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Samenvatting en conclusie 
 
Op 22 juni 2005 hebt u de Nota Afschrijvingsbeleid Bouwurk vastgesteld. Op basis van het 
advies van het bureau Basalt (oktober 2008) met betrekking tot de afschrijvingstermijnen 
wordt op een aantal punten de nota uit 2005 herzien. .  
 
De volgende bestuurlijke ijkpunten hebben wij gehanteerd bij het samenstellen van de Nota 
Afschrijvingsbeleid Bouwurk: 
1. Financiële verordening provincie Fryslân 2007 
2. Functionele levensduur van diverse elementen, uitgaande van het rapport Basalt 
3. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 
 
De 7 investeringsgroepen die gedefinieerd waren in de nota afschrijvingsbeleid Bouwurk van 
2005 zijn op enkele onderdelen verdere uitgewerkt  

 
Wij stellen u voor in het jaar na oplevering van het nieuwe provinciehuis de volgende 
afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethoden voor de investeringsgroepen te hanteren:  
 

Investeringsgroep  Elementen Afschrijvings
termijn 
2005 

Afschrijvings
termijn 
2008 

Afschrijvings 
methodiek 

2008 

I. Casco  
Fundatie en begane vloer 
Skelet inclusief betonvloeren 
Dichte gevel 
Gevelopeningen 
Overig bouwkundig 

36  
48 
48 
48 
24 
24 

Lineair 

II. Niet casco 
gebonden 

 
Flexibele binnenwanden 
Vloerafwerkingen 
Plafonds 

12  
24 
12 
12 

 
Lineair 
Annuïtair 
Annuïtair 

III. Installaties  
Grote componenten 
Overig 

12  
24 
18 

 
Lineair 
Annuïtair 

IV. Data, telecom  
Data, telecom 
Beveiliging 

6  
6 
6 

Annuïtair 

V. Vaste inrichting  12 12 Annuïtair 
VI. Inrichting algemene 
ruimtes en 
vergaderruimtes 

 12 12 Annuïtair 

VII. Werkplekmeubilair Bureaustoel en overige 
werkplekinrichting 
Bureau, ladenblok en kast 
Meubilair en overige 
inrichting kamers van 
bestuur 

6 
 

12 
 
0 

6 
 

12 
 
6 

Annuïtair 

 
Over de besluitvorming tot vervanging van de bovengenoemde componenten stellen wij het 
volgende voor: 
Bij herinvestering van component I, Casco, moet een beleidsmatige afweging gemaakt 
worden door Provinciale Staten, dit vraagt een nieuw statenbesluit. 
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De herinvestering van de componenten II t/m VII plaatsen wij onder de categorie 
bedrijfsvoering. Wij stellen voor om herinvestering hiervan tot de bevoegdheid van 
Gedeputeerde Staten te rekenen.  
 
Wij stellen voor de wijze van berekening van de restwaarde aan te passen. In de nota 
afschrijvingsbeleid Bouwurk zoals deze in juni 2005 door uw Staten is vastgesteld wordt 
rekening gehouden met een restwaarde van 20% van het Casco (investeringsgroep I).  
Wij stellen voor om aan te sluiten bij de per januari 2007 aangescherpte regelgeving omtrent 
de afschrijving van gebouwen. Er mag bij gebouwen in eigen gebruik afgeschreven worden 
tot 50% van de WOZ-waarde van het gebouw. Dit betekent dat we thans rekening houden 
met een hogere restwaarde dan in 2005. Wij stellen voor om de restwaarde eenmalig te 
bepalen op 50% van € 29,4 miljoen zijnde € 14,7 miljoen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
In deze nota wordt het afschrijvingsbeleid voor het nieuwe provinciehuis beschreven. Het 
project dat over de ver- en nieuwbouw van het provinciehuis gaat, heeft de naam Bouwurk 
gekregen, vandaar de titel van de nota. 
 
Het doel van deze nota is het vastleggen van beleid over de afschrijvingstermijnen en –
methoden voor het nieuwe provinciehuis. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de toekomstige 
kapitaallasten van de huisvesting op jaarbasis. De lasten die in deze nota behandeld 
worden, gaan in grote lijnen over de bouw en de inrichting.  
 
 
1.1 Opbouw van de nota 
 
Deze nota is, net als de voorgaande nota Afschrijvingsbeleid Bouwurk van juni 2005, 
opgebouwd vanuit de drie W-vragen:  
 

- Wat willen we bereiken?,  
- Wat hebben we daarvoor nodig? en  
- Wat kost dat?  
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Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 
 
Het doel is het vastleggen van heldere regels over afschrijvingen voor het nieuwe provincie 
huis.  
 
Drie aspecten zijn hierbij van belang. 
 
Het eerste heeft betrekking op de Financiële verordening 2007. In artikel 11 van deze 
verordening is opgenomen dat Gedeputeerde Staten ten minste eenmaal in de vier jaar een 
(bijgestelde) nota afschrijvingsbeleid herijkt. Deze nota is een deel van het 
afschrijvingsbeleid. Op basis van het advies van het externe bureau Basalt is er reden om de 
nota Bouwurk te herzien en te lasten vaststellen door de Staten. 
 
Het tweede aspect gaat over het vaststellen van de functionele levensduur van de 
verschillende objecten. Voor de bepaling van de technische en functionele levensduur is 
door Basalt een advies opgesteld. Dit advies vormt de basis voor de voorgestelde 
afschrijvingstermijnen.  
 
Het derde aspect ten slotte, heeft betrekking op het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV). De betrokken artikelen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Het afwegen van deze aspecten en het voorgestelde beleid hierop, wordt in het volgende 
hoofdstuk beschreven. 
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Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 
 
Nodig is het vastleggen van de regels en procedures over investeren en afschrijven. In 
bijlage 1 zijn de te hanteren begrippen en werkwijzen uiteengezet en de huidige werkwijze 
met betrekking tot investeren en afschrijven. In bijlage 2 is de afbakening van de 
investeringen, die in het kader van Bouwurk aan de orde zijn nader verfijnd. Daar wordt ook 
de opbouw van de investeringsgroepen voor het afschrijvingsbeleid weergegeven. De in 
2003 vernieuwde regelgeving, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (verder: BBV) staat in bijlage 3 voor zover relevant voor dit 
onderwerp. 
 
In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde wat schrijven we hoe en wanneer af 
(afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn). Daarnaast speelt de overweging dat voor een 
aantal zaken uitbesteding of huren/leasen ook een optie is (investeringsbeleid). De 
uitbesteding van een activiteit kan consequenties hebben voor de inrichting van het gebouw. 
In deze nota wordt het afschrijvingsbeleid vastgelegd voor zaken, die wij zelf aanschaffen.  
 
Voor een omschrijving van de verschillende begrippen en de huidige situatie verwijzen wij u 
naar bijlage 1.  
 
3.1 Wat schrijven we af? 
Het investeringsbedrag is opgebouwd uit 7 investeringsgroepen. In bijlage 2 zijn deze nader 
uitgewerkt. Deze investeringsgroepen omvatten: 
 
I Casco 

- funderingen 
- ruwbouw  
- afbouw 
- afwerkingen 

 
II Niet casco gebonden delen gebouw 

- ruwbouw en afwerkingen (flexibele binnenwanden, vloeren, plafonds e.d.) 
 
III Installaties 

- werktuigbouwkundige installaties 
- elektrotechnische installaties 

 
IV Data, telecom 

 - beveiliging 
 
V Vaste inrichting 
 
VI Inrichting algemene ruimtes en vergaderruimtes 
 
VII Werkplekmeubilair 
 - bureau, ladenblok, stoel, kast en overige werkplekinrichting 
 - meubilair en overige inrichting van de kamers van bestuur. 
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3.2 Welke beleidsregels hanteren we? 
 
Afschrijven vindt plaats op basis van de aanschaf- of bouwwaarde minus de restwaarde. 
Over de bepaling van de restwaarde is in het BBV geen specifiek artikel opgenomen, 
behalve dat van alle af te schrijven objecten een restwaarde moet worden vastgesteld. 
 
Sinds januari 2007 is er aangescherpte regelgeving over de afschrijving van gebouwen. In 
het Burgerlijk Wetboek II is vastgelegd dat bij gebouwen in eigen gebruik afgeschreven mag 
worden tot 50% van de WOZ-waarde van het gebouw. Wij stellen voor om de restwaarde 
van het nieuwe provinciehuis hierop te baseren.  De inschatting van de WOZ-waarde van het 
nieuwe pand is € 29,4 miljoen (zijnde 23.500 m2 x 10 (factor bij huur gebouwen) x 125 
(huurwaarde kantoorgebouw)). Op deze restwaarde wordt niet afgeschreven. Wij stellen voor 
om de restwaarde te bepalen op 50% van de WOZ-waarde zijnde 50% van € 29,4 miljoen = 
€ 14,7 miljoen. De huidige WOZ-waarde van het provinciehuis bedraagt € 11 miljoen. 
 
Bij alle andere investeringsgroepen is de restwaarde nihil. 
 
In de volgende paragrafen worden de termijnen en de methoden besproken. 
 
3.2.1 Afschrijvingstermijn 
 
De wijze van afschrijven bestaat uit enerzijds de afschrijvingstermijn en anderzijds de 
afschrijvingsmethode. Voor de afschrijvingstermijn wordt gelet op de levensduur van het 
object. Voor de afschrijvingsmethode wordt gelet gekeken naar de financiële consequenties 
en risico’s. 
 
Voor de afschrijvingstermijnen gaan we uit van het advies van het externe bureau Basalt. Dit 
advies is een verdere uitwerking van het rapport van Twijnstra en Gudde welke als basis 
heeft gediend voor de nota afschrijvingsbeleid Bouwurk van 2005.  
De opgenomen afschrijvingstermijnen zijn ingeschat op basis van de te verwachten 
functionele levensduur. Verder vormt de periodiciteit van 6 jaar een belangrijk uitgangspunt 
bij de keuze van de termijn. Voor de bepaling van deze periodiciteit is de periode van 12 jaar 
voor het vervangen van de vloerafwerking en de plafonds een basis. Het is doelmatig om 
tegelijk met deze vervanging ook andere onderdelen te kunnen vervangen, bijvoorbeeld de 
vaste inrichting en werkplekmeubilair. De vervanging van het casco is gesteld op een 
periode van 48 jaar. Waarbij na drie keer een inwendige aanpassing een externe aanpassing 
mogelijk is.  
 
De mate en de kwaliteit van het onderhoud hebben effect op zowel de functionele, 
economische en/ of technische levensduur van de investering. De wijze van onderhoud kan 
dus leiden tot een verlenging of verkorting van de technische levensduur en daardoor een 
langere resp. kortere afschrijvingstermijn. Een langere afschrijvingstermijn heeft weliswaar 
lagere afschrijvingskosten tot gevolg maar ook hogere financieringskosten over de gehele 
afschrijvingsperiode. Bij de bepaling van het structurele budgetten voor dagelijks onderhoud 
en voor groot onderhoud houden wij rekening met het afschrijvingsbeleid, dat wij voorstellen.  
 
 
3.2.2 Afschrijvingsmethode 
 
Wanneer een object klaar is, waarop het afschrijvingsbeleid van toepassing is, worden alle 
lasten, die gemaakt zijn bij elkaar geteld. Dit bedrag minus de restwaarde vormt het 
vertrekpunt voor de afschrijving. Dit bedrag legt beslag op liquide middelen. Omdat dit 
bedrag, verminderd met de afschrijving, meer dan één jaar blijft bestaan houden we ook 
rekening met de rente, die het lenen van dat bedrag zou kosten. De totale jaarlasten bestaan 
dan ook uit een afschrijvingsdeel en een rentedeel. 
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Wij hanteren twee afschrijvingsmethoden. De ene methode is de annuïtaire methode en de 
andere methode is de lineaire methode.  
 
In de annuïtaire methode zijn de jaarlasten voor rente en afschrijving elk jaar gelijk. Dat heeft 
tot gevolg, dat er in het eerste jaar sprake is van een groot rentedeel en een klein 
afschrijvingsdeel. In het laatste jaar van afschrijving is het omgekeerde het geval. 
 
Bij toepassing van de lineaire methode zijn de afschrijvingslasten over alle jaren gelijk. De 
rentelast is in het eerste jaar het grootst. Deze last neemt per jaar af. De methode heeft tot 
gevolg, dat in het eerste jaar de totale lasten het hoogst zijn en per jaar geleidelijk afnemen.  
 
In de nota Afschrijvingsbeleid infrastructuur heeft u vastgelegd, dat objecten, die een 
functionele en/of technische levensduur hebben tot 20 jaar volgens de annuïtaire methode 
worden afschreven. Zodra de termijn langer is, wordt lineair afgeschreven. In bijlage 1 staan 
de voor- en nadelen hiervan omschreven. Wij willen in deze nota uitgaan van dezelfde 
uitgangspunten. 
 
3.2.3 Rentetoerekening 
 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven houden we bij de jaarlasten rekening met de 
rente voor een lening. Naast deze rente rekenen we tijdens de bouw bouwrente toe. 
Bij de richtlijnen voor de begroting die jaarlijks door het college van Gedeputeerde Staten 
wordt vastgesteld is ook het percentage rente opgenomen. Wij stellen voor om dit 
percentage zowel op begrotings- als werkelijkheidsbasis te hanteren. Voor 2009 bedraagt dit 
percentage 4,5% 
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Hoofdstuk 4: Beleidsvoorstel  
 
Basalt heeft op verzoek van de provincie een advies opgesteld waarin de termijnen van 
afschrijven is onderzocht. Dit advies vormt het uitgangspunt voor ons voorstel. Hiervoor is 
aangegeven, dat wij een aantal elementen hebben verfijnd Verder hebben wij een aantal 
investeringsgroepen samengesteld.  
 
Wij komen tot het volgende voorstel: 
 

Investeringsgroep  Elementen Afschrijvings
termijn 
2005 

Afschrijvings
termijn 
2008 

Afschrijvings 
methodiek 

 

I. Casco  
Fundatie en begane vloer 
Skelet inclusief betonvloeren 
Dichte gevel 
Gevelopeningen 
Overig bouwkundig 

36  
48 
48 
48 
24 
24 

Lineair 

II. Niet casco 
gebonden 

 
Flexibele binnenwanden 
Vloerafwerkingen 
Plafonds 

12  
24 
12 
12 

Annuïtair 
Lineair 
Annuïtair 
Annuïtair 

III. Installaties  
Grote componenten 
Overig 

12  
24 
18 

Annuïtair 
Lineair 
Annuïtair 

IV. Data, telecom  
Data, telecom 
Beveiliging 

6  
6 
6 

Annuïtair 

V. Vaste inrichting  12 12 Annuïtair 
VI. Inrichting algemene 
ruimtes en 
vergaderruimtes 

 12 12 Annuïtair 

VII. Werkplekmeubilair Bureaustoel en overige 
werkplekinrichting 
Bureau, ladenblok en kast 
Meubilair en overige 
inrichting kamers van 
bestuur 

6 
 

12 
 
0 

6 
 

12 
 
6 

Annuïtair 

 
De jaarlasten voor rente en afschrijving worden in de meerjarenbegroting opgenomen. Na 
het einde van de afschrijvingsperiode zijn deze lasten nodig voor nieuwe aanschaf. Voor die 
investeringsgroepen, die in de componenten II t/m VII vallen, zijn wij van oordeel, dat deze 
jaarlasten als bedrijfsvoeringbudgetten moet worden beschouwd. Dat houdt in, dat voor de 
herinvestering geen nieuwe beleidsmatige afweging door uw Staten wordt gevraagd. Via de 
paragraaf bedrijfsvoering in de begroting kan het investeringsbedrag worden geautoriseerd. 
Voor de herinvestering van de jaarlasten van het casco, investeringsgroep I, achten wij een 
nieuwe beleidsmatige afweging door uw Staten noodzakelijk.  
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Hoofdstuk 5 Wat mag het kosten? 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële gevolgen. In het Statenvoorstel voor Bouwurk 
zijn de geraamde investeringslasten voor de verschillende investeringsgroepen opgenomen.  
 
Ten opzichte van de voorgaande nota afschrijvingsbeleid Bouwurk 2005 zijn de termijnen 
van de volgende investeringsgroepen aangepast: 
 
Investeringsgroep Wijze 2005 2008 

I. Casco 
- fundatie en begane vloer 
- Skelet inclusief betonvloeren 
- Dichte gevel 
- Gevelopeningen 
- Overig bouwkundig 

lineair 36  
48 
48 
48 
24 
24 

II. Niet Casco gebonden 
- flexibele binnenwanden 
- vloerafwerkingen 
- plafonds 

annuïtair 
lineair 
annuïtair 
annuïtair 

12  
24 
12 
12 

III. Installaties 
- grote componenten 
- overig 

annuïtair 
lineair 
annuiïiar 

12  
24 
18 

VII. Werkplekmeubilair 
- bureaustoel en overige werkplekinrichting 
- bureau, ladenblok en kast 
- meubilair en overige inrichting kamers bestuur 

annuïtair  
6 
12 
0 

 
6 
12 
6 

 
Daarnaast is de restwaarde bepaald op 50% van de WOZ-waarde in plaats van 20% van het 
Casco (investeringsgroep I). 
 
De totale kosten bedragen nu € 79,8 miljoen (prijspeil 2009). De bijbehorende kapitaallasten 
vanaf 2012 bedragen hiermee afgerond € 6,7 miljoen.  
 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op indexering van de te investeren bedragen naar prijspeil 
2010 en er is eveneens rekening gehouden met bouwrente.  
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Bijlage 1 Begrippen en huidige werkwijze 
 
Investeren en afschrijven; begrippen en huidige werkwijze. 
 
Deze bijlage gaat over begrippen die worden gehanteerd en over de huidige werkwijze.  
 
- Investeren - 
 
Investeringsproject 
 
Er is sprake van een investeringsproject, indien de lasten en baten die met het realiseren 
van het project samenhangen op de balans worden geactiveerd.  
 
Investeringslasten en -baten 
 
Onder de investeringslasten verstaan wij alle lasten, die aan het investeringsproject worden 
toegerekend. Hetzelfde geldt voor de investeringsbaten. Indien op de bruto 
investeringslasten de investeringsbaten (bijv. bijdragen van andere partijen zoals gemeenten 
of rijk) in mindering worden gebracht spreken we van netto investeringslasten.  
 
De huidige werkwijze is dat de netto investeringslasten op de balans worden geactiveerd. 
Compensabele BTW behoort niet tot de baten en lasten, tenzij deze door een 
subsidieverstrekker tot de subsidiabele kosten wordt gerekend. 
 
Lasten en baten versus inkomsten en uitgaven 
 
Om het onderscheid tussen de verschillende termen duidelijk te maken, zijn ze in een 
tabelletje gezet: 
 
 lasten baten 
financiële transactie uitgaven inkomsten 
administratieve transactie kosten opbrengsten 
 
Bijvoorbeeld: 
aanleg van een weg: 
het betalen van de rekeningen zijn uitgaven (financiële transacties) 
het verdelen van de totale aanlegprijs over een aantal jaren zijn kosten (administratieve 
transactie) 
 
een gemeente draagt bij: 
het sturen van de rekening: de opbrengst wordt wel geboekt, maar er is nog niet betaald: een 
administratieve transactie 
het ontvangen van het geld op de bank: een financiële transactie, een inkomst 
 
Bouwrente 
 
Een investeringsproject kent meestal een bouwtijd. Gedurende die tijd worden uitgaven 
gedaan en komen er inkomsten binnen. Over het saldo van de lasten verminderd met de 
baten in een jaar vermeerderd met het saldo over voorgaande jaren wordt bouwrente 
berekend. Bij de raming van het voorbereidingskrediet en het uitvoeringskrediet wordt een 
raming gegeven van de lasten en baten per jaar. Op grond hiervan wordt de raming van de 
bouwrente opgesteld. Deze wordt toegevoegd aan het krediet en dus ook aan de 
kredietaanvraag. Bij het opstellen van de richtlijnen voor de begroting wordt ook het 
percentage bouwrente vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. 
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- Afschrijven - 
 
Afschrijven 
 
Nadat het investeringsproject is gereedgekomen worden de netto investeringslasten van het 
project als gereed werk op de balans geactiveerd. Dit bedrag wordt de aanschaffingswaarde 
genoemd. Afschrijven is het verdelen van de netto investeringslasten over meerdere jaren. 
Door het afschrijven vermindert de waarde van het actief. Deze verminderde waarde 
noemen we boekwaarde. Het jaar na de afrekening is het eerste jaar van afschrijven.  
 
Restwaarde 
 
Restwaarde is de (verkoop)waarde die de objecten na het einde van de economische 
levensduur nog hebben. 
 
Normaliter wordt de restwaarde verrekend met de netto investeringslasten om op die manier 
het afschrijvingsbedrag te berekenen. 
 
Rentetoerekening tijdens de afschrijvingsperiode 
 
Over de boekwaarde van het actief wordt rente toegerekend. De hoogte van het bedrag per 
jaar hangt af van de gehanteerde afschrijvingsmethode en het rentepercentage. De 
rentekosten zijn het gevolg van het vermogensbeslag dat door het doen van de investering 
bestaat. 
 
Kapitaallasten 
 
De som van de afschrijving in een jaar en de rentetoerekening in dat jaar zijn de 
kapitaallasten.  
 
Afschrijvingsperiode 
 
Bij de lengte van de afschrijvingsperiode is zowel de functionele als de technische 
levensduur van belang. Onder de functionele levensduur wordt de duur verstaan waarin het 
project aan zijn functie kan voldoen. De technische levensduur hangt af van de fysieke 
slijtage van het project. De technische levensduur is in het algemeen langer dan de 
functionele levensduur. Daarom is de functionele levensduur leidend. Indien een 
(deel)project door veroudering op technisch of functioneel gebied vervangen dient te worden, 
terwijl deze nog niet helemaal afgeschreven was, dient vervroegd te worden afgeschreven.  
 
Afschrijvingsmethode  
 
De twee belangrijkste afschrijvingsmethodieken zijn het lineair afschrijven en het annuïtair 
afschrijven. 
- Lineair afschrijven 

Hierbij wordt jaarlijks hetzelfde bedrag afgeschreven. Meestal is dit het 
investeringsbedrag gedeeld door het aantal gewenste afschrijvingstermijnen. De 
jaarlijkse kapitaallasten dalen doordat aan de afschrijving rente wordt toegevoegd die 
gebaseerd is op de boekwaarde aan het eind van enig jaar. 

 
- Annuïtair afschrijven 

Hierbij is de jaarlijkse kapitaallast gelijk. De afschrijving is het restant van de kapitaallast 
minus de rentekosten (op basis van boekwaarde). De rentecomponent is in het begin van 
het afschrijven het hoogst en aan het eind van de afschrijvingstermijn is de 
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afschrijvingscomponent het hoogst 
 
 
Beide methoden hebben voor- en nadelen.  
 
Als belangrijkste nadeel van annuïtair afschrijven wordt wel gezien dat de 
afschrijvingscomponent aan het eind van de afschrijvingstermijn groot is. Als er vervroegd 
vervangen dient te worden, dient eerst een versnelde (inhaal)afschrijving plaats te vinden op 
het te vervangen actief. Annuïtair afschrijven vindt daarom vooral plaats als het gaat om 
relatief korte afschrijvingstermijnen, meestal tot 15 jaar economische levensduur. 
 
Het voordeel van annuïtair afschrijven is dat de jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving 
gelijk is. Bij gelijke afschrijvingstermijnen zijn de lasten in het eerste jaar lager dan bij de 
lineaire methode. Dat maakt het gemakkelijker om voor een project structurele lasten in de 
begroting opgenomen. Daarnaast valt aan het einde van de afschrijvingstermijn het volle 
jaarlijkse bedrag voor rente en afschrijving vrij. Dat betekent, dat er dan over deze omvang 
kan worden beschikt voor een nieuwe investering.  
 
De voor- en nadelen van de lineaire methode van afschrijven zijn tegengesteld aan die van 
de annuïtaire methode.  
 
Naast genoemde afschrijvingsmethoden is nog een tweetal andere methoden die niet direct 
voor de hand liggen: 
 

- Afschrijven ineens – investering ten laste van de exploitatiebegroting 
De lasten van de investering komen direct ten laste van de exploitatiebegroting. De vraag is 
of de exploitatiebegroting deze ruimte in een bepaald jaar wel heeft, dan wel dat er geleend 
dient te worden. Of er dient van te voren rekening gehouden te worden met deze investering, 
opdat een reserve gevormd wordt. Dit laatste heeft geen voorkeur omdat er dan bij voorbaat 
en soms voor jaren geld uit de exploitatiebegroting onttrokken wordt. Het voordeel van het 
ineens afschrijven is dat er geen rentelasten zijn. 
 

- Geen afschrijvingen – gehele investering wordt blijvend op de balans opgenomen  
Bij deze vorm worden de netto-investeringslasten ‘eeuwigdurend’ op de balans opgenomen 
en er vindt geen afschrijving plaats. Dit is eigenlijk alleen mogelijk als de investering niet in 
waarde daalt. Een voorbeeld is de aankoop van gronden. Over het algemeen dalen gronden 
niet in waarde. 
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Bijlage 2 Verfijning investeringselementen  
 
In deze bijlage presenteren we een verfijning van de investeringselementen, die in bijlage 4 
zijn opgenomen. Deze verfijning vindt plaats door een relatie te leggen met  NEN-norm ? 
nog invullen, die bij de utiliteitsbouw wordt gehanteerd. De relatei is bedoeld om meer 
inzicht te verstekken in de onderdelen waaruit de te vormen investeringsgroepen bestaan.  
 
Verder leggen wij in het tweede overzicht de relatie met de voorgestelde 
afschrijvingsmethode. 
 
Overzicht 1 Relatie te vormen investeringsgroepen met NEN norm  
 

Naam 
elementengroepen 
NEN norm  

Nummer 
NEN 
norm 

Naam elementen NEN 
norm 

Onderwerp 

Funderingen 11 Bodemvoorzieningen  
 13 Vloeren op grondslag  
 16 Funderingsconstructies  
 17 Paalfunderingen  
Ruwbouw 21 Buitenwanden  
 22 Binnenwanden (alleen casco 

gebonden) 
 

 23  Vloeren  
 24 Trappen en hellingen  
 27 Daken  
 28 Hoofddraagconstructies  
Afbouw 31 Buitenwandopeningen  
 32 Binnenwandopeningen  
 33 Vloeropeningen  
 34 Balustrades en leuningen  
 37 Dakopeningen  
 38 Inbouwpakketten  
Afwerkingen 41 Buitenwandafwerkingen  
 42 Binnenwandafwerkingen   
 44 Trap – en hellingafwerkingen  
 47  Dakafwerkingen  
 48 Afwerkingpakketten  
 11 en 17  Fundering 
 16, 26, 38, 

48 
 Skelet 

 27, 37,47  Daken 
 21, 31, 41  Gevels 
 22, 32, 42  Binnenwanden: alleen 

brandwerende 
 13, 23, 33  Vloeren 
 24, 34, 44  Trappen 
Investeringsgroep I voorstel: Casco  
 90 Terrein  Terrein 
NB Terrein maakt onderdeel uit van de restwaarde  van het casco 
Ruwbouw en 
afwerkingen 

22 en 42 Binnenwanden onderdeel 
niet casco gebonden 

Flexibele binnenwanden 

Afwerkingen 43 Vloerafwerkingen Vloerafwerking 
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Naam 
elementengroepen 
NEN norm  

Nummer 
NEN 
norm 

Naam elementen NEN 
norm 

Onderwerp 

 45  Plafondafwerkingen Plafonds 
Investeringsgroep II voorstel: Niet casco gebonden 

delen gebouw 
 

    
Installaties W 51 Warmteopwekking  
 52 Afvoeren  
 53 Water  
 54 Gassen  
 55 Koude-opwekking em 

distributie 
 

 56 Warmtedistributie  
 57 Luchtbehandeling  
 58 Regeling klimaat en sanitair  
 74 Vaste sanitaire 

voorzieningen 
 

 51 t/m 58 
en 74 

 Werktuigbouwkundig 

Installaties E 61 Centrale elektrotechnische 
voorzieningen 

 

 62 Krachtstroom  
 63 Verlichting  
 66 Transport Transportinstallaties 
 67 Gebouwbeheersvoorziening

en 
 

Investeringsgroep III voorstel: Installaties  
    
Installaties E 64 Communicatie  
 65 Beveiliging  
   Data, telefoon 
 61 t/m 65 

en 67 
 Elektrotechnisch 

Investeringsgroep IV voorstel: Data, telecom  
    

Vaste voorzieningen 71 Vaste verkeersvoorzieningen  
 72 Vaste gebruiksvoorzieningen  
 73 Vaste keukenvoorzieningen  
 75 Vaste 

onderhoudsvoorzieningen 
 

 76 Vaste opslagvoorzieningen  
 71 t/m 73 

en 75 
 Vaste inrichting 

Investeringsgroep V voorstel: Vaste inrichting  
    
Losse inventaris 81 Losse verkeersinventaris  
 83 Losse keukeninventaris  
 84 Losse sanitaire inventaris  
 85 Losse schoonmaakinventaris  
 86 Losse opslag inventaris  
 81 t/m 85   Losse inrichting en 

additionele voorzieningen 
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Naam 
elementengroepen 
NEN norm  

Nummer 
NEN 
norm 

Naam elementen NEN 
norm 

Onderwerp 

Investeringsgroep VI voorstel: Inrichting algemene 
ruimtes en 
vergaderruimtes 

 

    
Investeringsgroep VII voorstel: Werkplekmeubilair  
  bureaustoel en lamp  
  bureau, ladenblok en kast  
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Bijlage 3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 
 
In het BBV dat sinds het voorjaar van 2003 geldt, is in de artikelen 59 tot en met 65 een 
aantal regels ten aanzien van het activeren en afschrijven opgenomen. 
 
Allereerst worden de artikelen, zoals ze zijn opgenomen in de BBV weergegeven. Daarna 
volgt een korte toelichting. 
 
Artikel 59 
1. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. 
2. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze 

kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
3. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historisch waarde 

niet geactiveerd 
4. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 

geactiveerd. 
 
Artikel 60 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen 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. 
 
Artikel 61 
Bijdragen in activa in eigendom van derden kunnen 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 i 

overeengekomen en; 
d. de bijdragen kan worden terguggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de 

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

 
Artikel 62 
1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. 
2. In afwijking van het eerste lid mogen bijdragen van derden die in directe relatie staan met 

een actief op de waardering daarvan in mindering worden gebracht. 
3. In afwijking van het eerste lid mogen reserves in mindering worden gebracht op 

investeringen, als bedoeld in artikel 59, het vierde lid. 
 
Artikel 63 
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 indirect 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. 
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5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe 
bestemming in de toelichting op 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. Evenuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van 
leningen en vorderingen verrekend. 

 
Artikel 64 
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 eerste en het derde lid kan er op de activa, bedoeld in artikel 59, 
vierde lid, extra worden afgeschreven. 

5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 
bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 

6. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, 
bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar. 

 
Artikel 65 
1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste ativa worden onafhankelijk 

van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 
2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de 

marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
3. Een actief dat butien gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van 

buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. 
 

Investeren 
 
Investeringen worden in het BBV in twee categorieën gedeeld (art. 35, 59): 
1. Investeringen met een economisch nut 
2. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
 
ad 1. 
Er is sprake van een economisch nut als deze investering kan bijdragen in het genereren 
van middelen en/of verhandelbaar is (met uitzondering van kunstvoorwerpen van 
cultuurhistorische waarde). Alle activa met een economisch nut worden geactiveerd. 
In deze nota komen de investeringen in het kader van het vernieuwen van het provinciehuis 
aan de orde. De overige investeringen (gereedschappen, dienstauto’s etc.) komen in een 
volgende nota aan de orde. Er mag op deze activa geen reserves in mindering worden 
gebracht. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief, mogen in 
mindering worden gebracht op de waardering van dat actief. 
 
ad 2. 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 
geactiveerd. Op deze investeringen mogen reserves in mindering worden gebracht en er 
mag resultaatafhankelijk en extra afgeschreven worden (art.62).  
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Kosten voor onderzoek en ontwikkeling mogen geactiveerd worden mits (art. 60): 
- 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. 
 
Artikel 63 gaat dieper in op het bedrag dat kan worden geactiveerd, de belangrijkste punten 
van dit artikel zijn: 
- basis is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
- verkrijgingsprijs omvat inkoopprijs en bijkomende kosten 
- vervaardigingsprijs omvat aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en overige 

kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de 
vervaardigingsprijs kan ook een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het 
tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, worden 
opgenomen. Aan de vervaardigingsprijs kan ook de bouwrente worden toegerekend. 

 
Afschrijven 
 
Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Daarnaast wordt 
jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige 
gebruiksduur (dit gaat over het aantal termijnen waarover afgeschreven wordt). (art. 64). 
 
Afschrijvingsgrondslagen mogen niet afwijken van die van het jaar ervoor, zonder de reden 
daarvan toe te lichten bij de balans en zonder de financiële consequenties aan te geven. 
 
Er mag niet extra worden afgeschreven op activa met een economisch nut. Duurzame 
waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in 
aanmerking genomen (art. 65). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


