Nota Waardering activering, afschrijving
van vaste activa (WAAVA) Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland 2017 - 2020

27-9-2017

1

1 INLEIDING

3

2 INWERKINGTREDING

3

3 BELEIDSNOTA ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3

3.1 AFSPRAAK 1 VRAA – NOTITIE ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3

4 ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN

4

4.1 AFSPRAAK 2 VRAA - OMVANGCRITERIUM ACTIVEREN INVESTERINGEN
4.2 AFSPRAAK 3 VRAA - COMPONENTEN BENADERING

4
4

5 WAARDEREN

4

6 AFSCHRIJVEN

4

6.1 AFSPRAAK 4 VRAA - AFSCHRIJVINGSMETHODE EN TERMIJNEN
6.2 AFSPRAAK 5 VRAA - START VAN AFSCHRIJVEN
6.3 AFSPRAAK 6 VRAA - RENTE

5
5
5

BIJLAGE 1 RELEVANTE WET- EN REGELGEVING

6

BIJLAGE 2 BEGRIPPENLIJST

10

BIJLAGE 3 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN INVESTERINGEN

12

27-9-2017

2

1

Inleiding

Artikel 212 van de Gemeentewet stelt dat elke gemeenschappelijke regeling een financiële
verordening moet hebben. Deze verordening bevat in elk geval de “regels voor waardering en
afschrijving van activa”.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt wettelijke
regels met betrekking tot de financiën van de gemeenschappelijke regelingen. De artikelen 59
tot en met 65 bevatten regels voor waardering, activering en afschrijving van vaste activa. De
commissie BBV beoogt de juiste interpretatie van de BBV-regels. Zij doet daarom stellige
uitspraken waaraan gemeenschappelijke regelingen verplicht zijn zich te houden. Daarnaast
doet de commissie BBV aanbevelingen en publiceert een vraag- en antwoordrubriek op haar
website. Stellige uitspraken worden opgevolgd. In deze nota leggen we vast hoe we omgaan
met de aanbevelingen.
In artikel 11 van de financiële verordening van VrAA is bepaald dat het Veiligheidsbestuur
elke vier jaar de nota Waardering activering, afschrijving van vaste activa (WAAVA) vaststelt,
waarin regels worden opgenomen voor het investeren, activeren en waarderen. Deze nota is
hiermee een instrument waarmee wordt vastgelegd hoe de investeringen binnen de VrAA
eenduidig te behandelen.
In deze nota staan de kaders voor administratief handelen die gelden vanaf het moment dat
het Veiligheidsbestuur / betreffende gemeenteraad heeft besloten over investeringen en
daarmee de daarbij behorende investeringskredieten heeft vrijgegeven en de noodzakelijke
uitgaven heeft geautoriseerd.
Van een investering wordt verwacht dat het vele jaren zal meegaan, wat tot uiting komt in
zowel exploitatiebegroting als balans. De grootste uitgaven voor een investering worden
gedaan vóór het moment van oplevering. De lasten daarentegen worden in de
exploitatiebegroting gespreid over de hele levensduur van het object. Een investeringsbesluit
houdt dus een meerjarige financiële verplichting in. Investeringen zijn op de balans zichtbaar
als bezittingen (activa) met een bepaalde waarde.
VrAA bestaat uit drie werkmaatschappijen: Brandweer Amsterdam-Amstelland,
Veiligheidsbureau en GHOR. BAA is de enige werkmaatschappij met activa. De GHOR heeft
wel doorberekende kapitaallasten van de GGD.
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Inwerkingtreding

Deze nota is van kracht vanaf 1 januari 2017. De nota wordt eenmaal in de 4 jaar beoordeeld
op toepasbaarheid en actualiteit. Indien wetten, regelgeving of omstandigheden dit vereisen,
zal dit eerder plaatsvinden.
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Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen

3.1
Afspraak 1 VrAA – notitie onderhoud kapitaalgoederen
De commissie BBV doet in de notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van
kapitaalgoederen (2007) de aanbeveling om tenminste eenmaal in de vier jaar een integrale
beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen door het Veiligheidsbestuur te
laten vaststellen.
Het Veiligheidsbestuur stelt eenmaal in de vier jaar een notitie onderhoud kapitaalgoederen
vast waarin zowel het beleidskader als de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en
de vertaling daarvan in de begroting worden aangegeven. In de notitie dient te worden
opgenomen om welke kapitaalgoederen het gaat, wat het beoogde onderhoudsniveau daarbij
is en hoe het beheer (zowel operationeel als financieel) moet worden uitgevoerd.
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Activeren en afschrijven

4.1
Afspraak 2 VrAA - omvangcriterium activeren investeringen
Uit een oogpunt van het in de hand houden van de administratieve lasten doet de commissie
BBV de aanbeveling om in de financiële verordening (of een nadere uitwerking daarvan,
zoals deze Nota) op grond van artikel 212 van de Gemeentewet op te nemen dat voor het
activeren van investeringen aan tenminste één van de, of aan beide, criteria moet worden
voldaan:
a. een minimumbedrag;
b. een minimale gebruiksduur.
Het Veiligheidsbestuur stelt voor het activeren van een investering het minimumbedrag vast
van € 10.000.
4.2
Afspraak 3 VrAA - componenten benadering
De commissie BBV geeft in de notitie Verkrijging/vervaardiging en onderhoud van
kapitaalgoederen (2007) aan dat de componentenbenadering kan worden gehanteerd. Dit
houdt in dat de verschillende onderdelen van een actief afzonderlijk worden geactiveerd en
dat op deze onderdelen wordt afgeschreven op basis van de voor dat onderdeel geldende
gebruiksduur. Per onderdeel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen.
Binnen VrAA wordt de componentenbenadering alleen toegepast bij investeringen met een
1
economisch nut. De volgende categorieën worden onderscheiden:
§ gronden;
§ gebouwen;
§ ICT;
§ brandveiligheidsvoorzieningen;
§ voer- en vaartuigen;
§ machines, werktuigen en inrichting;
§ sporttoestellen.
Hierbij wordt bewerkstelligd dat activa, die naar aard en gebruik gelijksoortig zijn, op dezelfde
grondslag worden gewaardeerd en behandeld. In de tabel met afschrijvingstermijnen (bijlage
3 Afschrijvingstermijnen investeringen) is rekening gehouden met deze
componentenbenadering. Investeringen dienen op basis van de verschillende componenten
te worden geactiveerd.
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Waarderen

Alle activa die op de balans worden opgenomen vertegenwoordigen een zekere waarde.
Het BBV geeft hiervoor een aantal regels, zie hiervoor bijlage 1 Relevante artikelen. De VrAA
stelt in deze nota geen aanvullende waarderingsafspraken op.
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Afschrijven

Het BBV schrijft het stelsel van baten en lasten voor. Dit houdt in dat baten en lasten worden
opgenomen in het jaar waaraan ze kunnen worden toegerekend, ook al hebben ze in dat jaar
niet tot daadwerkelijke inkomsten of uitgaven geleid. Afschrijvingen vormen een onderdeel
van de lasten waar geen uitgaven tegenover staan. Afschrijving is het in de administratie tot
uitdrukking brengen van de waardevermindering van een goed dat als een investering is
geactiveerd. De afschrijvingslasten zijn zichtbaar in de jaarlijkse exploitatie; op deze manier
wordt ook het meerjarig nut van de investering zichtbaar gemaakt.
Het BBV geeft hiervoor aan aantal regels, zie hiervoor bijlage 1 Relevante artikelen.

1

Binnen VrAA is er geen sprake van de andere categorie investeringen, te weten investeringen met
maatschappelijk nut in de openbare ruimte
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6.1
Afspraak 4 VrAA - afschrijvingsmethode en termijnen
In de notitie Verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen (2007) doet de
commissie BBV de aanbeveling om uitgangspunten over de handelswijze betreffende de
restwaarde aan te geven. Bij de VrAA vinden de afschrijvingen plaats op basis van een
lineaire methode en zijn de afschrijvingen afhankelijk van de verwachte economische
levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden (ten aanzien van de bij
de regionalisering overgedragen activa wordt de historische afschrijftermijn gehanteerd als
deze niet langer is dan de technische levensduur).
De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in bijlage 3 Afschrijvingstermijnen investeringen.
De historische afschrijftermijnen kunnen afwijken van de termijnen die zijn opgenomen in de
afschrijvingstabel van BAA. Bij vervanging worden de afschrijvingstermijnen gehanteerd
volgens de tabel. Op grond wordt niet afgeschreven.
Indien er aanleiding toe is, dan kan de commandant van de brandweer gemotiveerd afwijken
van de termijnen in de termijnentabel. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de
motivatie en afwijking.

6.2
Afspraak 5 VrAA - start van afschrijven
De commissie BBV doet de aanbeveling om in de financiële verordening (of een nadere
uitwerking daarvan) op grond van artikel 212 van de Gemeentewet op te nemen wanneer met
het afschrijven van een nieuw kapitaalgoed wordt begonnen.
Mogelijke keuzes hierbij:
· óf in het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt en vanaf het moment
dat het door de gemeente in gebruik kan worden genomen,
· óf medio het begrotingsjaar waarin het gereed komt/verworven wordt,
· óf in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt.
VrAA start met afschrijving in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het nieuwe
kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt.
6.3
Afspraak 6 VrAA - rente
De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een bij de
begroting (voor)gecalculeerd omslagrentepercentage. De basis hiervoor is de boekwaarde
per 1 januari van de vaste activa die bij de taakvelden horen. Het bij de begroting
gecalculeerde omslagrentepercentage mag op een veelvoud van een half procent worden
afgerond.
Het (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage wordt benoemd in de financieringsparagraaf
van de begroting. Indien de veiligheidsregio besluit tot correctie en/of correctie verplicht wordt
gesteld, wordt het omslagpercentage van de nacalculatie in de financieringsparagraaf van de
jaarrekening benoemd.

27-9-2017

5

Bijlage 1 Relevante wet- en regelgeving
Investeringen
Conform BBV artikel 59.1 worden alle investeringen geactiveerd, met uitzondering van
kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.
In artikel 35 van het BBV worden drie soorten investeringen onderscheiden:
a. investeringen met een economisch nut. Deze zijn verhandelbaar of kunnen bijdragen
aan het genereren van middelen;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze genereren
geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak.
De hierboven genoemde investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie
categorieën:
a. nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen. Dit zijn investeringen ten behoeve van de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten of uitbreiding van de huidige activiteit;
b. vervangingsinvesteringen. Dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van
een oud (bestaand) actief als gevolg van economische veroudering of slijtage;
c. levensduurverlengende investeringen. Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten
behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële
levensduurverlening van het betreffend actief.
Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de gemaakte kosten:
a. leiden tot een levensduurverlenging; en/of
b. leiden tot een significatie kwaliteitsverbetering; en/of
c. aanpassing betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Onderhoud
In de Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen (mei 2007) heeft
de commissie BBV aangegeven dat onderhoud het uitvoeren van preventieve dan wel
correctieve maatregelen betreft om een object in goede staat te houden of te brengen (op een
vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau) (CROW). Onderhoud kan worden onderscheiden in groot
en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende
aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd en na een langere
gebruiksperiode moet worden verricht. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of
het lopende planjaar op een klein gedeelte van het object wordt uitgevoerd.
In deze notitie heeft de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat de kosten van (klein
en groot onderhoud) niet levensduur verlengend zijn en dus niet mogen worden geactiveerd.
Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te
worden gebracht.
Kosten van groot onderhoud kunnen op twee wijzen worden verwerkt in de administratie:
1. kosten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie brengen, met
eventuele vrijval via resultaatbestemming van een daartoe gevormde reserve;
2. kosten in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening
brengen.
Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de
exploitatie te worden gebracht.

Activeren
In het BBV (art. 33) wordt bij de vaste activa onderscheid gemaakt in:
1. immateriële vaste activa;
2. materiële vaste activa en
3. financiële vaste activa.
Voor deze onderdelen gelden verschillende regels bij het al dan niet activeren.
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Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden in het BBV (artikel 34) gedefinieerd als:
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio;
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Conform BBV artikel 60 kunnen kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
actief worden geactiveerd indien:
a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat;
c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en;
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld.
Conform BBV artikel 61 kunnen bijdragen aan activa in eigendom van derden worden
geactiveerd indien:
a. er sprake is van een investering door een derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals
overeengekomen en;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de
provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die
samenhangen met de investering.

Materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt in het BBV (artikel 35) onderscheid gemaakt in:
a. Investeringen met een economisch nut;
b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven;
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Artikel 62 van het BBV stelt dat:
1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.
2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie
staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen in mindering worden gebracht
op de investeringen.

Software
In de Notitie software (mei 2007) heeft de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat
software (als afzonderlijk actief) onder de materiële vaste activa valt (investeringen met een
economisch nut).
Ook de gebruiksrechten op software voor onbepaalde duur die ineens in rekening worden
gebracht vallen onder materiële vaste activa (bepaalde duur wordt per jaar verantwoord in de
exploitatierekening en als het meerjarig wordt gefactureerd, dan wordt dit als transitorische
post “vooruitbetaalde kosten” op de balans gezet).
Implementatiekosten van nieuwe hard- en/of software kunnen worden geactiveerd, deze
vallen onder de bijkomende kosten die op grond van artikel 63. BBV als onderdeel van de
verkrijgingsprijs worden gezien. Implementatiekosten kunnen zowel de kosten van externen
als kosten van eigen medewerkers betreffen.
Opleidingskosten zijn niet nodig om het actief gebruiksklaar te krijgen en kunnen niet worden
geactiveerd.
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Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn volgens het BBV (artikel 36):
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en
overige verbonden partijen;
b. leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige
verbonden partijen;
c. overige langlopende geldleningen;
d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer;
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Waarderen
In artikel 63 van het BBV wordt gesteld dat:
1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs 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.
4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als
verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen
registratiewaarde.
5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de
nieuwe bestemming in de toelichting van de balans opgenomen.
6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de
activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer.
7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van
voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.
8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van
leningen en vorderingen verrekend.
Artikel 65 van het BBV stelt dat:
1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
2. Voorraden en deelnemingen worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
3. Een actief dat buiten gebruik gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van
buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.

Afschrijvingen
In artikel 64 van het BBV wordt gesteld dat:
1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.
2. 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 aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het
voorafgaande begrotingsjaar.
3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens
een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.
4. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa
maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.
5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa
ten hoogste vijf jaar.

27-9-2017

8

6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden is de afschrijvingsduur
maximaal gelijk aan de van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt
verstrekt.

Rente
In artikel 13 van het BBV is bepaald dat de paragraaf betreffende de financiering in ieder
geval de beleidsvoornemens bevat ten aanzien van het risicobeheer van de
financieringsportefeuille en inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop
rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de
financieringsbehoefte. Dit betekent dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden
moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag.
In de Notitie Rente (2017) heeft de Commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat de
omslagrente bij de begroting wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te
rekenen rente (in Euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die
integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige
wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per
investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de
begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden
afgerond.
Indien de werkelijke rentelasten (in Euro’s) die over jaar aan taakvelden hadden moeten
worden doorbelast afwijken van de rentelasten (in Euro’s) die op basis van de
voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de GR
besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan
25%.
Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe
worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt.
Dit geldt ook voor de rentelasten en –baten van projectfinanciering.

Boekwinst
In de Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen (mei 2007) heeft
de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat de boekwinst die wordt gerealiseerd bij
het afstoten van een kapitaalgoed, als incidentele bate in de jaarrekening moet worden
verwerkt. De opbrengst mag niet direct met de aanschafwaarde van het eventuele
vervangingsobject worden verrekend.
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Bijlage 2 Begrippenlijst
Activeren

Afschrijven

Afschrijvingsmethode

Afschrijvingstermijn
BBV
Componentenbenadering

(Dis)agio

Financiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Investeren

27-9-2017

Het opnemen van investeringen op de balans. Het
activeren van uitgaven houdt
in dat in de toekomst jaarlijks kosten ten laste van de
exploitatie worden
geboekt --> dit zijn de rente- en afschrijvingskosten
(ook wel kapitaallasten genoemd).
Jaarlijks vermindert de waarde van een investering.
Deze vermindering wordt afschrijving genoemd. Deze
waardedaling wordt veroorzaakt door technische
slijtage (technische levensduur) en/of economische
veroudering (economische levensduur). Het af te
schrijven bedrag hangt af van de gebruiksduur van
de investering. Deze gebruiksduur bepaalt dan ook
de afschrijvingstermijn en dus ook de hoogte van de
afschrijvingslasten.
Bij de overheid worden hoofdzakelijk 2 verschillende
afschrijvingsmethoden gebruikt, te weten lineair en
annuïtair. De Veiligheidsregio hanteert de lineaire
afschrijvingsmethode.
De lineaire afschrijvingsmethode houdt in afschrijven
volgens een vast percentage van de aanschafprijs.
Uitsluitend het tijdsverloop is bepalend voor de
waardevermindering van het actief. Het jaarlijkse
afschrijvingsbedrag is gelijk, terwijl de rentelasten
jaarlijks afnemen. Dit laatste betekent dat de
kapitaallasten (afschrijving + rente) jaarlijks een
dalend verloop laten zien.
De periode waarover een investering wordt
afgewaardeerd.
Wet Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten.
De componentenbenadering houdt in dat
verschillende samenstellende delen van een
materieel vast actief afzonderlijk worden
gewaardeerd en afgeschreven op basis van het
waardeverloop van die individuele delen. Per
samenstellend deel kunnen de economische
gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen
van deze benadering, worden afzonderlijke
vervangingen opnieuw geactiveerd.
(Dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor
een lening wordt aangegaan en het bedrag dat aan
de geldnemer wordt uitgekeerd.
Financiële vaste activa is een groep van activa die
een financiële waarde of bezit vertegenwoordigen
(bijvoorbeeld deelnemingen en aandelen).
Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen
gemeentelijke bezittingen tegenover staan. Dit zijn
die activa die niet stoffelijk van aard zijn en die niet
onder de financiële vaste activa worden begrepen
(bijvoorbeeld kosten sluiten geldleningen).
Investeren is het verwerven c.q. produceren van
vermogensobjecten, ofwel het doen van uitgaven
voor een goed of ter bereiking van een doel, waaraan
een nuttigheid kan worden toegerekend die langer
duurt dan één jaar.
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Investering

Het op de balans presenteren van de financiële
waarde van het aangeschafte of vervaardigde
kapitaalgoed, vanaf het moment dat de gemeente het
economisch risico loopt en dat een meerjarig nut
heeft. Een andere benaming hiervoor die vaak
gebruikt wordt, is kapitaaluitgave of actief.
Investeringen zijn uitgaven waarvan het nut zich over
meerdere jaren uitstrekt.
Investeringen met economisch nut
Investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid
middelen te verwerven en / of die verhandelbaar zijn.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid
middelen te verwerven. Voorbeelden van
investeringen met economisch nut zijn gebouwen
(verwerving middelen d.m.v. verhuur en/of verkoop).
Investeringen met maatschappelijk nut Dit betreft investeringen die geen mogelijkheid
hebben middelen te genereren maar wel duidelijk een
publieke taak vervullen. Voorbeelden van
investeringen met maatschappelijk nut zijn
investeringen in wegen en groenvoorzieningen.
Kapitaallasten
Het totaal van de afschrijvingskosten en de
rentekosten.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn investeringsuitgaven waar
tegenover bezittingen staan, waarvan de
gebruiksduur gedurende meerdere jaren kan worden
toegepast.
Reserves
Onder reserves worden afgezonderde
vermogensbestanddelen verstaan die al dan niet met
het oog op het realiseren van een vooraf bepaald
doel zijn gevormd.
In artikel 43 van het BBV is aangegeven welke
reserves er worden
onderscheiden:
a. De algemene reserve.
b. Bestemmingsreserves.
De algemene reserve is vrij besteedbaar eigen
vermogen. Ook de bestemmingsreserves vallen
onder het eigen vermogen. Echter bij de vorming
van een bestemmingsreserve is al een specifiek doel
ingesteld waarvoor de reserve ingezet gaat worden.
Voorzieningen
Een voorziening behoort tot het vreemd vermogen.
Voorzieningen zijn gelden waarop een (min of meer
onzekere) verplichting rust. Een voorziening geeft
een schatting van de voorzienbare lasten in verband
met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang
en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum
min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk
samenhangen met de periode voorafgaande aan die
datum.
Waarderen
Het toekennen van een bepaalde prijs.
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Bijlage 3 Afschrijvingstermijnen investeringen
In onderstaande tabel zijn de afschrijftermijnen per activacategorie opgenomen. Deze tabel is
onderdeel van de Investeringsbegroting BAA 2017-2021 (zoals vastgesteld door de
Korpsleiding BAA op 5 juli 2016).
Categorie
1. Gronden
2. Gebouwen
(Casco)
3. Gebouwen
(Componenten)

1.1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

3.4

4. ICT

5. Brandveiligheidsvoorzieningen

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
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Subcategorie
Gronden
Gebouwen, permanent/steen
Gebouwen, semipermanent/hout
Verbouwingen en aanpassingen*
Dakbedekking
Kozijnen
Installaties:
- CV installaties
- Luchtbehandeling
- Liften
- Beveiliging
- Telefooncentrale
- Noodstroomaggregaat
- Afzuiginstallatie
- Overige installaties
Inrichting en aankleding:
- Kantoormeubilair
- Overig meubilair en stoffering
- Zonwering
Netwerkbekabeling
Software***
Servers/netwerkapparatuur/PC’s
Printers***
PDA’s/telefoons***
Glasvezelverbinding
Verbindingsmiddelen:
- C2000 alarmontvangers
- C2000 portofoons***
- C2000 mobilofoons
Meetapparatuur
Verlichtingsvoorzieningen
Hydrolyse redmiddelen (redgereedschap)
Hefmiddelen
Bepakking (incl. watertoevoerende armaturen)*
Uitrukkleding***
Uniformen
Dienstkleding
Adembescherming maskers, toestellen en cilinders
Chemicalienpakken
Adembeschermingswerkplaats vulapparatuur
Adembeschermingswerkplaats testapparatuur
Valbeveiliging
Klim- en hijsmiddelen
Brandput
Pomp (vast/mobiel)
Duikpakken en uitrusting
Duikapparatuur

Afschrijftermijn
40
15
20
15
10
15
15
20
10
8
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
3
10
3
7
7
5
10
10
8
15
7
5
5
8
5
10
8
7
10
50
15
5
7
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6. Voer- en
Vaartuigen

7. Machines,
werktuigen en
inrichting
8. Sporttoestellen

*
**
***
****

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

Personen- en bestelauto’s
Personenbussen en bestelwagens
Haakarmvoertuig/containers
Tankautospuit vrijwilligers**
Tankautospuit beroeps**
Motorspuit aanhanger
Motorspuit draagbaar
Autoladder/hoogwerker vrijwilligers
Autoladder/hoogwerker beroeps***
Hulpverleningswagen (groot)***
Tankwagen****
Waterongevallenwagen****
Adembeschermingwagen****
Sie-voertuigen****
Heftrucks****
Kleine vaartuigen****
Grote vaartuigen****
Specifiek (hogedrukreiniger. werkplaatsapparatuur)
Hoogwaardig (hefbruggen, draaibanken e.d.)
Inrichting
Krachttoestellen
Cardiotoestellen

5
7
15
12/15
10/12
15
10
15
12
12
15
8
8
10
10
10
30
15
20
15
15
7

Maximaal restant levensduur bestaand actief;
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik: aantal inwoners (hoger of lager dan 20.0000) en/of
karakter van het gebied (stedelijk of landelijk);
Afwijking ten opzichte van advies afschrijftermijnen NVBR Netwerk Materieel en Verwerving op
basis van korpsspecifieke ervaringcijfers;
Toegevoegd aan lijst (specifiek materieel).
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