
Afschrijvingstabel Gemeente Albrandswaard  

Omschrijving 
Afschrijvingstermijn in 
jaren 

Investeringen met een economisch nut 

Gronden en terreinen 
Gronden en terreinen 0 jaar 

Woonruimten 
Gebouwen 50 jaar 
Vervanging/groot onderhoud/renovatie 
- buitenmuren 40 jaar 
- buitenkozijnen 40 jaar 
- waterleiding 40 jaar 
- verplaatsbare wanden 20 jaar 
- dakbedekking 20 jaar 
- centrale verwarming 20 jaar 
- ventilatie 20 jaar 
- sanitair 20 jaar 
- dakgoten 20 jaar 
- zonwering 20 jaar 
- warmwatervoorziening 10 jaar 
- regelapparatuur 10 jaar 
- overige installaties voor gebouwen 10 jaar 
Woonwagens  25 jaar 

Bedrijfsgebouwen 
Nieuwbouw 40 - 50 jaar 
Onderwijsgebouwen 40 jaar 
Sporthal / Gymzalen 40 jaar 
Noodgebouwen 15 jaar 
Vervanging/groot onderhoud/renovatie 
- buitenmuren 40 jaar 
- buitenkozijnen 40 jaar 
- waterleiding 40 jaar 
- dakbedekking 20 jaar 
- centrale verwarming 20 jaar 
- ventilatie 20 jaar 
- sanitair 20 jaar 
- dakgoten 20 jaar 
- zonwering 20 jaar 
- klimaatregelapparatuur 15 jaar 
- energiebesparende maatregelen 15 jaar 
- warmwatervoorziening 10 jaar 



- regelapparatuur 10 jaar 
- overige installaties voor gebouwen 10 jaar 
- facilitaire aanpassingen 10 jaar 
Parkeergarage 40 jaar 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
Riolering 50 jaar 
Aanleg en renovatie begraafplaats 40 jaar 
Gemalen 25 jaar 
Aanleg en renovatie sportveld 20 jaar 
Rioolpompen 15 jaar 
Terreinafrastering 15 jaar 
Rijwielstallingen 15 jaar 

Vervoermiddelen 
Traktoren 10 jaar 
Vrachtwagens 10 jaar 
Reinigingsophaalwagens 10 jaar 
Brandweerwagens 10 jaar 
Veegwagens 10 jaar 
Aanhangwagens 10 jaar 
Personenwagens 5 jaar 
Overige gemeentelijke bedrijfswagens 5 jaar 

Machines, apparaten en installaties 
Passieve apparatuur CAI 20 jaar 
Filterinstallaties 15 jaar 
Beregeningsapparatuur 15 jaar 
Drainageapparatuur 15 jaar 
Actieve apparatuur CAI 15 jaar 
Beveiligingsinstallaties 10 jaar 
Stemmachines 10 jaar 
Mobilofoons/portofoons/alarmontvangens 10 jaar 
Borstelmachines, sneeuwblazers, schuivers 10 jaar 
Alarminstallaties 10 jaar 
Diverse installaties 10 jaar 
Telefooncentrales 8 jaar 
Geluidsinstallaties 5 jaar 
Automatiseringsapparatuur 5 jaar 
Liftinstallatie begraafplaats 5 jaar 
Diverse werkapparatuur 5 jaar 

Overige materiële vaste activa 
Restauratie gemeentelijke monumenten 25 jaar 
Onderwijsleerpakketten 20 jaar 
Sportvloeren sporthal of gymzaal 15 jaar 



Minicontainers 15 jaar 
Inventaris / Meubilair / Stoffering 10 jaar 
Gymnastiekmateriaal 10 jaar 
Milieuparkjes 10 jaar 

Investeringen met een maatschappelijk nut 

Civiele werken 
Aanleg en renovatie wegen 25 jaar 
Aanleg en renovatie openbare verlichting 25 jaar 
Aanleg en renovatie parkeerplaatsen 25 jaar 
Aanleg en renovatie waterwegen 25 jaar 
Kunstwerken (bruggen, viaducten en duikers) 25 jaar 
Aanleg en renovatie speelplaatsen, parken 20 jaar 
Aanleg en renovatie overige goederen in de openbare 
ruimte 20 jaar 
Verkeerslichtinstallaties 15 jaar 
Aanleg en renovatie singelbeschoeiing 15 jaar 
Aanleg en renovatie duikers 10 jaar 
Aanleg en renovatie bruggen 10 jaar 
Abri's 5 jaar 

Immateriële activa 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 
Afsluitprovisie 1 jaar 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 4 jaar 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4 jaar 

 
  



Afschrijvingstabel gemeente Barendrecht 
 
Grond 

Gronden en terreinen  

Grond Niet 

Aanleg begraafplaatsen 40 jaar 

Aanleg wetraveld / kunstgrasveld 20 jaar 

Inrichting/renovatie sport-, speel- en schoolterreinen 20 jaar 

(Kunststof) bovenlaag sportvelden 10 jaar 

Gebouwen  

Nieuwbouw en uitbreiding bedrijfsgebouwen 40 jaar 

Nieuwbouw semipermanente gebouwen 15 jaar 

Verbouw / renovatie / restauratie van gebouwen 

(indien levensduur verlengend) 

20 jaar 

Noodgebouwen   5 jaar 

1e inrichting schoolgebouwen 40 jaar 

Weg- en waterbouw  

Wegen 20 jaar 

Bomen 20 jaar 

Aanleg en renovatie riolering 40 jaar 

Gemalen 15 jaar 

Verkeersborden 10 jaar 

Straatmeubilair 10 jaar 

Vervoermiddelen  

Personenauto’s en bestelbusjes   8 jaar 

Vrachtwagens en bijzondere voertuigen (brandweer, 

gladheidbestrijding) 

15 jaar 

Machines, apparaten en installaties  

Machines 10 jaar 

Beveiligingsinstallaties 10 jaar 

Verkeersregelinstallaties 10 jaar 

Gereedschap   8 jaar 

Speeltoestellen 20 jaar 

Telefooncentrale   3 jaar 

Inventaris 20 jaar 

Pompunits 15 jaar 

Speeltoestellen 20 jaar 

Hardware   3 jaar 

Software   4 jaar 

 
  



Afschrijvingstabel gemeente Ridderkerk  
 
omschrijving  termijn in 

jaren  
toelichting  

1. Immateriële vaste activa 

  

1 kosten sluiten geldleningen en saldo 
van agio/disagio 

looptijd 
nieuwe 

geldlening 

alleen bij oversluiten van een geldlening 
kunnen bijkomende kosten worden 
geactiveerd gedurende de looptijd van 
de nieuwe lening die voor de oude in de 
plaats komt. 

2 kosten van onderzoek en ontwikkeling 
voor een bepaald actief 

5 dit betreft kosten nodig voor het 
verkrijgen van informatie om een besluit 
over de aanschaf/vervaardiging van het 
desbetreffende actief te kunnen nemen. 
Het gaat dus niet om 
voorbereidingskosten van het actief zelf. 
Indien het actief toch niet wordt 
vervaardigd moeten de kosten van 
onderzoek alsnog ineens worden 
afgeschreven. 

2. Materiële vaste activa 

  

 gronden en terreinen    
3 grond 0 grond slijt niet door gebruik zodat er van 

een waardevermindering geen sprake 
is. 

4 inrichting van terreinen 20 dit betreft kosten voor het geschikt 
maken van een terrein voor het 
beoogde gebruik; bijvoorbeeld aanleg 
paden en verharding, recreatieve 
voorzieningen, speeltoestellen, 
groeninrichting, hekwerken, aanleg 
sportvoorzieningen, inrichting 
weekmarkt. 

5 (her)inrichting van begraafplaatsen 20 dit betreft kosten voor het geschikt 
maken van een terrein voor het gebruik 
als begraafplaats; bijvoorbeeld aanleg 
paden en verharding, groeninrichting, 
hekwerken, aanleg graven, aanleg 
urnentuin, ruimen van graven. 

6 levensduur verlengende en 
waardevermeerderende renovatie en 
aanpassing van (de inrichting van) 
terreinen en begraafplaatsen 

restant 
levensduur 

of nieuwe 
levensduur 

restant levensduur is alleen mogelijk bij 
waardevermeerdering; bij 
levensduurverlenging wordt door het 
college een nieuwe levensduur bepaald 
met een maximum van 20 jaar. 

 gebouwen    
7 bouwkosten permanent 50  
8 bouwkosten semi-permanent 25  
9 noodlokalen voor onderwijs 15  



omschrijving  termijn in 
jaren  

toelichting  

10 overige noodgebouwen 10  
11 levensduur verlengende en 

waardevermeerderende renovatie en 
aanpassing van (de inrichting van) 
aanpassing van gebouwen 

restant 
levensduur 

of nieuwe 
levensduur 

restant levensduur is alleen mogelijk bij 
waardevermeerdering; bij 
levensduurverlenging wordt door het 
college een nieuwe levensduur bepaald 
met een maximum van 
a. 50 jaar voor permanente gebouwen 
b. 25 jaar voor semi-permanente 
gebouwen 
c. 15 jaar voor installaties 
d. 10 jaar voor inrichting 

12 liftinstallatie 15  
13 verwarmings- en 

luchtbehandelingsinstallaties 
15 dit betreft bijvoorbeeld een cv-installatie 

en cv-leidingen, een 
luchtbehandelingsinstallatie, een 
luchtkoelinstallatie, een 
klimaatbeheersingsinstallatie 

14 overige technische installaties 10  
15 verlichting 10 dit betreft bijvoorbeeld TL-verlichting, 

noodverlichting,  
16 inrichting 10 dit betreft bijvoorbeeld sanitaire voor-

zieningen, meubilair, stoffering, vloer-
bedekking, wandversiering 

17 (dak)isolatie 30 dit betreft vooral bestaande 
investeringen in gebouwen die niet of 
onvoldoende geïsoleerd waren en die 
tussentijds van isolatie zijn voorzien. 

18 aanpassingen tbv van gebruiks-
vergunningen 

15 dit betreft vooral kosten van bestaande 
investeringen in gebouwen die gedaan 
zijn voor het verwijderen van asbest, de 
bestrijding van legionella en het 
aanpassen van gebouwen aan nieuwe 
eisen voor het verkrijgen van een 
gebruiksvergunning. In de praktijk ligt de 
nadruk op aanpassing van installaties 
maar er zijn ook bouwkundige 
aanpassingen gedaan. 

 materieel    
19 lichte voertuigen 7 voorbeelden hiervan zijn personenauto's 

en kleine bedrijfsauto's, electrowagens 
20 zware voertuigen 10 voorbeelden hiervan zijn zoutstrooiers, 

sneeuwdweil/-schuif, marktwagen, 
vuilophaalwagens, vrachtwagens, 
bulldozer 

21 zware brandweervoertuigen 15 voorbeelden hiervan zijn blus- en 
hulpverleningsvoertuigen, 
brandweervaartuig 



omschrijving  termijn in 
jaren  

toelichting  

22 onderhoudsmaterieel 5 voorbeelden hiervan zijn veegmachines, 
trekkers, versnipperaars,  
 
 

 informatie - en 
communicatiemiddelen 

  

23 netwerken en bekabeling 10 voorbeelden hiervan zijn 
glasvezelkabels, computer- en 
telefoonnetwerken in gebouwen 

24 netwerkcomponenten en 
computerapparatuur 

4 dit betreft bijvoorbeeld computers, 
beeldschermen, laptops, printers, 
servers, telefooncentrale 

25 audio-visuele middelen 5 televisie, projectoren, projectieschermen 
26 zend- en ontvanginstallaties 8 dit betreft bijvoorbeeld zend- en 

ontvangapparatuur, alarmontvangers 
27 overige tele-communicatieapparatuur 5 dit betreft bijvoorbeeld portofoons, 

telefoontoestellen 
28 software: basisadministraties 7 dit betreft bijvoorbeeld 

vastgoedregistratie, financiële 
administratie, GBA, 
uitkeringsadministratie; grote systemen 
met een groot aantal gebruikers 

29 overige software 5 dit betreft bijvoorbeeld software voor het 
netwerk en het systeembeheer, 
werkplekautomatisering, specifieke 
applicaties met een beperkt aantal 
gebruikers 
 
 

 grond - weg- en waterbouwkundige 
werken 

  

30 technische haveninstallaties 15 dit betreft bijvoorbeeld havenlichten 
31 rioleringen 40 dit betreft de bijvoorbeeld rioolleidingen 

zoals rioolbuizen en persleidingen, 
bouwkundige voorzieningen zoals 
rioolgemalen en pompstations  

32 elektrische installaties riolering 10  
33 mechanische installaties riolering 15  
34 aanleg wegen, straten en paden incl 

kunstwerken 
20 dit betreft bijvoorbeeld wegen, straten, 

pleinen, rotondes, viaducten, tunnels, 
voet- en fietsbruggen, fiets- en 
wandelpaden, dijktrappen, kabels en 
leidingen openbare verlichting 

35 restant investeringen aanleg 
Rotterdamseweg c.a. 

termijnen 
volgens 

verfijnings-
uitkering 

WUW 

in een bijlage is een overzicht 
opgenomen van de investeringen 
Rotterdamseweg met de restant 
levensduur overeenkomstig het verloop 
van de verfijningsuitkering WUW; deze 
termijnen zijn bepalend. 



omschrijving  termijn in 
jaren  

toelichting  

36 straatmeubilair en 
verkeersregelinstallaties 

12 verkeerslichten, 
busbeïnvloedingsinstallaties, abri's. 
lantaarnpalen,  

37 milieuparken 20  
38 mechanische afvalinzameling 20  
39 technische installaties afvalinzameling 10 dit betreft bijvoorbeeld klepinstallaties 

van mechanische afvalinzameling 
40 apparaten 10 dit betreft bijvoorbeeld een 

waterpasinstrument, een theodoliet. 
 overige bedrijfsmiddelen    

41 brandweeruniformen 7 dit betreft uniformen voor de brandweer 
42 overige brandweerkleding 10 dit betreft bijvoorbeeld beschermende 

kleding voor de brandweer zoals helmen 
43 brandweergereedschappen en -

apparaten 
10 dit betreft bijvoorbeeld hydraulische 

apparaten, aggregaten 
financiële vaste activa    

44 geldleningen duur van de 
overeen-

komst 

de duur van de overeenkomst betreft de 
aflossingsperiode. 

45 waardepapieren 0 dit betreft bijvoorbeeld obligaties en 
aandelen; van een slijtage door gebruik 
is geen sprake zodat er van een 
waardevermindering geen sprake is. 

    
Bijlage afschrijvingstermijn restant investeringen Rotterdamseweg  

nr.  omschrijving  termijn in 
jaren  

 

35a Aanleg Rotterdamseweg 8  
35b Aanleg Rotterdamseeg, Populierenlaan-

Industrieweg (1) 
1  

35c Grondwerk Rotterdamseweg, 
Populierenlaan-Industrieweg (2) 

1  

35d Grondwerk Rotterdamseweg, 
Populierenlaan-Industrieweg (3) 

2  

35e Aanleg Rotterdamseweg, Rijnsingel-
Populierenlaan (2) 

2  

35f Verharding Rotterdamseweg 3  
35g Busstroken t.b.v. kruispunten 3  
35h Busbaan Industrieweg-Vondellaan 3  
35i Busbaan Ringsingel-Populierenlaan 3  
35j Bouw tunnel Sportlaan (2) 1  
35k Bouw tunnel Sportlaan (3) 2  
35l Bouw tunnel Sportlaan (4) 3  

35m Bouw viaduct Ringdijk en tunnel 
Benedenrijweg (1) 

1  

35n Bouw viaducten Havenkade, Ringdijk en 
tunnel Benedenrijweg (2) 

2  

35o Aanpassen viaduct Havenkade 3  
    



 


