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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
In 2014 is door de commissie Depla een rapport uitgebracht over de vernieuwingen van 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit heeft ui t-
eindelijk geresulteerd in een wijzigingsbesluit BBV. De nota Waarderen, Activeren en 
Afschrijven dient hierop te worden aangepast. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen 
met betrekking tot “waarderen, activeren en afschrijven” .  
 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
Volgens het ‘oude’ BBV moeten investeringen met economisch nut geactiveerd en afge-
schreven worden op basis van de verwachte levensduur van het actief (bijvoorbeeld een 
gebouw). Er werd echter de vrijheid gelaten om investeringen in de openbare ruimte met  
maatschappelijk nut (wegen, parken etc.) wel of niet te activeren en daarbij versneld af te 
schrijven. Dit leidt tot verschillen tussen provincies, waardoor vergelijking van kosten be-
moeilijkt wordt. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het 
nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk ge-
trokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een 
economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afge-
schreven. Daarmee wordt tevens bevorderd dat de kosten van investeringen ten laste komen 
van burgers en bedrijven, op het moment dat zij er nut van hebben.  
 
De verplichting om te activeren volgens de nieuwe methode is van toepassing op investerin-
gen die na 2016 worden gedaan. In het geval van meerjarige investeringen die voor of in 
2016 zijn gestart (dan wel waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld) en die niet zijn geac-
tiveerd geldt een overgangsregeling. Dit geldt bij onze provincie voor een aantal (grote) in-
vesteringen. In paragraaf 4.4 wordt aangegeven hoe de administratieve verwerking hiervan 
plaatsvindt.  
 
Activering investeringen: netto methode in geval van bijdragen van derden 
Investeringen met economisch nut of in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
waarbij sprake is van bijdragen van derden, kunnen in de huidige systematiek bruto dan wel 
netto (in aftrek) worden verantwoord. Ook hier kan harmonisatie bijdragen aan een betere 
vergelijkbaarheid en transparantie. Vanwege de administratieve eenvoud (de bijdrage be-
hoeft niet meer over het verloop van jaren te worden verantwoord) wordt de netto-methode 
verplicht gesteld voor alle investeringen.  
 
Voor de provincie Fryslân geldt dat in de huidige praktijk de netto methode al wordt gehan-
teerd.   
 
De nota is, overeenkomstig de opzet van voorgaande jaren, opgebouwd vanuit de drie 
w-vragen.  
 
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat het doel van de nota is en welke onderwerpen  
hierbij een rol spelen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Wat hebben wij nodig om het doel 
te bereiken’. De toelichtingen bij de verschillende soorten activa zijn aangepast conform 
de nieuwe regelgeving van het BBV. 
 
In hoofdstuk 4 wordt het beleid nader toegelicht met daarbij een antwoord op de vraag 
‘Wat betekenen de wijzigingen van het BBV en wat gaat het kosten’. 
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Hoofdstuk 2 Wat willen wij bereiken? 
 
Het doel van deze nota is het vastleggen van heldere regels over waarderen, activeren 
en afschrijven.  
 
Onderstaande aspecten zijn hierbij van belang. 
 
Het eerste aspect betreft de Financiële verordening 2010, waarin is opgenomen dat Ge-
deputeerde Staten tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota afschri j-
vingsbeleid herijkt.  
 
Het tweede aspect gaat over het vaststellen van de functionele levensduur van de ver-
schillende objecten. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Hiernaast speelt het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 
(BBV) een belangrijke rol in deze nota. De belangrijkste (geactualiseerde) artikelen zijn 
opgenomen in bijlage 2. 
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Hoofdstuk 3 Wat hebben wij ervoor nodig? 
 
Overeenkomstig de opzet van de balans behandelen wij de volgende vaste activa: 

 Immateriële vaste activa (§ 3.1) 

 Materiële vaste activa (§ 3.2) 
- Investeringen met een economisch nut (§ 3.2.1) 
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (§ 3.2.2) 

 Financiële vaste activa (§ 3.3) 
 
Deze indeling is conform het BBV. 
 
In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op welke beleidsregels wij hanteren. 
 
3.1 Immateriële vaste activa 
 
Onder immateriële vaste activa worden verstaan de kosten verbonden aan het sluiten 
van geldleningen, het saldo van agio/disagio en de kosten van onderzoek en ontwikke-
ling. Nieuw is dat de bijdragen aan activa in eigendom van derden op basis van de 
nieuwe voorschriften ook dienen te worden opgenomen onder de immateriële vaste act i-
va (BBV, artikel 34). Deze werden binnen het ‘oude’ BBV vermeld bij de financiële vaste 
activa. Aan het activeren van kosten van onderzoek en ontwikkeling en aan het active-
ren van activa in eigendom van derden zijn voorwaarden verbonden. Zie hiertoe respec-
tievelijk de artikelen 60 en 61 van het BBV.  
 
3.2 Materiële vaste activa 
 
De meeste investeringen van een provincie betreffen materiële vaste activa, zoals kapi-
taaluitgaven in verband met de bouw, aankoop, verbouw en/of verbetering van gebou-
wen, investeringen in infrastructuur en inventaris. Het betreft hier kapitaaluitgaven waar 
tegenover een actief staat met een nut dat zich uitstrijkt over meerdere jaren.  
 

3.2.1 Investeringen met een economisch nut 
 
Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen investeringen die verhandel-
baar zijn en/of nut afwerpen om middelen te genereren. Voorbeelden van investeringen 
met een economisch nut zijn gebouwen, bedrijfsmiddelen zoals vervoersmiddelen, in-
ventaris en machines etc. 
 
3.2.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  
 
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut betreffen activa die geen econo-
misch, maar uitsluitend een duidelijk maatschappelijk nut hebben. Deze activa genere-
ren geen middelen en er is geen markt voor. Voorbeelden van investeringen in de open-
bare ruimte met maatschappelijk nut zijn de infrastructurele investeringen die in de pro-
vincie worden gedaan. 
 
In het ‘oude’ BBV was geregeld dat afschrijven op investeringen met een maatschappe-
lijk nut toegestaan was, maar in de toelichting hierop werd aangegeven om hier terug-
houdend mee om te gaan. In artikel 62 van het BBV is nu opgenomen dat alle vaste ac-
tiva dienen te worden geactiveerd, dus ook de investeringen in de openbare ruimte met 
een maatschappelijk nut. Dit is een wezenlijke wijziging in de voorschriften die doorwerkt 
in de administratieve verwerking van een aantal provinciale investeringen.  
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3.3 Financiële vaste activa 
 
In de balans van de provincie Fryslân (jaarrekening 2015) zijn onderstaande financiële 
activa opgenomen:  

 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

 Overige langlopende leningen u/g 

 Overige uitzettingen met een looptijd => 1 jaar 

 Bijdragen in activa in eigendom van derden 
 

Nieuw is dat de bijdragen aan activa in eigendom van derden op basis van de nieuwe 
voorschriften in het vervolg zullen worden opgenomen onder de immateriële vaste acti-
va. Zie hiertoe artikel 36 van het BBV. 
 
3.4 Welke beleidsregels hanteren wij 
 
In artikel 63 van het BBV wordt ingegaan op de waardering van de activa. Ons beleid is 
erop gericht om de waardering van de activa op de balans in overeenstemming met het 
BBV op te nemen. 
 
3.4.1 Rentetoerekening en afschrijvingsmethode 
 
Op 22 juni 2016 heeft Provinciale Staten de notitie “Begrotingsregels - Als geld telt” 
vastgesteld. Uitgangspunten van deze notitie zijn transparante Planning en control do-
cumenten en heldere financiële spelregels. Een van de hoofdlijnen van de “Begrotings-
regels” betreft de wijze van toerekening van rentekosten. 

Onze provincie werkt met het systeem van totaalfinanciering. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daar-
voor werkelijk aangetrokken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen 
middelen en/of aangetrokken geldleningen in de totale behoefte aan financiering. Deze 
inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of –baten met zich mee. 

Het doen van investeringen en daarmee het gebruik van geldmiddelen heeft effect op de 
te verwachten rendementen van het belegd vermogen. De omvang van het belegd ver-
mogen en de opbrengsten nemen hierdoor af. Dat betekent dat bij investeringsvoorstel-
len rekening moet worden gehouden met rendementsderving en dat hiervoor dekkings-
middelen moeten worden opgenomen in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen.  
 
Echte rentetoerekening aan investeringen vindt niet plaats. Deze werkwijze sluit aan bij 
de voorschriften van het nieuwe BBV.  
 
Binnen de provincie Fryslân hanteren wij de lineaire afschrijvingsmethode. Deze metho-
de leidt tot een evenredige spreiding in de tijd van de afschrijvingslasten.  Het BBV 
schrijft geen methode dwingend voor, wel wordt aangegeven dat een eenmaal gekozen me-
thode niet zomaar gewijzigd kan worden gedurende de gebruiksperiode van een kapitaal-
goed (BBV artikel 64 lid 2). Tevens moeten gelijksoortige activa op dezelfde wijze worden 
gewaardeerd en afgeschreven. Om af te wijken van een eenmaal gekozen afschrijvingsme-
thode zijn gegronde redenen nodig en deze dienen samen met de financiële gevolgen in de 
balanstoelichting te worden opgenomen. Wij zien geen aanleiding om tot wijziging van de 
lineaire afschrijvingsmethode over te gaan.   
 
 
3.4.3 Afschrijvingstermijn 
 
De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in bijlage 1.  
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3.4.4 Waardering van de activa  
 
In artikel 63 van het BBV is geregeld dat de waardering van activa plaatsvindt op basis 
van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De waarde van het actief wordt onder de 
vaste activa op de balans opgenomen. Bijdragen van derden voor investeringen worden  
op de waarde van het actief in mindering gebracht. In het geval dat de bijdrage van der-
den hoger is dan de uitgaven voor de investering dan wordt de bijdrage van derden als 
voorziening via een overlopende passiva op de balans verwerkt.  
 
Het BBV kent alleen de begrippen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 
1). Bij de vervanging van auto’s bestaat de verkrijgingsprijs uit de bruto aanschafprijs. 
Deze prijs komt overeen met de inkoopprijs en de bijkomende kosten (art ikel 63 lid 2).  
Het BBV kent het begrip restwaarde niet, maar dit mag wel worden toegepast. De pro-
vincie Fryslân hanteert het begrip restwaarde binnen het algemeen kader van reëel en 
stelselmatig afschrijven. Indien er sprake is van inruil, wordt de inruilwaarde verrekend 
met de restant boekwaarde van het actief op het moment van inruil. Indien er een posi-
tief saldo resteert, wordt dit als boekwinst ineens ten gunste van het begrotingssaldo 
gebracht. Een boekverlies ineens als last.  
 
De hoogte van de afschrijving van gebouwen wordt berekend door de aanschafwaarde 
te verminderen met (een evenredig deel van) de waarde van de grond die bij het pand 
hoort. Voor gebouwen die vanaf 1 januari 2017 (datum inwerkingtreding van deze nota) 
in eigendom van de provincie komen wordt afgeschreven tot 50% van de eerst bekende 
WOZ-waarde. Dit is in lijn met de werkwijze zoals die bij Bouwurk (nieuw provinciehuis) 
is gehanteerd.     
 
De verwerking van de investeringen op de balans wordt door ons in overleg met de ex-
terne accountant vastgelegd. 
 
De commissie BBV heeft in het verleden de aanbeveling gedaan om vast te leggen wanneer 
met afschrijven wordt begonnen. Wij hanteren het principe dat wordt afgeschreven in het  
eerstvolgende jaar na het jaar van oplevering.  
 
Bij investeringen (bijvoorbeeld in infrastructurele werken) is sprake van een proces verbaal 
van oplevering (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer). Bij de aanschaf van bedrijfsmid-
delen is hier geen sprake van en is de factuur (en de betaling hiervan) het document dat het 
bedrijfsmiddel is geleverd.  
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Hoofdstuk 4. Beleid en wat gaat het kosten 

 
Onderstaand wordt per type activa het beleid weergegeven. 
 
4.1 Immateriële vaste activa 
 
Per 31 december 2015 had de provincie geen immateriële vaste activa.  
 
Het bestaande beleid is om immateriële vaste activa (voor zover het betreft kosten ver-
bonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio/kosten van 
onderzoek en ontwikkeling) niet te activeren. Indien zich de noodzaak voordoet om dit 
toch te doen dan dient over een dergelijk voornemen door Provinciale Staten een besluit 
te worden genomen, waarin ingegaan wordt op de wijze van waardering, activering en 
afschrijving.  
 
De bijdragen in activa van derden worden met de inwerkingtreding van de nieuwe BBV-
voorschriften onder de immateriële activa verantwoord. Deze kunnen conform het ge-
stelde in het BBV worden geactiveerd. Het bestaand beleid is dat terughoudend wordt 
omgegaan met het activeren van bijdragen in eigendom van derden. Dit geschiedt alleen 
als de provinciale bijdrage  groter is dan € 250.000,--. Het verzoek tot activeren wordt bij 
besluit van Provinciale Staten bekrachtigd.  
 
4.2 Materiële vaste activa  
 
Hierna worden de materiële vaste activa in 2 paragrafen uitgewerkt.  
 
4.2.1 Investeringen met een economisch nut 
 
De afschrijvingstermijn voor activa met een economisch nut dient zo goed mogelijk aan 
te sluiten op de feitelijke waardedaling. Bij deze waardedaling wordt rekening gehouden 
met de technische- en/of economische levensduur en wel de kortste van beide. Mocht 
de technische dan wel economische levensduur niet te bepalen zijn, dan dient te worden 
afgeschreven over de periode waarover de betreffende investering gebruikt wordt. 
 
Investeringen < € 5.000,-- 
Het geldende beleid is dat bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van minder dan  
€ 5.000,-- niet worden geactiveerd. Indien investeringen < € 5.000,-- een samenhangend 
geheel vormen, dienen deze wel geactiveerd te worden als het geheel de € 5.000,-- 
overstijgt.  
 
Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde 
Volgens het BBV mogen kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde niet wor-
den geactiveerd.  
 
Software 
Software wordt geactiveerd onder de noemer materiële vaste activa.  
De afschrijving vindt plaats volgens de afschrijvingstabel, zoals opgenomen in bijlage 1.  
 
4.2.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
 
De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in bijlage 1.  
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Gecombineerde projecten 
 
Het komt regelmatig voor dat een infrastructureel project bestaat uit een weg en een 
kunstwerk (brug/aquaduct e.d.). Indien het project financieel goed te splitsen is,  worden 
de opgenomen afschrijvingstermijnen per onderdeel gehanteerd. Bijvoorbeeld het weg-
gedeelte 30 jaar afschrijven en het kunstwerk, in 50 jaar. 
 
Indien het gecombineerde infrastructurele project niet te splitsen valt, wordt met in acht-
neming van het voorzichtigheidsbeginsel het project in zijn geheel afgeschreven op de 
laagste termijn, in bovengenoemd voorbeeld betekent dit dus 30 jaar (weggedeelte).   
 
4.3 Financiële vaste activa 
 
4.3.1 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 
 
We hebben momenteel aandelen in een aantal ondernemingen, waaronder Alliander, NV 
Vitens, FSFE BV en Thialf BV. In totaal gaat het om een boekwaarde van € 68 miljoen. 
De boekwaarde op de balans is de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde van de 
aandelen. 
 
Het beleid omtrent kapitaalverstrekking aan deelnemingen is opgenomen in de nota f i-
nancieringsinstrumenten, welke op 24 maart 2013 door PS is vastgesteld.   
 
4.3.2 Overige langlopende leningen Uitgegeven geld (u/g) 
  
Er is een terughoudend beleid met betrekking tot het verstrekken van geldleningen.  
De geldleningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2014 is gestart met 
het uitgeven van revolverende middelen. Ter dekking van de risico’s hiervan houden wij 
binnen de NUON-reserve een risico buffer aan. De risicobuffer wordt aangevuld met een 
hogere rentevergoeding dan de rendementsderving die wij daadwerkelijk ontvangen van 
derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan worden deze 
middelen ten laste van de risicobuffer gebracht. 
  
4.4 Wat betekenen de wijzigingen van het BBV & wat gaat het kosten?  
 
Op dit moment hebben wij een aantal investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut waarvan de uitgaven niet worden geactiveerd, maar ten laste van 
reserves of tijdelijke budgetten worden gebracht. Als gevolg van de nieuwe voorschriften 
wordt overgegaan tot activering van deze lasten. Deze wijziging brengt geen kosten met 
zich mee. Het betreffen balansmutaties welke niet van invloed zijn op het begrotingssa l-
do. Onderstaand wordt aangegeven hoe de administratieve verwerking plaatsvindt. 
 
1. Lopende investeringen die voortkomen uit de balansverkorting 
Bij de balansverkorting worden de lasten van grotendeels eenmalige investeringsuitga-
ven voor wegen (De Centrale As, de N381, de Noordwesttangent, de rondweg om Fra-
neker etc.) in één keer afgeschreven van het eigen vermogen in casu de NUON-reserve. 
Voorgesteld wordt de bestaande boekwaarden per 31 december 2016 ineens ten laste 
van de NUON-reserve te brengen. De nog te verrichten investeringen vanaf 1 januari 
2017 moeten worden geactiveerd volgens de nieuwe richtlijnen.  
 
Het restant bedrag van de balansverkorting wordt vanuit de Nuon reserve overgeheveld 
naar de nieuw in te stellen dekkingsreserve kapitaallasten. Deze reserve wordt aange-
wend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.  
Er wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 30 jaar. Zie hetgeen hierboven staat 
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vermeld bij gecombineerde projecten.  
 
2. € 30 miljoen programma voor wegverbreding en het veiliger maken van wegen  
    (resultaat 29 uit het Coalitieakkoord)/€ 4 miljoen investeren in fietspaden (resultaat 11  
    van het Coalitieakkoord, overige € 4 miljoen via subsidieverlening)  
 
3. N381 verdubbelen tot Oosterwolde-zuid ad € 25 miljoen (Coalitieakkoord). 
 
De hierboven genoemde bedragen bij 2 & 3 zijn als tijdelijk budget beschikbaar gesteld. 
De volledige investeringen zullen worden geactiveerd volgens de nieuwe richtlijnen. Er  
wordt dus geen splitsing aangebracht  tussen (eventuele) uitgaven in het jaar 2016 en 
de toekomstige investeringen. Hiertoe worden de tijdelijke budgetten toegevoegd aan de 
dekkingsreserve kapitaallasten, van waaruit de toekomstige kapitaallasten van deze pro-
jecten gedekt kunnen worden.   
 
Met de inwerkingtreding van deze nota zijn er 2 opties voor de verwerking/dekking van 
de lasten verband houdende met kapitaaluitgaven. 

1. Er zijn of worden eenmalige middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen wor-
den in de dekkingsreserve kapitaallasten gestort en worden aangewend voor de  
dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. 

2. Is optie 1 niet van toepassing dan dient er voor de kapitaallasten structurele dek-
king te zijn. 
  

Deze nota treedt inwerking per 1 januari 2017 en hiermee komt de nota ‘waarderen, ac-
tiveren en afschrijven 2012’ te vervallen.  
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Bijlage 1: Afschrijvingstabel. 
 
Hierin vindt u een opsomming van diverse soorten vaste activa met hun afschrijvings-
termijnen, gesplitst in activa met een economisch nut en activa in de openbare ruimte 
met een maatschappelijk nut. De tabel is richtinggevend en niet limitatief.  
 
 
Afschrijvingstabel behorende bij de nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2016, conform artikel 
11 van de Financiële verordening provincie Fryslan 2010.  In deze tabel zijn de afschrijvingstermij-
nen opgenomen naar soort van investering. 

  

      

 Soort investering      
Jaren 

1. Immateriële activa     

 Maximale termijn volgens BBV: 5 jaar     

      

1.1 Ontwikkelings- en onderzoekskosten    5 

1.2 Kosten sluiten geldleningen/disagio    5 

      

 Materiële activa     

 Maximale termijn: niet wettelijk vastgesteld     

      
2. Investeringen in materiële vaste activa met een econo-

misch nut 
    

      

2.1  Huisvesting en inrichting (o.a. Bouwurk)     

      

2.1.1 Casco  Fundatie en begane vloer  48 

   Skelet (incl. betonvloeren)  48 

   Dichte gevel  48 

   Gevelopeningen  24 

   Overig bouwkundig  24 

2.1.2 Niet casco gebonden  Flexibele binnenwanden  24 

   Vloerafwerking  12 

   Plafonds  12 

2.1.3 Installaties  Grote componenten  24 

   Overig  18 

2.1.4 Data/telecom  Data/telecom  6 

   Beveiliging  6 

2.1.5 Vaste inrichting    12 

2.1.6 Inrichting algemene ruimtes/vergaderruimtes    12 

2.1.7 Werkplekmeubilair  Bureaustoel en overige 
werkplek inrichting 

 6 

   Bureau, ladenblok en kast  12 

   Meubilair en overige in-
richting kamers bestuur 

 6 

      

2.2 Apparatuur     

      

2.2.1 Repro apparatuur    3 

2.2.2 Geluidmeetapparatuur    3 

2.2.3 Meetapparatuur Vastgoed en GEO    3 

2.2.4 Afstandmeters    3 

      
2.3 Automatisering     

      

2.3.1 Software / hardware    5 

2.3.2 Gebruiksrechten    5 

      

2.4 Voertuigen     

      

2.4.1 Veegauto's (machines)    6 

2.4.2 Vrachtauto's    6 

2.4.3 Bestelauto's    6 
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2.4.4 Overige bedrijfsauto’s    6 

2.4.5 Tractoren    6 

2.4.6 Aanhangwagens    6 

2.4.7 Overige toebehoren    6 

      
2.5 Vaartuigen     
      

2.5.1 Aanhangmotoren speedboten    3 

2.5.2 Polyester speetboten van Inspectie Scheepvaart    6 

2.5.3 Kranen op (werk)vaartuigen    10 

2.5.4 Navigatie en communicatieapparatuur vaartuigen    10 

2.5.5 Generatoren op vaartuigen    10 

2.5.6 Motoren op conventionele vaartuigen    15 

2.5.7 Spudpalen en lieren op vaartuigen    15 

2.5.8 Conventionele vaartuigen, excl. Motoren, apparatuur en kra-
nen e.d.  

   30 

      
2.6 Materiaal buitendienst     

      

2.9.1 Maaimachines    6 

2.9.2 Bebakeningwagens    10 

2.9.3 Zoutstrooier     10 

2.9.4 Vorkheftruck    10 

2.9.5 Werkplaatsmachines/apparatuur (duurzaam)    10 

2.9.6 Sneeuwploeg    15 

2.9.7 Gladheidsbestrijdingsinstallaties    15 

2.9.8 Hogedrukreinigers    6 

2.9.9 GPS-ontvangers    3 

      
3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschap-

pelijk nut 
    

      

3.1 Weginfrastructuur     

      

3.1.1 Wegmeubilair (als onderdeel van een project)    15 

3.1.2 Halteplaatsen    15 

3.1.3 Verkeersregelinstallaties    15 

3.1.4 Wegen/verharding (regulier en klein)     30 

3.1.5 (Oude) WUW-projecten    30 

3.1.6 Majeure wegenprojecten    30 

      

3.2 Natte infrastructuur     

      

3.2.1 Oeververdediging    30 

3.2.2 Bodem    30 

3.2.3 Afstandsbediening    25 

3.2.4 Vaarwegmeubilair    30 

3.2.5 Beweegbare bruggen    50 

3.2.6 Vaste bruggen    50 

3.2.7 Sluizen    50 

3.2.8 Aquaducten    50 

      

      
N.B.  Bovengenoemde opsomming is niet uitputtend.     
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BIJLAGE 2 – Relevante artikelen Besluit Begroting en Verantwoording met ingang                 

                      Van 2017. 
 
Artikelen BBV: Hoofdindeling van de balans 
 
Artikel 31 
Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar ge-
lang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie onder-
scheidenlijk gemeente al dan niet duurzaam te dienen. 
 
Artikel 32 
Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva. 
 
Artikelen BBV: Vaste activa 
 
Artikel 33 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en 
de financiële vaste activa. 
 
Artikel 34 
In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;  
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;  
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.  
 
Artikel 35 
1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 
    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. 
2.  Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.  
 
Artikel 36 
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 
a. kapitaalverstrekkingen aan: 
    1. deelnemingen; 
    2. gemeenschappelijke regelingen; 
    3. overige verbonden partijen; 
b. leningen aan: 
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering de       
    centrale overheden;  
    2. woningbouwcorporaties; 
    3. deelnemingen; 
    4. overige verbonden partijen; 
c. overige langlopende leningen; 
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.  
 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011987&artikel=1&g=2016-06-09&z=2016-06-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011987&artikel=1&g=2016-06-09&z=2016-06-09
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Artikelen BBV: Toelichting op de balans 
 
Artikel 51 
In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschri j-
vingen worden berekend.  
 
Artikel 52 
1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk 
opgenomen: 

a. gronden en terreinen 
 b. woonruimten 
 c. bedrijfsgebouwen 
 d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
 e. vervoermiddelen 
 f. machines, apparaten en installaties 
 g. overige materiële vaste activa 
 
2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het ee r-

ste lid, 
    gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, 

voor zover 
    van toepassing: 
 a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar 
 b. de investeringen of desinvesteringen 
 c. de afschrijvingen 
 d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief 
 e. afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen 
 f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar 

Artikelen BBV: Waarderen, Activeren en Afschrijven 

Artikel 59 

1. Alle investeringen worden geactiveerd. 
2. In afwijking van het eerste lid worden kunstwerken met een cultuur-historische waar-

de niet geactiveerd.  

Artikel 60 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geact i-
veerd 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 aan 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 is overeengekomen en; 
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d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of 
door de provincie onderscheidenlijk de gemeente anders recht kan doen gel-
den 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 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, bedoeld in artikel 44, eerste    
    lid, onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35,                     
    eerste lid, onder b.  
 
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 indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de ver-
vaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeld de toelich-
ting dat deze rente is geactiveerd. 

4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als ver-
krijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen reg i-
stratiewaarde. 

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 voor-
zieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 

8. Eventuele 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 grond 
    slagen 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,  
    bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 
5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa,  
    bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.  
6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onder           
    deel c, is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bij- 
    drage aan derden wordt verstrekt.  
 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.5_Artikel44
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.5_Artikel44
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel34
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel34
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel34
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV_Titeldeel4.5_Paragraaf4.5.3_Artikel34
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Artikel 65  
1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onaf-

hankelijk 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 buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van 

buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.  
 


