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1. Inleiding

Op 17 april 2020 hebben we de Begrotingscirculaire 2020 (kenmerk C2262548/4684561) uit-
gebracht. In deze begrotingscirculaire is aangekondigd dat we met een ambtelijke handreiking 
zullen komen om inzichtelijk te maken hoe we de kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen in de 
begroting beoordelen. Onder kapitaallasten verstaan we in deze handreiking de som van zowel de 
rentelasten als de afschrijvingslasten.

1.1 Aanleiding
Op 2 juli 2019 is het Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) 2020 voor gemeenten vastgesteld. 
Dit GTK vervangt het GTK uit 2014. In het GTK 2014 was onder andere opgenomen dat de volle-
dige kapitaallasten vanaf het eerste jaar volledig (100%) structureel geraamd dienden te worden. 
Een eventueel verschil tussen de geraamde kapitaallasten en de volledige kapitaallasten, de zoge-
naamde ‘onderuitputting kapitaallasten’, leverde een eenmalig voordeel op dat moest worden 
verantwoord in het overzicht van incidentele baten en lasten. Het (moeten) hanteren van deze bruto 
methode leidde tot de nodige discussies met gemeenten. In het GTK 2020 is een minder strikte uit-
werking opgenomen hoe de toezichthouder de kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen betrekt 
bij zijn oordeel over het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting. Deze algemenere 
formulering biedt de mogelijkheid om, sinds de invoering van het nieuwe GTK, hier wat flexibeler, 
en dus soepeler, mee om te gaan. In deze handreiking lichten we onze beoordeling toe.

1.2 Doel van de handreiking
De toezichthouder beoordeelt het structureel en reëel evenwicht van de begroting inclusief (de lasten 
van) het nieuwe beleid. Met deze handreiking beogen we om duidelijkheid te geven over de manier 
waarop we de ramingen van kapitaallasten in de begroting beoordelen. 

Deze financieel technische handreiking is met name bedoeld voor de financiële specialisten die de 
begroting opstellen. Voor het college is het van belang te weten op welke wijze er in de begroting 
rekening wordt gehouden met de kapitaallasten van (her)investeringen, die ter vaststelling aangebo-
den wordt aan de raad.
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2. Uitwerking

Hoe een gemeente de kapitaallasten van een investering in de begroting opneemt, is een eigen 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Volgens de Commissie BBV kan dit voor wat betreft 
(alleen de) afschrijvingen op vier manieren, die zijn uitgewerkt in de Notitie materiele vaste activa, 
hoofdstuk 6.2.2 Moment van starten met afschrijven, die de Commissie BBV in januari 2020 heeft 
gepubliceerd.

Hierna worden begrippen toegelicht en zetten we uiteen hoe we opgenomen ramingen van kapi-
taallasten van nieuwe (her)investeringen beoordelen, waarbij we ook aangegeven hoe we met 
alternatieve en bijzondere situaties omgaan.

2.1 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader en Besluit Begroting en 
Verantwoording

Het financieel toezicht is gebaseerd op de Gemeentewet. In artikel 203 van deze wet is opgeno-
men dat een begroting reëel en structureel in evenwicht moet zijn. Gedeputeerde Staten hebben 
de taak om een oordeel te vormen over het structureel en reëel evenwicht. Het Gemeenschappelijk 
Financieel Toezichtkader is door Gedeputeerde Staten van alle provincies vastgesteld. Deze beleids-
regel vormt het kader voor Gedeputeerde Staten ten aanzien van de beoordeling van het reëel en 
structureel evenwicht.

Ook het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vormt een onderdeel van het financieel toezicht. 
Dit besluit bevat de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoerings-
informatie en informatie voor derden. Artikel 186 van de gemeentewet vormt de grondslag voor 
het BBV. Op grond van artikel 75 van het BBV is de Commissie BBV ingesteld. De commissie draagt 
zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Een document dat de eenduidige 
interpretatie van dit besluit bevordert, is bijvoorbeeld een notitie van de Commissie BBV. 

Zowel het GTK als de notities van de Commissie BBV hebben betrekking op de begroting, maar 
beide hebben een andere invalshoek. De notities van de Commissie BBV betreffen een uitwerking 
van de voorschriften voor het opstellen van de begroting. Het GTK betreft een uitwerking van de 
beoordeling daarvan op reëel en structureel evenwicht. Het GTK en de notities van de Commissie 
BBV bestaan dus naast elkaar.

Het is de taak van de toezichthouder om de begroting, en de daarin opgenomen ramingen, op 
basis van de Gemeentewet te beoordelen op structureel en reëel evenwicht. Dit gebeurt op basis 
van het GTK. Uiteraard bekijken we ook of de begroting en de ramingen voldoen aan het BBV.

2.2 Afschrijven op een investering
Op grond van artikel 64, lid 3 BBV dient op vaste activa met een beperkte gebruiksduur jaarlijks 
afgeschreven te worden volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiks-
duur. De verwachte toekomstige gebruiksduur is gelijk aan de verwachte economische of techni-
sche levensduur. Vanaf het moment van gereedkomen van de investering is er sprake van slijtage, 
hetgeen de verwachte toekomstige gebruiksduur beperkt en waarop de afschrijving moet worden 
afgestemd.  
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2.3 Reële raming kapitaallasten naar ons oordeel
Voor het beoordelen van de realiteit door de toezichthouder is het van belang dat door de 
gemeente aangetoond wordt dat de gemeente de volledige kapitaallasten kan dragen binnen een 
structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting. Naar ons oordeel zijn de volgende momenten 
van starten met ramen van kapitaallasten voor nieuwe (her)investeringen reëel.

I. Als er bij vaststelling van de begroting nog geen moment van gereedkomen bekend is, dan 
vinden we het reëel ervan uit te gaan dat de investering halverwege het jaar gereedkomt. De 
kapitaallasten beoordelen we dan als reëel als (ten minste) 50% van de kapitaallasten in het 
jaar van de investering als structurele last is meegenomen.

 
II. Indien er sprake is van een concreet moment van gereedkomen van een (her)investering, dan 

kan die datum worden gehanteerd als datum op basis waarvan de kapitaallasten in de begro-
ting worden meegenomen als structurele last. Ook als dit leidt tot minder dan 50% van de 
structurele kapitaallasten. Deze datum dient dan te blijken uit (de investeringsplanning in) de 
begroting of uit het raadsvoorstel bij het voteren van een krediet door de raad.

2.4 Geen raming kapitaallasten in de exploitatie
De notitie van de Commissie BBV geeft meerdere mogelijkheden voor het moment van starten met 
afschrijven. Hieronder vallen ook mogelijkheden waardoor er geen kapitaallasten in de exploita-
tie worden geraamd in het jaar van investeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als wordt gestart met 
afschrijven vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/verwor-
ven wordt. We bevelen in dat geval aan om (ten minste) 50% van de kapitaallasten van nieuwe (her)
investeringen extracomptabel te betrekken bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi.

Onderstaand is hiervan een voorbeeld opgenomen, waarbij de laatste twee rijen zijn toegevoegd 
aan de presentatie van het structureel begrotingssaldo volgens de aanbeveling van de Commissie 
BBV (pagina 8 van de Notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” van 30 augustus 2018). 
De structurele kapitaallasten bedragen in dit voorbeeld €100.000. Extracomptabel wordt (ten 
minste) 50% = € 50.000 meegenomen.
 
Voorbeeld extra comptabel 
(bedragen x 1.000)

Begroting (*) 2e jaarschijf  3e jaarschijf  Laatste
jaarschijf 

Saldo baten en lasten  -1.460 etc  etc  etc 
Toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves 

1.660  etc  etc  etc 

Begrotingssaldo na bestemming  200  etc  etc  etc 
Waarvan incidentele baten en 
lasten (saldo) 

-150 etc  etc  etc 

Structureel begrotingssaldo  50  etc  etc  etc 
Structurele kapitaallasten (her)
investeringen (ten minste) 50% 

-50 etc  etc  etc 

Structureel begrotingssaldo 
definitief (door gemeente 
gepresenteerd) 

0  etc  etc  etc 

(*): De volledige kapitaallasten zijn in de exploitatie geraamd met ingang van de 2e jaarschijf van 
de meerjarenraming en maken dan onderdeel uit van het saldo van baten en lasten
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2.5 Bepalen van een negatieve bijstelling op een raming kapitaallasten 
Als er geen raming voor kapitaallasten is opgenomen in het jaar van gereedkomen van de investe-
ring (in de begroting of extracomptabel), dan beoordelen we de raming van de kapitaallasten voor 
deze investering als onvolledig en daarmee niet reëel. Bij het beoordelen van het structurele saldo 
van de begroting voeren we in dat geval een negatieve bijstelling door ter grootte van maximaal 
50% van de volledige kapitaallasten van de nieuwe (her) investering.

2.6 Beoordelen van het structureel en reëel evenwicht
Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Dit 
geldt per jaarschijf. Voor het bepalen van de vorm van toezicht beoordelen wij primair het begro-
tingsjaar. Het kan zijn dat deze jaarschijf niet structureel en reëel sluitend is. Bijvoorbeeld doordat 
deze niet sluitend is ingediend of doordat deze niet meer sluitend is als gevolg van negatieve 
bijstellingen door ons (bijvoorbeeld op de raming kapitaallasten). In dat geval beoordelen we het 
structureel en reëel evenwicht in de laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting voor het bepalen 
van de vorm van toezicht. De kapitaallasten van nieuwe investeringen uit het begrotingsjaar zijn 
doorgaans in de laatste jaarschijf volledig en daarmee reëel opgenomen. Van de nieuwe investerin-
gen uit de laatste jaarschijf beoordelen we nu ook of de kapitaallasten van deze investeringen reëel 
zijn geraamd. Dit doen we op dezelfde wijze als in het begrotingsjaar. 

2.7 Bijzondere situaties
De volgende situaties hebben geen invloed op het structureel en reëel evenwicht:
1.  Investeringen in een gesloten exploitatie, bijvoorbeeld riolering/afval: 

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie hebben de kapitaallasten geen invloed op het 
structureel begrotingssaldo en kan daarmee aangetoond worden dat de volledige kapitaallas-
ten gedragen kunnen worden binnen een structureel en reëel sluitende begroting. 

2. Investeringen waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve dekking 
kapitaallasten: 
Hierbij kan aangetoond worden dat de volledige kapitaallasten gedragen kunnen worden 
als alle kapitaallasten ten laste van de reserve worden gebracht. Als de reserve hiervoor niet 
van voldoende omvang is, kan alleen pro rato aan de reserve onttrokken worden. Voor de 
resterende kapitaallast, die in de exploitatie opgenomen moet worden, geldt de algemene 
beoordeling.
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