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wijzigingen
lasten-baten-stelsel
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in te voeren per begroting 2017 volgt later
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!
LET OP: deze infograpic is gebaseerd op het 
concept-wijzigingsbesluit (het definitieve besluit 
over de vernieuwing moet dus nog volgen) 
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zie ook de 
website van 

de commissie 
BBV voor 

informatie 
over dit 

onderwerp

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-20619.html
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2015/122015-indicatorendepla-def4.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/06/01/hoofdlijnen-vernieuwing-besluit-begroting-en-verantwoording-bbv
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbbvinternesturing
http://www.commissiebbv.nl/downloads/vernieuwing-bbv/



