Checkpunten voor de JAARSTUKKEN 2017 o.a. door vernieuwing BBV
Inleiding
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft een vernieuwing doorgemaakt en geleid tot
een wijzigingsbesluit dat van kracht werd voor Gemeenten en Provincies ingaande de begroting 2017
(voor Gemeenschappelijke regelingen een jaar later).
Gemeenten en Provincies hebben de gevolgen van de vernieuwing BBV in hun begroting 2017
moeten verwerken. Een recent (beperkt) onderzoek en signalen uit de praktijk geven het beeld dat
nog niet bij alle gemeenten en provincies in de begroting rekening is gehouden met alle wijzigingen.
Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2017 wordt daarom door de Commissie BBV
gewezen op de belangrijkste wijzigingen die vanaf dit jaar zijn voorgeschreven. Deze zijn in het hierna
volgende overzicht in het kort aangestipt.
1. Uniforme taakvelden:
- De bijlage met het overzicht van lasten en baten per taakveld maakt onderdeel uit van de
jaarrekening (art 24 lid 3.d BBV); het is aanbevolen om daarbij het verdelingsprincipe
waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld op te nemen;
- De taakvelden en hetgeen hieronder moet worden verantwoord zijn voorgeschreven; voor
de inhoudelijke definitie wordt verwezen naar de website van de CommissieBBV (*) of de IV3
vraagbaak van BZK via http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden.
2. Beleidsindicatoren:
- In de programmaverantwoording (jaarverslag) moet per programma de mate waarin de
doelstellingen zijn gerealiseerd ten minste worden toegelicht aan de hand van de
voorgeschreven beleidsindicatoren. Op de website van de CommissieBBV (*) is een verwijzing
naar de regeling opgenomen.
3. Verbonden partijen:
- In de programmaverantwoording moet inzicht worden gegeven op welke wijze verbonden
partijen hebben bijgedragen aan het bereiken van beleidsdoelstellingen.
- In de Paragraaf Verbonden partijen in jaarverslag moet nadere informatie worden gegeven
(welke, omvang, risico’s) en moet een onderverdeling worden gemaakt naar de verschillende
typen verbonden partijen.
Meer informatie is te vinden in de Notitie Verbonden Partijen 2016 van de commissie BBV.
4. Overhead:
- De gerealiseerde kosten van overhead dienen apart te worden verantwoord in het overzicht
van baten en lasten in de jaarrekening en afwijkingen ten opzichte van de begroting worden
toegelicht. De lasten en baten per programma zijn exclusief overhead.
- Als definitie voor kosten van overhead geldt de definitie van “vensters voor bedrijfsvoering”
- Kosten van overhead mogen worden toegerekend aan investeringsprojecten
- De kostendekkendheid van heffingen moet in de Paragraaf Lokale heffngen (jaarverslag)
inzichtelijk worden gemaakt op het niveau van onderdeel of hoofdstuk van de
legesverordening.
Meer informatie is te vinden in de Notitie Overhead 2016 van de commissie BBV.
5. Rente:
- Rente over investeringen moet worden toegerekend aan het taakveld waarop het
desbetreffende investeringsgoed betrekking heeft.
- Gebruik van het renteschema in de Paragraaf Financiering wordt aanbevolen.
Meer informatie is te vinden in de notitie Rente 2017 van de commissie BBV.
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6. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:
- Deze investeringen moeten verplicht worden geactiveerd en afschrijven over de verwachte
gebruiksduur (conform de voorschriften voor investeringen met economisch nut);
- In de balans moeten de investeringen met maatschappelijk nut afzonderlijk tot uitdrukking te
worden gebracht.
- In de toelichting op de balans moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen
investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en voor 2017 geactiveerd
(*)
Voor nadere informatie verwijst de commissie BBV naar het wijzigingsbesluit van 5 maart 2016, het
Besluit Beleidsindicatoren en de hiermee samenhangende ministeriele regelingen.
Meer informatie over de actuele wettekst BBV, de regelingen beleidsindicatoren en taakvelden zijn
te vinden op Overheid.nl via http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2017-12-09/0/informatie of
via de link onder ‘Wettekst’ op de website van de CommissieBBV (via tabblad ‘Begroten en
Verantwoorden’ en ‘Het BBV’).
De commissie heeft naast de al genoemde Notities naar aanleiding van de vernieuwing in 2017 twee
notities gepubliceerd: over Erfpachtgronden en over Materiële vaste activa. Ook zijn er veel vragen
gesteld en beantwoord. Deze informatie is terug te vinden op de website van de CommissieBBV (via
tabblad ‘Begroten en Verantwoorden’ en ‘notities’).
Voor de wijzigingen in de regelgeving over grondexploitatie en vennootschapsbelasting die vanaf
2016 zijn voorgeschreven wordt verwezen naar de Notitie Grondexploitaties 2016 en de Notitie
Faciliterend grondbeleid 2016.
Wellicht ten overvloede wijst de commissie erop dat de gewijzigde regelgeving over 2017 voor het
eerst in het accountantsonderzoek naar de jaarstukken zal worden betrokken. Het is daarom aan te
bevelen tijdig afstemming te plegen met uw accountant en zo mogelijk aan de hand van beschikbare
checklists de naleving van de verslaggevingregels van het BBV na te lopen.
Tot slot brengt de commissie een ander punt onder de aandacht: op 22-11-2017 is een
reparatiebesluit van de BBV genomen. Voor de jaarrekening is met name van belang de toevoeging
van lid e. aan artikel 46: “overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer”:
deze dienen afzonderlijk opgenomen onder de vaste schulden. Dit besluit is op 9 december 2017 in
werking getreden en geldt derhalve voor de jaarrekening 2017. Uitzondering daarop is artikel VI over
de berekening van gemeentelijke parkeerbelastingen: dat geldt vanaf 1 juli 2018. Link naar publicatie
Staatcourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-469.html of onder de besluiten op
Overheid.nl (zie *).
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