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1. Inleiding 
 
Op grond van artikel 10 lid 6 van de verordening op de uitgangspunten voor het 
financieel beleid en financieel beheer (verordening 212) actualiseert het college 
periodiek het waardering- en afschrijvingsbeleid. Dit beleid wordt ter vaststelling aan de 
raad aangeboden. 
Dit is eveneens van belang in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV-proof) en om een actueel kader te hebben in het kader van het 
rechtmatigheidoordeel. 
 
Ter invulling van bovenstaande bepaling is deze “Nota waardering en 
afschrijvingsbeleid vaste activa” opgesteld. 
Hierin wordt het kader van het waardering en afschrijvingsbeleid weergegeven met de 
daarin voorgestelde spelregels. Wellicht als vanzelfsprekend geldt dat we ons hierbij 
houden aan de wet- en regelgeving. 
 
SPELREGEL 
1. de spelregels vallen binnen de wet- en regelgeving. 
 
Deze nota borduurt grotendeels voort op het afschrijvingsbeleid zoals dat tot nu toe 
wordt gevoerd hetgeen door het college is vastgesteld in de notitie afschrijvingen op 
investeringen uit 2002. 
Op onderdelen zijn, als gevolg van de gewijzigde voorschriften of gemaakte keuzes, 
aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft: 

• 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 5 jaar worden afgeschreven. 
 
De wijze waarop rente en afschrijving (kapitaallasten) over investeringen wordt 
berekend is van invloed op de exploitatielasten en op de vermogenspositie van een  
gemeente. Daarom vormt het afschrijvingsbeleid (en de consistentie daarin) een 
belangrijk toetsingscriterium bij het beoordelen van de financiële positie van een 
gemeente. Een toetsingscriterium dat ook door, onder andere, toezichthouder en 
accountant wordt gehanteerd. 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende soorten investeringen. Met name het 
verschil tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare 
ruimte met een maatschappelijk nut (als gevolg van het Besluit Begroting en 
Verantwoording, het BBV). 
 
In hoofdstuk 3 wordt de wijze van de waardering van de kapitaaluitgaven behandeld. 
Op grond van het BBV worden eigen reserves niet meer in mindering gebracht op 
investeringen met een economisch nut.  
 
De wijze van afschrijven (hoofdstuk 4) verandert niet. Wel stellen we in hoofdstuk 4 van 
deze notitie voor om het moment waarop de afschrijving start aan te passen, en beter te 
laten aansluiten op het moment van ingebruikname. 
 
Hoofdstuk 5 behandelt een aantal bijzondere situaties. 
 
Tot slot bevat het laatste hoofdstuk het voorgestelde besluit inclusief de spelregels zoals 
aangegeven in deze notitie. 
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2. Investeren 
 
In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de verschillende typen investeringen 
waarop afschrijving van toepassing is. Ten aanzien van de investeringen (te activeren 
uitgaven) wordt een onderscheid gemaakt naar aard en nut van de investering (het 
actief). De aard van de investeringen (die is uitgewerkt in artikel 33 van het BBV) is van 
belang voor het vaststellen van de afschrijvingstermijn. De in de BBV genoemde vaste 
activa zijn: 

- materiële vaste activa; 
- immateriële vaste activa; 
- financiële vaste activa. 

 
Naast het onderscheid in de aard van de investering maakt het BBV (in artikel 59) ook 
onderscheid in het nut van de investering. Het BBV kent investeringen met economisch 
en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Dit wordt verder 
uiteengezet in paragraaf 2.4 en 2.5. 
 
Investeringen zijn uitgaven aan duurzame productiemiddelen waarvan het nut zich 
uitstrekt over meer dan één jaar. Investeringen worden dus gedurende meerdere jaren 
gebruikt en verbruikt. Wanneer uitgaven betrekking hebben op meerdere toekomstige 
perioden worden ze in nagenoeg alle gevallen boekhoudkundig geactiveerd (op de 
balans gezet) en vervolgens afgeschreven over de gebruiksduur. Via deze afschrijvingen 
wordt het actief in een aantal perioden via de exploitatie verbruikt. Deze toerekening 
over de gebruikperiode is kenmerkend voor het stelsel van baten en lasten.  
 
Op bovenstaande wijze worden lasten gepresenteerd in dezelfde periode als waarin de 
samenhangende baten zich voordoen. Deze baten kunnen bij de overheid ook niet 
financieel van aard zijn maar ook het gebruik voor en of door de samenleving betreffen 
(bijvoorbeeld van een weg). De lasten worden in dat geval toegerekend aan de nuttige 
periode. Dit principe wordt ook wel het toerekeningprincipe genoemd. 
 

2.1  Materiële vaste activa 

Materiële investeringen zijn investeringen in stoffelijke zaken zoals wegen, gebouwen, 
auto’s en software. 
 

SPELREGEL 
2. Materiële vaste activa worden onderscheiden in materiële vaste activa met economisch 
nut en materiële vaste activa in openbare ruimte met maatschappelijk nut (zie paragraaf 
2.4 en 2.5). 
 

2.2  Immateriële vaste activa 

De immateriële investeringen zijn in het BBV limitatief opgesomd. Het betreft:  
a. de kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio van 

geldleningen;  
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.  

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden 
geactiveerd indien: 

- het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; 
- de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; 
- het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; 
- de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden 

vastgesteld. 
De afschrijvingsduur voor deze investeringen bedraagt dan maximaal 5 jaar. Als niet aan 
deze voorwaarden wordt voldaan mogen de kosten niet worden geactiveerd en moeten 
zij in één keer als last in de exploitatie worden verantwoord. 



 5

 
SPELREGELS 
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 5 jaar; 
4. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden niet geactiveerd. 
 

2.3  Financiële vaste activa  

Financiële vaste activa betreffen onder meer kapitaalverstrekkingen en leningen aan 
deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, woningbouwcorporaties en overige 
verbonden partijen, alsmede langlopende geldleningen en uitzettingen met een 
rentetypische looptijd van één jaar of langer. Hier wordt op afgeschreven/afgelost. 
Ook de bijdragen aan activa in eigendom van derden vallen onder de financiële vaste 
activa. Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd, mits: 

- er sprake is van een investering door een derde; 
- de investering bijdraagt aan de publieke taak;  
- de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals 

is overeengekomen; 
- de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de 

gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de 
investering. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale 
waarde van leningen en opgenomen onder de financiële vaste activa. 
 
SPELREGELS 
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. 
 

2.4  Materiële vaste activa met economisch nut  

De materiële vaste activa zijn volgens artikel 59 van het BBV te verdelen in activa met 
economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
Investeringen met een economisch nut verdienen zich terug, investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut doen dat niet. 
 
Investeringen die afzonderlijk herkenbaar zijn in de vorm van duurzame 
productiemiddelen moeten als er sprake is van een economisch nut geactiveerd worden. 
Volgens het BBV is er sprake van een economisch nut als de investeringen kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen en of indien ze verhandelbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn zwembaden, riolering, vuilnisauto’s, computers, stadhuis, 
schoolgebouwen en luchtfoto’s.  
Levensduurverlengende investeringen zijn investeringen die worden gepleegd ten 
behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële 
levensduurverlenging van het betreffende actief. Ook deze investeringen worden 
geactiveerd. 
Volgens onze verordening artikel 212 van de gemeentewet heeft onze gemeente 
hiervoor een ondergrens ingesteld. Investeringen kleiner dan € 5.000 worden niet 
geactiveerd maar komen in één keer ten laste van de exploitatie en worden geboekt op 
het programma waar de betreffende uitgave betrekking op heeft. Deze ondergrens is 
“arbitrair” en kan worden heroverwogen bij een “algehele” aanpassing van de genoemde 
verordening. 
 
SPELREGELS 
7. Investeringen met economisch nut worden geactiveerd met een ondergrens als 
vastgesteld” in “verordening 212”. 
8. Levensduurverlengende investeringen worden geactiveerd. 
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2.5  Materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut  

De wetgever heeft aangegeven dat investeringen met een maatschappelijk nut bij 
voorkeur niet dan wel zo kort mogelijk geactiveerd worden. Investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen 
kunnen genereren. Voorbeelden hiervan zijn wegen, waterwegen, viaducten, 
geluidswallen, parken en openbare verlichting.  
De mogelijkheid tot activeren van deze investeringen wordt nadrukkelijk beperkt tot 
investeringen in de openbare ruimte (water, wegen, groen). Investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen en mogen dus wel geactiveerd 
worden. Onder andere om te voorkomen dat bepaalde investeringen gezien de 
financiële positie onmogelijk worden.  
 
In Doetinchem worden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 
nut beperkt geactiveerd. Voorbeelden zijn masten (en armaturen) voor de openbare 
verlichting. 
Veelal worden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in 
Doetinchem in één keer ten laste gebracht van bestemmingsreserves; bijvoorbeeld 
investeringen die een relatie hebben met het parkeerfonds en of investeringen in 
bovenwijkse voorzieningen. 
 
SPELREGEL 
9. Uitgangspunt is dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
niet worden geactiveerd tenzij de financiële positie er toe noopt om deze wel te 
activeren. 
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3. Waarderen 
 
In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de waarderingsmethode. 
  

3.1  Waarderingsmethode  

Volgens het BBV moeten activa gewaardeerd worden op basis van de verkrijging- of 
vervaardigingprijs.  
 
De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. De vervaardigingprijs 
omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige 
kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de 
vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte 
kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden 
toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. De BTW 
op activa wordt geactiveerd als deze niet compensabel is volgens de Wet op het BTW-
compensatiefonds. 
 
Voorraden en deelnemingen (overigens geen vaste activa maar vlottende activa) worden 
tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of 
vervaardigingprijs.  
Op basis van de beginselen voorzichtigheid en realisatie van het BBV worden eventuele 
verkoopwinsten als gevolg van een hogere marktwaarde in tegenstelling tot het 
bovenstaande pas ingeboekt op het moment van realisatie. 
 
SPELREGELS 
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). 
 

3.2  Eigen reserves en bijdragen van derden 

Alle vaste activa met een economisch nut worden voor het bedrag van de investering 
geactiveerd en gewaardeerd. Reserves mogen niet op het actief in mindering worden 
gebracht. Bij bijdragen van derden (bijvoorbeeld rijksbijdragen, provinciale subsidies of 
bijdragen van personen en instellingen) die in directe relatie staan met het actief mag dat 
wel (in mindering gebracht worden op het actief).  
 
SPELREGEL 
12. Bijdragen van derden, die in directe relatie staan met het actief, worden in mindering 
gebracht op de investering. 
 
Op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen, naast de 
bijdragen van derden, wel eigen reserves in mindering worden gebracht. Doetinchem 
past dit beleid onder ander toe op investeringen met betrekking tot bovenwijkse 
voorzieningen en het parkeerfonds. 
 
SPELREGEL 
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. 
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3.3  Restwaarde 

De restwaarde is de ingeschatte waarde aan het eind van de gebruikstermijn. Het 
vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan 
worden verminderd met de te maken kosten voor verwijdering, verplaatsing of 
vernietiging van het actief.  
De gemeente Doetinchem stelt in het algemeen dat de restwaarde van alle activa nul is. 
Dit uitgangspunt wordt gehanteerd vanwege de grote mate van onzekerheden die rond 
restwaarden bestaan. Ten eerste liggen restwaarden ver in de toekomst en ten tweede is 
de hoogte van de restwaarden in grote mate onzeker. 
 
SPELREGEL 
14. Uitgangspunt is dat de restwaarde van alle activa nul is. 
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4. Afschrijven 
 
Afschrijven is het (in economisch opzicht) tot uitdrukking brengen van een 
waardevermindering van een duurzaam bezit. Het spreekt vanzelf dat duurzame 
bezittingen in waarde verminderen door gebruik en of ouderdom. In deze paragraaf zijn 
bepalingen uit het BBV overgenomen en wordt het gemeentelijk beleid verwoord. 
 

4.1  Afschrijven 

Wanneer uitgaven betrekking hebben op meerdere toekomstige perioden worden ze 
geactiveerd (op de balans gezet) en vervolgens afgeschreven over de gebruiksduur 
(verwachte economische levensduur). Afschrijven is dan ook het in de boekhouding tot 
uitdrukking brengen van de waardevermindering (als gevolg van gebruik en of 
ouderdom) van een duurzaam productiemiddel. De waardevermindering wordt 
administratief geboekt en behoort tot de exploitatielasten.  
 
SPELREGEL 
15. Wanneer uitgaven betrekking hebben op meerdere toekomstige perioden worden 
deze geactiveerd en afgeschreven over de verschillende gebruiksduren (verwachte 
economische levensduur). 
 

4.2  Afschrijvingsmethoden 

Er zijn diverse afschrijvingsmethoden. Veel voorkomende methoden van afschrijven zijn 
de lineaire methode en de annuïtaire methode. 
 
Bij de lineaire methode wordt afgeschreven volgens een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. 
Bij deze methode zal tengevolge van de lager wordende boekwaarde de rente - en 
daarmee de kapitaallasten - jaarlijks dalen. Daar tegenover staat dat bij deze methode de 
kapitaallasten in het begin relatief zwaar op de gemeentelijke exploitatie drukken. 
 
Bij de annuïtaire methode wordt afgeschreven op basis van jaarlijks gelijkblijvende 
annuïteiten. Gedurende de afschrijvingstermijn blijft het totaalbedrag aan rente en 
afschrijving gelijk. Naar gelang het rentebestanddeel van de annuïteit daalt, stijgt het 
afschrijvingsbestanddeel. Bij deze methode wordt in de eerste jaren relatief weinig 
afgeschreven. 
 
In principe vindt de afschrijving plaats volgens de lineaire methode. In een aantal 
uitzonderingsgevallen wordt in Doetinchem de annuïtaire methode gehanteerd 
(bijvoorbeeld op het gebied van automatisering in verband met een gelijkmatig verloop 
van de kapitaallasten welke in de uurtarieven van de medewerkers tot uiting komen).  
Om de tarieven rioolrecht eveneens gelijkmatig te laten verlopen is voor de 
vervangingsinvesteringen riolering ook gekozen voor deze methodiek van afschrijven. 
Indien hier van wordt afgeweken, wordt dit apart vermeld in het raadsvoorstel. Als 
voorbeeld kan genoemd worden de annuïtaire afschrijvingsmethode bij Amphion. 
Op gronden wordt niet afgeschreven. De in het verleden afgeschreven bedragen op 
gronden worden niet gecorrigeerd op de boekwaarde van deze gronden. Mogelijke 
winsten die hierdoor bij verkoop kunnen ontstaan worden pas ingeboekt op het 
moment van realisatie. 
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. In 
afwijking daarop kan op activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut wel 
extra worden afgeschreven. 
 
In de investeringsoverzichten behorende bij de begroting wordt de te verwachten 
toekomstige gebruiksduur weergegeven alsmede de methode van afschrijving. Ook in de 
toelichting op de balans moet volgens het BBV worden aangegeven volgens welke 
methode de afschrijvingen worden berekend. 
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SPELREGELS 
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. 
 

4.3  Wijziging afschrijvingsperiode en of afschrijvingsmethode. 

Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere 
grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden 
van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt 
inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de 
lasten aan de hand van aangepast cijfers voor het begrotingsjaar of voor het 
voorafgaande begrotingsjaar. 
 

SPELREGEL 
18. De grondslagen van de afschrijving (afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethode) 
gelden voor de gehele gebruiksperiode. 
 

4.4  Ingang afschrijvingsperiode 

Een bezit dat wordt gebruikt zal door dat gebruik of door ouderdom in waarde 
verminderen. Er kan worden begonnen met afschrijven: 

1. vanaf het moment dat een actief in gebruik wordt genomen 
2. medio het jaar van ingebruikname of  
3. per 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname.  

De commissie BBV adviseert om een keuze te maken uit één van deze 3 mogelijkheden. 
Omdat het moment van ingebruikname of oplevering op willekeurige tijdstippen in het 
jaar vallen, wordt voorgesteld om bij nieuwe investeringen met ingang van het boekjaar 
2008 als algemeen uitgangspunt te nemen dat de ingebruikname van alle investeringen 
plaatsvindt op 1 januari van het jaar volgend op de investering. Nu wordt nog 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
 
SPELREGEL 
19. Er wordt bij investeringen met ingang van het boekjaar 2008 afgeschreven per 
1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. 
 

4.5  Rente 

SPELREGELS 
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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5. Overige 
 
Het BBV regelt een aantal bijzondere situaties. Hieronder wordt een aantal situaties in 
het kort weergegeven. Sommigen blijken uit de vraag- en antwoordrubriek BBV. De 
kaders zijn hierop gebaseerd. 
 
Activeren van tekorten 
Tekorten mogen niet meer geactiveerd worden, maar moeten ten laste van de reserves 
te worden afgeboekt. Op deze wijze wordt het inzicht in de vermogenspositie niet 
vertroebeld.  
 

SPELREGEL 
23. Tekorten worden niet geactiveerd. 
 
Afstoten van activa 
De te hanteren gedragslijn inzake de resterende boekwaarde van activa welke worden 
verkocht is als volgt. De boekwaarde wordt in mindering gebracht op de verkoopprijs. 
Als de verkoopprijs hoger/lager is dan de boekwaarde is sprake van boekwinst/-verlies. 
Dit wordt in de exploitatie als onderdeel van het resultaat verantwoord als een 
bijzondere bate/last.  
 
SPELREGEL 
24. Bij afstoten van activa wordt de resterende boekwaarde in mindering gebracht op de 
verkoopprijs. 
 
Buiten gebruik stellen 
Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt volledig afgeschreven op het moment 
van buitengebruikstelling. Indien de restwaarde hoger/lager is dan de boekwaarde is 
sprake van boekwinst/-verlies. Dit wordt in de exploitatie als onderdeel van het resultaat 
verantwoord als een bijzondere bate/last.  
 
SPELREGEL 
25. Bij het buiten gebruik stellen van activa worden boekwinsten c.q. –verliezen als 
incidentele bate c.q. verlies in de exploitatie als onderdeel van het resultaat 
verantwoord. 
 
Bestemmingswijziging 
 

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

SPELREGEL 
27. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 
 
Kunst voorwerpen met een cultuur historische waarde 
 
SPELREGEL 
28. Kunstvoorwerpen met een cultuur historische waarde worden niet geactiveerd. 
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Kosten voor bodemsanering 
 
SPELREGEL 
29. Kosten voor bodemsanering worden niet geactiveerd. 
 
Hardheidsclausule 
 
De raad is – rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving - bevoegd om van 
deze spelregels af te wijken. Dit zal dan als apart beslispunt worden opgenomen in het 
raadsvoorstel. 
 
SPELREGEL 
30. Bij afwijkingen van voornoemde spelregels dit als apart beslispunt laten opnemen in 
het raadsvoorstel. 
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6. Voorgesteld besluit 
 
de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 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 5 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 er toe 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; 
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 c.q. –verliezen als 

incidentele bate c.q. 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; 
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27 naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen; 

28 kunstvoorwerpen met een cultuur historische 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. 
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Bijlage: artikel 10 verordening 212 gemeente Doetinchem 
 
 
“Artikel 10. Waardering & afschrijving vaste activa 

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief, 
agio en disagio kunnen lineair in 5 jaar worden afgeschreven. 

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de 
exploitatie gebracht. 

3. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan  € 5.000 worden niet 
geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden 
altijd geactiveerd. 

4. Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden 
verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: waterwegen; 
waterbouwkundige werken; permanente terreinwerken; wegen; straten; pleinen; 
fietspaden; voetpaden; bruggen; viaducten; tunnels; verkeersregelinstallaties; 
openbare verlichting; straatmeubilair; reconstructie openbare ruimte; parken; 
overig openbaar groen. 

5. Aankoop en vervaardiging van activa in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut worden – onder aftrek van bijdragen van derden en 
bestemmingsreserves – ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij 
raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het 
actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een 
kortere, door de gemeenteraad aan te geven, tijdsduur. 

6. Ten behoeve van een consistente gemeentebrede toepassing actualiseert het 
college periodiek het waarderings- en afschrijvingsbeleid. Dit beleid wordt ter 
vaststelling aan de raad aangeboden.” 

 


