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Programma

Doel sessie:
Verbeteren van informatie over 
maatschappelijk vastgoed in  begroting 
en jaarrekening

● Wet- en regelgeving, wat moet of 
kan er nu al op gebied van 
informatie over vastgoed in 
begroting en jaarrekening?

● Ontwikkelingen
● Beste practices: prijs
● Discussie



Het BBV

• bedoeling van BBV/paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen

• welke ruimte geeft het BBV?
• verwonderpunten







Ontwikkelingen BBV

• verwonderpunten
• wijziging BBV: cie BBV - ministerie van BZK
• vastgoed als doel in plaats van alleen middel - 

verduurzaming, ESG-doelstellingen



De praktijk van verslaggeving

• Best practice: prijs voor beste paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen

• BBV is het toetsingskader
• Onderzoek 2022



Wat moet of kan er nu al op gebied 
van informatie over vastgoed in  
begroting en jaarrekening?

• Wet- en regelgeving: welke ruimte geeft het BBV?



Wat moet of kan er nu al op gebied 
van informatie over vastgoed in  
begroting en jaarrekening?

• Wet- en regelgeving: welke ruimte geeft het BBV?



Vragen en discussie met de zaal

• Als je dit zo hoort, waar verbaas je je dan over?

• Krijgt vastgoed/de paragraaf voldoende aandacht in 
begroting en jaarrekening?

• Wat is het belang van betere informatie over 
vastgoed?

• BBV: je kunt veel informatie kwijt, maar dit gebeurt 
niet wat weerhoud je?



Vragen en discussie met de zaal

• Wat is nodig voor meer aandacht?

• Wat is nodig om invulling te geven?

• Regels BBV aanscherpen of zelf handelen?

• Wat samen doen?



Veel plezier met de rest 
van het programma!

Contact Bouwstenen
     nieuws@bouwstenen.nl



Belang van goede informatie over 
vastgoed

• Financieel belang/inzicht/positie gemeente zelf?

• Stakeholders (provincie, financiers zoals BNG)?

• Accountable en responsible
– klimaat: vastgoed niet meer alleen middel om 

maatschappelijke doelen te bereiken door 
huisvesting (onderwijs) maar ook een een doel op 
zich (lager energieverbruik, circulair vastgoed)

– bijv. ESG doelstellingen (Environmental, social, 
governance reporting)



Hoe en met wie dit te bereiken?
Via bijvoorbeeld: 

• Vanuit organisatie: Financiën of concerncontroller?
• Vanuit bestuur: Raad of college?
• Accountants?
• Wetgever of cie BBV -  toekomstige wet- en 

regelgeving, ontwikkelingen
• Bouwstenen?


