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Bijlage 1. Tabel activering activa                                                             Uitgangspunten begroting 2020 
 

Wat is er nieuw of gewijzigd t.o.v. vorig jaar 

 

 In de afschrijvingstabel zijn de volgende investeringen (met afschrijvingstermijn) toegevoegd/gewijzigd: 

Gewijzigd: 

- Automatiseringsapplicaties: aan de hiervoor bestaande afschrijvingstermijnen is gevoegd de afschrij-

vingstermijn van 4 jaar. Een aantal applicaties (zoals het raadsinformatiesysteem) wordt namelijk in 4 

jaar afgeschreven. 

 

Toegevoegd: 

- Beveiligingscamera’s: afschrijving in 10 jaar. 
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Algemeen 
 

Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt afgeschreven waarbij de volgende criteria gelden: 

o Op slijtende vaste activa wordt in principe afgeschreven; 

o Afschrijving wordt gestart in het jaar van in gebruik name van het betreffende actief, m.u.v. riolering, 

o De methode van afschrijving moet stelselmatig zijn (dus niet jaarlijks wijzigen); 

o De verwachte economische levensduur bepaalt de afschrijvingstermijn. De aangegeven termijnen zijn de 

maximale afschrijvingstermijnen; 

o Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden alleen geactiveerd als de verkrij-

gingsprijs hoger is dan € 300.000. Niet geactiveerd worden de kosten van (klein en groot) onderhoud; 

o Op overige investeringen tot € 50.000 wordt niet afgeschreven, maar op investeringen waartegenover tarie-

ven, leges en retributies staan, wordt altijd afgeschreven; 

 

Investeringen worden bruto geactiveerd, inruilwaarde mag niet verrekend worden met de aanschafprijs. Er wordt 

geen rekening gehouden met een eventuele waarde van het actief aan het eind van de gebruiksduur (restwaarde) 

omdat deze onzeker is en vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. 

Als een eventuele restwaarde of inruilwaarde bij verkoop/inruil van een actief hoger is dan de boekwaarde, dan 

komt deze ten gunste van het begrotingsresultaat.   

 

Kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie (begroting); vervanging is dan in financiële zin gewaarborgd. 

Met ingang van 2017 mag, als gevolg van het nieuwe BBV, geen rente meer over de boekwaarde worden bere-

kend (rente 0) aangezien de Gemeente Huizen geen aangetrokken geldleningen heeft maar de financiering van 

de investeringen volledig uit eigen middelen bekostigt. De kapitaallasten bestaan hierdoor uitsluitend uit afschrij-

vingslasten. 

 

In uitzonderingssituaties kan een afschrijvingsreserve worden gevormd uit aan de investering gerelateerde (ver-

koop)opbrengsten of door aanwending vanuit een deel van het rekeningsaldo gevormde bestemmingsreserve. 

Het nadeel van deze systematiek is dat in de begroting geen middelen voor vervanging beschikbaar komen, 

terwijl dit in vrijwel alle gevallen wel gewenst is. 

 
De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrij-
vingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Bijdragen van derden die in directe relatie 
staan met het actief worden op de waardering daarvan in mindering gebracht. Voorbeelden van bijdragen van 
derden zijn investeringssubsidies en bijdragen a fonds perdu. Bijdragen uit reserves worden daarentegen niet op 
de activering in mindering gebracht.  
 
Economische levensduur verlengende investeringen worden geactiveerd. Hiervan is sprake indien de investerin-
gen ten behoeve van een bestaand object leiden tot een substantiële levensduurverlenging. Het gaat hier dus niet 
om (groot) onderhoud. Onderhoud is niet levensduur verlengend, maar dient om het object gedurende de ge-
bruiksduur in goede staat te houden. De kosten van (klein en groot) onderhoud worden niet geactiveerd. 
 
De afschrijvingslasten worden in principe lineair verdeeld over de levensduur van de activa. Wel kan op annuïtai-
re basis de lastendoorberekening aan derden plaatsvinden. 
 
De afschrijving wordt gestart in het jaar van ingebruikname van het betreffende actief met uitzondering van riole-
ring. 

 
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is bepaald dat investeringen met economisch nut, met uitzon-
dering van kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde, geactiveerd moeten worden. Waardering gebeurt 
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke (investerings)bijdragen van derden worden op de betref-
fende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.  
 

Investeringen in riolering en inzameling van huishoudelijk afval worden als aparte categorie opgenomen onder de 
investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De 
investeringen in riolering verlopen via een ideaalcomplex, waarbij jaarlijks een vast beslag op de begroting wordt 
gelegd. Over- en onderschrijdingen worden via de voorziening vervanging riolering vereffend. 
 
In het nieuwe BBV is opgenomen dat investeringen in de openbare ruimte met een (meerjarig) maatschappelijk 
nut met ingang van 2017 verplicht moeten worden geactiveerd, dit gelijk aan investeringen met economisch nut. 
Daarmee wordt het publieke belang van deze investeringen onderschreven en wordt bevorderd, dat de kosten 
van de investeringen ten laste komen van burgers en bedrijven, op het moment dat zij er nut van hebben. Onder 
investeringen in de openbare ruimte met een (meerjarig) maatschappelijk nut, worden verstaan investeringen die 
geen middelen genereren en (vooralsnog) niet verhandelbaar zijn, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. 
Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg/inrichting van wegen, rotondes, pleinen, bruggen, waterwegen, civiele 
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kunstwerken en openbaar groen. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het 
werk beschouwd, en dus ook afgeschreven. 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden alleen geactiveerd als de verkrijgings-
prijs hoger is dan € 300.000. Niet geactiveerd worden de kosten van (klein en groot) onderhoud. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden mogen slechts worden geactiveerd indien ze voldoen aan de cumu-
latieve bepalingen van artikel 61 van het BBV. Deze bepalingen luiden: 
a. er is sprake van een investering door een derde; 
b. de investering draagt bij aan de publieke taak; 
c. de derde verplicht zich tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en 
d. 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. 
 
Zoals hierboven aangegeven zijn de voorwaarden cumulatief. Indien dus aan één van deze voorwaarden niet 
wordt voldaan, dan mogen de kosten niet geactiveerd worden en moeten deze in één keer ten laste van de ex-
ploitatie worden genomen.  
 
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste 
uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). 
 
Kosten voor het afsluiten van geldleningen en (dis)agio komen rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat; 

daarop wordt niet afgeschreven. 

Verliezen mogen niet worden geactiveerd, maar moeten ineens worden afgeboekt op de investering ten laste van 

het resultaat. 
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 In jaren 

automatisering 
 

 

pda’s, smartphones   4 

tablets  4 

autoCAD stations 3 

besturingssysteem, overige netwerkcomponenten, servers 4 

autoCAD beeldschermen, printers, pc’s, laptops, licenties 5 

applicaties 4;5;6;7;8 

netwerkbekabeling 8 

AO scanners, glasvezelverbinding, klimaatbeheersing, stroomvoorziening 10 
                                                                                                                         

begraafplaatsen 
 

 

graflift; bekisting 8 

overige voorzieningen  10 

urnenmuur 20 

eerste aanleg 40 
 

boa’s 
 

 

fietsen  5 

uniformen  5 

tradelecs 5 
 

boten 
 

 

motor  5 

boot  10 
 

containers 
 

 

containers  10 
 

drijflijnen 
 

 

drijflijnen  10 
 

gebouwen 
 

 

opstal van hout, opstal verplaatsbaar 10 

voegwerk 15 

strandwacht  20 

opstal van hout met stenen voet 20 

kozijnen, ramen, deuren (scholen en gemeentelijke gebouwen)  25 

bestrating 25 

opstal van steen, onderkomen plantsoenen  40 

restauratie, renovatie, verbouwing; niet economische-levensduur verlengend restant termijn 

restauratie, renovatie, verbouwing; economische-levensduur verlengend nieuwe termijn 

gebruiksduur verlengende investeringen verlengde gebruiksduur 
 

gereedschappen 
 

 

gereedschappen  5 

tachymeter 7 
 

gladheidsbestrijding 
 

 

frontveegmachines, overig materiaal, opzetstrooiers, sneeuwploegen  6 

tectyleren/groot onderhoud strooiers  8 

gladheidsmelding sensor 12 

aanhangwalsstrooiers, afzetsysteem, zandzoutstrooiers, natzoutstrooiers 16 

aanpassing zandzoutstrooiers  8;16 

natzoutinstallatie 16 
 

grond 
 

 

grond  

 

geen afschrijving 
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havenwerken 
 

 

bedieningskast brug aanloophaven  10  

toilet, douchevoorzieningen; nieuwe ligplaatsen 20 

elektra; watervoorzieningen 20 

voorzieningen fecaliën; bilgenwater 20 

havenkantoor  20 

meerpalen, steigers, overige voorzieningen 30 

damwanden, beschoeiingen, kaden 40 
 

hekwerken 
 

 

dranghekken  5 

afrasteringen  10 

overige hekwerken 15 
 

 
installaties 
 

 

telefooninstallaties 8 

afzuiginstallaties, alarminstallaties, elektrische installaties 10 

liftinstallaties, verwarmingsinstallaties, klimaatregeling  15 

noodstroomaggregaat (mobiel)  20 

leidingen en radiatoren  25 

noodstroomaggregaat 

zonnepanelen (PV panelen) 

omvormer zonnepanelen  

beveiligingscamera’s 

30 
25 
13 
10 

 

inventaris 
 

 

garage, kantine, keuken  7 
  

investeringssubsidies 
 

 

continuïteit niet bij de gemeente   1 

continuïteit wel bij de gemeente 

 

investeringskrediet Botterwerf  

maximaal 40 
 

30 
 

     

klokken 
 

 

klokken   20 
 

machines 
 

 

kassasystemen, pinapparatuur, vlakdrukmachines  5 

kantoormachines, lichtdrukmachines 10 

balie afhandelsysteem 5 

paspoortreader 10 

AED’s 7 

AED-buitenkasten 10 

reisdocumentenvernietiger 10 
 

meubilair 
 

 

zitmeubilair  11 

zitmeubilair (raadszaal, wachtruimte burgerzaken) 12 

plaatmeubilair (tafels, kasten etc.) 16 
 

onderwijs 
 

 

noodlokalen (tweedehands units)   5 

eerste inrichting; onderwijsleerpakket 

(uitbreiding) fietsenstallingen 

10 
10 

noodgebouwen  15 

eerste inrichting; meubilair 20 

bestrating (scholen)  25 

permanente gebouwen  40 

school(wissel)lokalen 40 
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vervanging vaste toestellen in gymzalen 20 

  

openbare ruimte 
 

 

wegen - asfalt 

wegen - elementen verharding 

rotonde 

 

kunstwerken - hout 

kunstwerken - staal/beton 

 

openbare verlichting - masten 

openbare verlichting - armaturen 

openbare verlichting - bekabeling 

 

technische installaties (oa VRI’s) 

openbaar groen 

 

singels – beschoeiingen 

singels – overige voorzieningen 

 

speelterreinen, -werktuigen 

40 
70 
40 

 
40 
70 

 
 

40 
20 
80 

 
20 
20 

 
15 
10 
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portofoons, verbindingsmiddelen 
 

 

portofoons 5 

verbindingsmiddelen reddingsbrigade 7 
 

riolering 
 

 

riolering: bijdragen van derden worden ineens in mindering gebracht op de investering  

riolering – beton (in GRP 70 jaar) 

riolering – kunststof (in GRP 55 jaar) 

riolering – druk-/persleiding (in GRP 60 jaar) 

gemalen – bouwkundige deel (in GRP 45 jaar) 

gemalen – mechanisch-elektrische deel (in GRP 15 jaar) 

1 
1 
1 
1 
1 

  
 

sport 
 

 

algemeen  

drainage  3 

schoolsportveld gras, ijsbaan gras  20 

verlichting ijsbaanvoorziening sportpark Wolfskamer 30 
  

atletiekbaan  

coating (rondbaan; technische nummers) 10 

belijning (rondbaan; technische nummers) 5 

hoogspringmatten 5 

baaninventaris, overkapping  10 

gras - terrein 15 

toplaag kunststof (rondbaan; technische nummers) 10 

asfalt  40 

hekwerk omheining complex (rasterstaafmat) 30 
  

honk-softbal  

combiveld halfhard  10 

combiveld gras 15 

verlichting softbal 30 

gravel speelveld 10 

hekwerk (back stop) 15 

dug-outs 20 

hekwerk omheining (rasterstaafmat) 30 
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voetbal  

natuurgrasveld 15 

kunstgrasveld; toplaag en sporttechnische laag 15 

kunstgrasveld; onderbouw 30 

renovatie kunstgrasveld 10 

hekwerk (ballenvangers) 15 

hekwerk velden 30 

hekwerk omheining complex (rasterstaafmat, kleinmazig gaashekwerk) 30 

grasveld (Stadspark) 15 

kleedkamers  20 

tribune s.v. Huizen (investeringbijdrage) 40 
  

hockey  
waterkunstgrasveld; toplaag c.a.  12  

waterkunstgrasveld; onderlaag  36 

beregening 30 

kunstgrasveld; toplaag c.a. 17 

kunstgrasveld; onderlaag 34 

veldafscheiding/ballenvangers (planken, gaas en net) 30 

hekwerk omheining complex (rasterstaafmat) 30 

ballenvanger Grenspad (net 10 meter) 10 

ballenvanger Grenspad (palen 10 meter) 30 
  

korfbal  

kunstgrasveld; toplaag c.a. 15 

kunstgrasveld; onderlaag  30 

grasveld  15 

veldafscheiding 15 

hekwerk omheining complex (rasterstaafmat) 30 
  

Stadspark tennis  

tennisbaan  30 

hekwerk omheining complex (rasterstaafmat) 30 
  

sporthal Wolfskamer  

sporthal en investeringsbijdrage verenigingsaccommodatie 1 

sporthal; sporttechnische inrichting 10 

sporthal; installaties en vaste inrichting 20 

sporthal; bouwkundig 40 

hypothecaire lening 40 
  

Sporthal/zwembad De Meent 

bouwkosten 

 

overige sportaccommodaties 

 

20 

sportvloer 15 
 

toiletinrichtingen 
 

 

toiletwagen 5 

toilet; douchecabine  20 
 

vloerbedekking 
 

 

algemene ruimten 5 

kantoorruimten  10 
 

voertuigen 
 

 

multifunctionele voertuigen 5 

zware bestelwagens 6 

lichte bestelwagen, vrachtwagens, veegmachines, kolkenreiniging, heftruck 8 

bijzondere voertuigen 8 

hulpwerktuigen wagens, perscontainers, sproeiopbouw  10 

GEO voertuig  10 
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woonwagenstandplaatsen 
 

 

woonwagenstandplaatsen (aanleg, inrichting) 25 
 

zwembad Sijsjesberg 
 

 

afdeksystemen  10 

speelwerktuigen 10 

hekwerken 15 

installaties 15 

zwembad installaties 20 

horecavoorzieningen 25 

centrumgebouw 30 

bad/leidingen 40 

 


