
Aan de raad AGENDAPUNT 12 
 
 Doetinchem, 27 oktober 2008 
 
ALDUS BESLOTEN 3 NOVEMBER 2008 
 
Waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 
 
 
Voorstel: de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa met inbegrip 
van de bijbehorende spelregels vaststellen. 
 
Op grond van artikel 10, lid 6 van de Verordening op de uitgangspunten voor het 
financieel beleid en financieel beheer (verordening op grond van artikel 212 van de 
Gemeentewet) actualiseren wij het waarderings- en afschrijvingsbeleid periodiek en 
bieden wij het u ter vaststelling aan. 
 
Ter invulling van bovenstaande bepaling hebben wij de Nota waardering en 
afschrijvingsbeleid vaste activa opgesteld. Deze nota borduurt grotendeels voort 
op het afschrijvingsbeleid zoals wij dat tot nu toe toepassen, gebaseerd op de 
Notitie afschrijvingen op investeringen uit 2002. 
Op onderdelen zijn, als gevolg van de gewijzigde voorschriften of gemaakte keuzes, 
aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft onder meer: 
- het niet meer afschrijven op toekomstige investeringen gronden; 
- met ingang van het boekjaar 2008 afschrijven vanaf 1 januari volgend op het 

moment van ingebruikname; 
- kosten voor bodemsanering mogen niet meer worden geactiveerd; 
- kosten voor onderzoek en ontwikkeling mogen onder bepaalde voorwaarden 

maximaal in vijf jaar worden afgeschreven. 
Bij de spelregels zijn deze cursief weergegeven. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 





De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over waarderings- en 
afschrijvingsbeleid vaste activa en met overname van de in dat voorstel vermelde 
overwegingen; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de nota met inbegrip van de volgende bijbehorende spelregels vast te stellen: 
 
1. De spelregels vallen binnen de wet- en regelgeving. 
2. Materiële vaste activa worden onderscheiden in materiële vaste activa met 

economisch nut en materiële vaste activa in openbare ruimte met maatschappelijk 
nut. 

3. Kosten van onderzoek en ontwikkeling indien aan de daarvoor geldende 
voorwaarden wordt voldaan, agio en disagio worden als immateriële vaste activa 
geactiveerd en worden afgeschreven over een periode van maximaal vijf jaar. 

4. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden niet geactiveerd. 
5. Financiële vaste activa worden geactiveerd, waarop wordt afgeschreven/afgelost. 
6. Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de 

daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. 
7. Investeringen met economisch nut worden geactiveerd met een ondergrens als 

vastgesteld in Verordening 212. 
8. Levensduurverlengende investeringen worden geactiveerd. 
9. Uitgangspunt is dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 

nut niet worden geactiveerd, tenzij de financiële positie ertoe noopt om deze wel te 
activeren. 

10. Aan de vervaardigingprijs worden uitsluitend uren en overige indirecte kosten 
toegerekend die betrokken afdelingen aan de vervaardiging van het actief besteden. 

11. Activering van rente blijft achterwege (uitgezonderd de exploitatieopzetten binnen 
de grondexploitatie waar het gebruikelijk is om rente bij te schrijven). 

12. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief, worden in mindering 
gebracht op de investering. 

13. Op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden 
reserves die ter zake gevormd zijn in mindering gebracht, hetgeen dan benoemd 
wordt in het raadsvoorstel. 

14. Uitgangspunt is dat de restwaarde van alle activa nul is. 
15. Wanneer uitgaven betrekking hebben op meerdere toekomstige perioden, worden 

deze geactiveerd en afgeschreven over de verschillende gebruiksduren (verwachte 
economische levensduur). 

16. Uitgangspunt is dat wordt afgeschreven volgens de lineaire methode. Daar waar 
sprake is van tarieven (intern of extern), wordt afgeschreven volgens de annuïtaire 
methode. 

17. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
18. De grondslagen van de afschrijving (afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethode) 

gelden voor de gehele gebruiksperiode. 
19. Er wordt bij investeringen met ingang van het boekjaar 2008 afgeschreven per 

1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. 
20. De rente wordt toegerekend op basis van het renteomslagpercentage. 
21. Rentetoerekening vindt plaats vanaf het moment van investeren (datum van de 

uitgave). 
22. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een half jaar rentelasten in het 

eerste jaar van de investering. 
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23. Tekorten worden niet geactiveerd. 
24. Bij afstoten van activa wordt de resterende boekwaarde in mindering gebracht op de 

verkoopprijs. 
25. Bij het buiten gebruik stellen van activa worden boekwinsten respectievelijk 

-verliezen als incidentele baten respectievelijk verlies in de exploitatie als onderdeel 
van het resultaat verantwoord. 

26. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de 
nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. 

27. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 

28. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd. 
29. Kosten voor bodemsanering worden niet geactiveerd. 
30. Bij afwijkingen van voornoemde spelregels dit als apart beslispunt laten opnemen in 

het raadsvoorstel. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 3 november 2008, 
 
 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 


