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Onderwerp:  Actualisatie beleidskader rente en afschrijvingen 2016 

 

Gevraagd besluit: 

1. De nota Afschrijvings- en rentebeleid 2011 in te trekken. 

2. Het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 vast te stellen.  

 

Publiekssamenvatting 

Het beleidskader rente en afschrijvingen geeft de kaders aan voor het activeren van investeringen, het 

afschrijven en het toerekenen van rente. 

De aanleiding voor de actualisatie van het beleidskader rente en afschrijvingen zijn de vernieuwingen in het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van maart 2016.  

Door middel van een actueel beleidskader voor rente en afschrijvingen worden de volgende doelstellingen 

gerealiseerd:  voldoen aan wet- en regelgeving;  adequate financiële beheersing;  uniformiteit in de wijze waarop wordt omgegaan met investeringen, rente en afschrijvingen. 

 

Inleiding 

De actualisatie van het beleidskader rente en afschrijvingen bestaat voornamelijk uit wijzigingen vanuit het BBV. 

Deze wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop wordt afgeschreven op investeringen met 

maatschappelijk nut, de rentetoerekening naar taakvelden
1
 en de looptijdbeperking en kostentoerekening bij 

grondexploitaties. 

 

Het huidige BBV laat gemeenten de vrijheid om investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

(wegen, parken etc.) al dan niet te activeren en daarbij versneld af te schrijven. Dit leidt tot grote verschillen 

tussen gemeenten, waardoor vergelijking van kosten bemoeilijkt wordt. Ook binnen gemeenten kunnen door  

uiteenlopende keuzes omtrent afschrijving onduidelijkheden ontstaan.  

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten, wordt in het aangepaste BBV de 

systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met 

maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de 

verwachte levensduur te worden afgeschreven. 

 

Met de invoering van de taakveldenstructuur (ter vervanging van de huidige productindeling) vanaf het 

begrotingsjaar 2017 worden ook de rentelasten die direct verband houden met een bepaald taakveld  

toegerekend aan de investering binnen dat taakveld. Dit geldt voor zowel de directe kosten (de rente- en 

afschrijvingskosten van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting worden aan het desbetreffende taakveld 

toegerekend) als de overheadkosten (de rente- en afschrijvingskosten van investeringen op het terrein van 

overhead worden toegerekend aan het taakveld overhead). 

In de paragraaf Financiering van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt hoe de rentelasten en de -baten 

worden toegerekend aan taakvelden, grondexploitaties en projecten.  

 

Ten slotte wijzigt bij de grondexploitaties onder andere de looptijd van projecten waarmee gerekend mag 

worden naar maximaal 10 jaar om zo de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te 

beperken. Daarnaast mag voor de bouwgrond in exploitatie uit voorzichtigheidsoverwegingen alleen de rente 

over het vreemd vermogen worden toegerekend en geen rente over het eigen vermogen. 

 

 

                                                      
1
 De taakveldenstructuur vervangt de huidige productenindeling in de jaarstukken van de P&C cyclus. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

Dit is niet van toepassing voor dit advies. 

 

Kader 

In onze Financiële verordening 2015 ex artikel 212 Gemeentewet (artikel 9 en artikel 24 lid 2b) zijn de 

uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting 

van de financiële organisatie vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenten 

De beleidsuitgangspunten uit de nota Afschrijvings- en rentebeleid 2011 zijn ambtelijk geëvalueerd op onder 

andere de vernieuwingen in het BBV. Op basis van de evaluatie zijn voor het nieuwe beleidskader rente en 

afschrijvingen de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd: 

 
Beleidsuitgangspunten rente en afschrijvingen  

Investeringen Binnen de gemeente Den Helder wordt niet gewerkt met immateriële vaste activa. Bestaand beleid 

Zowel investeringen met een economisch nut (met en zonder heffing) als met 
maatschappelijk nut worden geactiveerd.  

Nieuw beleid 

Het drempelbedrag voor activeren is € 25.000. Bestaand beleid 

De BTW wordt niet geactiveerd als de BTW compensabel of verrekenbaar is. Bestaand beleid 

Wanneer een investering uit meerdere delen bestaat (met eventueel verschillende 
afschrijvingstermijnen) bestaat de mogelijkheid om de componentenmethode toe te 
passen. De componentenmethode houdt in dat verschillende samenstellende delen van 
een materieel vast actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele 
waarde verloop van die delen (bijvoorbeeld (onderdelen van het) gebouw, installaties en 
grond). 

Bestaand beleid 

Een krediet dat is ingesteld en na 2 jaar nog niet in gebruik is genomen wordt 
afgesloten. 

Nieuw beleid 

Als er één jaar lang geen uitgave is gedaan op een actief krediet wordt dit krediet 
afgesloten, tenzij gemotiveerd wordt toegelicht waarom het krediet geactiveerd moet 
blijven. 

Nieuw beleid 

Afschrijven Voor afschrijven wordt de lineaire methode toegepast, tenzij bij besluit gemotiveerd 
wordt aangegeven dat hiervan dient te worden afgeweken. 

Bestaand beleid 

Afschrijving start in het boekjaar nadat het actief (in delen) is opgeleverd. Bestaand beleid 

Rente In de jaarstukken wordt een renteschema opgenomen waarbij de toerekening van 

rente via het taakveld Treasury zal plaatsvinden. 

Nieuw beleid 

Over het eigen vermogen wordt geen rente berekend. Alleen de werkelijke 
rentelasten zullen worden doorbelast. 

Nieuw beleid 

Grondexploitatie De looptijd van een grondexploitatiecomplex bedraagt maximaal 10 jaar. Hiervan mag 
alleen via een gemotiveerd raadsbesluit worden afgeweken. 

Nieuw beleid 

Alleen de daadwerkelijke rente over het vreemd vermogen mag worden toegerekend 

aan de kosten voor bouwgrond in exploitatie. 

Nieuw beleid 

 

De belangrijkste wijzigingen in het beleid t.a.v. rente en afschrijvingen zijn als volgt: 

1. Investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd 

2. Een actief beleid t.a.v. openstaande kredieten die onbenut blijven. 

3. Invoering van een renteschema (met daarin opgenomen het taakveld Treasury) 

4. Geen rente toerekening aan het eigen vermogen 

5. Beperking looptijd grondexploitatie naar maximaal 10 jaar, waarbij alleen de werkelijke rente over het 

vreemd vermogen wordt toegerekend aan de kosten voor bouwgrond in exploitatie. 

 

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 

Het college biedt aan de raad een Nota afschrijvingenbeleid aan. In de nota wordt aangegeven welke 

investeringen worden afgeschreven en welke afschrijvingsmethoden en -perioden daarbij worden 

gehanteerd, in overeenstemming met de relevante bepalingen in het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten. De raad stelt de nota (en eventuele wijzigingen) vast. 

 

Artikel 24. Administratie 

2. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

b.  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, 

activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, enzovoorts. 
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Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid j (besluiten met een 

spoedeisend karakter) van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing bij dit voorstel. 

 

Financiële consequenties 

Het beleidskader voor rente en afschrijvingen wordt toegepast bij het opstellen van de jaarstukken in de P&C 

cyclus. Het beleidskader geeft in de techniek aan hoe we als gemeente omgaan met investeringen en de wijze 

waarop wordt afgeschreven en waarop de rente wordt berekend. 

 

Het overnemen van aanbeveling B Uit paragraaf 2, ad d1 en d2 van de BBV, zijnde:  

Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een vergoeding voor 

de inflatie) over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze rente door te belasten aan de 

taakvelden, adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze 

systematiek niet (meer) toe te passen. 

kan mogelijk een financieel effect hebben op de begroting. Omdat deze aanbeveling zal worden ingevoerd 

vanaf de begroting 2018 kan het effect op dit moment niet worden ingeschat en zal worden opgenomen in de 

Kadernota 2018. 

  

Voor het toepassen van deze werkwijze is geen budget beschikbaar gesteld, dat is voor de uitvoering van dit 

beleid niet nodig. 

 

 

Communicatie 

Het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 wordt op het intranet gepubliceerd voor de organisatie. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van het beleidskader door de raad zal het beleidskader als richtlijn dienen vanaf het 

begrotingsjaar 2017. 

 

 

 

Den Helder, 6 september 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

B.O.B. Haitsma  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


