gedaan, om te ontdekken wat voor eventuele onverwachte gevolgen
de Brexit voor uw organisatie heeft.

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.
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