
 

 

 
 
MATERIËLE VASTGELEGDE WAARDEN IN 
OPRICHTING (27) en budgettaire koppeling.  
 
 
Materiële vastgelegde waarden in oprichting houden verband met 
werken die niet voltooid zullen zijn bij het afsluiten van het boekjaar.  
 
De nota Waarderingsregels van klasse 2 (Doc.CN-RPV-12-R01-01-00) 
van 28/06/2012 beschrijft de volgende boekingen: 

1) De uitbetaling van voorschotten (rekening 2700) uitgevoerd vóór 
het begin van elke fase van de werken (budgettaire verrichting),  

2) vervolgens de overdracht van een voorschot naar een 
aanbetalingsrekening (rekening 2701) na uitvoering van de fase 
van de werken (interne verrichting), 

3) vervolgens de overdracht van de aanbetalingen in vastgelegde 
waarden (rekening 22xx), zodra alle fasen van de werken voltooid 
zijn en de investering operationeel is (interne verrichting). 

De nota vermeldt daarenboven dat voorschotten niet toegelaten zijn 
behalve in uitzonderlijke gevallen (voetnoot onderaan). 
 
Een instelling betaalt geen voorschot voor werken in uitvoering, en 
doet enkel een vooruitbetaling na de uitvoering van elke fase van de 
werken. Aanbetalingen (2701) worden weergegeven in onderstaand 
schema, als een interne verrichting. Nochtans is een budgettaire 
verrichting noodzakelijk. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? 
 
 

1. Een budgettaire link met rekening 2701 Aanbetalingen is toegelaten 
 
De nota “Waarderingsregels van klasse 2” beschrijft immers enkel het geval waarbij voorschotten 
worden betaald. Aangezien een betaling van voorschotten een uitzonderlijke procedure is, moet deze 
nota worden verduidelijkt door het antwoord dat volgt. 
 
In de gevallen waarin enkel aanbetalingen (en geen voorschotten) worden verricht, kan stap 1) 
hieronder vervangen worden door een vooruitbetaling gekoppeld aan een budgettaire verrichting, 
waardoor stap 2 kan worden overgeslagen.  
 
Aangezien de overeenstemmingstabel tussen de budgettaire rekeningen en de economische 
rekeningen (bijlag 2 bij het boekhoudplan) enkel de koppeling van de budgettaire artikelen van rubriek 
874, Vernieuwing en uitbreiding, met onderklasse 27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 
weergeeft, bestaat er geen enkele tegenindicatie om een budgettaire koppeling vast te stellen tussen 
rekening 2701 Aanbetalingen en artikelen 8741 en 8742. Er kunnen steeds subrekeningen gebruikt 
worden om één budgettaire koppeling per artikel te behouden. 
 



 

 

De fiches 27 – 270 – 2700 – 2701 zullen in die zin worden aangepast. De fiches 874 - 8741 – 8742 
zullen een aantal kleine wijzigingen ondergaan. 
 

 
2. In dit geval worden de volgende boekingen gedaan: 

 
 
 

- Werken in uitvoering toevertrouwd aan derden: 

 

a. Boeking van de werken in uitvoering per fase 
 

Begrotingsboekhouding 

8741 Investeringen in oprichting 100 

8742 Vernieuwing en uitbreiding 100 

Algemene boekhouding 

2701 Aanbetalingen 200 

4815 aan Diverse crediteuren (leveranciers)    200 

= Boeking van de aanbetalingen (hier 200 en latere en nieuwe vooruitbetaling van 
700). 

 

4815 Diverse crediteuren 200 

5xxx aan Financiële rekeningen  200 

= financiële betaling van de aanbetalingen. 

 

- Tijdens het laatste boekjaar, overdracht in onderklasse 22 (200 + 700): 
 

2210 Gebouwen 900 

2701 aan Aanbetalingen  900 

 

 

 
 


