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Beleidskader 1: 
 
 
Investeringen ten bedrage van minder dan € 5.000 
worden niet geactiveerd maar in een keer ten laste 
van de exploitatie gebracht. 

Beleidskader 1 – Activeringsgrens 
investeringen 
 
a. Investeringen met economisch nut ten bedrage 

van minder dan € 10.000 worden niet 
geactiveerd.  

b. Investeringen met maatschappelijk nut ten 
bedrage van minder dan € 75.000 worden niet 
geactiveerd. 

c. Het begrote bedrag van de investering is voor de 
activagrens bepalend voor het wel of niet 
activeren. 

d. Identieke investeringen / goederen die 
afzonderlijk beneden de activagrens liggen en in 
één boekjaar worden aangeschaft en 
gezamenlijk als totaal boven de activagrens 
liggen worden als één investering geactiveerd. 

 
 
 
Activagrens aangepast en nadere kaders 
opgenomen. Zie voor motivering hoofdstuk 2 in de 
nota.  
 
Met ingang van 2017 gelden voor investeringen 
economisch nut en maatschappelijk nut dezelfde 
regels, derhalve deze twee soorten investeringen 
samengevoegd. 

Beleidskader 2: 
 
 
De kosten verbonden aan het sluiten van 
geldleningen en het saldo van agio en disagio 
worden geactiveerd en gedurende maximaal de 
looptijd van de lening afgeschreven.  
 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 
behoeve van een investering die tot stand komt 
worden geactiveerd en in maximaal vijf jaar 
afgeschreven. 

Beleidskader 2 – Kosten afsluiten van 
geldleningen en (dis-)agio 
 
Kosten voor het afsluiten van geldleningen en het 
saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd 
en direct ten laste van de exploitatie gebracht. De 
raad kan op voorstel van het college wel besluiten 
om hiervan af te wijken en de kosten wel te 
activeren. 
 
 

 
 
 
Zie voor motivering hoofdstuk 2 in de nota.  
 
De afwijking met het vorige kader is geïntroduceerd 
om invulling te geven aan de bestuurlijke flexibiliteit 
in relatie tot de financiële positie op dat moment. Bij 
voorkeur activeren wij dus niet. Dit lichten we toe bij 
het onderdeel leidende principes. 
 
 

 Beleidskader 3 – Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling 
 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling 
(haalbaarheidsonderzoeken) ten behoeve van 
investeringen en/of de totstandkoming van een 
bepaald actief worden niet geactiveerd en direct ten 
laste van de exploitatie gebracht. De raad kan op 
voorstel van het college  besluiten om hiervan af te 

 
 
 
Idem beleidskader 2, zie hierboven. Gezien het 
twee aparte onderwerpen betreft, het beleidskader 
gesplitst. 
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wijken en de kosten wel te activeren en in 
maximaal vijf jaar af te schrijven. 

Beleidskader 5:  
 
 
1. Financiële vaste activa worden geactiveerd, met 
uitzondering van de bijdragen aan  
activa in eigendom van derden;  
2. In afwijking van het bepaalde onder 1. kan de 
raad op voorstel van het college besluiten  
om activa in eigendom van derden wel te activeren. 

Beleidskader 4 – Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
worden niet geactiveerd. De raad kan op voorstel 
van het college  besluiten om hiervan af te wijken 
en de activa in eigendom van derden wel te 
activeren. 
 

 
 
 
Vanwege het voorzichtigheidsprincipe en het “goed 
koopmansgebruik” worden de lasten direct ten laste 
van de exploitatie gebracht en niet geactiveerd. Bij 
voorkeur geen activa van derden activeren op de 
balans, omdat het eigendom daarvan niet berust bij 
de gemeente zelf. 
 
De afwijking met het vorige kader is geïntroduceerd 
om invulling te geven aan de bestuurlijke flexibiliteit 
in relatie tot de financiële positie op dat moment. Bij 
voorkeur activeren wij dus niet. Dit lichten we toe bij 
het onderdeel leidende principes. 

Beleidskader 3:  
 
1. Investeringen met een economisch nut worden 
geactiveerd;  
2. De investering als bedoeld onder 1. wordt, onder 
aftrek van bijdragen van derden die in directe 
relatie staan met de investering, afgeschreven 
overeenkomstig de verwachte toekomstige 
levensduur;  
3. De raad kan op voorstel van het college 
besluiten om bestemmingsreserves voor gehele of 
gedeeltelijke dekking te betrekken bij investeringen 
met een economisch nut.  
a. de reserve wordt in dat geval niet op de 
investering in mindering gebracht, maar  
conform de afschrijvingstermijn van het actief ten 
gunste van de exploitatie  
gebracht (bruto waarderingsmethode);  
b. in afwijking van het bepaalde onder 3a. kan de 
raad op voorstel van het college  
besluiten om de reserve gedurende een kortere 
tijdsduur - dan de afschrijvingstermijn  
van het actief - ten gunste van de exploitatie te 
brengen. 

 
 
Geen nieuw kader. 
 
 
 
 
 
 
Beleidskader 5 – Reserve dekking 
kapitaallasten (activa reserve) 
 
De raad kan op voorstel van het college besluiten 
om bestemmingsreserves voor gehele of 
gedeeltelijke dekking van kapitaallasten in te 
stellen. De reserve wordt in dat geval niet op de 
investering in mindering gebracht, maar valt 
jaarlijks vrij conform de afschrijvingstermijn van het 
actief (bruto waarderingsmethode). 
 

 
 
Zie hiervoor beleidskader 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft aanpassing conform de bestaande praktijk 
binnen de gemeente. 
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Beleidskader 4:  
 
1. Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut worden niet geactiveerd;  
2. De investering als bedoeld onder 1. wordt, onder 
aftrek van  
a. bijdragen van derden die in directe relatie staan 
met de investering en  
b. (bestemmings)reserves, die op de investering in 
mindering worden gebracht,  
ten laste van de exploitatie gebracht (netto 
waarderingsmethode);  
3. In afwijking van het bepaalde onder 1. kan de 
raad op voorstel van het college besluiten om 
investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut wel te activeren. De activa 
worden in dat geval afgeschreven overeenkomstig 
de verwachte toekomstige levensduur, of in een 
kortere, door de raad op voorstel van het college te 
besluiten tijdsduur. 
 
 

 
 
Geen nieuw kader. 
 

 
 
Vanuit het BBV zijn de spelregels voor activering 
materiele vaste activa duidelijk vastgelegd.  
 
Met ingang van 2017 gelden voor investeringen 
economisch nut en maatschappelijk nut dezelfde 
regels. Het is bij investeringen met maatschappelijk 
nut niet meer toegestaan om deze rechtstreeks ten 
laste van de exploitatie te brengen.  
 
Bestemmingsreserves mogen daarnaast niet meer 
in één keer in mindering worden gebracht op de 
investering. De gemeente handelde uiteraard al wel 
conform de aangepaste wetgeving. 
 
In verband met bovenstaande het voormalige kader 
laten vervallen en geen nieuw kader meer 
opgenomen hiervoor. 
 

Nieuw Beleidskader 6 – Toerekening loonkosten en 
overhead aan investeringen en voorzieningen 
 
De toerekening van directie loonkosten 
(voorbereiding, administratie en toezicht) en 
indirecte kosten (overwegend overhead) wordt door 
het college nader uitgewerkt in een notitie 
kostentoerekening. De kaders hiervoor worden 
vastgesteld door het college en ter kennisname aan 
de raad aangeboden. 

 

 
 
 
Nieuw opgenomen aangezien het BBV aangeeft 
dat minimaal de directe kosten geactiveerd dienen 
te worden. Voor nadere motivering zie hoofdstuk 2. 

Beleidskader 6:  
Bij de materiële vaste activa wordt de 
componentenbenadering niet toegepast.  
 
 

Beleidskader 7 – Componentenbenadering 
 
Bij de materiële vaste activa wordt de 
componentenbenadering in principe niet toegepast, 
tenzij uit de afschrijvingstabel blijkt dat hier wel voor 

 
 
Geen wijziging in kader, met toevoeging voor 
specifieke investeringen gepoogd om flexibiliteit toe 
te voegen. Voor nadere motivering zie hoofdstuk 2. 
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is gekozen bij een specifieke categorie 
investeringen. 
 

Beleidskader 7:  
 
 
De afweging over het al dan niet activeren van een 
onderhoudsingreep als levensduurverlengende 
investering vindt situationeel plaats.  
Indien een ingreep als levensduurverlengend 
onderhoud wordt aangemerkt, dan stelt de raad 
een investeringskrediet beschikbaar op voorstel 
van het college. 

Beleidskader 16 – Groot onderhoud versus 
investeringen 
 
a. Voor het onderscheid groot onderhoud versus 

investeren wordt gebruik gemaakt van het 
afwegingsschema ‘groot onderhoud versus 
investeren’. Zie bijlage 4.  

 
b. Daar waar het afweegschema niet voorziet in de 

keuze “investering” of “groot onderhoud” volgt 
een onderbouwd advies met een motivatie voor 
de uiteindelijke keuze. 

 

 
 
 
Geen inhoudelijke aanpassing, wel een andere 
formulering gehanteerd. Zie voor nadere motivering 
hoofdstuk 5 van de nota. 

Beleidskader 8:  
 
Gronden en terreinen worden geactiveerd. Op 
gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.  
Kosten van grondaankoop ten behoeve van de 
aanleg van een weg worden tot de kosten van de 
weg gerekend. 

Beleidskader 8 – Gronden en terreinen 
 
Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op 
gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 
Kosten van grondaankopen ten behoeve van 
investeringen met maatschappelijk nut (wegen, 
riolering, etc.) worden tot de kosten van de 
specifieke investering gerekend. 
 

 
 
Vanuit het BBV is duidelijkheid omtrent activering 
en afschrijving. Voor nadere motivering zie 
hoofdstuk 2 van de nota. 

Nieuw Beleidskader 9 – Sloopkosten 
 
Sloopkosten gerelateerd aan nieuwbouw worden 
niet geactiveerd en behoren daarmee niet tot 
vervaardigingsprijs van een actief. De raad kan op 
voorstel van het college besluiten om hiervan af te 
wijken en de sloopkosten wel te activeren. 

 
 
Naar aanleiding van een nadere verduidelijking 
door de commissie BBV (via V&A rubriek) is 
aangegeven dat voor sloopkosten een kader dient 
te worden opgenomen.  

Beleidskader 9:  
 
Bij de aanschaf van software worden eveneens 
geactiveerd:  
a. Implementatiekosten van derden, die benodigd 
zijn om de software in gebruik te  
kunnen nemen;  
b. Als materieel vast actief:  

 
 
Geen nieuw kader. 
 

 
 
Vanuit het BBV is duidelijkheid omtrent de 
spelregels en richtlijnen rondom software. Derhalve 
geen kader opgenomen. 
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- softwaregebruiksrechten voor onbepaalde duur  
- softwaregebruiksrechten voor bepaalde duur, 
indien de duur gelijk is aan de  
afschrijvingstermijn van de software  
Deze gebruiksrechten worden samen met de 
software geactiveerd en in dezelfde termijn  
afgeschreven;  
c. Als vooruitbetaalde kosten (transitoria):  
de softwaregebruiksrechten voor bepaalde duur, 
indien de duur ongelijk is aan de  
afschrijvingstermijn van de software. 

Beleidskader 10:  
 
Op basis van een financial lease overeenkomst 
vindt activering plaats.  
Op basis van een operational lease overeenkomst 
vindt geen activering plaats.  
 
 

 
 
Geen nieuw kader. 
 

Vanuit het BBV is duidelijkheid omtrent de 
spelregels en richtlijnen rondom lease. Derhalve 
geen kader opgenomen. 

Nieuw Beleidskader 10 – Verwerking duurzame 
waardevermindering 
 
In het geval er sprake is van een duurzame 
waardevermindering bij vastgoed wordt hiervoor 
een verliesvoorziening gevormd. 
 

 
 
 
In het BBV is hiervoor een keuzemogelijkheid 
opgenomen, derhalve is hiervoor een nieuw kader 
opgenomen. Voor nadere motivering voor het 
opgenomen kader zie hoofdstuk 3 van de nota. 

Beleidskader 11:  
 
Beschikbaar gestelde investeringskredieten worden 
na twee jaar afgeraamd.  
Het college kan deze termijn met een jaar 
verlengen indien er nog concrete verplichtingen 
openstaan. 

 
 
Opgenomen onder nieuw beleidskader 16. 
 

 
 
Conform eerder kader. 

Beleidskader 12:  
 
De investeringskredieten die in de loop van het jaar 
beschikbaar worden gesteld, en waarvan de 
investeringsuitgaven in het volgende boekjaar 
plaatsvinden, worden geraamd in het volgende 
boekjaar. 
 

Beleidskader 17.1 – Autoriseren 
 
Investeringen worden geautoriseerd door de raad. 
De autorisatie van het investeringsbedrag, inclusief 
de dekking van de financiële gevolgen vindt als 
volgt plaats: 
a. Voor investeringen die bekend zijn en worden 

vastgesteld bij de programmabegroting vindt de 

 
 
In de nota is een duidelijke splitsing gemaakt 
tussen de verschillende fasen in het proces van 
investeren, te weten: 

• Autoriseren / vaststellen 

• Wijzigen 

• Uitvoeren 
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 autorisatie plaats bij de vaststelling van de 
begroting aan de hand van het 
meerjareninvesteringsprogramma (MIP); 

b. Voor investeringen die bekend zijn bij de 
programmabegroting maar die nog niet zijn 
vastgesteld vindt de autorisatie vindt plaats via 
een apart raadsvoorstel of via de 
bestuursrapportages (voorjaarsnota en 
najaarsnota); 

c. Voor investeringen die nog niet bekend zijn bij 
de programmabegroting en waarvoor in de loop 
van het jaar een beslissing wordt genomen vindt 
de autorisatie vindt plaats via een apart 
raadsvoorstel of via de bestuursrapportages 
(voorjaarsnota en najaarsnota). 

 
Beleidskader 17.2 – Wijzigen 
Indien sprake is van verwachte 
kredietoverschrijdingen wordt hier op de volgende 
wijze mee omgegaan:  

a. Bij investeringen met een kredietoverschrijding 
onder de € 25.000,- ten opzichte van het 
beschikbaar gestelde krediet wordt in beginsel 
geen aanvullend krediet gevraagd. 

b. Bij investeringen wordt een kredietoverschrijding 
boven de € 25.000,- ten opzichte van het 
beschikbaar gestelde krediet gerapporteerd in 
de eerstvolgende bestuursrapportage (de 
voorjaarsnota of najaarsnota) en wordt aan de 
raad een aanvullend krediet gevraagd.  

c. Bij politiek / bestuurlijk gevoelige 
overschrijdingen wordt een aanvullend krediet 
gevraagd via een apart raadsvoorstel of via de 
eerstvolgende bestuursrapportage. Daarnaast 
wordt de raad, indien sprake is van politiek / 
bestuurlijk gevoeligheid actief geïnformeerd door 
middel van een raadsinformatiebrief (RIB).  

 
 
 
 

• Informeren 

• Afsluiten 
 
Voor nadere motivering zie hoofdstuk 6 van de 
nota. 
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Beleidskader 17.3 – Uitvoeren 
Het college is belast met de uitvoering van de 
programmabegroting, en dus ook met de uitvoering 
van investeringen. 
 
Beleidskader 17.4 – Informeren / rapporteren 
Periodiek wordt in de bestuursrapportages 
(voorjaarsnota en najaarsnota) en de jaarrekening 
gerapporteerd over de financiële voortgang van 
investeringen, waarbij de volgende informatie wordt 
verstrekt: 

a. Overzicht van alle beschikbaar gestelde 
kredieten, bestedingen en afwijkingen; 

b. Kredieten die nog open moeten blijven 
staan en/of afgesloten kunnen worden; 

c. Nadere toelichting bij 
kredietoverschrijdingen boven de € 
25.000,- 

 
Beleidskader 17.5 – Doorschuiven / afsluiten 
Beschikbaar gestelde investeringskredieten ouder 
dan twee jaar en waar in het verantwoordingsjaar 
geen bestedingen op hebben plaatsgevonden 
worden afgesloten. Het college kan deze termijn 
met een jaar verlengen indien er nog verplichtingen 
worden verwacht. 
 

Beleidskader 13:  
 
Een naar verwachting duurzame 
waardevermindering van een actief wordt in 
aanmerking genomen zodra deze liquide is of gaat 
worden. 

 
 
Geen nieuw kader. 
 

 
 
Vanuit het BBV zijn de spelregels duidelijk hoe om 
gegaan moet worden met duurzame 
waardeverminderingen. Wel een apart beleidskader 
opgenomen over hoe waardevermindering wordt 
verwerkt. 

Beleidskader 14: 
 
Bij afschrijving wordt geen rekening gehouden met 
de restwaarde. 
 
 
 

Beleidskader 11 – Restwaarde 
 
Bij afschrijving wordt geen rekening gehouden met 
de restwaarde.  

 
 
Conform eerder kader. Voor nadere motivering zie 
hoofdstuk 4 van de nota. 
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Beleidskader 15:  
 

1. Op activa wordt afgeschreven op basis van de 
lineaire methode;  

2. In afwijking van het bepaalde onder 1. kan de 
raad op voorstel van het college besluiten om 
op basis van de annuïtaire methode af te 
schrijven. 

Beleidskader 12 – Afschrijvingsmethode 
 

a. Op activa wordt afgeschreven op basis van de 
lineaire methode. 

b. In afwijking van het bepaalde onder a. kan de 
raad op voorstel van het college besluiten om op 
basis van de annuïtaire methode af te schrijven. 

 

 
 
Conform eerder kader. Voor nadere motivering zie 
hoofdstuk 4 van de nota. 
 
 

Beleidskader 16:  
 
Investeringen worden afgeschreven volgens de in 
de afschrijvingstabel aangegeven termijnen.  
Aan het college wordt de bevoegdheid toegekend 
om aanpassingen in de tabel aan te brengen, 
waarbij de afschrijvingstermijnen dienen te zijn 
gebaseerd op de verwachte toekomstige 
gebruiksduur.  
Afschrijvingstermijnen van investeringen die niet 
voorkomen in de tabel worden bij de autorisatie van 
de betreffende investeringskredieten vastgesteld. 

Beleidskader 13 – Afschrijvingstermijn 
 

a. Investeringen worden afgeschreven volgens de 
termijnen zoals opgenomen in de 
afschrijvingstabel die in de bijlage is opgenomen 
in deze nota. 

b. Het college kan aan de Raad voorstellen om in 
afwijking van de afschrijvingstabel een andere 
afschrijvingstermijn te hanteren gebaseerd op de 
verwachte toekomstige gebruiksduur.  

c. Afschrijvingstermijnen van investeringen die niet 
voorkomen in de tabel worden bij de autorisatie 
van de betreffende investeringskredieten 
vastgesteld. 

 

 
 
Conform eerder kader, nuance aangebracht in 
relatie tot afwijkingen van de afschrijvingstabel. 
Voor nadere motivering zie hoofdstuk 4 van de 
nota. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw Beleidskader 14 – Afschrijvingstermijn 
 
Indien het hoofdobject volledig is afgeschreven 
wordt een, nog verwachte gebruiksduur van het 
totale object gehanteerd. Dit in afwijking van de 
termijnen in de afschrijvingstabel. Wanneer de 
investering als een op zichzelf staand component 
kan worden beschouwd en een eigen economische 
gebruiksduur heeft, dan wordt deze als apart 
component volgens de afschrijvingstabel 
geactiveerd en afgeschreven. 
 
 
 
 
 

 
 
Voor nadere motivering zie hoofdstuk 7 van de 
nota. 
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Beleidskader 17:  
 
De afschrijving vangt aan:  
a. bij investeringen met een afschrijvingstermijn 
korter dan 10 jaar: met ingang van de maand  
volgend op de ingebruikneming/oplevering;  
b. bij investeringen met een afschrijvingstermijn van 
10 jaar en langer: met ingang van het  
jaar volgend op de ingebruikneming/oplevering. 

Beleidskader 15 – Moment start afschrijving 
 
De afschrijving vangt bij alle investeringen aan met 
ingang van het jaar volgend op de ingebruikneming 
/ oplevering. 

 
 
Vanuit het BBV is aangegeven dat er slechts voor 
één mogelijkheid kan worden gekozen. Er is 
daarom gekozen om te starten met afschrijven in 
het jaar volgend op ingebruikname / levering. Voor 
nadere motivering zie hoofdstuk 4 van de nota. 
 
 

Beleidskader 18:  
 
De nota Waardering en afschrijving vaste activa 
treedt in werking per 3 april 2008.  
Voor de bestaande activa blijven de 
afschrijvingstermijnen van toepassing, zoals 
opgenomen in het overzicht van geactiveerde 
kapitaaluitgaven. 

Beleidskader – Inwerkingtreding nota 
 
De nota waarderen en afschrijving vaste activa 
treedt in werking per 1 januari 2022. Voor de 
bestaande activa blijven de afschrijvingstermijnen 
van toepassing, zoals opgenomen in het overzicht 
van geactiveerde kapitaaluitgaven, en voor zover 
de levensduur niet anders wordt ingeschat. 
 

 
 
Voor nadere motivering zie hoofdstuk 7 van de 
nota. 

Nieuw Beleidskader 19 – Hardheidsclausule 
 
Bij onvoorziene omstandigheden en gegronde 
redenen behoudt de raad op voorstel van het 
college het recht om anders te beslissen dan is 
opgenomen in deze nota. 

 
 
Voor nadere motivering zie hoofdstuk 7 van de 
nota. 

 

 


