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Doorlevering SiSa tussen medeoverheden+ 
 
Vanaf het verantwoordingsjaar 2010 geldt dat openbare lichamen, die zijn ingesteld op grond van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de uitvoering van 4 SZW uitkeringen (Wsw, Wpb, Bbz 
2004 levensonderhoud en kapitaalverstrekking gevestigde zelfstandigen en de gebundelde uitkering) 
via SiSa verantwoorden aan gemeenten. In dit kader zullen de gemeenten waarvoor dit geldt, van het 
CBS deze verantwoordingsinformatie doorgeleverd krijgen. 
 
Wanneer?  
De doorlevering zal plaatsvinden op 22 juli, enkele dagen na de SiSa deadline van 15 juli. 
 
Hoe?  
Via een CBS portal. Voor iedere gemeente wordt een portal ingericht waarop de 
verantwoordingsinformatie van de gemeenschappelijke regelingen per gemeente geplaatst wordt.  
Begin juli krijgen de contactpersonen van de gemeenten hiervoor eenmalig per e-mail inloggegevens. 
Op 19 juli ontvangen de contactpersonen van het CBS een e-mail met daarin de link naar de portal 
waar de informatie klaar staat. Deze e-mail ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Wanneer op de link (https://bestanden.cbs.nl/sisadpg3) geklikt wordt, verschijnt de volgende pagina: 
 

https://bestanden.cbs.nl/sisadpg3


 
 
Vul het gebruikersnummer en toegangscode van uw gemeente in en druk op akkoord. 
Hierna verschijnt het volgende openingsscherm, druk op volgende. 

 



 
 
In dit voorbeeld staat er 1 zipbestand klaar. Klik op dit bestand en kies voor openen of opslaan. 

 
 
 
Welke informatie? 
De verantwoordingsinformatie van de gemeenschappelijke regelingen wordt per gemeente 
aangeboden in één zipfile van maximaal 250 MB. Wanneer de door te leveren informatie groter is, 
zullen er meerdere zipfiles klaar staan.  
 
Een zipfile voor een gemeente bevat per gemeenschappelijke regeling de volgende bestanden: 

- Aanbiedingsbrief (pdf) 
- Accountantsverklaring (pdf) 
- Rapport van bevindingen (pdf) 
- Tabel met fouten en onzekerheden (xls) 

 



Verder bevat een zipfile per specifieke uitkering (G1B, G2B, G3B en G5B) een excelbestand met de 
verantwoordingsinformatie van de gemeenschappelijke regeling(en). 
 

 
 
In ons voorbeeld ziet het bestand SiSa_2011_06005_SU_G1B.xls er als volgt uit: 
 

 
en SiSa_2012_06005_SU_G2B.xls: 



 

100 regels 
De excelbestanden met de verantwoordingsinformatie bevatten, net als de oorspronkelijke bijlage, 
per specifieke uitkering 100 regels. Ook wanneer er slechts 1 gemeenschappelijke regeling 
opgave heeft gedaan voor een gemeente, zijn er 100 regels zichtbaar. De gebundelde uitkering 
(SU G2B) en de Wpb (G5B) kennen meerdere blokken die ieder uit 100 regels bestaan. Vergeet in 
deze bestanden dus niet naar beneden te scrollen!  
 
Hoelang? 
Vanaf de aankondiging per e-mail is de verantwoordingsinformatie gedurende 4 maanden te 
downloaden.  


