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Fractie Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

ChristenUnie 1 Volgens beslispunt 16 mag onder voorwaarden gerekend 
worden met een restwaarde van de activa. Een keuze 
waar wij achter kunnen staan. Er wordt echter niets 
gezegd over de (meer)kosten die logischerwijze gemaakt 
moeten worden om een investeringsproject volgens 
circulaire normen te verwijderen. Hoe worden de 
(meer)kosten voor sloop / verwijdering verdisconteerd in 
de bepaling van de restwaarde van een object?  

Bij het bepalen van een eventuele restwaarde hanteren wij de 
schattingswijze zoals die door de Commissie BBV is voorgeschreven in 
de Notitie Materiële vaste activa (2020), pag. 28: “De restwaarde is de 
schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van 
de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, 
verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging 
van (delen van) het actief. Er wordt bij de bepaling van de restwaarde 
dus geen rekening gehouden met mogelijke waardeveranderingen 
vanwege inflatie of deflatie, veranderende marktomstandigheden en 
dergelijke. De restwaarde dient reëel en per actief te worden geschat. 
(…)De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment 
van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog 
gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor 
verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. Er wordt bij de 
bepaling van de restwaarde dus geen rekening gehouden met 
mogelijke waardeveranderingen vanwege inflatie of deflatie, 
veranderende marktomstandigheden en dergelijke. De restwaarde dient 
reëel en per actief te worden geschat.” 

ChristenUnie 2 Volgens beslispunt 18 start de afschrijving op 1 januari van 
het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed 
gereed komt. Dit is strijdig met de richtlijnen die worden 
gegeven door de Raad van de Jaarverslaglegging en ook 
sluit het niet aan op de fiscale regelgeving (afschrijving 
start in de maand na het gereedkomen van het 
kapitaalgoed).  
Welke opties zijn mogelijk binnen het BBV?  
Welke optie heeft de accountant geadviseerd? 

De Commissie BBV geeft in de Notitie Materiële vaste activa (2020) aan 
dat er vier opties zijn, pag. 26:  
Voor het moment van beginnen met afschrijven is de gemeente, binnen 
de regels van het BBV, vrij in haar keuze. Maar in tegenstelling tot de 
afschrijvingsmethode, die per (sub)categorie kan worden bepaald, kan 
voor het moment van beginnen met afschrijven slechts voor één 
mogelijkheid worden gekozen. De gekozen mogelijkheid wordt  
toegepast op alle kapitaalgoederen die gereed komen/verworven 
worden. Uit de volgende mogelijkheden kan worden gekozen: 

• vanaf het begin van het jaar waarin het kapitaalgoed gereed 
komt/verworven wordt (een volledig jaar afschrijving); of 

• medio het begrotingsjaar waarin het kapitaalgoed gereed 
komt/verworven wordt (een half jaar afschrijving); of 

• vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed 
gereed komt/ verworven wordt; of 

• vanaf het moment van ingebruikname. 
We hebben geen advies gevraagd aan de accountant, maar de reeds 
gehanteerde afschrijvingsmethode (die was vastgelegd in de Nota 
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Investeren uit 2017) doorgezet. Dit is een bestendige gedragslijn en 
administratief voor ons ook het eenvoudigste te hanteren.   

 


