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Aanpassing van wet- en regelgeving voor verbetering van

de toepassing van SISA in het algemeen en voor toepassing
van SISA tussen mede-overheden in het bijzonder

Geachte mevrouw Bijleveld,
Single Audit,
Vanaf 2005 werkt het rijk aan regelgeving die de invoering van Single Information en
specifieke
belangrijk
is
deel
uitkeringen
de
van
voor een
(SISA), mogelijk moet maken. Inmiddels
de SISA-systematiek voor de verantwoording van kracht geworden.
Bij de toepassing van 5ISA treden nu complicaties aan het licht. Dit geldt in het bijzonder voor de
toepassing van SISA door provincies richting gemeenten. De infrastructuur van regelgeving, die
noodzakelijk is om SISA toe te passen, is nog onvolledig. Hierdoor is de toepassing van SISA door
provincies richting gemeenten vooralsnog alleen bij ISV-middelen mogelijk. Verder wordt het

potentieel van SISA om vermindering van administratieve lasten te bereiken maar voor een deel
rijk kunnen
verwerkelijkt. Onderstaand enkele hindernissen bij de toepassing van SISA die door het

worden weggenomen.

SISA in het algemeen en toepassing van SISA door provincie richting gemeenten
In het kader van het project SISA wordt de verantwoordingsinformatie voor ontvangen specifieke

geïnitieerd als
verminderd, vereenvoudigd en gestroomlijnd. SISA is door het rijk
kracht
worden van SISA
uitvoering van een aanbeveling uit de rapportage-Brinkman. Voor het van
was voor iedere ontvangen specifieke uitkering een afzonderlijke verantwoording noodzakelijk, met
bijbehorende accountantsverklaring. Deze verantwoording werd gezonden aan de bij de specifieke

uitkeringen

uitkeringen betrokken vakdepartementen. In de SISA-systematiek wordt de verantwoording
in
De
een bijlage bij de jaarrekening.
beperkt tot enkele gegevens per uitkering,
bijlage
inclusief
volstaat.
de
jaarrekening,
van
accountantscontrole
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toegepast op de verantwoording door gemeenten en provincies voor
voor ontvangen specifieke
specifieke uitkeringen van het rijk ontvangen. Verantwoording
provincies
beieidslijn
die
is
harte
ondersteunen. Het zou in
de
van
een
uitkeringen op hoofdlijnen
bij
SISA-systematiek
de verantwoording van
hanteren
de rede, liggen dat de provincies de
specifieke uitkeringen, die de
rijk
als
het
middeien
provincies
van
ontvangen
voor
gemeenten aan
provincies als subsidies aan gemeenten toedelen.
toepassing door het rijk richting gemeenten
Toepassing van SISA door provincies is anaioog aan de
uitkeringen als provinciale subsidies
specifieke
en provincies: wanneer provincies middelen uit
toedelen aan gemeenten behoeven die gemeenten hiervoor niet langer een afzonderlijke
verantwoording met bijbehorende accountantscontrole te leveren. Wat betreft de toegedeelde
in een bijlage bij de jaarrekening
subsidies kan volstaan worden met gegevens over die subsidies
jaarrekening van de gemeente, inciusief bijlage is
van de gemeente. De accountantscontrole op de

SISA wordt

in eerste instantie

dan voldoende.

Correspondentie over toepassing van SISA door provincies richting gemeenten
Op 9 mei 2007 heeft de voorzitter van de directieraad van de VNG, de heer mr. R.J.J.M. Pans, een
gestuurd met het verzoek geïnformeerd te worden
brief, kenmerk ECGF/200700787, aan het IPO
toepassing van SISA door provincies richting
over de stand van zaken met betrekking tot de
verantwoording voor toegedeelde middelen uit van het rijk
gemeenten, ten minste wat betreft de
uitkeringen. Tijdens het bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen van
richting
22 mei 2007 heeft het IPO toegezegd dat de provincies SISA onverkort toe zullen passen
toegedeelde middelen uit specifieke uitkeringen, maar ook voor
gemeenten, niet alleen voor
overdracht van autonome middelen.
is ook
Dit is in een brief van 21 juni, kenmerk DIR 01375/2007, aan de VNG bevestigd. Daarin
zijn
rijk
om door
noodzakelijk kan
dat aanpassing van regelgeving bij provincies en

ontvangen

specifieke

aangegeven

provincies SISA bij gemeenten toe te kunnen passen.
Op 11 september jl. heeft u in een brief, kenmerk 2007-0000332776, de colleges van
de specifieke
Gedeputeerde Staten verzocht vóór 30 september 2007 geïnformeerd te worden over
SISA voor gemeenten toe zal passen.
uitkeringen, waarbij de desbetreffende provincie over 2007
bij de specifieke uitkering in het kader van het ISV de
In september was al duidelijk dat alleen
provincies toe te passen. Het IPO-secretariaat
termen vervuld zijn om SISA tussen gemeenten en
geadviseerd, behalve bij de ISV-middeien,
heeft dan ook de colleges van Gedeputeerde Staten
terughoudend te zijn bij het toezeggen van toepassing van SISA richting gemeenten.
bezighoudt met probiemen rond de
Inmiddels is een ambtelijke IPO-werkgroep gevormd die zich
SISA
toepassing
door provincies bij gemeenten in
van
uitvoering van SISA in het algemeen en de
het bijzonder. Aan deze werkgroep wordt ook deelgenomen door een vertegenwoordiger van uw
ministerie en een vertegenwoordiger van de VNG.

Invloed regelgeving
Inmiddels is meer duidelijkheid verkregen over wet-

regeigeving die belemmerend of
complicerend is. Deze regelgeving kan de toepassing van SISA beiemmeren, of kan verhinderen
lastendruk,
dat het volledige potentieel van SISA, in termen van vermindering van administratieve
ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Noodzakelijke provinciale regelgeving

en

is aanpassing van provinciale regelgeving
Voor de toepassing van SISA richting gemeenten
provincies. In IPO-verband wordt
noodzakelijk. Dit is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke
provinciale
regeigeving. Het iaat zich
een advies voorbereid over de noodzakelijke aanpassing van
aanzien dat voornamelijk subsidieverordeningen zullen moeten worden aangepast.
teneinde SISA richting
De exacte wijze waarop provinciaie regelgeving moet worden aangepast
juridische status van middelen die provincies
gemeenten mogelijk te maken is afhankelijk van de
Bij
als specifieke uitkering van het rijk hebben ontvangen en vervoigens toedelen aan gemeenten.
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de provincies wordt het standpunt ingenomen dat deze toegedeeide middelen de status van
provinciale subsidie hebben. Het is van belang dat u deze visie onderschrijft. Om misverstanden
tegen te gaan zou deze overeenstemming ook in een toekomstige SISA-circulaire moeten worden
vastgelegd.

Wet- en regelgeving van het rijk

t+l problematiek
jaarstukken uiterlijk 15 juli
In het kader van SISA moeten gemeenten en provincies hun
die ook uiterlijk
aanleveren. Provincies moeten zich medebaseren op stukken van gemeenten,
in
Dit
knelpunt voor
dus
procedureel
resulteert
een
15 juli hun jaarstukken moeten aanleveren.
staan
een
jaar later te
provincies. Dit probleem kan worden opgelost door de provincies toe te
rapporteren over door gemeenten aangeleverde gegevens, de zogenoemde t+l-oplossing. In de
blijkt dat de regelgeving
eerste SISA-circulaire wordt deze oplossing ook aangereikt. Echter, het
bij het ISV een t+l-rapportage
per specifieke uitkering dominant is. Op dit moment is alleen

Aanleverdatum jaarstukken,

toegestaan.
richting
De problematiek over de aanleverdatum van de jaarstukken maakt de toepassing van SISA
gemeenten bij alle specifieke uitkeringen, behalve ISV-mlddelen, onmogelijk. Deze impasse kan
bij alle
worden opgelost door zodanige aanpassing van de wetgeving per specifieke uitkering, dat
mogelijk
wordt.
specifieke uitkeringen een rapportage volgens de t+l-formule
De problematiek over de aanleverdatum van de jaarstukken verhindert niet alleen de toepassing
bij het toepassen van SISA
van SISA richting gemeenten, het vormt ook een complicerende factor
in het

gesubsidieerde
algemeen. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor andere partijen, zoals

geldt dat zij gegevens zo laat aan kunnen leveren dat verwerking van die gegevens in
de jaarstukken van het desbetreffende jaar niet meer mogelijk is. In die gevallen dient de
mogelijkheid te bestaan om in het volgende jaar over de gegevens van die partij te rapporteren,
de
l-oplossing dus. Bij welke specifieke uitkeringen de toepassing van SISA in het algemeen
instellingen,

t+

wordt gehinderd door de afwezigheid van de mogelijkheid volgens

t+l

te rapporteren

verdient

nader onderzoek.
specifieke
Deze zaak is van acuut belang bij het dossier jeugdzorg. De verantwoording voor de
uitkering voor jeugdzorg voor 2007 wordt nu onder de werking van SISA gebracht. Voor de
zijn de provincies afhankelijk
verantwoording voor de aanwending van de middelen voor jeugdzorg
gesubsidieerde
instellingen. De aanlevering van de
van de gegevens van door de provincies
zij niet verwerkt kunnen worden voor de
gegevens van deze insteilingen geschiedt zo laat dat
is de mogelijkheid van
verantwoording door de provincies voor het desbetreffende jaar. Hier
Gezien de omvang
noodzakelijk
kunnen
te
SISA
passen.
überhaupt toe
om
rapportage volgens t+l
IPO het dringend
dit
belang
het
beleidsterrein acht
van
van de middelen voor jeugdzorg en het
bij
jeugdzorg de mogelijkheid
gewenst dat het rijk vanaf het begin van de toepassing van SISA
te
de
rapporteren.
middelen
l-regeling
volgens
t+
schept om over de aangewende

Baten- en lastenstelsel versus het kasstelsel
Rijk en decentrale overheden hanteren verschillende systemen voor financiële verantwoording.
(BBV), artikel
Provincies en gemeenten zijn verplicht door het Besluit Begroting en Verantwoording
rijk
De
het
kassteisel.
Het
hanteert
jaarstukken
het baten-Iastenstelsel te hanteren.
2, voor de

voor specifieke uitkeringen van de decentrale overheden moet gebaseerd zijn
al dan niet met
op de bijzondere wetgeving per uitkering. Dit komt neer op het kasstelsel,
aanvullende of vervangende regelgeving.
Het hanteren van twee stelsels levert decentrale overheden extra administratieve lasten op, omdat
comptabele administratie moet worden bijgehouden. Bovendien
voor de SISA-bijlage een extra
in de jaarrekening. De controlerend accountant
kunnen cijfers in de SISA-bljlage afwijken van die
moet dan worden ingelicht over de achtergrond van deze verschillen. Het hanteren van
is in ieder geval In strijd met de geest van
verschillende cijfers in jaarrekening en SISA-bijlage
SISA-verantwoordlng
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Single Information. Het potentieel van SISA voor reductie van administratieve lasten, wordt door
het hanteren van verschillende stelsels niet volledig benut.

Bested i ngendefi n ities
ernstig
uitkeringen wordt het leveren van de verantwoordingsinformatie
bijzondere
definitie van
gecompliceerd doordat in de desbetreffende regeling aan provincies een
besteding wordt opgeiegd. In ieder geval bij de BDU van het ministerie van V&W en bij uitkeringen
ten bate van cultuur van het ministerie van OCW wordt een bestedingsdefinitie gehanteerd waarbij
middeien die door provincies aan derden worden toegedeeld, geacht worden tot de voorzieningen
besteding is overgegaan.
van provincies te blijven behoren, totdat de begunstigde partij tot finale
het rijk
Deze bestedingsdefinities vormen een extra complicatie: zij volgen geenszins uit het door
bestedingsdefinities
de
verantwoording
wordt
voor
gehanteerde kasstelsel. Door de bijzondere
richting
bijzonder
SISA
de toepassing van
specifieke uitkeringen ernstig gecompliceerd en in het
bij
juist
BDU het toedelen van middelen
is
de
omdat
Dit
laatste
belang,
van
gemeenten gehinderd.
Bij
BDU
provincies
ontstaat door de rentebepaling
expliciete
de
is.
taak
van
aan gemeenten een

Bij eni>e!e _specifieke

voor provincies bovendien een extra nadeel. Provincies moeten rente toerekenen aan BDUal aan
middelen die tot hun voorzieningen behoren. Dit Is uiteraard nadelig wanneer middelen die
gemeenten zijn overgemaakt, nog tot de provinciale voorzieningen worden gerekend.
De oplossing voor complicaties door het hanteren van verschillende verantwoordingssystemen en
bestedingsdefinities is het vervangen van de uiteenlopende bestedingsdefinities door één uniforme
bestedingsdefinitie
voor de verantwoording van alle specifieke uitkeringen. Deze bestedingsdient
dan volledig aan te sluiten bij het baten en lastenstelsel.
definitie
het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten wordt al aangekondigd dat voor april 2008 een

In

SISA zal
stramien voor uniformering en beperking van bestedingsvoorwaarden in het kader van
worden opgesteld. Het IPO ziet de ontwikkelingen op dit punt dan ook met vertrouwen tegemoet.

Coördinatie bij de aanpassing van wet- en regelgeving van het rijk

toepassing
De coördinatie bij het tot stand brengen van wet- en regelgeving die een soepeie
rijk
behoort tot
als tussen
mede-overheden,
SISA mogelijk
maakt, zowel richting
te
zetten om
de
u
stappen
noodzakelijke
IPO
ook
dan
verzoekt
Het
verantwoordelijkheid.
noodzakelijk zijn
aanpassingen van wet- en regelgeving van het rijk tot stand te brengen die

gemeenten mogelijk te maken
toepassing van SISA door provincies
mogelijkheden van SISA tot vermindering van administratieve lasten te benutten.
richting

Een afschrift van deze brief wordt ter kennisneming gestuurd aan de

van de VNG, de heer mr. RJ.J.M. Pans.

Met vriendelijke groet,
NTERPROVINCIAAL OVERLEG

drs. G. Beukema
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