
SiSa in de garage
Bibi van Dijk (BZK) en Marty Rottman (CBS)





Het Sisa-proces is op te knippen in vier onderdelen:

• Het maken van beleid (t -1 en verder terug in de tijd)

• Het uitbetalen van de specifieke uitkeringen (jaar t)

• Het verantwoorden van de specifieke uitkeringen (jaar 
t +1)

• Het vaststellen van de specifieke uitkeringen (jaar t +1)

Huidig proces op hoofdlijnen
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Gemeenten en provincies kunnen extra geld ontvangen 
om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren.

De gemeente kan dan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit 
verbeteren of leerachterstand verminderen. 

En de provincie kan met dit extra geld 
bijvoorbeeld een verkeerslawaai  
tegen gaan. 

Het maken van Beleid
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In de jaren voorafgaand aan de uitbetaling van de 
specifieke uitkeringen wordt het beleid gemaakt. In het 
beleid worden de doelen en bedragen vastgesteld. 

Dit wordt vervolgens samengevoegd in een voorlopige 
beschikking voor de ontvanger. 

Het maken van Beleid 2
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In jaar t wordt overgegaan tot het uitkeren van gelden. 

De ontvangers wordt gevraagd om hun eigen specifieke 
uitkeringen te controleren op de website en eventuele 
mutaties door te geven.

Daarnaast is het belangrijk dat de juiste contactpersoon 
bekend is bij BZK/CBS!

Het uitbetalen van de specifieke uitkeringen
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In het begin van jaar t +1 ontvangen de ontvangers van 
het CBS hun gepersonaliseerde bijlage met  
verantwoordingsinformatie en de tabel van fouten en 
onzekerheden. Deze moet samen met de jaarstukken, de 
controleverklaring, het verslag van bevindingen van de 
accountant en de aanbiedingsbrief namens het dagelijks 
bestuur bij het CBS worden ingediend.

Het verantwoorden van de specifieke 
uitkeringen
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Upload gaat via een portal met de inlogcodes die het CBS 
medio mei verstuurt. Het CBS controleert of de 
leveringen technisch plausibel zijn en voert handmatige 
controles uit op de ingezonden stukken. 

Het verantwoorden van de specifieke 
uitkeringen 2
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Alle plausibele leveringen aan het CBS worden op 
afgesproken tijden gebundeld en gestuurd naar de 
verstrekkers van de uitkeringen. Ook dit gaat via 
beveiligde portals van het CBS. De verstrekkers 
controleren de data op de inhoud van de levering en 
stellen de definitieve beschikkingen op. 

Het verantwoorden van de specifieke 
uitkeringen 3



Per gemeente/gemeente vindt een herziening en 
vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat een gemeente 
een extra uitkering kan krijgen, of dat er juist een bedrag 
wordt teruggevorderd.

N.B. Dit verloopt uitsluitend tussen de verstrekkers en 
ontvangers. BZK/CBS hebben hierin géén coördinerende 
of logistieke rol.

Vaststellen
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Opdracht 1

Herkennen jullie dit?

We maken 5 groepjes.

Monteur 1: de carrosserie-expert

Monteur 2: Bandenspecialist

Monteur 3: Glaszetter

Monteur 4: Versnellingsbak-expert

Monteur 5: Autospuiter
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Opdracht 2

Zijn er aandachtspunten in het proces?

Ziet u ruimte/mogelijkheden voor verbetering?

In dezelfde groepjes een aantal verbeterpunten

formuleren.






