
Verslag flitsnieuwsbijeenkomsten ‘ Vernieuwing BBV’  op 16 en 21 april 2015 

 

Tijdens de bijeenkomsten zijn drie presentaties (zie op onze website) over uit brengen 

adviezen voor vernieuwing van de BBV n.a.v. het rapport van commissie Depla in 2014.  

 

De verwachting is dat de adviezen in mei 2015 worden voorgelegd. Als eerste werden de 

ongeveer 50 nieuwe uniforme producten gepresenteerd. Deze moeten de huidige ongeveer 

150 functies vervangen. Bedoeling is dat de decentrale overheden dit in hun verslaglegging 

opnemen. Dat moet de vergelijkbaarheid tussen gemeenten ten goede komen. In antwoord 

op vragen werd aangegeven dat aan de uitwerking van de definities van de producten nog 

wordt gewerkt. Overigens kunnen gemeenten hun eigen programma’s blijven gebruiken. 

 

Vervolgens werd ingegaan op de wijze van aanbieding door een vertegenwoordiger van 

Logius. Bedoeling is daar Standard Business Reporting voor te gaan gebruiken. Dat wordt 

ook gebruikt voor aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst. Decentrale overheden 

zullen daar voor de aangifte van de Vennootschapsbelasting (Vpb) wellicht ook mee te 

maken krijgen. De relatie met IV3 is op dit moment nog niet duidelijk. 

 

De laatste presentatie ging in op de diverse onderdelen van vernieuwing van de BBV. Dat 

leidde tot diverse vragen, opmerkingen en soms een levendige discussie. Bijvoorbeeld over 

het gaan hanteren van een apart product voor overhead. Wat wordt dan hieronder verstaan? 

Wordt dat dan ook een apart programma? Worden dan nog kosten toegerekend aan de 

andere producten /programma’s? En zo ja: hoe? Deze vragen zullen bij de uitwerking aan de 

orde komen.  

 

De 5 financiële kengetallen leidde tot reacties op het stellen van normen. Het opleggen en 

beoordelen (door de toezichthouder) van landelijke normen wordt niet wenselijk geacht: wel 

om eigen normen te bepalen en te vergelijken met anderen. 

 

Gediscussieerd werd er over het activeren van investeringen met maatschappelijk nut. 

Vooral ter verduidelijking (voor nieuwe investeringen, dus langzaam ingroeien). Er is wel 

behoefte hoe er omgegaan moet worden met de wegen, riolering e.d.: wel of niet 

onderbrengen bij de grondexploitatie of activeren. 

 

Ook het afleggen van verantwoording over rechtmatigheid ontstond discussie. Bijvoorbeeld 

over de vraag wat dat dan gaat inhouden en hoe zich dat verhoudt tot de controle van 

accountant. En of dat dan niet tot dubbele lasten gaat leiden. Ook werd commentaar geuit op 

de strenge accountantscontrole van de jaarrekening: de controle toren lijkt op drift geraakt. 

Toegezegd werd dit mee te nemen naar de werkgroep accountantscontrole (noot: is ook 

gedaan). 

 

Tevens kwamen wat vragen langs over de huidige BBV zoals door de gevolgen van de Vpb. 

Gewezen werd op antwoorden die daarover op de website commissieBBV.nl te vinden zijn. 

 


