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Artikel 1 Inleiding 
 

In artikel 8 van de Financiële verordening GGD Brabant-Zuidoost 2023 is vastgelegd dat het Algemeen 

Bestuur in een afzonderlijke nota nadere regels voor het beleid over waardering, activering en 

afschrijving vaststelt en dat deze nota minimaal 1x in de 4 jaar beoordeeld en eventueel 

geactualiseerd wordt.  

Het regelgevend kader over waardering, activering en afschrijving van vaste activa ligt vast in 

wettelijke voorschriften, met name in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit houdt in dat 

het niet nodig is deze voorschriften op te nemen in deze nota. 

GGD investeert in principe niet meer in gronden en gebouwen, maar huurt deze; derhalve worden 

daarvoor in deze nota geen regels en afschrijvingstermijnen meer opgenomen.  

Er kan nog wel een investering in een zgn. huurdersbelang geactiveerd worden, zoals bijvoorbeeld bij 

het betrekken van de Witte Dame gebeurd is. Dat is dan veelal maatwerk waarbij de 

afschrijvingstermijn gelijk gesteld wordt aan de (restant-) huurtermijn. 

Voor vervoersmiddelen en diverse apparatuur is gezien de diversiteit geen generieke 

afschrijvingstermijn vast te stellen. Conform de huidige regels wordt daarvoor een bandbreedte 

vastgesteld, waarbij de directie gemachtigd wordt bij het investeringsbesluit binnen die bandbreedte 

een termijn vast te stellen. 

 

Artikel 2 Uitgangspunten en definities 
 

2.1 Vaste activa betreffen kapitaalgoederen of productiemiddelen die langer dan 1 jaar gebruikt 

worden. 

 

2.2 De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten 

 

2.3 De restwaarde is de verwachte waarde van het actief aan het einde van de verwachte 

gebruiksduur. 

 

2.4 De afschrijvingstermijn is gelijk aan de verwachte gebruiksduur. 
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2.5 De waardering van vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs. Bijdragen van 

derden die in directe relatie staan met het vaste actief worden in mindering gebracht op het bedrag 

van de activering. 

 

2.6 Vaste activa met een verkrijgingsprijs onder € 2.500,- worden niet geactiveerd. Deze activa 

komen direct ten laste van de exploitatie. Uitzondering hierop is de aanschaf in 1 boekjaar van een 

groot aantal gelijke activa met een individuele verkrijgingsprijs lager dan € 2.500,- en waarbij door het 

niet activeren een ongewenste en onevenwichtige lastenverschuiving zou plaats vinden.  

2.7 De GGD kent geen immateriële vaste activa en geen vaste activa met maatschappelijke nut. 

De GGD kent alleen de volgende vaste materiële activa met een economisch nut: 

- Huurdersbelang  

- Meubilair/Kantoorinventaris 

- Medische apparatuur 

- Vervoermiddelen 

- Kantoor- en communicatieapparatuur  

- Computer-hard- & software. 

2.8 De afschrijving van de vaste activa vindt plaats op basis van de lineaire methode. Hierbij wordt 

de verkrijgingsprijs, verminderd met de eventuele restwaarde en bijdragen van derden, gelijkmatig 

verspreid over de verwachte gebruiksduur (in jaren). 

 

2.9 De afschrijving op het vaste actief en de rentetoerekening start op de eerste dag van de 

maand van ingebruikname van het actief.  

 

2.10 Rentetoerekening vindt plaats over de boekwaarde van het vaste actief per 1 januari van het 

betreffende jaar. In het jaar van ingebruikname vindt rentetoerekening plaats over de verkrijgingsprijs 

verminderd met de eventuele bijdragen van derden. Rentetoerekening eindigt in de maand volgend op 

de maand waarin de laatste afschrijving heeft plaatsgevonden. 
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Artikel 3 Afschrijvingstermijnen  
 

De afschrijvingstermijnen van de soorten vaste activa zijn: 

- Huurdersbelang: gelijk aan de (restant-)duur van het huurcontract 

- Meubilair/Kantoorinventaris: 10 jaar 

- Medische apparatuur: 4 tot 10 jaar, zulks bij het investeringsvoorstel door de directie op advies van 

de manager per investeringsgoed vast te stellen. 

- Vervoermiddelen: 4 tot 7 jaar, zulks bij het investeringsvoorstel door de directie op advies van de 

manager per investeringsgoed vast te stellen. 

- Kantoor- & communicatieapparatuur en computer-hard- & software: 3 tot 5 jaar, zulks bij het 

investeringsvoorstel door de directie op advies van de manager per investeringsgoed vast te 

stellen. 

 

Artikel 4 Hardheidsclausule 

 

In situaties waarin deze nota niet voorziet of toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard 

kan het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur afwijkend van deze regels besluiten; 

uiteraard met inachtneming van geldende wetgeving.  

 

Artikel 5 Inwerkingtreding, geldingsduur en citeertitel 

 

5.1 Inwerkingtreding 

Deze nota treedt in werking op 1 januari 2023 en vervangt de Nota Nadere regels voor waardering, 

activering en afschrijving GGD Brabant-Zuidoost 2018.  

 

5.2 Geldingsduur 

Deze nota zal minimaal elke vier jaren worden geactualiseerd. 

 

5.3 Citeertitel 

Deze nota wordt aangehaald als: Nota nadere regels voor waardering, activering en afschrijving GGD 

Brabant-Zuidoost 2023  

 


