
BIJLAGE 1: OVERZICHT BESTAANDE EN NIEUWE TEKST 

 

(De wijzigingen zijn vet gedrukt)  

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 6  
Waardering en afschrijving vaste activa  
1. Kosten voor het afsluiten van geldleningen, 
agio en disagio worden direct ten laste van de 
exploitatie gebracht.  
 
2. Geactiveerde kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling voor een bepaald actief worden in 
vijf jaar afgeschreven.  
 
3. De materiële vaste activa worden lineair 
afgeschreven in:  
a. 50 jaar: rioleringen, nieuwbouw woonruimten 
en bedrijfsgebouwen (excl. brandweerkazernes) 
en begraafplaatsen;  
b. 40 jaar: renovatie en restauratie woonruimten 
en bedrijfsgebouwen, brandweerkazernes en 
bruggen, viaducten en tunnels;  
c. 30 jaar: waterwegen, parkeerterreinen en 
rehabilitaties van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden, waaronder 
maatregelen verkeersveiligheid (voorzover het 
investeringskrediet is geautoriseerd in een 
begrotingsjaar vanaf 2015);  
d. 25 jaar: lichtmasten;  
e. 20 jaar: renovatie sportvelden en –vloeren, 
verkeerslichten, vaartuigen, groot onderhoud 
woonruimten en gebouwen, groot onderhoud 
wegen (voorzover het investeringskrediet is 
geautoriseerd in een begrotingsjaar tot en met 
2014) en maatregelen verkeersveiligheid 
(voorzover het investeringskrediet is 
geautoriseerd in een begrotingsjaar tot en met 
2014); 
f. 15 jaar: technische installaties in 
bedrijfsgebouwen en rioolpompen; 
g. 14 jaar: deklagen van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden; 
h. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen 
bedrijfsgebouwen, kantoormeubilair, 
schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, 
noodgebouwen, , personenauto’s, bestelauto’s, 
vrachtauto’s, containers, materieel 
gemeentewerken, specifieke machines 
gemeentewerken (natzoutstrooiers, 
onkruidborstelmachines e.d.) en 
speelvoorzieningen;  
i. 7 jaar: slijtlagen van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden;  
j. 5 jaar: aanhangers, normale (veelgebruikte) 
machines gemeentewerken, 
muziekinstrumenten, luchtfoto’s, 
verbindingsapparatuur, tijdregistratiesystemen, 
gereedschappen, automatiseringsapparatuur en 
software. 

Artikel 6  
Waardering en afschrijving vaste activa  
1. Kosten voor het afsluiten van geldleningen, 
agio en disagio worden direct ten laste van de 
exploitatie gebracht.  
 
2. Geactiveerde kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling voor een bepaald actief worden in 
vijf jaar afgeschreven.  
 
3. De materiële vaste activa worden lineair 
afgeschreven in:  
a. 50 jaar: rioleringen, nieuwbouw woonruimten 
en bedrijfsgebouwen (excl. brandweerkazernes) 
en begraafplaatsen;  
b. 40 jaar: renovatie en restauratie woonruimten 
en bedrijfsgebouwen, brandweerkazernes en 

bruggen, viaducten, tunnels en de masten voor 

openbare verlichting (voor zover het gaat om 

investeringskredieten die geautoriseerd zijn 

vanaf het begrotingsjaar 2016); 
c. 30 jaar: waterwegen, parkeerterreinen en 
rehabilitaties van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden, waaronder 
maatregelen verkeersveiligheid (voorzover het 
investeringskrediet is geautoriseerd in een 
begrotingsjaar vanaf 2015);  

d. 25 jaar: lichtmasten (voor zover het gaat om 

investeringskredieten die geautoriseerd zijn 

tot en met het begrotingsjaar 2015);  
e. 20 jaar: renovatie sportvelden en –vloeren, 
verkeerslichten, vaartuigen, groot onderhoud 
woonruimten en gebouwen, groot onderhoud 
wegen (voorzover het investeringskrediet is 
geautoriseerd in een begrotingsjaar tot en met 
2014), maatregelen verkeersveiligheid 
(voorzover het investeringskrediet is 
geautoriseerd in een begrotingsjaar tot en met 

2014) en de armaturen (inclusief OLC’s) voor 

openbare verlichting (voor zover het gaat om 

investeringskredieten die geautoriseerd zijn 

vanaf het begrotingsjaar 2016); 
f. 15 jaar: technische installaties in 
bedrijfsgebouwen en rioolpompen; 
g. 14 jaar: deklagen van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden; 
h. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen 
bedrijfsgebouwen, kantoormeubilair, 
schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, 
noodgebouwen, , personenauto’s, bestelauto’s, 
vrachtauto’s, containers, materieel 
gemeentewerken, specifieke machines 
gemeentewerken (natzoutstrooiers, 
onkruidborstelmachines e.d.) en 
speelvoorzieningen;  



k. niet : gronden en terreinen.  
 
4. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan 

€ 2.500,- worden niet geactiveerd.  
 
5. Voor het kernvastgoed en voor 

parkeergarages wordt afgeschreven tot een 
restwaarde van 25 % van de 
aanschafwaarde inclusief grond. 

 

i. 7 jaar: slijtlagen van wegen, straten, pleinen, 
fietspaden en voetpaden;  
j. 5 jaar: aanhangers, normale (veelgebruikte) 
machines gemeentewerken, 
muziekinstrumenten, luchtfoto’s, 
verbindingsapparatuur, tijdregistratiesystemen, 
gereedschappen, automatiseringsapparatuur en 
software. 
k. niet : gronden en terreinen.  

 

Artikel 7  
Kostprijsberekening  
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs 
van goederen, werken en diensten wordt een 
systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij 
de kostentoerekening worden naast de directe 
kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die 
rechtstreeks samenhangen met de door de 
gemeente verleende diensten.  
 
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de 
bijdragen aan en onttrekkingen van 
voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging 
van de betrokken activa, de kapitaallasten van de 
in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten, 
afvalstoffenheffing en bouwleges de 
compensabele btw. Daarnaast worden 
overheadkosten toegerekend.  
 
3. De omslagrente voor de rentetoerekening aan 
de activa is gelijk aan de interne rentevoet die 
staat genoemd in de paragraaf Financiering in de 
begroting. De berekeningswijze geschiedt 
overeenkomstig de in het Financieringsstatuut 
gemeente Haren opgenomen normen.  

 

Artikel 7  

Berekening hoogte rechten en heffingen 

1. Voor het bepalen van de hoogte van 

rechten en heffingen van de gemeente Haren 

wordt een kostenverdeelstaat gehanteerd. In 

de kostenverdeelstaat worden naast de 

directe kosten ook de indirecte kosten 

(waaronder de overhead) toegerekend op 

basis van een verdeelsleutel. De 

verdeelsleutel voor toerekening van overhead 

werkt op basis van het aantal fte's dat wordt 

ingezet ten behoeve van het recht of de 

heffing. 
 
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de 
bijdragen aan en onttrekkingen van 
voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging 
van de betrokken activa, de kapitaallasten van de 
in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten, 
afvalstoffenheffing en bouwleges de 
compensabele btw. Daarnaast worden 
overheadkosten toegerekend. 
 
3. De omslagrente voor de rentetoerekening aan 
de activa is gelijk aan de interne rentevoet die 
staat genoemd in de paragraaf Financiering in de 
begroting. De berekeningswijze geschiedt 
overeenkomstig de in het Financieringsstatuut 
gemeente Haren opgenomen normen.  

 

 


