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In onze Q&A-flash nr.5 (april 2016) gingen we in op de beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d.
19/01/2016), meer in het bijzonder op het winst(uitkerings)oogmerk en de gevolgen hiervan op de
financieringswijze van vele autonome gemeentebedrijven (AGB). In het vooruitzicht van de opmaak
van de budgetwijziging 2016 gaan we nu verder in op de praktische verwerking van de omzetting van
de financiering met een investeringstoelage of via kapitaal naar een lening.

Geen boekhoudkundige verwerkingen zonder beslissingen
Het is van belang te benadrukken dat dit geen vrijblijvende boekhoudkundige omzetting betreft, maar
het gevolg moet zijn van gemotiveerde beslissingen in AGB en/of gemeente. Voor de omzetting van
toelagen betreft het een eenzijdige terugvordering door de gemeente (dus een beslissing van de
gemeenteraad en niet van de raad van bestuur), gevolgd door het toekennen van een lening van de
gemeente aan het AGB (wel door beiden goed te keuren). Een kapitaalsverhoging/verlaging is een
beslissing van gemeenteraad die de statuten wijzigt na advies van de raad van bestuur.

Boekhoudkundige verwerking van de omzetting naar een lening
Door de investeringstoelage (op een ‘afschrijfbaar’ actief) ten belope van de resterende boekwaarde
op 31/12/2015 te vervangen door een ‘toegestane lening’ waarbij de terugbetaling (aan de gemeente)
gefinancierd wordt met een (extra) prijssubsidie (aan het AGB), zal de afschrijvingslast in het AGB
(opnieuw) geneutraliseerd worden.Voor deze omzetting dienen volgende boekingen te gebeuren:

Voor de omzetting van de financiering (van ‘afschrijfbare’ activa) via kapitaal dienen volgende
boekingen te gebeuren:

Indien u meer wil weten over deze materie, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A contactpersoon
(info@qaq.be).

We hope this is an “Answer to your Questions“.

Het Q&A-team.

Tegenboeken van de toelage Negatieve ontvangst MAR 150_0 Negatieve uitgave MAR 664

Boeken van de lening Ontvangst MAR 174 (BV 0040) Uitgave MAR 2903

Jaarlijkse aflossingen Uitgave MAR 424 (BV 0040) Ontvangst MAR 4943

Salderen reeds verrekend bedrag D MAR 150_0 aan C MAR 150_9 -

Jaarlijkse overboeking LT-KT D MAR 174 aan C MAR 424 D MAR 4943 aan C MAR 2903
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Kapitaalsvermindering Uitgave MAR 100 Ontvangst MAR 2800

Boeken van de lening Ontvangst MAR 174 (BV 0040) Uitgave MAR 2903

Jaarlijkse aflossingen Uitgave MAR 424 (BV 0040) Ontvangst MAR 4943

D MAR 174 aan C MAR 424 D MAR 4943 aan C MAR 2903
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