
 

 

 
 
DUURZAME WERKEN IN GEHUURDE 
GEBOUWEN  
 

 
A. Punt 2.1.2 van de nota betreffende de waarderingsregels voor klasse 2 

bevat een regel voor de Werken die onroerend zijn door hun bestemming: 

 
Ook bepaalde werken1 die onroerend zijn door hun bestemming in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek, die uitgevoerd worden voor een goed dat al dan niet eigendom is 
van de instelling, kunnen als vaste activa beschouwd worden voor zover: 

1. deze werken de gebruikswaarde van dit goed verhogen of de levensduur ervan 
verhogen2; 

2. deze werken ongewone uitgaven zijn3 en  
3. het goed langer dan een jaar gebruikt wordt. 

 
Indien dergelijke werken uitgevoerd worden voor een gehuurd goed, moet de 
huurovereenkomst opgemaakt of aangepast worden met het oog op de vrijwaring van 
de middelen van de instelling-huurder, om een vermenging van patrimoniums of een 
verarming van de overheid te voorkomen.  
 
In punt 3.3.1 van voormelde nota wordt ook de boeking van werken uitgevoerd in 
gehuurde goederen besproken. Dit punt wordt concreter gedetailleerd in fiche 224.  
 
 
 

B. Boeking van onroerende goederen (vergelijking van de boekhoudplannen: 
OISZ's – privé) 

IOSZ's (nieuw boekhoudplan) Privé 
Onderklasse 22: 
Terreinen en gebouwen 
 

d.w.z.: -    terreinen en gebouwen (eigendom) 
 
  
 
 
 

- onroerende reserve (beleggingen) 
- afgeschreven goederen (= 

onderrekeningen) 
- in erfpacht gegeven panden 

 (in 224 overige zakelijke rechten) 
- werken in gehuurde gebouwen  

(in 224 overige zakelijke rechten) 

Onderklasse 22: 
Terreinen en gebouwen 
 
d.w.z.:  -     terreinen en gebouwen (eigendom) 
 
 
Onderklasse 26: 
Andere materiële vaststellingen 
 
d.w.z.:  -     onroerende reserve (beleggingn) 

- afgeschreven goederen 
- in erfpacht gegeven panden 

  
- werken in gehuurde gebouwen 

 

                                                           
1 Gebruiksklaar maken van een terrein, installatie van een ingerichte keuken enzovoort. 
2 Het betreft niet het onderhoud, maar wel belangrijke elementen zonder dewelke de vaste activa niet meer gebruikt kunnen worden (ze 
kunnen de verwachte economische voordelen dus niet meer opleveren). 
3 Uitgaven die niet jaarlijks hernieuwd worden. 



 

 

 
 
Conclusie: Voor de OISZ's omvat onderklasse 22 alle onroerende goederen. 
 
De werken uitgevoerd in het gehuurde goed horen thuis in onderklasse 22, want: 

- er werd rekening gehouden met hun aard (zie voorbeelden in fiche 224); 
- er werd geoordeeld dat de werken tot het einde van de huur aan de huurder 

toebehoren. 
 
 

 
C. Kan het om gebouwen gaan die worden gehuurd met een gewoon 

huurcontract of worden hier enkel specifieke contracten worden bedoeld 
(zo ja, welke?) ?  

Over het algemeen gaat het om gewone huurcontracten. Als het nodig is om het 
huurcontract aan te passen met het oog op de uitvoering van dergelijke werken (zie 
fiche 224: opmerkingen betreffende de huurovereenkomsten), kan steeds een 
aanhangsel bij het contract met de eigenaar worden ondertekend. 
 
 
 

D. Op welke manier en via welke 8-rekening dienen de boekingen voor kosten 
van duurzame inrichting dienen te gebeuren? 

Er wordt voorgesteld om de kosten van de werkzaamheden aan te rekenen op 
begrotingsartikel 8742 Vernieuwing en uitbreiding in plaats van 8852 Beleggingen in 
gebouwen (Opdrachten), zoals (ten onrechte) oorspronkelijk voorzien. 
 

874 Vernieuwing en uitbreiding (Beheer) 
  8742 Vernieuwing en uitbreiding 

 
Rekening 8742 is gekoppeld aan een rekening van onderklasse 27 Vaste activa in 
aanbouw en vooruitbetalingen; zodra de werken klaar zijn (voorlopige oplevering), 
worden de bedragen (bij een intern verrichting) overgeboekt naar een rekening voor 
vaste activa (hier 224). 
 
Fiches 224, 27, 2700, 2701, 2709, 874, 8742 en 8852 zullen aangepast worden aan 
deze wijziging. 
 
De tabel met de koppelingen tussen de economische en budgettaire rekeningen 
(bijlage 2 bij het KB tot vaststelling van het boekhoudplan) blijft ongewijzigd: de 
koppeling tussen 885 en 222/224 blijft gelden voor de boekingen met betrekking tot het 
erfpachtrecht. 
 
 
 

E. Welke afschrijvingstermijn? 
 
1. Ik vind op blz. 20 van de nota CN-WGT-12-01-01 voor rekening 224 

'volgens resterend aantal jaren huur van het gebouw'4.  Hoe moet ik dit 
                                                           
4 Komt overeen met punt 4.1.3 Bijzondere regels (p. 18) van de nota betreffende de waarderingsregels voor klasse 2. 



 

 

begrijpen?  De duur van het afgesloten contract?  
 
Een huurcontract wordt voor een bepaalde duur afgesloten. De afschrijvingstermijn 
van de werken stemt overeen met het aantal jaren dat de huur nog loopt. 

 

2. Wat als deze duur niet onmiddellijk gekend of te bepalen is?   
 

In principe wordt de beslissing om het gebouw te huren genomen vóór de beslissing 
om er kosten aan te doen. De duur van de huurovereenkomst is dus gekend voor de 
berekening van de afschrijvingstermijn. 

 
a)  Wanneer het gaat om een huurcontract dat in eerste instantie is  

afgesloten voor een duur van 3 jaar, maar bij gebrek aan opzeg 
verlengbaar voor onbepaalde termijn, op welke termijn moet ik dan 
de aanpassingswerken afschrijven.  Stel dat het om een bedrag van 
100.000 € aan aanpassingswerken gaat.  Moet dat afgeschreven 
worden op 3 jaar of op langere termijn? 

 
Onverminderd de keuze van het huurcontract (bestemming van het goed), zijn 
dit de richtlijnen: 

 
Het huurcontract wordt afgesloten voor 3 jaar: de afschrijvingstermijn wordt 
berekend op basis van de resterende duur van het contract van 3 jaar. 
Reden: de stilzwijgende verlenging is niet zeker: het is altijd mogelijk dat de 
eigenaar de huur opzegt wanneer de 3 jaar aflopen om een stilzwijgende 
verlenging van de huur te voorkomen of dat hij deze verlenging aanvecht na het 
einde van het contract van drie jaar. 

 
 

b) Op welke termijn moet de afschrijving gebeuren indien het om een 
contract 3-6-9 jaar gaat ? 

 
Onverminderd de keuze van het huurcontract (bestemming van het goed), zijn 
dit de richtlijnen: 

 
Het huurcontract wordt afgesloten voor 9 jaar: de afschrijvingstermijn wordt 
berekend op basis van de resterende duur van het contract van 9 jaar. 
Reden: de opzegging van het contract vóór het aflopen van de 9 jaar is in 
principe niet zeker. Als dat toch zou gebeuren, zal de resterende 
afschrijvingstermijn geboekt worden bij uitzonderlijke afschrijvingen. 

 
Er is echter een uitzondering mogelijk: 
Als de nuttigheidsduur van de werken korter is dan het aantal resterende jaren van 
het contract, dan is afschrijvingsduur gelijk aan de nuttigheidsduur van de werken. 
Dat komt overeen met het principe van afschrijven. 

 


