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Samenvatting 

Er wordt gevraagd om bij de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen in het 
jaar 2012 nadrukkelijk aandacht te besteden aan het invullen van de SiSa-bijlage. Op rijksniveau 
is het verantwoorden via de SiSa-bijlage namelijk ter discussie komen te staan. Grote 
zorgvuldigheid bij de komende SiSa-verantwoording door gemeenten is van belang om de twijfel 
over het SiSa-systeem weg te nemen. Aanlevering van onjuiste verantwoordingsinformatie moet 
voorkomen worden. Het aanleveren van onjuiste informatie door gemeenten kan ertoe leiden dat 
specifieke uitkeringen deels worden teruggevorderd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De besteding van specifieke uitkeringen door uw gemeente worden aan het Rijk verantwoord met 
de zogenaamde SiSa-bijlage. De controle van de besteding vindt plaats door uw accountant bij de 
controle van de gemeentelijke jaarrekening. De kwaliteit van SiSa als verantwoordingsinstrument 
voor de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen is in het voorjaar van 2012 ter discussie 
komen te staan. De resultaten van de zogeheten single review 2011 over de kwaliteit van de 
accountantscontrole op de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen in de 
gemeentelijke jaarrekening waren teleurstellend. Uit de steekproef van deze singie review door de 
Auditdienst Rijk (ADR) bleek dat bij de accountantscontroles te veel fouten zijn gemaakt. De 
Algemene Rekenkamer heeft op basis hiervan bezwaar gemaakt tegen SiSa. 

Hoewel de single review gericht is op het borgen van de kwaliteit van de accountantscontrole 
kunnen de tekortkomingen niet alleen de accountants worden toegerekend. SiSa is een 
samenspel van Rijk, gemeenten en accountants. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft voor het vormgeven van maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit 
dan ook breder gekeken dan alleen de werkzaamheden van de accountant. Er is ook gekeken 
naar andere maatregelen gericht op het verbeteren van SiSa, zodat de kans op fouten in de 
verantwoording kleiner wordt. 

De verbetermaatregelen richten zich op drie pijlers: 
Sobere en heldere verantwoordingsregelgeving door de departementen. 
Adequate verantwoordingsinformatie door de gemeenten. 
Toereikende controle door de accountant. 

Deze maatregelen krijgen de komende tijd handen en voeten. 



Voor de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen in het jaar 2012 vragen wij u 
om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de SiSa-bijlage. Grote zorgvuldigheid bij de komende 
SiSa-verantwoording door gemeenten is van belang om de twijfel over het SiSa-systeem weg te 
nemen. Aanlevering van onjuiste verantwoordingsinformatie moet voorkomen worden. Het 
aanleveren van onjuiste informatie door gemeenten kan ertoe leiden dat specifieke uitkeringen 
deels worden teruggevorderd. Dit is noch ín het belang van gemeenten noch in het belang van de 
betrokken ministeries. Natuurlijk wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ook bij de accountants het belang van een goede controle benadrukt. De 
beroepsorganisatie van accountants (NBA) heeft inmiddels maatregelen om de kwaliteit van de 
controle te verbeteren in gang gezet. 

De wijze waarop de verantwoording van specifieke uitkeringen binnen gemeenten is 
georganiseerd verschilt van gemeente tot gemeente. De komende periode zal het ministerie 
hiernaar onderzoek doen. Dit onderzoek moet leiden tot een aantal handreikingen aan gemeenten 
om het proces van verantwoorden te stroomlijnen. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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