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 Aanleiding vernieuwing BBV

 Uitgangspunten

 Stand van zaken uitwerking aanbevelingen

 Vragen
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‘ Te belangrijk om aan specialisten over te laten’ 

‘ Vergelijken en vergeleken worden’ 

‘ We hangen via art. 12 aan elkaar’ 

‘ Betere sturing met minder c.q. gerichte informatie’

‘ Internationale verslaggevingsontwikkelingen’ 

‘ Controletoren op drift geraakt’ 
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1. Informatiebehoefte gemeenteraad staat voorop.

2. Verdiepende info is beschikbaar.

3. Keuze voor eenvoud.  

4. Vergelijkbaarheid goed voor communicatie tussen 

raadsleden en burgers.

5. Horizontale informatie voor verticale verantwoording. 

6. Harmonisering begrotingsregels (vanuit Europa).

7. Digitale beschikbaarheid vergelijkende informatie.
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Naast een vrije programma indeling een vaste 

product indeling gebaseerd op bruikbaarheid 

voor sturing gemeenten. Deze vaste 

productindeling vervangt de huidige Iv-3 

functionele indeling.
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 Concept uniforme productenlijst

 Ook een aangepaste lijst voor categorieën

 Gefaseerde invoering: m.i.v. 2017 i.p.v. IV3 
en m.i.v. 2018 standaard productbegroting

 Bredere communicatie (o.a regiodagen)

 System to system data uitwisseling (Standard 
business reporting)
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Ontwikkel een landelijke set van 40-50 

indicatoren die alle gemeenten in de begroting 

opnemen.
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 50 to 60 beleidsindicatoren zijn geselecteerd

 Wordt aangesloten bij informatie die reeds 
beschikbaar is (www.waarstaatjegemeente.nl)

 Koppeling maken met productenlijst
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http://www.waarstaatjegemeente.nl/


In het BBV worden enkele financiële kengetallen 

voorgeschreven die alle gemeenten moeten 

opnemen. Deze worden niet extern genormeerd.
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1. Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden;

b. met correctie doorgeleende gelden

2. Solvabiliteitsratio

3. Kengetal grondexploitatie

4. Structurele exploitatieruimte 

5. Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde
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Verklaar advies 1 t/m 3 ook voor 

gemeenschappelijke regelingen van toepassing.  

Risico’s verbonden partijen krijgen prominente 

plaats in begroting en jaarrekening.
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 Begrip verbonden partij (VP) helder definiëren;

 Ook risico’s vermelden in de paragraaf VP

 Overige aanbevelingen ook van toepassing te 

verklaren op gemeenschappelijke regelingen

 Verbonden partijen ook vermelden in de 

betreffende programma’s

 Aparte Kadernota Verbonden partijen ivm

afwijkende P&C-cyclus
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Het College geeft verklaring af over rechtmatigheid en 

begrotingsoverschrijdingen:

◦ Rechtmatigheid beperkt zich wettelijk tot 

regelgeving Rijk en Europa. 

◦ Accountant geeft getrouwheidsverklaring af bij 

verklaring college.
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 Nog in ontwikkeling

 Consequenties van eigenheid van decentrale 
overheden goed in beeld brengen.
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Alle gemeenten nemen de algemene overhead op 

in een apart programma. 

Paragraaf bedrijfsvoering niet langer verplicht.
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 Overhead centraal begroten en 

verantwoorden in een apart programma

 Definitie overhead conform Vensters voor 

Bedrijfsvoering (zoveel mogelijk direct 

toerekenen)

 Overhead wel toerekenen aan grex, 

investeringen e.a. projecten (negatieve lasten)

 Overhead toerekenen door CBS o.b.v. 

loonkosten
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Investeringen met alleen maatschappelijk nut 

worden voortaan geactiveerd en over de 

levensduur afgeschreven.
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 Systematiek voor investeringen met economisch nut 

ook van toepassing verklaren op investeringen met 

maatschappelijk nut

 Wel onderscheid blijven toelichten op balans

 Dekkingsreserves blijven toegestaan

 Plotselinge begrotingsruimte goed toelichten

 Historie ongewijzigd laten dwz langzaam ingroeien. 

Vergelijkbaarheid wordt geleidelijk verbeterd.
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Gemeenten worden verplicht een kasstroom-

overzicht op te nemen met een aansluiting naar 

het EMU-saldo.
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 In plaats van een kasstroomoverzicht wordt 
een geprognosticeerde balans voorgesteld.
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