
Functie # Functie Vraag Antwoord

algemeen 1

Wat is de reden geweest om de baten van leges, belastingen, 
heffingen en rechten in nieuwe functies onder te brengen?

De reden om deze in nieuwe functies onder te brengen, is dat de fondsbeheerders die 
gegevens afzonderlijk nodig hebben voor het Periodiek Onderhoudsrapport 
Gemeentefonds. Tot nu toe verzamelde het CBS deze gegevens apart. Dit gebeurt echter 
niet meer, daarom worden deze gegevens nu afzonderlijk van gemeenten gevraagd. 

algemeen 2

Wat moet er per begrotingsjaar in het kader van Iv3 geleverd 
worden?

∗ Ten tijde van de begroting, uiterlijk op 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar, 
dient volgens artikel 71 BBV een overzicht van de begrote baten en lasten volgens de 
functionele indeling te worden geleverd. Deze informatie wordt aan het CBS geleverd. 
Daarnaast dient een conversietabel producten – programma’s en een conversietabel 
producten – functies te worden geleverd. Deze informatie wordt, samen met de functionele 
indeling, aan de toezichthouder geleverd.
* Ten tijde van de jaarrekening, uiterlijk 15 juli na afloop van het begrotingsjaar, dient 
volgens artikel 72 van het BBV de verdelingsmatrix te worden geleverd aan het CBS. 
Daarnaast maakt het CBS dan gebruik van de balans die deel uitmaakt van de 
jaarrekening. Voor de toezichthouder wordt aanvullend aan deze informatie een 
conversietabel producten – programma’s en producten – functies geleverd.
* Als derde onderdeel moet, per kwartaal, de verdelingsmatrix en een overzicht van een 
deel van de balansstanden (vorderingen en schulden) geleverd worden (artikel 74 BBV, 
binnen één maand na afloop van het kwartaal). De informatie over de kwartalen dient cumu

algemeen 3

Is de verdelingsmatrix niet verplicht bij de begroting? Nee, de verdelingsmatrix is niet verplicht bij de begroting. Artikel 71 in het BBV stelt alleen 
de functionele indeling en de bijbehorende conversietabellen verplicht als te leveren 
informatie voor derden ten tijde van de begroting.

algemeen 4

Wat houdt de bruto weergave van de verdelingsmatrix in? De bruto weergave houdt in dat er in het blok balansmutaties onderscheid gemaakt wordt 
tussen vermeerderingen en verminderingen (debet versus credit). Vermeerderingen van de 
activa staan aan de lastenzijde en verminderingen van de activa staan aan de batenzijde 
van de verdelingsmatrix. Voor de passiva geldt het tegenovergestelde. Eventuele 
correctieboekingen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op de oorspronkelijke 
foutieve boeking.



algemeen 5

Volgens artikel 35 van de BBV worden materiële vaste activa 
onderverdeeld in investeringen met economisch nut en 
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 
nut. In artikel 52 wordt geregeld dat in de toelichting op de 
balans onder de materiële vaste activa afzonderlijk worden 
opgenomen:
a. gronden en terreinen 
b. woonruimten
c. bedrijfsgebouwen
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
e. vervoermiddelen
f. machines, apparaten en installaties
g. overige materiële vaste activa.
De vraag is hoe beide eisen zich verhouden en waar die twee 
verschillende indelingen voor nodig zijn.

De verplichtingen in artikel 35 zijn gericht op de balans bij de jaarrekening. Belangrijk voor 
de balans is het onderscheid activa met economisch en activa met maatschappelijk nut. De 
verplichtingen in artikel 52 zijn primair bedoeld voor het CBS. Beide artikelen hebben dus 
een andere doelgroep. Verschil is verder dat de onderverdeling van de activa, zoals 
opgenomen in artikel 52, niet verplicht is in de balans zelf, maar in de toelichting. In de 
circulaire van 22 mei 2003, nr. FO2003/U66581 is in Pilot 7 een voorbeeld opgenomen van 
hoe de onderverdeling er in de balans en in de toelichting uit zouden kunnen zien. 

algemeen 6

Volgens het BBV moeten financiële gegevens per kwartaal 
verstrekt worden. Hoe moet worden omgegaan met zaken die 
nu nog éénmaal per jaar geboekt worden (zoals belastingen 
en kapitaallasten)?

Volgens de Europese richtlijnen zullen lasten en baten als belastingen, rente en 
leasefacturen verspreid over het gehele jaar geboekt moeten worden. Deze lasten en 
baten worden in de loop van het jaar opgebouwd. De rente bijvoorbeeld zou volgens het 
principe van de aangroei aan perioden moeten worden toegedeeld.
Om de werklast voor de gemeenten te beperken is gekozen voor een pragmatische 
oplossing. De gemeenten kunnen bij de genoemde voorbeelden hun huidige manier van 
boeken aanhouden. Wel moet deze boekingsmethode dan consequent worden toegepast.

algemeen 7

Moet de administratie elk kwartaal afgesloten worden? Op kwartaalbasis hoeft de administratie niet afgesloten te worden. Wel moet de gemeente 
‘bij zijn’ met de boekingen in de administratie. Hiermee wordt bedoeld dat facturen tijdig 
verwerkt worden, subadministraties tijdig worden overgenomen en de tussenrekeningen zo 
klein mogelijk gehouden worden. Administratieve boekingen die gemaakt worden om 
kosten op de kostenplaatsen aan functies toe te rekenen hoeven niet gemaakt te worden. 
Het op peil brengen van reserves en voorzieningen hoeft per kwartaal ook niet noodzakelijk 
gedaan te worden. Als er interne verrekeningen gemaakt zijn, geldt wel de eis dat deze aan
lasten- en batenzijde aan elkaar gelijk moeten zijn.

algemeen 8

De opbrengsten in het kader van huwelijken staan tegenover 
de lasten, die alleen gemaakt worden als een bruidspaar 
extra’s verlangt. Er kan ook gratis getrouwd worden. Extra’s 
zijn bijvoorbeeld extern gehuurde locaties. Zijn deze extra’s 
opbrengsten of leges?

Deze extra’s zijn leges, omdat de externe kosten doorberekend zullen worden in de leges.



Hoofdfunctie 3 9 341

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211

Hoofdfunctie 0 9 002

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211



Hoofdfunctie 3 9 320

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211

Hoofdfunctie 1 9 120

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211



Hoofdfunctie 7 9 716

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211

Algemeen 9

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211



Hoofdfunctie 4 9 480

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211

Hoofdfunctie 7 9 715

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211



Hoofdfunctie 2 9 211

Onder welke functie valt publieksvoorlichting? Publieksvoorlichting is een breed begrip en daarom het volgende overzicht:
Voorlichting:
Voorlichting:
- agrarisch-sociale voorlichting 341
- algemene voorlichting 002
- beroepskeuze 620
- brandpreventie 120
- college van burgemeester en wethouder 002
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting 620
- landbouwvoorlichting 341
- maatwerkdeel JGZ 716
- onderwijsvoorlichting 480
- rampenbestrijding 120
- schoolkeuze 480
- tuinbouwvoorlichting 341
- uniform deel JGZ 715
- veeteelt 341
- verkeersvoorlichting (buiten schoolverband) 211

algemeen 10

In het kader van het BTW Compensatiefonds heeft het rijk 
het zogenaamde vereveningspercentage ingevoerd. De 
gemeenten die meer ontvangen dan de minimumbijdrage uit 
het BTW Compensatiefonds, worden een zeker percentage 
gekort. Dit ter bekostiging van de minimumbijdrage aan 
andere gemeenten. Onder welke functie verantwoorden we 
dit bedrag (deze korting op het totaal bedrag aan teruggave 
compensabele BTW)? 

De gemeente moet dit verlies nemen en dit dient dus niet geboekt te worden op een 
functie, omdat de boekingen van de baten en lasten op de functies exclusief BTW zijn.

Hoofdfunctie 0 11 004

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.



Hoofdfunctie 0 11 003

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.

algemeen 11

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.

Hoofdfunctie 3 11 310

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.



Hoofdfunctie 1 11 140

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.

Hoofdfunctie 9 11 939

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.

Hoofdfunctie 9 11 940

De leges van vergunningen dienen op functie 004 te worden 
verantwoord. Betekent dit dat de kosten die daar tegenover 
staan op functie 003 moeten worden verantwoord?
Bijvoorbeeld, hoe zit het met de baten en lasten (incl. controle 
en handhaving) van:
- Terrasvergunningen
- Vergunningen APV (kansspel, prostitutie etc)
- Gebruiksvergunningen
- Reclamevergunningen
- Vergunningen voor gebruik openbare ruimte (containers 
etc.) etc.

De leges voor een activiteit of handeling moeten zo veel als mogelijk is aan de
desbetreffende functie toegedeeld worden. In het geval van:
- Leges APV: functie 140
- Leges terrasvergunning: functie 310
- Leges reclamevergunning: functie 310
- Leges bouwvergunning: functie 823
- Gebruik openbare ruimte: precariobelasting, dus baten op functie 939. Voor het hebben
van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond,
kan precariobelasting worden geheven. Hier valt ook vergunningverlening onder. Zie
hiervoor de modelverordening van de VNG. Lasten precario verband houdend met
precariobelasting, inclusief vergunningverlening, dienen verantwoord te worden op functie
940.
Indien een toedeling niet mogelijk is, er geen geschikte functie is - hetgeen als regel wel
mogelijk zal zijn - worden de baten geboekt onder functie 004.



algemeen 12

Binnen onze financiële afdeling is er discussie waar de 
onderdelen "lasten voorgaande jaren" en "baten voorgaande 
jaren" thuis horen qua functie (functionele indeling 
gemeenten). Wij hebben nogal veel te maken met 
bijvoorbeeld subsidiebeschikkingen, die eerst in het volgende 
jaar bestuurlijk worden vastgesteld na indiening van de 
subsidieafrekening. Maar ook op andere onderdelen moeten 
wij, vanwege een snelle indiening en dus afsluiting van onze 
eigen jaarrekening, werken met schattingen / reserveringen. 
In het nieuwe jaar kunnen dan afwijkingen (zowel lasten als 
baten) blijken. Wij plaatsen die verschillen altijd in rubriek 
991. Deze rubriek wordt echter niet vermeld in de nieuwe 
BBV.

De verschillen tussen de voorlopige en definitieve (subsidie)bedragen waar het hier om
gaat, worden geboekt onder de (eerdere, gelijke) desbetreffende functie. Wij gaan hier
enkel in op de functietoedeling. Voor overige opmerkingen op deze vraag verwijzen we u
door naar de rubriek vragen & antwoorden, financiële positie, op www.commissiebbv.nl.

Hoofdfunctie 9 12 991

Binnen onze financiële afdeling is er discussie waar de 
onderdelen "lasten voorgaande jaren" en "baten voorgaande 
jaren" thuis horen qua functie (functionele indeling 
gemeenten). Wij hebben nogal veel te maken met 
bijvoorbeeld subsidiebeschikkingen, die eerst in het volgende 
jaar bestuurlijk worden vastgesteld na indiening van de 
subsidieafrekening. Maar ook op andere onderdelen moeten 
wij, vanwege een snelle indiening en dus afsluiting van onze 
eigen jaarrekening, werken met schattingen / reserveringen. 
In het nieuwe jaar kunnen dan afwijkingen (zowel lasten als 
baten) blijken. Wij plaatsen die verschillen altijd in rubriek 
991. Deze rubriek wordt echter niet vermeld in de nieuwe 
BBV.

De verschillen tussen de voorlopige en definitieve (subsidie)bedragen waar het hier om
gaat, worden geboekt onder de (eerdere, gelijke) desbetreffende functie. Wij gaan hier
enkel in op de functietoedeling. Voor overige opmerkingen op deze vraag verwijzen we u
door naar de rubriek vragen & antwoorden, financiële positie, op www.commissiebbv.nl.

algemeen 13

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 13 
algemeen (blz. 54) een antwoord gegeven inzake de 
vereveningsbijdrage van het BTW-compensatiefonds. Dit 
antwoord klopt niet, want in alle gevallen zal de niet 
uitgekeerde BTW (vereveningsbijdrage) als een last ergens in 
de begroting worden opgenomen.

Het antwoord in deel 4 is inderdaad niet juist. Het saldo tussen compensabele BTW en de 
uitkering uit het BTW-Compensatiefonds (inclusief een eventuele verevening) moet worden 
geboekt onder functie 922 Algemene baten en lasten.

Hoofdfunctie 9 13 922

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 13 
algemeen (blz. 54) een antwoord gegeven inzake de 
vereveningsbijdrage van het BTW-compensatiefonds. Dit 
antwoord klopt niet, want in alle gevallen zal de niet 
uitgekeerde BTW (vereveningsbijdrage) als een last ergens in 
de begroting worden opgenomen.

Het antwoord in deel 4 is inderdaad niet juist. Het saldo tussen compensabele BTW en de 
uitkering uit het BTW-Compensatiefonds (inclusief een eventuele verevening) moet worden 
geboekt onder functie 922 Algemene baten en lasten.

algemeen 14

Zowel de burgemeester als de wethouders beschikken over 
een eigen werkkamer. Is het toegestaan om vanaf de 
hulpkostenplaats huisvesting een doorbelasting (op basis van 
m2) naar de bestuursorganen burgemeester en wethouders te 
boeken?

Ja



Hoofdfunctie 2 15 210

Jaarlijks ontvangt de gemeente een zeer omvangrijke 
belastingaanslag van het hoogheemraadschap en het 
waterschap voor alle kadastrale percelen, die het eigendom 
zijn van de gemeente. Het gaat hier om de zogenaamde 
omslag ongebouwd/gebouwd. Slechts enkele percelen zijn 
zodanig afgekaderd dat ze direct aan een product kunnen 
worden toegerekend, bijvoorbeeld het buitensportcomplex, de 
begraafplaats of het woonwagencentrum. Het overgrote deel 
van de percelen heeft betrekking op de openbare ruimte, 
waarbij percelen kunnen bestaan uit een combinatie van 
wegen, straten, trottoirs, speelplaatsen, groenstroken, 
plantsoenen en watergangen. Het is in de praktijk onmogelijk 
om dit verder uit te splitsen. In de begroting hebben wij 
daarom gemakshalve ervoor gekozen om de omslag 
ongebouwd/gebouwd, voor zover betrekking hebbend op de 
openbare ruimte, onder te brengen bij functie 210 Wegen, 
straten en pleinen. Kunt u hier akkoord mee gaan?

De lasten van de belastingaanslag dienen zo veel als mogelijk is verdeeld te worden over 
alle daarvoor in aanmerking komende kosten, op basis van een verdeelsleutel. Zo’n 
verdeelsleutel kan gebaseerd zijn op de feitelijk percelen, maar kan ook een meer  
algemene schatting zijn. Het ‘stallen’ van deze lasten op één post is onjuist.

algemeen 15

Jaarlijks ontvangt de gemeente een zeer omvangrijke 
belastingaanslag van het hoogheemraadschap en het 
waterschap voor alle kadastrale percelen, die het eigendom 
zijn van de gemeente. Het gaat hier om de zogenaamde 
omslag ongebouwd/gebouwd. Slechts enkele percelen zijn 
zodanig afgekaderd dat ze direct aan een product kunnen 
worden toegerekend, bijvoorbeeld het buitensportcomplex, de 
begraafplaats of het woonwagencentrum. Het overgrote deel 
van de percelen heeft betrekking op de openbare ruimte, 
waarbij percelen kunnen bestaan uit een combinatie van 
wegen, straten, trottoirs, speelplaatsen, groenstroken, 
plantsoenen en watergangen. Het is in de praktijk onmogelijk 
om dit verder uit te splitsen. In de begroting hebben wij 
daarom gemakshalve ervoor gekozen om de omslag 
ongebouwd/gebouwd, voor zover betrekking hebbend op de 
openbare ruimte, onder te brengen bij functie 210 Wegen, 
straten en pleinen. Kunt u hier akkoord mee gaan?

De lasten van de belastingaanslag dienen zo veel als mogelijk is verdeeld te worden over 
alle daarvoor in aanmerking komende kosten, op basis van een verdeelsleutel. Zo’n 
verdeelsleutel kan gebaseerd zijn op de feitelijk percelen, maar kan ook een meer  
algemene schatting zijn. Het ‘stallen’ van deze lasten op één post is onjuist.

Hoofdfunctie 9 16 950

Waar worden de kosten voor de eigendommenadministratie 
verantwoord. Functie 950 is blijkbaar niet toegevoegd. De 
kosten werden in de CV95 opgenomen onder functie 003 
Burgerzaken. Dit lijkt in het kader van het nieuwe BBV niet de 
juiste functie.

Als basisregel geldt ook hier weer dat de baten en lasten zoveel als mogelijk is (via een 
verdeelsleutel) verantwoord moeten worden op een functie. Voorbeelden: de lasten voor de
eigendommenadministratie voor wegen, straten en pleinen vallen onder functie 210 en van 
scholen onder een functie van hoofdfunctie 4. Indien de lasten niet aan een functie 
toegedeeld kunnen worden dan moeten deze geboekt worden onder functie 003.



Hoofdfunctie 0 16 003

Waar worden de kosten voor de eigendommenadministratie 
verantwoord. Functie 950 is blijkbaar niet toegevoegd. De 
kosten werden in de CV95 opgenomen onder functie 003 
Burgerzaken. Dit lijkt in het kader van het nieuwe BBV niet de 
juiste functie.

Als basisregel geldt ook hier weer dat de baten en lasten zoveel als mogelijk is (via een 
verdeelsleutel) verantwoord moeten worden op een functie. Voorbeelden: de lasten voor de
eigendommenadministratie voor wegen, straten en pleinen vallen onder functie 210 en van 
scholen onder een functie van hoofdfunctie 4. Indien de lasten niet aan een functie 
toegedeeld kunnen worden dan moeten deze geboekt worden onder functie 003.

Hoofdfunctie 2 16 210

Waar worden de kosten voor de eigendommenadministratie 
verantwoord. Functie 950 is blijkbaar niet toegevoegd. De 
kosten werden in de CV95 opgenomen onder functie 003 
Burgerzaken. Dit lijkt in het kader van het nieuwe BBV niet de 
juiste functie.

Als basisregel geldt ook hier weer dat de baten en lasten zoveel als mogelijk is (via een 
verdeelsleutel) verantwoord moeten worden op een functie. Voorbeelden: de lasten voor de
eigendommenadministratie voor wegen, straten en pleinen vallen onder functie 210 en van 
scholen onder een functie van hoofdfunctie 4. Indien de lasten niet aan een functie 
toegedeeld kunnen worden dan moeten deze geboekt worden onder functie 003.

algemeen 16

Waar worden de kosten voor de eigendommenadministratie 
verantwoord. Functie 950 is blijkbaar niet toegevoegd. De 
kosten werden in de CV95 opgenomen onder functie 003 
Burgerzaken. Dit lijkt in het kader van het nieuwe BBV niet de 
juiste functie.

Als basisregel geldt ook hier weer dat de baten en lasten zoveel als mogelijk is (via een 
verdeelsleutel) verantwoord moeten worden op een functie. Voorbeelden: de lasten voor de
eigendommenadministratie voor wegen, straten en pleinen vallen onder functie 210 en van 
scholen onder een functie van hoofdfunctie 4. Indien de lasten niet aan een functie 
toegedeeld kunnen worden dan moeten deze geboekt worden onder functie 003.

algemeen 17

In het onderwijsveld komen steeds meer zogenaamde 
horizonscholen tot ontwikkeling. De vraag die ons bezig houdt 
is hoe daar voor wat betreft de functionele uitsplitsing mee 
om te gaan; in de horizonscholen zijn vele activiteiten 
ondergebracht zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang 
regulier onderwijs etc. Moeten we deze activiteiten allemaal 
zien in het verlengde van het openbaar-/bijzonder onderwijs 
of moet er, functioneel gezien, een uitsplitsing plaats vinden 
naar de diverse activiteiten? Graag uw reactie hierop.

De baten en lasten dienen toegerekend te worden aan de desbetreffende functie. 

Hoofdfunctie 0 1 004
Bij functie 004 Baten secretarieleges burgerzaken worden
diverse baten genoemd. Zijn deze compleet?

Onder de genoemde baten secretarieleges vallen ook de leges burgerlijke stand, leges
bevolkingsregister, leges rijbewijzen, leges kiezersregister en leges kadaster.

Hoofdfunctie 0 2 001

In onze huidige begroting worden vanaf de kostenplaats
huisvesting, op basis van m2, kosten voor de raadzaal
toegerekend aan functie 001 Bestuursorganen. Volgens de
Ministeriële Regeling zou dit niet meer mogen. Waar dienen
deze kosten dan verantwoord te worden?

Deze kosten dienen toch onder functie 001 Bestuursorganen verantwoord te worden. De
kosten horen wel op 001 als ze de raadsleden aangaan, maar niet als ze het personeel
aangaan.

Hoofdfunctie 0 3 002

In de huidige (2003) begroting zijn onder functie 002
Bestuursondersteuning college van burgemeester en
wethouders ook opgenomen de lasten uitzendbureaus, druk-
en bindwerk, geschenken, voeding, representatie en baten
commissariaten. Moeten deze lasten nu naar functie 002?

Geschenken, voeding (als er bijvoorbeeld recepties of lunches worden bedoeld) en
representatie moeten onder functie 002. Uitzendbureaus en druk- en bindwerk moeten
worden toebedeeld aan desbetreffende functie. Baten commissariaten dienen onder
functie 001 Bestuursorganen geboekt te worden.



Hoofdfunctie 0 3 001

In de huidige (2003) begroting zijn onder functie 002
Bestuursondersteuning college van burgemeester en
wethouders ook opgenomen de lasten uitzendbureaus, druk-
en bindwerk, geschenken, voeding, representatie en baten
commissariaten. Moeten deze lasten nu naar functie 002?

Geschenken, voeding (als er bijvoorbeeld recepties of lunches worden bedoeld) en
representatie moeten onder functie 002. Uitzendbureaus en druk- en bindwerk moeten
worden toebedeeld aan desbetreffende functie. Baten commissariaten dienen onder
functie 001 Bestuursorganen geboekt te worden.

Hoofdfunctie 0 4 002

Dienen alle uren die de afdeling financiën en de overige
afdelingen besteden aan het opstellen van de
beheersbegroting op de functie 002 Bestuursondersteuning
college van burgemeester en wethouders te worden
verantwoord of alleen de uren die concreet worden besteed
aan de productenramingen?

Alleen de uren die concreet worden besteed aan productenramingen dienen op functie 002
te worden geboekt. De uren die de afdeling financiën besteedt aan de beheersbegroting
blijven als opslag in het uurtarief van de medewerkers zitten en worden doorberekend aan
de betreffende functies.
De indeling hangt af van de betekenis die de gemeente geeft aan productenraming en
beheersbegroting. Als vuistregel kan het volgende gelden. De productenraming zal voor
het college veelal ook het karakter hebben van beheersbegroting voor het college. Dan is
functie 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) van toepassing.
Daarnaast zal de ambtelijke organisatie ook met eigen beheersbegrotingen werken die dan
gedetailleerder zijn dan de productenraming. Voor die beheersbegroting geldt
doorberekening naar de desbetreffende functie.

Hoofdfunctie 0 4 006

Dienen alle uren die de afdeling financiën en de overige
afdelingen besteden aan het opstellen van de
beheersbegroting op de functie 002 Bestuursondersteuning
college van burgemeester en wethouders te worden
verantwoord of alleen de uren die concreet worden besteed
aan de productenramingen?

Alleen de uren die concreet worden besteed aan productenramingen dienen op functie 002
te worden geboekt. De uren die de afdeling financiën besteedt aan de beheersbegroting
blijven als opslag in het uurtarief van de medewerkers zitten en worden doorberekend aan
de betreffende functies.
De indeling hangt af van de betekenis die de gemeente geeft aan productenraming en
beheersbegroting. Als vuistregel kan het volgende gelden. De productenraming zal voor
het college veelal ook het karakter hebben van beheersbegroting voor het college. Dan is
functie 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) van toepassing.
Daarnaast zal de ambtelijke organisatie ook met eigen beheersbegrotingen werken die dan
gedetailleerder zijn dan de productenraming. Voor die beheersbegroting geldt
doorberekening naar de desbetreffende functie.

Hoofdfunctie 0 5 004

Is het de bedoeling dat op functie 004 Baten secretarieleges
burgerzaken de bruto of de netto leges verantwoord worden?
Met bruto leges de som van de gemeentelijke en rijksleges
bedoelend en met netto dit bedrag verminderd met de
afdrachten aan het Rijk en RDW.

Het is de bedoeling dat op functie 004 Baten secretarieleges burgerzaken de bruto leges
verantwoord worden.

Hoofdfunctie 0 6 001

Vallen de kosten van voormalig bestuur, zoals wachtgelden
en invaliditeitspensioenen, en de kosten van de wet Appa
beiden onder functie 001 Bestuursorganen?

Ja, deze kosten vallen beiden onder functie 001 Bestuursorganen.



Hoofdfunctie 0 7 003

Horen baten leges rijbewijzen, huwelijken en alle onder
functie 003 Burgerzaken met name genoemde onderwerpen
onder functie 003 Burgerzaken, zodat daar zowel de baten
als de lasten verantwoord worden en op functie 004 Baten
secretarieleges burgerzaken alleen de baten?

Op functie 003 Burgerzaken worden zowel baten als de lasten verantwoord, behalve de
baten secretarieleges burgerzaken. Deze dienen alleen op functie 004 Baten
secretarieleges burgerzaken verantwoord te worden.

Hoofdfunctie 0 7 004

Horen baten leges rijbewijzen, huwelijken en alle onder
functie 003 Burgerzaken met name genoemde onderwerpen
onder functie 003 Burgerzaken, zodat daar zowel de baten
als de lasten verantwoord worden en op functie 004 Baten
secretarieleges burgerzaken alleen de baten?

Op functie 003 Burgerzaken worden zowel baten als de lasten verantwoord, behalve de
baten secretarieleges burgerzaken. Deze dienen alleen op functie 004 Baten
secretarieleges burgerzaken verantwoord te worden.

Hoofdfunctie 0 8 005

Als je een samenwerkingsverband hebt gesloten met andere
gemeenten, gestoeld op de wet gemeenschappelijke
regelingen, waarbij de verschillende taken meerdere functies
bestrijken, wordt dat dan anders door de nieuwe functie 005
Bestuurlijke samenwerking?

Het is de bedoeling dat er naar de taken van de gemeentelijke regeling gekeken wordt en
daar op inhoudelijke basis de functies bij gezocht worden. De baten en lasten worden dan
toegedeeld, zonodig via een verdeelsleutel, aan de betrokken taken. Dit wordt dus in
principe niet anders door de nieuwe functie 005 Bestuurlijke samenwerking.

Hoofdfunctie 0 9 002
Tot welke functie worden de kosten van onderscheidingen
gerekend?

Kosten van onderscheidingen worden tot functie 002 Bestuursondersteuning college van
burgemeester en wethouders.

Hoofdfunctie 0 10 006

Dienen alle kosten voor accountants op functie 006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
verantwoord te worden of dienen deze kosten doorberekend
te worden?

Deze kosten dienen verantwoord te worden op functie 006 Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer(functie), behalve wanneer het om een specifieke accountantopdracht gaat die
los staat van de verklaring bij de rekening. In dat geval dienen ze te worden doorberekend
aan desbetreffende functie.

Hoofdfunctie 0 11 001

De uitgaven inzake de Commissie Bezwaar- en
Beroepschriften (o.a. vergoeding, enz.) hebben wij
ondergebracht bij functie 001 Bestuursorganen. Is dit
akkoord?

Dit is akkoord.

Hoofdfunctie 0 12 001

De uitgaven inzake de Gemeentelijke Ombudscommissie
(klachtenafhandeling) hebben wij ondergebracht bij functie
001 Bestuursorganen. Is dit akkoord?

Dit is akkoord.

Hoofdfunctie 0 13 005

Als kernwoord bij functie 005 Bestuurlijke samenwerking
staat vermeld: onderzoek bestuursorganisatie. Wat valt daar
zoal onder?

Het betreft kosten die te maken hebben met de voorbereiding op een eventuele
samenwerking, zoals onderzoek. De daadwerkelijke samenwerking dient te worden
toegeschreven aan desbetreffende functie. Ook kosten in het kader van bestuurlijke
samenwerking / Wet Gemeenschappelijke Regelingen die niet toegerekend kunnen
worden aan desbetreffende functie dienen op deze functie verantwoord te worden.

Hoofdfunctie 0 14 001

Onder welke functie moeten de subsidiëring van een
plaatselijke dorps- en bewonersraad worden verantwoord?

Het hangt er vanaf hoe deze raad is samengesteld en waar hij voor dient. Is er bijvoorbeeld
sprake van een deelgemeenteraad, dan dienen de baten en lasten verantwoord te worden
op functie 001 Bestuursorganen. In de overige gevallen dient er te worden toegeschreven
aan desbetreffende functie.



Hoofdfunctie 0 15 002

Wij hebben een concernstaf waarop veelal algemene posten
worden verantwoord, zoals het eindejaarsgeschenk voor de
gehele gemeente. Dit wordt centraal geregeld. Kan dit op
functie 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester
en wethouders verantwoord worden of dient dit doorberekend
te worden aan desbetreffende functie?

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk door te berekenen aan desbetreffende functie. Dit
is om alles zuiver te houden en om te voorkomen dat bijvoorbeeld functie 002 als
verzamelfunctie wordt gebruikt. Ook in dit geval dient dus te worden doorberekend.

Hoofdfunctie 0 16 003
Waar horen de kosten en rechten voor de 65+ pas thuis? De kosten en rechten voor deze pas dienen op functie 003 Burgerzaken verantwoord te

worden.

Hoofdfunctie 0 17 004
Op welke functie moeten de rechten Telecommunicatiewet
komen?

Wij raden aan deze te verantwoorden op functie 004 Baten secretarieleges Burgerzaken.

Hoofdfunctie 0 18 002
Waar dienen de kosten voor de ondernemingsraad te worden
verantwoord?

Deze kosten dienen te worden toegerekend aan desbetreffende dienst/functie. Een
centrale OR komt ten laste van functie 002.

Hoofdfunctie 0 19 005

Wat valt er precies allemaal onder functie 005 Bestuurlijke
samenwerking?

Onder bestuurlijke samenwerking vallen al die kosten die te maken hebben met de
voorbereiding op een eventuele samenwerking, zoals onderzoek. De daadwerkelijke
programmatische samenwerking dient te worden toegeschreven aan desbetreffende
functie.

Hoofdfunctie 0 20 005
Waar horen de bestuurskosten bijdrage in gewest (regionale
samenwerking tussen gemeenten)?

Kosten bijdrage in gewest: functie 005.

Hoofdfunctie 0 21 001

De grens tussen de bestuursorganen en de ondersteuning is
mij niet helemaal duidelijk. Wat dient precies waar geboekt te
worden?

Kosten die direct de raad of het college van burgemeester en wethouders aangaan, dienen
te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Kosten die het ondersteunend
personeel aangaan dienen op functie 002 Bestuursondersteuning college van
burgemeester en wethouders of op functie 006 Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer(functie) verantwoord te worden. Toerekenen aan desbetreffende functie geldt.

Hoofdfunctie 0 21 002

De grens tussen de bestuursorganen en de ondersteuning is
mij niet helemaal duidelijk. Wat dient precies waar geboekt te
worden?

Kosten die direct de raad of het college van burgemeester en wethouders aangaan, dienen
te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Kosten die het ondersteunend
personeel aangaan dienen op functie 002 Bestuursondersteuning college van
burgemeester en wethouders of op functie 006 Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer(functie) verantwoord te worden. Toerekenen aan desbetreffende functie geldt.

Hoofdfunctie 0 21 006

De grens tussen de bestuursorganen en de ondersteuning is
mij niet helemaal duidelijk. Wat dient precies waar geboekt te
worden?

Kosten die direct de raad of het college van burgemeester en wethouders aangaan, dienen
te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Kosten die het ondersteunend
personeel aangaan dienen op functie 002 Bestuursondersteuning college van
burgemeester en wethouders of op functie 006 Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer(functie) verantwoord te worden. Toerekenen aan desbetreffende functie geldt.

Hoofdfunctie 0 22 003 Waar kunnen we deelname aan Dataland boeken? Deelname aan Dataland kan op functie 003 Burgerzaken geboekt worden.



Hoofdfunctie 0 23 001

Wat moet ik met de volgende kosten?
-         Het raadhuis - hier worden de raadsvergaderingen en
de vergaderingen van de raadscommis-sie gehouden
-          Leeskamer en fractiekamer voor de raadsleden
-         PC's raadsleden voor het raadsinformatiesysteem en
de vertrekken voor de leden van het college van B&W
-          PC's leden college B&W

Alle kosten die direct de raad en het college van burgemeester en wethouders aangaan,
dienen te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Hoofdlijn is toerekenen
aan desbetreffende functie. Alle kosten die u heeft opgenoemd, dienen te worden
verantwoord op functie 001 Bestuursorganen, voor zover ze hen dus aangaan. Zijn het
kosten die het personeel van de bestuursondersteuning betreffen, dan dienen ze te worden
toegerekend aan 002 of 006.

Hoofdfunctie 0 23 002

Wat moet ik met de volgende kosten?
-         Het raadhuis - hier worden de raadsvergaderingen en
de vergaderingen van de raadscommis-sie gehouden
-          Leeskamer en fractiekamer voor de raadsleden
-         PC's raadsleden voor het raadsinformatiesysteem en
de vertrekken voor de leden van het college van B&W
-          PC's leden college B&W

Alle kosten die direct de raad en het college van burgemeester en wethouders aangaan,
dienen te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Hoofdlijn is toerekenen
aan desbetreffende functie. Alle kosten die u heeft opgenoemd, dienen te worden
verantwoord op functie 001 Bestuursorganen, voor zover ze hen dus aangaan. Zijn het
kosten die het personeel van de bestuursondersteuning betreffen, dan dienen ze te worden
toegerekend aan 002 of 006.

Hoofdfunctie 0 23 006

Wat moet ik met de volgende kosten?
-         Het raadhuis - hier worden de raadsvergaderingen en
de vergaderingen van de raadscommis-sie gehouden
-          Leeskamer en fractiekamer voor de raadsleden
-         PC's raadsleden voor het raadsinformatiesysteem en
de vertrekken voor de leden van het college van B&W
-          PC's leden college B&W

Alle kosten die direct de raad en het college van burgemeester en wethouders aangaan,
dienen te worden verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Hoofdlijn is toerekenen
aan desbetreffende functie. Alle kosten die u heeft opgenoemd, dienen te worden
verantwoord op functie 001 Bestuursorganen, voor zover ze hen dus aangaan. Zijn het
kosten die het personeel van de bestuursondersteuning betreffen, dan dienen ze te worden
toegerekend aan 002 of 006.

Hoofdfunctie 0 24 002
Waar dienen de kosten AWB-commissie verantwoord te
worden?

Kosten AWB-commissie: 002

Hoofdfunctie 0 25 001
Onder welke functie vallen de kosten van gewezen
wethouders?

Kosten van gewezen wethouders horen thuis op functie 001.

Hoofdfunctie 0 26 003
Onder welke functie horen de kosten van Internet/website? Kosten van Internet/website: 003

Hoofdfunctie 7 27 725

Verminderingen als gevolg van een verhuizing of
bezwaarschrift van de aanslag afvalstoffenheffing. Dienen
deze tegengeboekt te worden aan de batenzijde op functie
725?
Of dienen zij als last geboekt te worden aan de lastenzijde
van functie 725? Of worden deze verminderingen opgenomen
aan de lastenzijde van functie 940?

Deze dienen geboekt te worden op de lastenzijde van functie 725. Net als functie 725
dienen ook de functies 726 en 215 gelezen te worden als baten en lasten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel de baten als lasten bruto geboekt dienen te
worden.

Hoofdfunctie 9 27 940

Verminderingen als gevolg van een verhuizing of
bezwaarschrift van de aanslag afvalstoffenheffing. Dienen
deze tegengeboekt te worden aan de batenzijde op functie
725?
Of dienen zij als last geboekt te worden aan de lastenzijde
van functie 725? Of worden deze verminderingen opgenomen
aan de lastenzijde van functie 940?

Deze dienen geboekt te worden op de lastenzijde van functie 725. Net als functie 725
dienen ook de functies 726 en 215 gelezen te worden als baten en lasten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel de baten als lasten bruto geboekt dienen te
worden.



Hoofdfunctie 7 27 726

Verminderingen als gevolg van een verhuizing of
bezwaarschrift van de aanslag afvalstoffenheffing. Dienen
deze tegengeboekt te worden aan de batenzijde op functie
725?
Of dienen zij als last geboekt te worden aan de lastenzijde
van functie 725? Of worden deze verminderingen opgenomen
aan de lastenzijde van functie 940?

Deze dienen geboekt te worden op de lastenzijde van functie 725. Net als functie 725
dienen ook de functies 726 en 215 gelezen te worden als baten en lasten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel de baten als lasten bruto geboekt dienen te
worden.

Hoofdfunctie 2 27 215

Verminderingen als gevolg van een verhuizing of
bezwaarschrift van de aanslag afvalstoffenheffing. Dienen
deze tegengeboekt te worden aan de batenzijde op functie
725?
Of dienen zij als last geboekt te worden aan de lastenzijde
van functie 725? Of worden deze verminderingen opgenomen
aan de lastenzijde van functie 940?

Deze dienen geboekt te worden op de lastenzijde van functie 725. Net als functie 725
dienen ook de functies 726 en 215 gelezen te worden als baten en lasten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel de baten als lasten bruto geboekt dienen te
worden.

Hoofdfunctie 0 28 001

Tot dusver hebben wij de kosten van lidmaatschap VNG
verantwoord op functie 001 Bestuursorganen. Geldt dit ook in
de nieuwe situatie?

Nee, lidmaatschap VNG dient onder functie 005 verantwoord te worden. In principe worden
overige lidmaatschappen op desbetreffende functie verantwoord. Functie 001 komt niet
meer in aanmerking, omdat deze zich alleen beperkt tot de directe bestuurskosten.

Hoofdfunctie 0 29 002

Onze begroting kent een algemeen budget voor juridische en
andere adviezen van externe deskundigen. In de huidige
begroting is dit verantwoord op functie 002
Bestuursondersteuning. Mag dit zo blijven?

Voor zover mogelijk dient dit budget te worden toegerekend aan desbetreffende functie.
Het deel waarvoor (nog) niet bekend is waarvoor advies gevraagd zal worden, kan op 922
geboekt worden. Dit deel dient dan geen betrekking te hebben op de
bestuursondersteuning.

Hoofdfunctie 0 30 005

Onze gemeente beschikt over een budget voor het
onderhouden van internationale contacten (z.g.
vriendschapsrelaties partnergemeenten). Waar dienen deze
kosten te worden verantwoord?

Functie 005

Hoofdfunctie 0 31 002

Waar dienen de vergoedingen aan commissieleden (niet
raadslid) ex art. 82 ev. Gemeentewet te worden verantwoord,
bijv. commissie middelen, commissie grond- en pachtzaken,
dus niet commissies ex art. 96.

Gaat het bij de artikelen 82 en 96 Gemeentewet om een commissie ingesteld door en
werkzaam voor de raad, het college of de burgemeester, dan dient deze te worden
verantwoord op functie 001. Gaat het niet om een dergelijke commissie, maar om een
commissie ex artikel 7:13 Algemene Wet Bestuursrecht, dan dient deze te worden
verantwoord op functie 002.



Hoofdfunctie 0 32 002

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 4
hoofdfunctie 0 (blz. 55) een antwoord gegeven inzake
toerekening kosten inzake begrotingen. Dit antwoord maakt
het geheel nog niet duidelijk waar bepaalde kosten nu aan
toegerekend dienen te worden. Er is een drietalbegrotingen,
te weten: de programbegroting, productenraming en de
financiële beheersbegroting. Het antwoord met betrekking tot
de opslag in het uurtarief ten aanzien van de
beheersbegroting komt heel vreemd over. Bovendien wordt in
het tweede deel van het antwoord gesproken over
toerekening aan desbetreffende functie. De vraag blijft dan
nog over welke functie wordt bedoeld?

De directe lasten voor de programmabegroting komen ten laste van functie 006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie). Die voor de productenraming ten
laste van functie 002. De beheersbegroting (bij de afdeling financiën) is primair een
ambtelijk document. De basis daarvoor zal als regel bij de onderdelen van de
gemeentelijke organisatie liggen aan wie de functies zijn toegedeeld als taken, veelal nog
op een gedetailleerder niveau dan op het niveau van de afdeling financiën. De lasten van
de beheersbegroting van de afdeling financiën zullen toegerekend moeten worden aan de
desbetreffende afdelingen, cq functies.

Hoofdfunctie 0 33 004

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 5
hoofdfunctie 0 (blz. 55) een antwoord inzake
brutoverantwoording van rijksleges gegeven. Daarbij wordt
aangegeven dat ook de rijksleges op functie 004 dienen te
worden verantwoord. Geldt dit dan ook voor de kosten
rijksleges? Dienen de af te dragen rijksleges bij de lasten
onder functie 004 verantwoord te worden?

De baten van de leges dienen bruto verantwoord te worden. Eventuele doorbetalingen
verband houdend met een desbetreffende activiteit, bijvoorbeeld aan het rijk inzake
paspoorten, dienen als last opgevoerd te worden op functie 004. De omschrijving van deze
functie dient te zijn: Baten en lasten verband houden secretarieleges burgerzaken.

Hoofdfunctie 0 34 002

Onze gemeenschappelijke regeling kent een Algemeen en
een Dagelijks Bestuur. De reis- en verblijfkosten e.d. worden
betaald door de deelnemende gemeenten. De ondersteuning
aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur vindt o.a. plaats door
de directeur en de managementassistentes.
Het voorstel is nu om voor de ondersteuning van het
Dagelijks bestuur functie 002 Bestuursondersteuning
Dagelijks Bestuur te gaan gebruiken en voor de
ondersteuning van het Algemeen Bestuur functie 006
Bestuursondersteuning Algemeen Bestuur.
Kunt u aangeven of dat correct is. Of zijn er nog andere
opties.

In de begroting van uw Gemeenschappelijke regeling is dit correct.

Hoofdfunctie 0 35 002

Bij het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift
baseert het college van B&W zich doorgaans op een advies
van de commissie van de Bezwaar en Beroep. Is het daarom
juist dat wij de presentie- en reiskosten van de leden van de
commissie van Bezwaar en Beroep hebben ondergebracht bij
functie 002 Bestuursondersteuning B&W?

Gaat het bij de artikelen 82 en 96 Gemeentewet om een commissie ingesteld door en
werkzaam voor de raad, het college of de burgemeester, dan dient deze te worden
verantwoord op functie 001. Gaat het niet om een dergelijke commissie, maar om een
commissie ex artikel 7:13 Algemene Wet Bestuursrecht, dan dient deze te worden
verantwoord op functie 002.

Hoofdfunctie 0 36 003

De gemeente beheert ook een via Internet of aan de balie
raad te plegen productencatalogus. De lasten hiervan hebben
wij ondergebracht bij functie 003. Is dit akkoord?

Ja, dit is akkoord.



Hoofdfunctie 0 37 003

Volgens het nieuwe BBV dienen de te ontvangen leges apart
geraamd en geboekt te worden. Nu ontvangt de gemeente
rijksleges en secretarie voor bijvoorbeeld paspoorten. De
rijksleges dient de gemeente weer door te betalen aan het
Rijk.
Nu leek het mij zinvoller om de leges die je ontvangt
(rijksleges en secretarieleges) en de leges die je doorbetaalt
(Rijksleges) bij elkaar te zetten, zodat je meteen ziet wat het
saldo is wat voor de gemeente is bestemd (secretarieleges).
Kan dit volgens het nieuwe BBV of mag het niet?

Indien bedoeld wordt om ‘onder’ functie 003 nog een aparte subfunctie te maken voor de
rijksleges paspoorten, dan is dat toegestaan. Indien bedoeld wordt om onder functie 003
alleen het saldo van de (rijks)leges op te nemen dan is dat niet mogelijk. De basisregel is
namelijk dat er ‘bruto’ geboekt moet worden en niet ‘netto’.

Hoofdfunctie 0 38 001

De gemeente betaalt voor voormalig personeel (staat B2) nog
kosten. Op deze staat worden zowel kosten voor ex
bestuurders als voormalig secretarie personeel geraamd.
De kosten van de oud bestuurders worden verantwoord op
functie 001. Waar worden de kosten van de voormalige
ambtenaren verantwoord en mogen deze kosten eventueel
verdisconteerd worden in het tarief van de afdeling waar die
ambtenaar destijds werkzaam was of biedt functie 922
hiervoor uitkomst?

Er is geen model voor kostentoerekening, gemeenten mogen zelf bepalen. Kosten
voormalige ambtenaren kunnen bij de tariefstelling meegenomen worden. Rekening
houdend met het terrein waarop de ambtenaar werkzaam was, geldt toerekenen aan de
desbetreffende functie.Functie 922 biedt derhalve geen uitkomst.

Hoofdfunctie 1 1 140
Aan welke functie moet je als GGD de kosten lijkschouwing
doorbelasten?

Lijkschouwing valt onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
(GHOR). Dit valt onder functie 140 Openbare orde en veiligheid.

Hoofdfunctie 1 2 140
Valt de buitengewoon opsporingsambtenaar onder functie
140 Openbare orde en veiligheid?

Ja, deze valt inderdaad onder functie 140.

Hoofdfunctie 1 3 140
Onder welke functie dient de algemene politie verordening
(APV) geboekt te worden?

Verantwoorden op functie 140, openbare orde en veiligheid (hieronder valt nog een
onderdeel politie).

Hoofdfunctie 1 4 140

De (uitruk)kosten van de dierenambulance Gouda en
Omstreken (DAGO) en de jaarlijkse subsidie aan de
dierenbescherming hebben wij ondergebracht bij functie 140
Openbare orde en veiligheid. Is dit akkoord?

Ja

Hoofdfunctie 1 5 120

De jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) hebben wij
ondergebracht bij functie 120 Brandweer en
rampenbestrijding. Is dit akkoord?

Ja.

Hoofdfunctie 1 6 140

Ik mis de lijkschouwingen die wij als gemeente betalen
wanneer iemand geen natuurlijke dood is gestorven. Deze
worden nu verantwoord op functie 140 openbare orde en
veiligheid. Is dit juist?

Ja. In de toelichting bij functie 140 wordt de term doodsschouw gebruikt.

Hoofdfunctie 2 1 210

Ik kom carillons tegen bij twee verschillende functies,
namelijk functie 210 Wegen, straten en pleinen en functie 541
Oudheidkunde/musea. Is hier onderscheid te maken of horen
carillons thuis op een van de twee functies?

Carillons horen thuis op functie 541 indien ze onder monumentenzorg vallen. In andere
gevallen dienen ze te worden verantwoord op functie 210.

Hoofdfunctie 2 2 240 Onder welke functie valt het waterbeleidsplan? Dit valt onder functie 240.



Hoofdfunctie 2 3 221

De gemeente is voor de haven (voor binnenvaart) een pps-
constructie aangegaan. Onder welke functie moeten
desbetreffende baten en lasten van gemeente geboekt
worden?

De geëigende functie is 221 Binnenhavens en waterwegen.

Hoofdfunctie 2 4 211

We hebben verkeersvergunningen, zijnde
uitwegvergunningen. Vallen deze net als onder de CV ’95 bij
het BBV 2004 ook onder functie 211?

Ja

Hoofdfunctie 2 5 240

In het BBV wordt nergens concreet gesproken over het
regulier onderhoud van sloten (het zogenaamde vuilvissen),
het onderhoud van beschoeiingen en kademuren en het
periodiek baggeren van sloten en watergangen. Al deze
lasten hebben wij ondergebracht bij functie 240. Is dit juist?

Ja

Hoofdfunctie 3 1 341

De uitgaven met betrekking tot de afvoer van kadavers
hebben wij ondergebracht onder functie 723 Milieubeheer. Is
dit akkoord?

Nee, de uitgaven met betrekking tot de afvoer van kadavers dienen verantwoord te worden
op functie 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij.

Hoofdfunctie 3 2 341

De gemeente heeft landbouwgronden in bezit en verpacht
deze. Tot nu toe boeken we deze baten onder functie 341
Overige agrarische zaken jacht en visserij. Is dit juist?

Ja, de pachtopbrengsten dienen, net als de jachtrechten, te worden verantwoord op de
functie waarop de desbetreffende gemeentegronden zijn geadministreerd. Zie ook de
toelichting op functie 341.

Hoofdfunctie 3 3 330

Hoort het verlenen van vergunningen aan nutsbedrijven voor
het (ver) leggen van kabels, leidingen en bijbehorende
voorzieningen in het openbaar gebied tot de functie 210 of tot
functie 330?

Dit valt onder precariobelasting, functie 939 dus. Zie hiervoor de Modelverordening en
vraag 1 Algemeen in deze versie.

Hoofdfunctie 4 1

In de Ministeriële Regeling Iv3 is onder hoofdfunctie 4 de
onderwijshuisvesting per onderwijssoort onderverdeeld. Wat
is hierbij de achterliggende reden?

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bevat een onderdeel
informatie voor derden, zie artikel 71 en verder. De functionele indeling is er voor bedoeld
dat derden die informatie verkrijgen die zij nodig achten. De bedoelde onderverdeling is
een gevolg van een wens van de Tweede Kamer die naar voren is gekomen bij de
behandeling van het Wetsvoorstel decentralisatie huisvesting onderwijs. De Kamer wil(de)
namelijk weten (volgen) of voor de diverse schoolsoorten het openbaar onderwijs en het
bijzonder onderwijs gelijkwaardige financiële middelen ter beschikking krijgen van de
gemeenten.
Daarnaast is de bedoelde indeling ook van belang voor de verdeling van de
gemeentefondsgelden.

Hoofdfunctie 4 2

Voor het uitvoeren van onderwijshuisvesting voor de diverse
schoolsoorten worden door de gemeente
huisvestingsplannen en -programma's opgesteld. Deze
hebben voornamelijk een beleidsmatig karakter. Waar
worden de kosten van het opstellen van deze beleidsmatige
aspecten verantwoord?

Deze kosten dienen verantwoord te worden op desbetreffende onderwijsfunctie.



Hoofdfunctie 4 3

In onze gemeente wordt gewerkt met een meerjarig
beheersprogramma voor groot onderhoud aan de gebouwen
van zowel het openbaar en bijzonder basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs. Het bijstellen van dit
beheersprogramma heeft daardoor betrekking op
verschillende schoolsoorten. Op welke wijze kunnen de
kosten van het meerjarig beheersprogramma voor groot
onderhoud verantwoord worden binnen de functionele
indeling zonder te werken met arbitraire verdeelsleutels?

Deze kosten dienen toch, via een verdeelsleutel, verantwoord te worden op desbetreffende
onderwijsfunctie. Zo’n verdeelsleutel is onontkoombaar.

Hoofdfunctie 4 4

Voor zowel het openbaar en bijzonder onderwijs als de
peuterspeelzalen zijn een aantal logopedisten actief voor het
tijdig signaleren van benodigde logopedische zorg als het
behandelen en begeleiden van kinderen met logopedische
zorg. Op welke wijzen kunnen de kosten van logopedie
ondergebracht worden overeenkomstig de wettelijke
voorschriften?

Deze kosten dienen, via een verdeelsleutel, verantwoord te worden op desbetreffende
onderwijsfunctie.

Hoofdfunctie 4 5 480

De uitgaven ten behoeve van het Schooladoptieplan hebben
wij ondergebracht bij functie 480 Gemeenschappelijke baten
en lasten van het onderwijs . Is dit akkoord? De uitgaven in
deze hebben betrekking op het subsidiëren van de politie, die
elk jaar langs de scholen gaat (zowel de openbare als de
bijzondere scholen) om leerlingen te onderrichten over
drugsgebruik, veiligheid, enz.

Dit is akkoord.

Hoofdfunctie 4 6 480
Onder welke functie valt bedrijfshulpverlening op scholen? Bedrijfshulpverlening valt onder functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het

onderwijs.

Hoofdfunctie 4 7
Onder welke functie dient schoolzwemmen te worden
verantwoord?

Schoolzwemmen dient te worden verantwoord op de desbetreffende onderwijsfunctie.

Hoofdfunctie 4 8 420

Deze vraag heeft betrekking op de veranderende wetgeving
met betrekking tot het basisonderwijs of, zoals dat nu is, het
primair onderwijs. Begrepen is dat het voormalig speciaal
onderwijs geheel of gedeeltelijk onder het primair onderwijs
valt. Daarmee zou dan ook een wijziging van functie 430
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief
onderwijshuisvesting naar 420 Openbaar basisonderwijs,
exclusief onderwijshuisvesting het gevolg zijn. Nu begreep ik
echter dat niet het gehele voormalige speciaal onderwijs
overgaat naar het primair onderwijs of functie 420, maar een
gedeelte. Daaronder zouden in ieder geval de Lom-scholen
vallen. Aangezien binnen onze gemeente een Lom-school
aanwezig is, vroegen wij ons af of er inderdaad een
functiewijziging noodzakelijk is.

Primair onderwijs is niet gelijk aan basisonderwijs. Onder speciaal onderwijs valt het
speciaal basisonderwijs op grond van de Wet op het primair onderwijs. De functionele
indeling dient hier dus toegepast te worden zoals in de Ministeriële Regeling vermeld staat.
Er vindt dus geen verschuiving plaats.



Hoofdfunctie 4 9 420
Hoort OALT (onderwijs in allochtone levende talen) thuis op
420 of 480?

Toedelen aan desbetreffende functie, dus 420, 422, etc.

Hoofdfunctie 4 10
Onder welke functie dienen de uitgaven en inkomsten van het
schoolbudget (O&O) verantwoord te worden?

Toerekenen aan desbetreffende functie.

Hoofdfunctie 4 11 421

De gemeenteraad gaat over tot het onttrekken van lokalen
aan de onderwijsbestemming. Heeft dit gevolgen voor de
kapitaallasten voor de functie 421? Kunnen de lasten daarop
blijven of moet er een splitsing komen en waar worden die
dan gelaten? Vermoedelijk zullen de lokalen worden
verhuurd. Zo niet, dan worden de lokalen afgesloten.

Wanneer er sprake is van een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld verhuur, dient er te
worden toegerekend aan desbetreffende functie. Wanneer er sprake is van leegstand
kunnen de lasten/baten verantwoord worden op functie 913.

Hoofdfunctie 4 12

Een vraag over onderwijshuisvesting: In het BBV deel 2 staat
op blz. 68, 2e alinea, dat aanbrengen van een invalidentoilet
en toegankelijk maken van een gebouw voor gehandicapten
niet onder de lasten/baten van onderwijshuisvesting vallen.
In de verordening van de gemeente Utrecht (gebaseerd op
het model van de VNG) staat dit wel onder de taken van de
gemeente. Bedoelt het BBV dat deze kosten op een ander
vlak verantwoord moeten worden, of dat deze voorzieningen
geen taak van de gemeente zijn?

Verantwoorden op de desbetreffende onderwijsfunctie (let op! de onderwijsfunctie, níet de
onderwijshuisvestings functie). Het is niet de Wvg want deze betreft voorzieningen in
woningen t.b.v. gehandicapten (is dus gericht op individueel gebruik).

Hoofdfunctie 4 13

Waar dienen de brede scholen verantwoord te worden? De baten en lasten dienen toegerekend te worden aan desbetreffende functie. Een
belangrijke functie hierbij is (basis)onderwijs. Indien dit niet mogelijk is, dient
verantwoording plaats te vinden op de functie waarop het grootste gedeelte van het
basisonderwijs betrekking heeft.

Hoofdfunctie 4 14
Waarom valt aanbrengen invalidentoilet etc onder onderwijs
ipv onderwijshuisvesting?

Bij onderwijshuisvesting gaat het over het gebouw en niet over de inrichting.

Hoofdfunctie 5 1 531

Wat behoort er tot de functie 531 Groene sportvelden en
terreinen?

Op functie 531 Groene sportvelden en terreinen horen de echte groene gras sportvelden
en terreinen thuis, evenals de groene kunstgrasvelden. Als er aparte gebouwtjes zijn met
kleedkamers of een kantine die enkel bij de groene sportvelden horen, dienen deze onder
functie 531 geboekt te worden. Hieronder vallen dus niet kleedkamers of andere faciliteiten
die zich in een hoofdgebouw bevinden en ook voor bijvoorbeeld binnensporten of
tennisbanen worden gebruikt.

Hoofdfunctie 5 2 560 Onder welke functie valt de Stads VVV? De Stads VVV valt onder de functie 560 Openbaar groen en openlucht recreatie.

Hoofdfunctie 5 3 511

Vallen deskundigheidsbevordering en verzekeringen voor
vrijwilligers onder functie 511 Vormings- en
ontwikkelingswerk?

Dit dient te worden doorberekend aan desbetreffende functie. Wanneer zij vormings- en
ontwikkelingswerk aangaan, dienen zij inderdaad verantwoord te worden op functie 511.

Hoofdfunctie 5 4 541

Horen subsidie gemeentelijke monumenten en kosten voor
gemeentelijke monumentencommissie thuis onder functie
541 Oudheidkunde/musea?

Ja, deze horen inderdaad thuis op functie 541.

Hoofdfunctie 5 5 560

Als gemeente genieten wij inkomsten door het heffen van
vermakelijkhedenretributie. Voor ons is het echter onduidelijk
waarop deze inkomsten functioneel verantwoord dienen te
worden.

Afhankelijk van de vermakelijkheden waarvoor u retributies heft, dient er te worden
toegeschreven aan desbetreffende functie. Zo dienen de vermakelijkheidsretributies voor
bijvoorbeeld een kermis of dierenpark te worden verantwoord op functie 560 Openbaar
groen en openluchtrecreatie.



Hoofdfunctie 5 6 560

In onze begroting kennen wij onder functie 820 het product
Exploitatie eigendommen algemeen. Niet alleen de lasten en
baten van enkele oude gemeentelijke huurwoningen hebben
wij hier ondergebracht, maar ook de lasten en baten van
perceeltjes snippergroen, die aan inwoners van de gemeente
worden verhuurd. Is dit juist of is functie 560 hier beter
geschikt voor?

Functie 560 is hier inderdaad beter voor.

Hoofdfunctie 5 7 541

Onze gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van
een monumentale kerktoren. Deze lasten hebben wij
ondergebracht bij functie 820. Is dit juist of is functie 541 hier
beter geschikt voor?

Zoals uit de toelichting bij functie 541 blijkt, is functie 541 inderdaad de aangewezen
functie.

Hoofdfunctie 5 8

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen sportvelden
en groene sportvelden?

De Iv3 hebben ook een functie in de periodieke onderhoudsreportage van het
gemeentefond. Een van de clusters van het gemeentefonds is het cluster groen, waarvoor
gemeenten middelen toebedeeld krijgen. Bij de opbouw van het cluster groen is onder
meer het groen van de sportvelden, niet zijnde voor onderwijs, betrokken. Om die reden
valt onderhoud van groene sportvelden onder onderhoud groenvoorziening.

Hoofdfunctie 6 1 614

In het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995
verantwoordden wij de schuldhulpverlening van de
Kredietbank op functie 610 Bijstandsverlening. Het is ons niet
duidelijk onder welke functie dit valt in de Ministeriële
Regeling Iv3.

In de Ministeriële Regeling Iv3 dient de schuldhulpverlening van de Kredietbank op functie
614 Gemeentelijk minimabeleid geboekt te worden.

Hoofdfunctie 6 2 611

Bij de functie 611 Werkgelegenheid wordt het Fonds werk en
inkomen genoemd (werkdeel). Waar worden de baten van dit
fonds (inkomensdeel) verantwoord?

De baten en lasten voor het inkomensdeel worden geboekt op de functies 610 (exclusief
IOAW en IOAZ) en 612 (IOAW en IOAZ). De baten en lasten voor het werkdeel worden
geboekt op functie 611.

Hoofdfunctie 6 3 620
Onder welke functie dient verslavingszorg ondergebracht te
worden?

Verslavingszorg dient onder functie 620 Maatschappelijke begeleiding en advies
ondergebracht te worden.

Hoofdfunctie 6 4 610

Onze gemeente voert bijzondere onderzoeken uit in het kader
van bijstand en dergelijke. Hiermee onderzoekt de gemeente
onder andere of er burgers onterecht een uitkering ontvangen
(bijstandsfraude). Onder welke functie verantwoorden we
deze uitgaven?

Deze uitgaven dienen onder functie 610 Bijstandsverlening te worden verantwoord.

Hoofdfunctie 6 5 630

Onder welke functie verantwoorden we de uitgaven en
inkomsten met betrekking tot vrijwilligerswerk (TSV regeling)?

De uitgaven en inkomsten met betrekking tot vrijwilligerswerk (TSV regeling) dienen
toegerekend te worden aan desbetreffende functie. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, kan
men functie 630 Sociaal-cultureel werk gebruiken.

Hoofdfunctie 6 6 614

Tot op heden verantwoorden wij kwijtschelding van
belastingen en rechten functioneel, dus op riolering,
afvalstoffen en o.z.b., omdat we deze als kostendekking
meenemen. Nu moet deze ingaande 2004 worden
verantwoord op 614 Gemeentelijk minimabeleid. We missen
daardoor een stuk inkomsten. Hoe op te lossen?

Het is niet zo dat er nu een stuk inkomsten gemist wordt door deze te verantwoorden op
functie 614 Gemeentelijk minimabeleid. De kwijtscheldingen worden alleen op deze functie
verantwoord in het kader van informatie voor derden. Dat houdt niet in dat ze niet meer
meegenomen mogen worden in de lasten bij het opstellen van de tarieven. Ze kunnen
gewoon meegenomen blijven worden in de kostendekkendheid, alleen bij het aanleveren
van uw financiële gegevens dienen ze onder functie 614 Gemeentelijk minimabeleid
verantwoord te zijn.



Hoofdfunctie 6 7 652

Onder welke functie zou de verstrekking van parkeerkaarten
voor gehandicapten verantwoord moeten worden volgens de
nieuwe comptabiliteitseisen? Valt dit bijvoorbeeld onder
functie 652 Gehandicaptenvoorzieningen?

Dit hangt af van uw gemeente. Elke gemeente heeft een bepaalde vrijheid in de toepassing
van de WVG en kan dus, binnen bepaalde kaders, bepalen wat er wel en wat er niet onder
de WVG valt. Wanneer u de parkeerkaarten voor gehandicapten niet tot de WVG rekent,
kunt u deze kwijt onder functie 214 Parkeren.

Hoofdfunctie 6 8 611

Onze gemeente subsidieert een vrijwilligerssteunpunt. Er zit
dus iemand met een bureautje bij een randstadvestiging en
coördineert het vrijwilligerswerk. Welke functie is dat? Functie
611 Werkgelegenheid?

Nee, de baten en lasten voor vrijwilligerswerk behoren als regel niet op functie 611
Werkgelegenheid. (Bevorderen) vrijwilligerswerk staat namelijk los van (het scheppen van)
werkgelegenheid. De desbetreffende baten en lasten moeten geboekt worden onder de
functie die het meest past bij de aard van het vrijwilligerswerk. Zo nodig kan ook een
verdeelsleutel over diverse functies toegepast worden. De desbetreffende baten kunnen
evenwel op 611 geboekt worden indien het steunpunt een uitdrukkelijk onderdeel is van het
werkgelegenheidsbeleid. Het gaat dan niet om het vrijwilligerswerk, maar blijkbaar primair
om het creëren van een functie, in dit geval ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Hoofdfunctie 6 9 611

In uw circulaire "begroten en verantwoorden; deel 4" staat op
blz. 59, hoofdfunctie 6, punt 2, vermeld dat de baten net als
de lasten op de functie 611 dienen te worden vermeld. Dit is
niet juist aangezien de uitgaven ABW en BBZ worden
verantwoord op de functie 610 en de IOAW en IOAZ thuis
hoort op de functie 612. Waarschijnlijk is bedoeld dat de
inkomsten de uitgaven moeten volgen (hetgeen ook mijn
voorkeur heeft). Dit betekent dat het 25% budgetaandeel van
het FWI conform de beschikking van het ministerie van
sociale zaken zal worden verdeeld over de functies 610 en
612.
Hiernaast hebben we vanaf 2004 een 100% budget WWB
(inkomensdeel) voor de uitgaven in het kader van de ABW
welke worden verantwoord op de functie 610. Ook hier laten
we de inkomsten de baten volgen en verantwoorden wij dit
budget op de functie 610 ( het werkdeel WWB wordt net als
de uitgaven verantwoord op de functie 611).
Graag hoor ik van u of u met bovenstaande werkwijze kunt
instemmen. Tevens heb ik nog een vraag inzake de 15%
garantieregeling bij het fonds werk en inkomen. Deze 

De tekst in deel 4 is inderdaad onjuist en is aangepast. 
De baten en lasten voor het inkomensdeel worden geboekt op de functies 610 (exclusief
IOAW en IOAZ) en 612 (IOAW en IOAZ). De baten en lasten voor het werkdeel worden
geboekt op functie 611.
Ten aanzien van de genoemde 15% garantieregeling wordt opgemerkt dat deze regeling
niet meer bestaat en is vervangen door een andere regeling die met een 10% grens werkt.
Gemeenten die in het inkomensdeel meer dan 10% meer uitgaven hebben, kunnen een
verzoek om een aanvullende uitkering indienen bij een toetsingscommissie. Qua boeking
kan die eventuele aanvullende uitkering bij de batenkant van functie 610 worden geboekt.

Hoofdfunctie 6 10 620

Bij het indelen van de functies zijn we er nog niet geheel uit
waar de volgende diensten onder vallen.
-          Schuldsanering en bemiddeling
-          Minimabeleid: bijdrageregeling
-          Minimabeleid: algemene hulpmiddelen

-          Schuldsanering en bemiddeling wordt functie 620, ook indien er sprake is van een 
volkskredietbank die schuldsanering uitvoert.
-          Minimabeleid: bijdrageregeling wordt functie 614
-          Minimabeleid: algemene hulpmiddelen wordt functie 614



Hoofdfunctie 6 11 610

Een andere vraag betreft de functie 610, bijstandsverlening.
In de toelichting bij deze functie in de Regeling IV3 wordt nog
gesproken over de Algemene bijstandswet en het
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ). Met ingang van 1
januari 2004 wordt echter de Wet werk en bijstand van kracht
en houdt de Algemene bijstandswet op te bestaan.
r worden ook in het kader van de nieuwe wet algemene
bijstandsuitkeringen verstrekt, dus functie 610 uit de IV3
wordt hier grotendeels niet door beïnvloed. Wel wezenlijk is
echter dat de bekostiging van de algemene
bijstandsuitkeringen enerzijds en van de bijstandsuitkeringen
aan zelfstandigen anderzijds afwijkend wordt. Voor de
algemene bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente een
100% subsidie van het Ministerie van SZW (het zogeheten
Inkomensbudget van de Wet werk en bijstand), terwijl de
gemeente een 25% subsidie ontvangt voor de BBZ en de
overige kosten bij het Ministerie van SZW gedeclareerd
kunnen worden. De 25% systematiek van de BBZ geldt
bovendien ook voor de IOAW en de IOAZ. Tenslotte is
bekend dat de regering van plan is om de IOAZ en de BBZ pe
Vraag is: horen de lasten en baten van de BBZ nog wel thuis b

De baten en lasten voor het inkomensdeel worden geboekt op de functies 610 (exclusief
IOAW en IOAZ) en 612 (IOAW en IOAZ). De baten en lasten voor het werkdeel worden
geboekt op functie 611.

Hoofdfunctie 6 12 610

Waar horen de lasten van de nieuwe langdurigheidstoeslag
thuis? De gemeente ontvangt als gezegd het
Inkomensbudget van SZW. Uit dat Inkomensbudget moet de
gemeente ook de kosten van de nieuwe
langdurigheidstoeslag bestrijken.

De langdurigheidstoeslag valt onder het inkomensdeel van de WWB, en wordt dus,
afhankelijk voor wie het geldt, hetzij onder functie 610, hetzij onder functie 612 geboekt.

Hoofdfunctie 6 13 630

In onze begroting kennen wij het product Wijk- en
buurtbeheer, waar de kosten van de gemeentelijke
klachtenlijn (defecten aan riolering of openbare verlichting,
omgewaaide bomen, enz.) zijn ondergebracht. Het gaat om
hier om de contractuele kosten van een wachtdienstregeling
en een call service, want de klachtenlijn is 24 uur per dag
bereikbaar. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor een
geautomatiseerd klachtenbeheersysteem. De betreffende
budgetten hebben wij ondergebracht bij functie 630. Is dit
akkoord?

Nee. Functie 630 heeft betrekking op sociaal-cultureel werk. Daar gaat het in de
vraagstelling niet in de eerste plaats om. Het gaat hier meer om de fysieke ruimte. De
activiteiten waar het hier om gaat moeten dan ook nader uitgesplitst worden. De lasten
ervan moeten - op basis van de vraagstelling - via een sleutel verdeeld worden over functie
210 (wegen, straten en pleinen ), 560 (openbaar groen en openluchtrecreatie) en over 722
( riolering en waterzuivering).

Hoofdfunctie 6 14 621

De naturalisatieleges worden door ons tot op heden
verantwoord onder functie 004 Baten secretarieleges
burgerzaken. Met ingang van 1 april 2004 heeft de IND
evenwel de registratie van vreemdelingen overgeheveld naar
de gemeenten. De baten (leges verblijfsvergunningen) en
lasten van deze nieuwe taak hebben wij ondergebracht bij
functie 621. Is dit akkoord?

Ja



Hoofdfunctie 1 15 140

Wij hebben een vraag m.b.t. de indeling van het meldpunt
discriminatie. De vraag is onder welke functie het meldpunt
discriminatie zou moeten vallen. Het meldpunt houdt het
volgende in: zowel burgers als medewerkers van onze
gemeente kunnen een geval van (vermoedelijke)
discriminatie melden, waarna na beoordeling al dan niet
onderzoek wordt gedaan. Is dit onder te brengen bij functie
140 openbare orde en veiligheid, Apv en bijzondere wetten?
Wellicht heeft u nog een andere kijk hierop.

Ja, de lasten voor het meldpunt dienen verantwoord te worden op functie 620. Het gaat
niet direct om openbare orde en veiligheid.

Hoofdfunctie 6 16 614

Ons is niet duidelijk onder welke functie de baten en lasten
voor schuldsanering en schuldhulpverlening vallen. Moet dit
functie 614 of 620 of 310 zijn?

De baten en lasten van de schuldsanering, de schuldhulpverlening en de
kredietverstrekking door de gemeentelijke kredietbank aan burgers met een inkomen tot
130% van de bijstand vallen onder functie 620 en niet onder 614. De genoemde activiteiten
vallen namelijk niet altijd samen met het minimabeleid. Functie 310 is ook niet van
toepassing daar niet elke gemeente een (volks)kredietbank kent. De lasten en baten van
een gemeentelijke kredietbank vallen alleen dan onder functie 310 indien het activiteiten
betreft voor niet-burgers.

Hoofdfunctie 6 17 620

Onze gemeente start met de voorbereiding van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op welke functie
moeten we deze kosten verantwoorden. Op 620?

Op dit moment is hier nog geen antwoord op te geven, omdat het wachten is op
duidelijkheid over welke taken precies naar de gemeenten gaan en hoe die precies worden
gefinancierd. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Hoofdfunctie 7 1 722

Behoren inkomsten uit opbrengst aanmaningen en
dwangbevelen thuis onder functie 725 Baten
reinigingsrechten en afvalstoffenheffing of onder functie 721
Afvalverwijdering en verwerking en 722 Riolering en
waterzuivering? Houden deze verband met artikel 229
gemeentewet of niet?

De inkomsten uit opbrengst aanmaningen en dwangbevelen horen thuis op functie 940
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (geldt ook voor baten ozb), omdat
het daar om netto bedragen gaat. Deze inkomsten houden geen verband met artikel 229
van de gemeentewet.

Hoofdfunctie 6 2 620

In de Ministeriele Regeling informatie voor derden is het mij
niet duidelijk waar de indicatiestellingen AWBZ moeten
worden ondergebracht.

De indicatiestellingen AWBZ dient u te verantwoorden onder functie 620.

Hoofdfunctie 7 3 714
Valt de subsidie EHBO onder functie 714 Openbare
gezondheidszorg?

Ja, de subsidie EHBO valt onder functie 714.

Hoofdfunctie 7 4 723
Onder welke functie vallen rechten Wet geluidshinder en
rechten bodemonderzoeken?

Deze rechten vallen onder functie 723 Milieubeheer.

Hoofdfunctie 7 5 722

De opbrengst van een baatbelasting voor de aanleg van een
drukriolering in het buitengebied wordt tot dusver gestort in de
voorziening rationeel rioolbeheer. Een en ander geschiedt op
dezelfde functie.

Baatbelastingen zijn algemene middelen, zonder een geoormerkte bestemming. De
voeding van een reserve of een voorziening komt zodoende niet ten laste van de functie
934 Baatbelasting, maar in het geval van de vraag ten laste van de functie 722, Riolering
en waterzuivering.

Hoofdfunctie 7 6 714

Waar dienen de kosten verband houdend met afgifte van
geneeskundige verklaringen op grond van de
Krankzinnigenwet te worden verantwoord?

De Wet tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen uit 1884 is in 1992 komen te
vervallen. Vanaf 1992 geldt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Verantwoorden op functie 714, openbare gezondheidszorg (hier valt de GGD onder).



Hoofdfunctie 7 7 723

Via de legesbrief voor een bouwplan worden naast de
‘normale’ leges ook leges inzake Wet Milieubeheer, Wet
Geluidshinder en Milieuleges Bodembescherming in rekening
gebracht. Bij de CV ’95 werden deze op aparte producten
geboekt die onder milieubeheer vielen. Nu vragen wij ons bij
de BBV 2004 af of dit (nog) wel thuishoort onder functie 723?

Leges inzake de Wet Milieubeheer (art. 15.34.a) en de milieuleges bodembescherming
(86a WWB) zijn per 1 januari 1998 afgeschaft.

Hoofdfunctie 7 8 714

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 2
hoofdfunctie 7 (blz. 61) een antwoord gegeven inzake het
verantwoorden van de kosten indicatiestellingen AWBZ op
functie 714. Echter indien bij de toelichting van de functies
gekeken wordt dan staan de kosten inzake
indicatiecommissies onder functie 620. Zie deel 2 BBV blz.
76. Waar dienen de kosten van de indicatie-instellingen
verantwoord te worden?

De lasten van indicatie voor thuiszorg, bejaardentehuizen en verpleegtehuizen dienen
verantwoord te worden onder functie 620. Maatschappelijke begeleiding en advies. Het
bedoelde eerdere antwoord is onjuist, AWBZ is daarbij te veel gelijkgesteld aan
gezondheidszorg. Het antwoord is inmiddels aangepast.

Hoofdfunctie 7 9 724

Het komt voor, dat de gemeente de begrafenis van een
inwoner betaald. De opbrengst wordt dan verantwoord op
functie 724. Maar waar moeten de kosten verantwoord
worden? Daarbij moet vermeld worden dat het in dit geval niet
om bijzondere bijstand gaat. Het betreft namelijk een inwoner,
die verder geen verwanten heeft.

De kosten dienen op functie 610 te worden geboekt en de opbrengsten op functie 724.

Hoofdfunctie 8 1 823
Functie 823 Bouwleges spreekt alleen over leges
bouwvergunningen, horen de lasten hier ook thuis?

Nee, onder de baten functies horen alleen de baten. In dit geval vallen de lasten onder
functie 822 Overige volkshuisvesting.

Hoofdfunctie 8 2 822

Dienen de leges woonruimteverdeling ondergebracht te
worden bij functie 004 Baten secretarieleges burgerzaken of
bij functie 822 Overige volkshuisvesting?

Leges woonruimteverdeling dienen ondergebracht te worden onder functie 822 Overige
volkshuisvesting.

Hoofdfunctie 8 3 822
Waar dienen de rechten aanlegvergunningen en rechten
sloopvergunningen verantwoord te worden?

Deze dienen verantwoord te worden op functie 822 Overige volkshuisvesting.

Hoofdfunctie 8 4 830

De gemeente heeft op grond van een privaatrechtelijke
overeenkomst een exploitatiebijdrage bedongen voor
bovenwijkse voorzieningen. Na realisatie van het plan,
inclusief woonrijp maken, worden de wegen en plantsoenen
om niet aan de gemeente overgedragen. Op welke functie
moeten de kosten van de genoemde bovenwijkse
voorzieningen (bijv. omleiding van een hoogspanningsleiding)
en van de stedenbouwkundige activiteiten van de gemeente
worden geboekt. Toch ook onder functie 830?

Ja

Hoofdfunctie 8 5 823
Horen Splitsingsvergunningen en woonvergunningen op
functie 823 Leges bouwvergunningen?

Nee, deze vergunningen dienen verantwoord te worden op functie 822 Overige
Volkshuisvesting.



Hoofdfunctie 8 6 822

Ik vraag mij af op welke functie de volgende leges
verantwoord moeten worden:
-         leges welstand (wordt dit gezien als onderdeel van
bouwleges? Of blijft dit bij 822 overige volkshuisvesting?)
-          leges gebruiksvergunningen

Als er een welstandscommissie is ingesteld dan kunnen de leges welstand onder de leges
bouwvergunningen vallen. Ze kunnen echter ook onder functie 822 Overige
volkshuisvesting geboekt worden. Leges gebruiksvergunningen vallen onder 822.

Hoofdfunctie 8 7 822 Waar dienen huisuitzettingen geboekt te worden? Deze dienen op functie 822 geboekt te worden.

Hoofdfunctie 8 8 820

Ik heb een vraag m.b.t. de functies 820 & 822. Wij voeren de
volgende regeling uit:
-          Noodhuisvesting
-          Huisvesting bijzondere doelgroepen
-          Vangnetregeling Huursubsidie
Onder welke functies kan ik deze plaatsen?

-          Noodhuisvesting: functie 822
-          Huisvesting bijzondere doelgroepen: functie 822
Functie 822 is hierbij alleen van toepassing wanneer huisvesting wordt bedoeld in de zin
van toewijzing en niet in de zin van exploitatie.
-          Vangnetregeling huursubsidie: functie 822

Hoofdfunctie 8 9 822

Regelmatig worden in onze gemeente kosten gemaakt i.v.m.
opruiming en opslag van goederen in verband met uitzetting
huurders uit woningen door de deurwaarder. Momenteel
hebben wij deze kosten verantwoord op 822 Overige
Volkshuisvesting. Kan dit zo blijven of vallen deze kosten
onder 140 Openbare orde?

Deze kosten vallen onder functie 822.

Hoofdfunctie 9 1 950

In de circulaire Ministeriële Regeling Iv3 wordt op pagina 41,
in de tabel die de wijzigingen van de Ministeriële Regeling Iv3
t.o.v. het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 weergeeft,
melding gemaakt van de toevoeging van de nieuwe functie
950 Gemeentelijke eigendommen. In de bijlage 1b van de
Ministeriële Regeling met de functionele indeling gemeenten
is deze functie niet opgenomen. Hoe zit dit?

De functie is niet toegevoegd. Deze functie is onjuist opgenomen in de tabel op blz. 41.
Leidend voor de functionele indeling is bijlage 1b van de Ministeriële Regeling Iv3.

Hoofdfunctie 9 2 940

De nieuwe functie 940 Lasten heffing en invordering
gemeentelijke belastingen, betrekking hebbende op de
functies 931 t/m 939 is een aanwinst, maar waar laat ik mijn
lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing/rioolrechten?

De lasten heffing en invordering, oftewel de perceptiekosten van de afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten, vallen respectievelijk onder de functies 721 Afvalstoffenverwijdering en
verwerking en 722 Riolering en waterzuivering.



Hoofdfunctie 9 3 911

Functies 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar,
913 Overige financiële middelen en functie 914 Geldleningen
en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar. Voorheen hadden
we functie 911 zijnde het saldo van de kostenplaats
kapitaallasten, oftewel financiering gewone dienst. Wat is de
bedoeling? Dienen de rentelasten en inkomsten hier direct op
geboekt te worden? Komt de kostenplaats kapitaallasten te
vervallen of komt rente op diverse plaatsen te staan?

De algemene regels zijn de volgende. 
-          De ontvangen rente van uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar = functie 911
-          De ontvangen rente van uitzettingen met een looptijd vanaf 1 jaar = functie 914
-         De baten bespaarde rente (berekende interne rente) als gevolg van interne
financiering die langer loopt dan een jaar = functie 914. Hetzelfde geldt uit pragmatisch
oogpunt voor de baten bespaarde rente als gevolg van interne financiering die korter dan
een jaar loopt.
De inkomsten uit hoofde van gestorte leningen worden niet op functie 911 of functie 914
geboekt. Deze mutaties lopen via de balans. De kostenplaats kapitaallasten komt niet te
vervallen. Deze blijft noodzakelijk om de kapitaallasten (omslagrente) toe te rekenen. Een
verandering is dat de oude functie 911 gesplitst is in een functie Geldleningen en
uitzettingen kort (functie 911) en lang (functie 914), dit i.v.m. de Wet fido. Gegeven dat
verschil, verschilt de oude functie 911 niet wezenlijk van de huidige. Gemeenten boekten
inderdaad het saldo kapitaallasten (voornamelijk het verschil tussen de feitelijk berekende o

Hoofdfunctie 9 4 980

Is het correct dat de in het concept van de Ministeriële
Regeling voorgestelde functie 1000 nu in de definitieve
Regeling is vervangen door een functie in de 900-serie?

Ja, de functie 1000 is vervangen door de functie 980 Mutaties reserves die verband
houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9.

Hoofdfunctie 9 5 980

Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de
hoofdfunctie 0 tot en met 9. Is dit iets alleen voor bij de
rekening of ook bij de begroting?

Dit is voor bij zowel de rekening als de begroting.

Hoofdfunctie 9 6 970

Waar dienen de functies 970 Saldo van de rekening van
baten en lasten voor bestemming, 980 Mutaties reserves die
verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 en 990
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
voor? Leiden deze functies tot dubbeltellingen?

De functies 970 Saldo van baten en lasten voor bestemming en 990 Saldo van baten en
lasten na bestemming zijn ingevoerd om een goede aansluiting bij de programmabegroting
te krijgen. Door de functies 970, 980 en 990 kan gemakkelijk worden gezien of de
conversie van programma’s naar functie met betrekking tot de reserves klopt. Omdat de
functies 970 en 990 saldi zijn, dienen ze niet nog een keer te worden opgeteld. Dat zou
immers tot dubbeltellingen leiden.

Hoofdfunctie 9 7 980

Is er een voorbeeld op welke wijze het begrotings- of
rekeningsresultaat voor en na bestemming vastgelegd moet
worden binnen de functies 970 Saldo van de rekening van
baten en lasten voor bestemming, 980 mutaties reserves die
verband houden met de hoofdfuncties 0 t/m 9 en 990 Saldo
van de rekening van baten en lasten na bestemming?

In Begroten en verantwoorden deel 1: Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten, vindt u hier vanaf pagina 93 voorbeelden voor.

Hoofdfunctie 9 8 913

Zowel op functie 330 Nutsbedrijven als op functie 913
Overige financiële middelen wordt gesproken
over elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening enz. De vraag is
of het dividend van deze bedrijven nu moet worden
verantwoord op 330 of 913.

Het dividend van deze bedrijven dient verantwoord te worden op functie 330.



Hoofdfunctie 9 9 913

Op functie 913 Overige financiële middelen moeten
opbrengsten gemeentelijke eigendommen, bijvoorbeeld niet
voor de openbare dienst, worden verantwoord. Tot op heden
verantwoorden wij dat op hoofdfunctie 3 Economische zaken,
omdat naar onze mening dit een
economische aangelegenheid is. Kan dit zo blijven?

Ja, dit kan zo blijven. Alleen indien toerekening niet kan plaatsvinden, er geen geschikte
functie te vinden is, geldt functie 913.

Hoofdfunctie 9 10 934

Worden er op de functies 934 Baten baatbelasting tot en met
939 Baten precariobelasting enkel en alleen de inkomsten
geboekt of worden kosten als ‘inkopen hondenpenning en
personele kosten toch ook op deze functies verantwoord?

Op de functies 934 tot en met 939 worden alleen de inkomsten geboekt. De kosten dienen
op functie 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen verantwoord te
worden.

Hoofdfunctie 9 11 940

Onder welke functie vallen de kosten van behandeling van 
bezwaar- en beroepschriften WOZ. Is dit functie 930 
Uitvoering Wet WOZ of functie 940 Lasten heffing en 
invordering gemeentelijke belastingen? In de toelichting bij 
functie 940 is vermeld: “tot deze functie behoren de kosten 
die betrekking hebben op de afhandeling van bezwaar- en 
beroepschriften.

De kosten van behandeling van bezwaar- en beroepschriften, ook die van de WOZ, vallen 
onder functie 940.

Hoofdfunctie 9 12 913

Behoren de rentekosten en rentebaten van verstrekte 
hypothecaire geldleningen aan personeel te worden 
verantwoord op functie 913 Overige financiële middelen?

De baten en lasten dienen functioneel te worden toegerekend.

Hoofdfunctie 9 13 913

Doordat onze gemeente aangemerkt wordt als 
"nadeelgemeente" m.b.t. het BTW-compensatiefonds 
ontvangen wij 2 jaar een bijdrage uit het vereveningsfonds 
BCF. Alleen mijn vraag: op welke functie moet ik dit 
verantwoorden? Het zal ongetwijfeld 9... zijn, maar het is mij 
niet helemaal duidelijk welke functie hier het best bij past.

Een verrekening met het vereveningsfonds dient te worden geboekt op functie 922.

Hoofdfunctie 9 14 940

Waar dienen de opbrengsten uit aanmaningen, ontvangen 
invorderingsrente, terugontvangen griffiekosten en schades in 
het kader van dwanginvorderingen geboekt te worden?

Deze dienen op functie 940 geboekt te worden; de opbrengsten uit aanmaningen als baat.

Hoofdfunctie 9 15 940
Is functie 940 ook van toepassing op de lasten i.v.m. het 
heffen en invorderen van parkeerbelasting?

De lasten i.v.m. het heffen en invorderen van parkeerbelasting worden geboekt onder 
functie 214.



Hoofdfunctie 9 16 980

Wij zijn bezig om onze functionele begroting om te bouwen 
conform de richtlijnen van het BBV. Als wij het goed begrepen 
hebben, moeten alle mutaties in/van de (bestemmings-
)reserves via de resultaatbestemming lopen. Over de wijze 
waarop dit alles moet, hebben wij enkele vragen:
-          Is het juist om de zgn. bespaarde rente als baten 
binnen te lasten komen op functie 914 en de bedragen 
vervolgens via functie 980 toe te voegen aan de diverse 
reserves?
-          Hoe moet de rechtstreekse verrekening tussen 
reserves plaatsvinden? Zo vindt er in onze situatie een 
toevoeging van 2 mln. aan de onderwijshuisvestingsreserve 
plaats ten laste van de algemene reserve; moet deze 
verrekening lopen via functie 980 (zowel baten als lasten) of 
is hier een andere methode voor van toepassing?

Het antwoord op de eerste vraag is dat de bespaarde rente ten gunste komt op functie 914. 
Een directe, automatische één op één doorboeking is niet toegestaan. De 
resultaatbestemming vindt plaats op basis van het saldo zoals dat naar voren komt onder 
functie 970. De raad neemt een besluit om het saldo op diverse wijze qua bedragen en qua 
algemene of bestemmingsreserves te bestemmen. Er is dus een apart besluit nodig, 
hetgeen zijn neerslag vindt in de mutaties bij functie 980. Een automatische doorkoppeling 
van de bespaarde rent naar een reserve is pas dan toegestaan indien de verordening ex 
artikel 212 van de gemeentewet daartoe expliciet de ruimte biedt. Geldt ook in dat geval 
dat het desbetreffende bedrag herkenbaar is in de opsomming van mutaties onder 980.
Het antwoord op de tweede vraag is dat onder de mutaties bij functie 980 zowel de 
toevoeging aan de onderwijsreserves zichtbaar gemaakt wordt als de (corresponderende) 
onttrekking(en) aan de algemene reserves.

Hoofdfunctie 9 17 980

Het is voor mij niet duidelijk welke lasten en welke baten op 
functie 980 verantwoord dienen te worden. De onttrekkingen 
en toevoegingen aan de reserves worden toch op de 
desbetreffende functie verantwoord?
Verder denk ik dat indien twee keer een saldo van de 
begroting (op functie 970 vóór bestemming en op functie 990 
ná bestemming) wordt gepresenteerd, er nooit sprake kan 
zijn van een sluitende begroting. Klopt dit?

De onttrekkingen en toevoegingen van de reserves vinden plaats onder functie 980. Uit 
oogpunt van transparantie kan er bij 980 een uitsplitsing plaatsvinden naar de 
hoofdfuncties. De mutaties reserves worden dus niet (meer) geboekt onder desbetreffende 
functie.
Het saldo onder 970 is het exploitatiesaldo, vóór bestemming. Bij functie 980 worden de 
bestemmingsreserve en de algemene reserve gemuteerd. Deze mutaties kunnen 
toevoegingen of onttrekkingen zijn. Onttrekkingen en toevoegingen aan de 
bestemmingsreserve zullen als regel planmatig gebeuren. Toevoegingen aan de algemene 
reserve is het resultaat van de exploitatie (tekort/overschot) Bij een tekort bij 970 en 
onvoldoende reserves om een tekort af te dekken, zal de gemeente maatregelen moeten 
nemen om de negatieve reserves aan te vullen.
De bedragen van functie 970 worden buiten de totaaltelling gehouden!

Hoofdfunctie 9 18 922

Onze dienst Stadsbedrijven kent het product Commerciële 
activiteiten. De dienst verantwoordt op dit product opdrachten 
voor derden (bv. inzameling bedrijfsafval, bouwkundig 
onderhoud bijzonder onderwijs, rioolaansluitingen etc). De 
gemeente exploiteert ook een tankstation voor de eigen 
voertuigen en voor de personeelsleden. Behoren deze baten 
en lasten functioneel verantwoord te worden of bv. onder 
functie 922 Algemene baten en lasten. De vraag wordt mede 
ingegeven door de vergelijkbaarheid van gemeenten, zou je 
hun commerciële activiteiten niet apart verantwoord willen 
zien?

In een collegebesluit (uit hoofde van art. 212) over administratieve organisatie zou de 
gemeente de gedragslijn moeten aangeven hoe er in deze situatie gehandeld moet 
worden. Een hoofdlijn kan dan zijn dat er functioneel verantwoord wordt indien de 
desbetreffende commerciële activiteiten een beperkte omvang hebben. Indien deze 
activiteiten een grotere omvang krijgen, zal bijvoorbeeld bepaald moeten worden of de 
dienst over het hele budget kan (blijven) beschikken. Ook in dat geval zal dan geboekt 
moeten worden onder de desbetreffende functies. Het is hierbij wel evident dat bedoeld 
collegebesluit een afbakening geeft van groot en klein. Indien de dienst niet over de 
“commerciële budgetten“, de opbrengsten kan beschikken dan moeten de baten en lasten 
geboekt worden onder functie 922.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de gemeenten dienen te voldoen aan de 
zogenoemde transparantierichtlijn van de EU. Deze houdt in dat een gemeente te allen 
tijde desgevraagd door de EU of de rijksoverheid via de gemeentelijke administratie moet 



Hoofdfunctie 9 19 940

In onze gemeente worden de belastingopbrengsten bruto 
verantwoord. D.w.z., de baten worden volledig verantwoord 
met onder de lasten van dezelfde functie een post voor 
vermindering en oninbare posten (dit zijn geen 
perceptiekosten doch in feite is het een correctie op de 
opbrengsten). In de functionele indeling is expliciet een 
functie voor de baten opgenomen voor de diverse 
belastingen. Mogen (moeten) deze correctieposten toch op 
de betreffende batenfunctie worden verantwoord?

Alle baten en lasten - vermindering oninbare posten - komen onder desbetreffende 
(belasting)functie. Alle andere lasten komen op functie 940.

Hoofdfunctie 9 20 941

Onze gemeente kent een gemeentelijke ‘Zalm’-snip. Gelet op 
de omschrijving van functie 941 Lastenverlichting Rijk, lijkt het 
niet juist op deze functie ook de gemeentelijke zalmsnip te 
verantwoorden. Waar dan wel?

De baten van de belastingen/heffingen worden bruto geboekt. De lasten worden, inclusief 
de ‘Zalm’-snip, (zie ook de toelichting op artikel 931) onder desbetreffende 
belastingen/heffingen geboekt. Lasten voor de uitkering van de Rijks Zalmsnip is functie 
941.

Hoofdfunctie 9 21 938

Onze gemeente heeft reclameopbrengsten uit 
privaatrechtelijke overeenkomsten (billboards). Dit is dus 
geen reclamebelasting. Mag de verantwoording toch op 
functie 938?

Nee. Het gaat hier in het voorbeeld niet om een belasting in de betekenis van artikel 228 
van de gemeentewet. Deze baten worden geboekt onder functie 913.

Hoofdfunctie 9 22 940

Bij (de toelichting op de ) functie 940 wordt louter gesproken 
over lasten en kosten. Het lijkt mij echter logisch als ik op 
deze functie ook de ontvangen invorderingsrente en de 
opbrengsten van aanmaningen/dwangbevelen en 
terugontvangen griffiekosten kan boeken. Is dat juist? Zo nee, 
waar moet ik die dan boeken?

Juist; functie 940 dient gelezen te worden als Baten en lasten heffing en invordering 
gemeentelijke belastingen.

Hoofdfunctie 9 23 911

Rente rekening-courant
Het is mij niet geheel duidelijk of de te ontvangen rente 
rekening-courant in combinatie met deposito nu op functie 
911 of kostenplaats kapitaallasten moet worden verantwoord. 
Functie 911 spreekt alleen over baten van uitzettingen. Bij 
ons is er tijdelijk sprake van een financieringsoverschot, 
waarmee in de renteomslag rekening wordt gehouden. Een 
gedeelte van onze rekening courant zetten wij via deposito (1 
jaar) weg. Het zou vreemd zijn als de te ontvangen rente op 2 
plaatsen moet worden verantwoord, terwijl het saldo van 
kapitaallasten weer op 960 tot uitdrukking dient te orden 
gebracht. Daarentegen moet alle betaalde rente op de 
kostenplaats terecht komen.
Tot voor kort werkte onze gemeente met een fictief 
berekende rentepercentage voor het financieringsoverschot/-
tekort en werden alle ontvangsten en betalingen van rente 
rekening courant en deposito’s op 911 verantwoord. Dit zal 
niet meer mogen, maar gaf wel in één overzicht de financiële 
consequentie weer.

De systematiek omtrent de rente-omslag kunt u terugvinden in deel 2 van het BBV, vraag 
14. De ontvangen rente op uitzettermijn korter/langer dan een jaar dient verantwoord te 
worden op achtereenvolgens functie 911 en 914.



Hoofdfunctie 9 24 913

In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 8 
en 9 hoofdfunctie 9 (blz. 63) een antwoord gegeven inzake 
dividend nutsbedrijven. Bij antwoord op vraag 8 staat heel 
stellig dat dit verantwoord dient te worden op functie 913. Het 
antwoord inzake vraag 9 duidt juist op functie 330, indien het 
niet functioneel is toe te rekenen dan 913. Dit laatste 
antwoord sluit ook aan bij de toelichting die is gegeven bij 
functie 914 (blz. 83 deel 2 BBV). Waar dient het dividend van 
de nutsbedrijven daadwerkelijk verantwoord te worden?

Het antwoord op vraag 8, hoofdfunctie 9 in de circulaire van 6 februari 2003 is onjuist. De 
lijn is, zie ook de toelichtingen op de functionele indeling in de Ministeriële Regeling onder 
functie 913 en 914, dat dividenden alleen dan op functie 913 geboekt worden indien er 
geen andere (geschikte) functie is waaraan toegerekend kan worden. Dividenden 
nutsbedrijven worden verantwoord onder functie 330. Het antwoord is inmiddels 
aangepast.

Hoofdfunctie 9 25 980

Overheveling van een bedrag van de ene reserve naar een 
andere reserve, moet dat via de resultaatbestemming (functie 
980) worden geraamd/verantwoord, of mag dat rechtstreeks 
via een onttrekking aan de ene reserve en storting in de 
andere reserve?

De overheveling van een reserve naar een andere reserve moet plaatsvinden in het kader 
van de resultaatbestemming. Zie ook artikel 17, lid d en 27, lid d van het BBV. Deze 
mutaties kunnen dan in het kader van de IV3 alleen zichtbaar gemaakt worden op functie 
980.

Hoofdfunctie 9 26 980

Zelfde vraag als hierboven maar dan met betrekking tot 
verrekening tussen reserves en voorzieningen?

Indien van een reserve een verrekening plaatsvindt met een voorziening, zal de 
beschikking over de reserve lopen via functie 980. De voeding van de voorziening gaat via 
desbetreffende programma/functie. Bij putting uit de voorziening ten gunste van een 
reserve zal de uitgaaf rechtstreeks ten laste van de voorzieniing plaatsvinden. De baat van 
de exploitatie zal op het desbetreffende programma/de betreffende functie worden 
verantwoord en bij de resultaatbestemming zal de toevoeging aan de reserve via 980 
gebeuren.

Hoofdfunctie 9 27

Zelfde vraag als hierboven, maar dan betrekking tot 
verrekening tussen  voorzieningen onderling?

Een directe verrekening tussen voorzieningen is niet toegestaan. Voorzieningen dienen op 
peil te zijn. Indien blijkt dat het bedrag van een voorziening te laag is en opgehoogd moet 
worden dan moet de raad dat autoriseren bij de begroting, via het desbetreffende 
programma. Indien in de loop van het jaar blijkt dat verhoging van een voorziening nodig is 
dan moet de raad dat in principe apart besluiten door middel van een begrotingswijziging. 
Wanneer het lastenprogramma niet wordt overschreden, omdat er in de loop van het jaar 
meevallers zijn op andere onderdelen van het programma, dan is er geen 
begrotingswijziging nodig, tenzij er sprake is van een belangrijke beleidswijziging (zie ook 
de toelichting op artikel 7 BBV).
Indien t.z.t. blijkt dat het bedrag van de voorziening te hoger is dan feitelijk nodig is 
(geweest) dan valt het overschot van de voorziening vrij ten gunste van het programma/de 
functie waarop de storting heft plaatsgevonden.



Hoofdfunctie 9 28 940

Uit de vragen & antwoordenrubriek blijkt dat de uitgaven van
de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften (o.a. vergoeding
enz.), net als de kosten van de Gemeentelijke
Ombudscommissie (klachtenafhandeling) onder functie 001
verantwoord worden. Moeten de kosten van de ambtelijke
ondersteuning van deze commissies dan op functie 002
verantwoord worden?
De uren van het behandelen van bezwaarschriften (juridische
advisering, verweerschriften) verantwoorden we tot nu toe
functioneel. Beroepszaken verantwoorden we op functie 002.
Enerzijds beschouwen we de kosten als een deel van het
productieproces ('mogelijkheid tot heroverweging van
besluitvorming'), anderzijds als het bieden van
rechtsbescherming aan de burger (dus: kosten van
democratie). Eigenlijk vinden we dit niet consequent, maar
wat is juist?

De desbetreffende kosten toedelen naar desbetreffende functie. Hebben de kosten
betrekking op gemeentelijke belastingen dan geldt functie 940.
In de toelichting op functie 001 is vermeld, dat de kosten voor personeel ter ondersteuning
niet op functie 001 verantwoord worden. Bij het antwoord op vraag 11 van hoofdfunctie 0 is
bij het antwoord uitgegaan van de verwijzing vergoeding.


