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De correcte verwerking van kapitaalsubsidies  
Sinds kort bestaan er nieuwe subsidiëringsvormen ter compensatie van de 
budgettaire beperkingen van de overheid die het niet langer mogelijk maakten 
om onder meer infrastructuren voor zorg- en dienstverlening in het kader van 
persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) via klassieke kapitaalsubsidies 
te financieren. Hierdoor kunnen de uitbetaling en zelfs de toekenning van de 
subsidies over verschillende jaren worden gespreid, op basis van een 
principieel akkoord dat eventueel en naargelang het geval, kan leiden tot een 
vaste en definitieve dan wel een voorwaardelijke verbintenis van de overheid. 
De vraag stelt zich hoe dergelijke subsidies boekhoudkundig moeten worden 
verwerkt. In een recent advies (CBN Advies 2009/3 d.d. 11 februari 2009) 
geeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen hierop een antwoord. Het 
advies is niet enkel van toepassing op handelsvennootschappen maar ook op 
grote en heel grote verenigingen die ertoe gehouden zijn een volledige 
boekhouding te voeren.  

Algemene beginselen  

Kapitaalsubsidies worden op het passief van de balans geboekt, eventueel uitgesplitst tussen 
kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen. Deze subsidies worden gelijkmatig met de 
afschrijvingen op gesubsidieerde investeringen in resultaat genomen. Ze worden geboekt op de 
datum waarop ze komen vast te staan. Dit dient op basis van de feitelijkheid beoordeeld te 
worden door het bestuursorgaan. Komen de subsidies vast te staan nadat reeds met de 
afschrijving van de gesubsidieerde investeringen is gestart, moet de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin de subsidie definitief verworven is, van de subsidies het gedeelte vermelden dat 
overeenstemt met de reeds verrichte afschrijvingen.  

Vaststaand karakter van het recht op subsidie  

Om te bepalen of de subsidie een vaststaand karakter heeft, dient men volgende situatie te 
onderscheiden:  

1/ Vaste en onvoorwaardelijke verbintenis  

Dit is het geval als geen enkele zekere of onzekere externe gebeurtenis een invloed kan hebben 
op het ontstaan van het recht op een subsidie. In dat geval moet men de toegekende subsidie 
onmiddellijk boeken, ook al is een opschortende termijn voorzien waarin de eisbaarheid wordt 
uitgesteld en in schijven opgesplitst.  

2/ Vaste verbintenis onder opschortende voorwaarde  

Een opschortende voorwaarde is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de 
uitvoering van de verbintenis afhankelijk is. De verbintenis wordt derhalve maar vaststaand als de 
opschortende voorwaarde vervuld is. De uitwerking geldt retroactief tot op de datum waarop de 
verplichting had dienen te worden uitgevoerd mocht zij niet bezwaard zijn geweest door de 
opschortende voorwaarde.  

3/ Eventuele rechten  

Een eventueel schuldvorderingsrecht is het recht waarvan de afloop afhangt van een intrinsieke 
toekomstige en onzekere gebeurtenis die bepalend is voor een essentieel aspect of bestanddeel 
van het recht zelf.  
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Vaste onvoorwaardelijke verbintenis  

Indien het bestuursorgaan van mening is dat zij een vaste onvoorwaardelijke schuldvordering 
heeft op de subsidiërende overheid die gespreid zal worden betaald, boekt men de 
kapitaalsubsidie. De tegenpost is een vordering. Daar de betaling gespreid gebeurt, wordt deze 
vordering opgesplitst in een vordering op korte termijn voor het deel van de subsidie dat in het 
eerste boekjaar zal worden betaald en een vordering op lange termijn voor het resterende deel 
van de subsidie die de volgende jaren zal worden betaald.  

      
2915 
416  

Renteloze vordering op meer dan 1 
jaar Te ontvangen subsidie  

D 
D    

1510 
1680   à  Kapitaalsubsidie Uitgestelde 

belasting op kapitaalsubsidie   C 
C 

      

Jaarlijks wordt dat deel van de subsidie dat in het komende boekjaar zal worden betaald 
overgeboekt van langetermijnvordering naar kortetermijnvordering.  

        
416  Te ontvangen subsidie D      

2915  à  Renteloze vordering op meer dan 1 jaar C    

        

De kapitaalsubsidie wordt gelijkmatig met de afschrijving van de gesubsidieerde vaste activa in 
resultaat genomen.  

      
1510 
1680  

Kapitaalsubsidie Uitgestelde 
belastingen op kapitaalsubsidies  

D 
D    

7530 
780   à  Kapitaalsubsidie Onttrekking aan 

uitgestelde belastingen   C 
C 

      

Vaste verbintenis onder opschortende voorwaarde  

Daar in het geval van opschortende voorwaarde de verbintenis maar uitwerking krijgt op het 
ogenblik van het vervullen van de voorwaarde, zijn er bij de opstelling van de jaarrekening vier 
hypothesen mogelijk:  

1/ De opschortende voorwaarde is vervuld  

De retroactieve werking van de opschortende voorwaarde impliceert dat de verbintenis van de 
subsidiërende overheid een zuivere verplichting wordt op de datum waarop zij had dienen te 
worden uitgevoerd mocht zij niet bezwaard zijn geweest met een opschortende voorwaarde. De 
dienovereenkomstige vordering dient dus te worden toegerekend aan het boekjaar waarin de 
verrichting is afgesloten, ook al is de voorwaarde pas vervuld na balansdatum, uiteraard in zover 
de rekeningen nog niet zijn vastgesteld door het bestuursorgaan.  
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2/ Vervulling van de opschortende voorwaarde is onzeker op datum dat de jaarrekening 
wordt opgesteld  

Is het bij het opstellen van de jaarrekening onzeker dat de opschortende voorwaarde zal worden 
vervuld, dan mag de te ontvangen subsidie niet worden toegerekend aan het boekjaar waarin de 
voorwaardelijke toekenning is bevestigd.  

3/ Het staat vast dat de voorwaarde niet zal worden vervuld  

Als het vaststaat dat de voorwaarde niet zal worden vervuld, is het zeker dat de subsidie niet zal 
worden uitgekeerd. Er kan derhalve ook geen vordering worden geboekt.  

4/ Het staat vast dat de voorwaarde zal worden vervuld  

De verbintenis is in dat geval niet langer voorwaardelijk daar ze niet meer afhangt van een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis. In die hypothese moet de te ontvangen subsidie worden 
opgenomen in de jaarrekening over het afgesloten boekjaar.  

Eventuele rechten  

Een eventueel vorderingsrecht is het recht waarvan de afloop afhangt van een intrinsieke 
toekomstige en onzekere gebeurtenis die bepalend is voor een essentieel aspect of bestanddeel 
van het recht zelf. In tegenstelling tot voorwaardelijke rechten hebben de eventuele rechten geen 
retroactieve werking. Naar het oordeel van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen mag er 
derhalve geen eventuele vordering met betrekking tot een te ontvangen subsidie worden 
geboekt.  

Principes VIPA-subsidiëring  

De procedure voor de toekenning van subsidies wordt vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse 
regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt 
door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.  

Voor de toekenning van dergelijke subsidies gelden de volgende principes:  

- om in aanmerking te komen voor een gebruikstoelage voor een bepaald project moet de 
initiatiefnemer beschikken over een door de minister goedgekeurd masterplan en over een 
principieel akkoord van de minister;  

- gedurende 20 opeenvolgende jaren kan het Fonds jaarlijks aan de initiatiefnemers, op basis van 
de jaarlijkse aanvragen en binnen de perken van de begrotingskredieten, onder bepaalde 
voorwaarden een gebruikstoelage verstrekken;  

- het jaarlijkse bedrag van de jaarlijkse gebruikstoelage wordt berekend door een coëfficiënt toe 
te passen op het basisbedrag dat wordt berekend en vastgesteld op de datum van het 
oorspronkelijk principieel akkoord;  

- ieder jaar gelden de voorwaarden zowel voor het principe voor de toekenning van een 
gebruikstoelage, als voor het bedrag hiervan.  

Slechts principieel akkoord  
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Een principieel akkoord houdt in dat het project van de initiatiefnemer gedurende 20 
opeenvolgende jaren in aanmerking komt voor een gebruikstoelage. Die jaarlijkse 
gebruikstoelage wordt berekend door een coëfficiënt toe te passen op het totale basisbedrag dat 
wordt berekend en vastgesteld, in functie van het project, op de datum van het oorspronkelijke 
principiële akkoord.  

Ieder jaar moet de initiatiefnemer van een project een formele aanvraag voor een 
gebruikstoelage indienen bij het Fonds. Na onderzoek beslist het Fonds over de toekenning van 
de jaarlijkse gebruikstoelage en het bedrag ervan dat proportioneel verminderd kan worden, op 
basis van criteria van diverse aard die in het VIPA-besluit zijn vastgelegd. Bij de beslissingen van 
het Fonds wordt bovendien rekening gehouden met de beschikbare begrotingskredieten.  

De Commissie is dan ook van oordeel dat, in de huidige stand van de wetgeving, de 
initiatiefnemer van een project bij de toezegging van een principieel akkoord geen enkele 
vordering heeft op het Fonds, doch enkel het recht om, in het kader van een goedgekeurd 
masterplan, een jaarlijkse gebruikstoelage te vragen gedurende 20 opeenvolgende jaren. De 
datum waarop het recht op een VIPA-gebruikstoelage komt vast te staan, kan derhalve 
onmogelijk samenvallen met de datum van de toezegging van een principieel akkoord, gelet op 
het ontbreken van enige vaste verbintenis vanwege de subsidiërende overheid enerzijds en op 
de discretionaire bevoegdheid van de overheid bij het onderzoek van de jaarlijkse aanvragen 
anderzijds. Het recht op subsidie vertoont derhalve veel gelijkenis met een eventueel recht.  

Aard van de jaarlijkse gebruikstoelage  

De jaarlijkse gebruikstoelage van het Fonds is bestemd om in de verzorgingssector bouwwerken 
te financieren. Dergelijke subsidie beantwoordt aan de definitie van kapitaalsubsidie. De 
Commissie is derhalve dan ook van mening dat de jaarlijkse gebruikstoelagen integraal als 
kapitaalsubsidie kunnen worden beschouwd.  

De kapitaalsubsidie wordt gelijkmatig met de afschrijving van het gesubsidieerd vast actief in 
resultaat genomen. Aangezien echter de meeste subsidie pas is komen vast te staan nadat men 
de afschrijving van de gesubsidieerde investeringen is kunnen beginnen, dient in de 
resultatenrekening van het boekjaar waarin elke subsidie definitief verworven is, het gedeelte van 
de subsidies te worden opgenomen dat overeenstemt met de reeds verrichte afschrijving.  

Voorbeeld  

Dit voorbeeld wordt uitgewerkt voor een vereniging zonder winstoogmerk. Er is dus geen 
opsplitsing in 'Kapitaalsubsidie' en 'Uitgestelde belasting op kapitaalsubsidie'. Daarenboven wordt 
de kapitaalsubsidie in resultaat genomen via de rekening '736 - Rente en kapitaalsubsidie'.  

Investeringsbedrag: 10.000.000 EUR (afschrijfbaar over 33 jaar)  

Subsidieerbaar geïndexeerd basisbedrag: 3.500.000 EUR  

Berekeningscoëfficiënt van de gebruikstoelage: 7,7214 %  

Jaarlijkse toelage: 270.249 EUR  

Totale jaarlijkse toelagen: 5.404.980 EUR (20 x 270.249 EUR)  

Jaar 1: eerste toekenning gebruikstoelage  

In resultaatneming  
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270.249 x 1/33 = 8.189  

Jaar 2: tweede toekenning gebruikstoelage  

In resultaatneming  

270.249 x 1/33 = 8.189 (gebruikstoelage 1° jaar)  

270.249 x 2/33 = 16.378 (gebruikstoelage 2° jaar)  

Totaal 24.567  

Jaar 3: derde toekenning gebruikstoelage  

In resultaatneming  

270.249 x 1/33 = 8.189 (gebruikstoelage 1° jaar)  

270.249 x 1/33 = 8.189 (gebruikstoelage 2° jaar)  

270.249 x 3/33 = 24.567 (gebruikstoelage 3° jaar)  

Totaal 40.945  

Jaar 1  

Toezegging gebruikstoelage  

     
416  Te ontvangen subsidies 270.249   

1510  à  Kapitaalsubsidie 270.249 
     

Betaling subsidie  

     
550 Bank 270.249   

416  à  Te ontvangen subsidies 270.249 
     

Inresultaatneming kapitaalsubsidies  

     
1510 Kapitaalsubsidie 8.189   

736   à  Rente en kapitaalsubsidie 8.189 
     

Jaar 2  
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Toezegging gebruikstoelage  

     
416  Te ontvangen subsidies 270.249   

1510  à  Kapitaalsubsidie 270.249 
     

Betaling subsidie  

     
550 Bank 270.249   

416  à  Te ontvangen subsidies 270.249 
     

Inresultaatneming kapitaalsubsidies  

     
1510 Kapitaalsubsidie 24.567   

736   à  Rente en kapitaalsubsidie 24.567 
     

Jaar 3  

Toezegging gebruikstoelage  

     
416  Te ontvangen subsidies 270.249   

1510  à  Kapitaalsubsidie 270.249 
     

Betaling subsidie  

     
550 Bank 270.249   

416  à  Te ontvangen subsidies 270.249 
     

Inresultaatneming kapitaalsubsidies  

     
1510 Kapitaalsubsidie 40.945   

736   à  Rente en kapitaalsubsidie 40.945 
     
 


