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ADVIES 
 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving op 6 april 2000 een brief van dezelfde datum van de Staatssecretaris voor Energie en 

Duurzame Ontwikkeling waarin hij de CREG op de hoogte stelde van de beslissingen van de 

Ministerraad van 5 april 2000 betreffende de uitvoering van de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt.  

 

Eén van deze beslissingen van de Ministerraad luidde dat “de staatssecretaris voor energie de 

opdracht (werd gegeven) aan de CREG inzonderheid te vragen een advies te formuleren inzake 

de optie om het net te leasen, zowel op juridisch als op economisch vlak”. Aan deze opdracht 

heeft de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling uitvoering gegeven bij brief 

van 2 mei 2000 waarin hij de CREG vraagt tegen ten laatste 15 juni 2000 dit advies te 

formuleren. 

 

De vraag naar advies van de CREG over de juridische en economische implicaties van de ter 

beschikkingstelling van het transmissienet in de netbeheerder op grond van een leasingcontract 

valt binnen de wettelijke opdracht van de CREG om op verzoek van de minister, bevoegd voor 

energie, onderzoeken en studies uit te voeren in verband met de elektriciteitsmarkt, bedoeld in 

artikel 23 § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt. Evenwel wordt in deze bepaling, noch verder in deze wet enige termijn 

gestipuleerd waarbinnen deze studies en onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. De termijn 

waarbinnen de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het advies vraagt, is 

derhalve niet bindend.  

 

Dit neemt niet weg dat het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 14 juni 2000 

beslist heeft alles in het werk te stellen om de termijn voorgesteld door de Staatssecretaris voor 

Energie en Duurzame Ontwikkeling zoveel als mogelijk te respecteren. 
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INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

 

1. De vraag naar advies van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling 

omvat twee delen :  

− laat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna :de elektriciteitswet) de terbeschikkingstelling van het transmissienet in de 

netbeheerder op basis van een leasingcontract toe ? 

− indien het antwoord op de voorgaande vraag positief is, wat zijn dan de juridische en 

economische implicaties van een dergelijke leasing ? 

 

 

 

 

1. DE ELEKTRICITEITSWET EN HET BESTAAN VAN EEN 
KEUZEMOGELIJKHEID VOOR DE TER BESCHIKKINGSTELLING 
VAN HET TRANSMISSIENET 

 

2. Artikel 8 van de elektriciteitswet geeft inhoud aan de wettelijke taken van de 

netbeheerder. De netbeheerder moet instaan voor de exploitatie, het onderhoud en de 

ontwikkeling van het transmissienet. Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zal de 

netbeheerder over verregaande beheers- en zelfs beschikkingsbevoegdheden ten aanzien van 

het bestaande transmissienet moeten kunnen beschikken. Het is duidelijk dat, indien de 

netbeheerder niet over dergelijke bevoegdheden zou beschikken, de uitvoering van zijn wettelijk 

opgelegde taken bemoeilijkt zou worden, zoniet onmogelijk gemaakt.  

 

De minister heeft bij de bespreking van het wetsontwerp ondermeer verklaard : 

 

“Wat de vraag betreft waarom gekozen wordt voor een netbeheerder die niet alleen 
verantwoordelijk is voor het beheer van de elektriciteitsstromen maar ook voor de 
ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van het net, kan het volgende geantwoord 
worden : Het is duidelijk dat, indien men tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening 
inzake transmissiediensten wil komen, het noodzakelijk is dat de netbeheerder de 
volledige operationele controle heeft over de volledige transmissieactiviteit”1. 

 
 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1993/10, p. 53. 
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3. Artikel 9 van de elektriciteitswet bepaalt dat de netbeheerder moet opgericht zijn onder 

de vorm van een handelsvennootschap en aan welke voorwaarden de netbeheerder moet 

voldoen om zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. Essentieel daarbij is onder 

andere dat hij geen andere activiteiten mag uitoefenen dan degene die noodzakelijk zijn voor de 

uitoefening van zijn taken als netbeheerder. Uit dit artikel blijkt duidelijk dat de huidige eigenaars 

van het reeds bestaande transmissienet niet in aanmerking komen voor aanduiding als 

netbeheerder vermits de activiteiten van de huidige eigenaars van het transmissienet verder 

gaan dan de taken die aan de netbeheerder worden opgelegd.  

 

Er zal dus een manier dienen gezocht te worden om de nog aan te duiden netbeheerder, die op 

dit moment niet over enige rechten over het Belgische transmissienet beschikt (zij het omdat het 

een nieuwe vennootschap betreft, zij het omdat het een reeds bestaande vennootschap betreft 

die niet één van de eigenaars van het transmissienet is), de nodige beheers- en 

beschikkingsbevoegdheden te bezorgen. 

 

 

4. De elektriciteitswet zelf laat de vraag hoe de netbeheerder aan zijn  beheers- en 

beschikkingsbevoegdheden moet komen, open. Evenmin bepaalt zij van wie het initiatief moet 

uitgaan om deze aangelegenheid te regelen : de neteigenaars, de CREG of de overheid. Ook 

de Europese richtlijn 96/92/EG van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit waaraan de wet uitvoering geeft, laat deze kwestie open. 

 

De enige bepaling die enig houvast zou kunnen bieden is artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet 

die aan de Koning oplegt om, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de maatregelen te 

bepalen die moeten genomen worden om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het 

beheer van het transmissienet te waarborgen.  Dit artikel geeft een niet-limitatieve opsomming 

van deze maatregelen.  De Koning kan derhalve daarnaast nog andere maatregelen bepalen.  

Aldus lijkt het juridisch niet uitgesloten dat de Koning zou voorschrijven op welke wijze of onder 

welke voorwaarden het transmissienet ter beschikking moet worden gesteld aan de 

netbeheerder, voorzover althans dat deze maatregelen een rechtstreeks verband hebben met 

de vereisten van een onafhankelijk en onpartijdig netbeheer.  In de mate dat de Koning 

dergelijke maatregelen noodzakelijk acht, zal hij terzake met de nodige schroom moeten te 

werk gaan omdat deze maatregelen raken aan het eigendomsrecht, één van de basispijlers van 

onze samenleving.  In het licht van artikel 1 van het eerste aanvullend protocol van 20 maart 
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1952 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, kan immers niemand van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen 

belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene 

beginselen en in de algemene beginselen van het internationaal recht. 

 

De wijze waarop het bestaande transmissienet ter beschikking van de netbeheerder wordt 

gesteld, kan echter ook in der minne en in onderlinge overeenstemming tussen de kandidaat-

netbeheerder, de CREG en de overheid geregeld worden. 

 

 

5. Alhoewel de elektriciteitswet niet expliciet vermeldt hoe de netbeheerder aan de, voor 

zijn goed functioneren noodzakelijke, beheers- en beschikkingsbevoegdheden moet komen, 

creëert zij in haar in artikel 10, § 3, toch een specifiek fiscaal gunstregime ten opzichte van één 

bepaalde manier om het transmissienet ter beschikking te stellen van de netbeheerder Het 

betreft het terbeschikkingstellen van het net door middel van inbreng van het transmissienet of 

van gebruiksrechten op dat net, door de actuele eigenaars ervan in het kapitaal van de op te 

richten vennootschap-netbeheerder. Deze inbreng kan als vaste activa of in de vorm van 

zakelijke gebruiksrechten, deel uitmaken van het actief van de netbeheerder. Naar het 

voorbeeld van inbreng van een tak van werkzaamheid kan een dergelijke inbreng genieten van 

tijdelijke vrijstelling van de inkomstenbelasting op de meerwaarden bij inbreng, van vrijstelling 

van het evenredig registratierecht van 0,5 % op de inbrengwaarde en van de vrijstelling van de 

BTW. 

 

Artikel 35 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (hierna : de gaswet) regelt bovendien specifiek 

het boekhoudkundig afschrijvingsregime met betrekking tot de inbreng van een tak van 

werkzaamheid of van de algemeenheid van goederen door een elektriciteitsproducent (lees : 

eigenaar van het transmissienet) in een binnenlandse vennootschap (lees : netbeheerder). 

 

 

6. Op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat de wetgever, door één bepaalde 

manier om het transmissienet ter beschikking in de netbeheerder te stellen specifiek te regelen 

op fiscaal en boekhoudkundig vlak, slechts deze mogelijkheid heeft opengelaten. Niets is 

minder waar : de wetgever heeft slechts één optie nader geregeld voor het geval deze optie zou 
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worden genomen.  In de memorie van toelichting wordt trouwens expliciet verwezen naar het 

bestaan van een keuze van de manier waarop het transmissienet ter beschikking van de 

netbeheerder kan gesteld worden : 

 

“De neteigenaars dienen aan de netbeheerder het beheer en de exploitatie van de 
infrastructuur die het transmissienet vormt, toe te vertrouwen. Zowel Richtlijn 96/92 als 
dit wetsontwerp laat hun de keuze om de eigendom van deze infrastructuur aan de 
beheerder over te dragen of hem daarop het vruchtgebruik of een ander langdurig 
gebruiksrecht te verlenen. In geval van toekenning van een gebruiksrecht zou de 
Koning, in uitvoering van artikel 9 § 2, van dit ontwerp, criteria kunnen bepalen waaraan 
de betrokken overeenkomsten moeten beantwoorden om het onafhankelijk beheer door 
de netbeheerder te waarborgen. Het wetsontwerp voorziet in een stelsel van fiscale 
neutraliteit ten aanzien van een eventuele inbreng (in eigendom of genot) van deze 
infrastructuur in het kapitaal van de beheerder : (…)”2; 

 

 

7. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de terbeschikkingstelling van het transmissienet 

in de netbeheerder van het grootste belang is, wil de netbeheerder zijn taak naar behoren 

kunnen uitvoeren. Bovendien is deze terbeschikkingstelling des temeer noodzakelijk aangezien 

de eigenaars van het bestaande transmissienet niet in aanmerking komen als kandidaat-

netbeheerder vanwege de onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsvereisten. 

 

Ook kan geconcludeerd worden dat, al regelen de elektriciteitswet en de gaswet één en ander 

met betrekking tot één bepaalde manier van terbeschikkingstelling, met name de ‘inbreng’, de 

inhoud en de geest van de wet de deur laten openstaan voor alternatieve vormen van 

terbeschikkingstelling, zoals leasing. Het antwoord op de eerste vraag in paragraaf 1 van dit 

advies kan dus positief worden beantwoord. 

 

 

8. Hierna zal kort ingegaan worden op het systeem van de inbreng van het transmissienet 

en zullen de implicaties van de ter beschikkingstelling via een leasingcontract meer uitgebreid 

becommentarieerd worden.  Hierbij wordt ervan uitgegaan, zonder dat dit enigszins onderzocht 

werd, dat de bestaande neteigenaars titularis zijn van de nodige zakelijke rechten op het 

bestaande transmissienet (eigendomsrechten, rechten van vruchtgebruik, erfpacht of opstal) en 

dat de infrastructuur zelf van het net in zijn geheel onroerend van aard is. 

 

                                                
2 Parl. St, Kamer, 1998-1999, nr. 1993/10, pp. 17-18. 
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2. INBRENG VAN HET TRANSMISSIENET IN DE NETBEHEERDER 

 

9. Inbreng is de rechtshandeling waardoor het ingebrachte vermogensbestanddeel ter 

beschikking van de vennootschap wordt gesteld met het oog op de verwezenlijking van het 

gemeenschappelijke doel, zodat het onderhevig wordt aan een eventuele bijdrage in de 

maatschappelijke verliezen. Of simpelweg, de inbreng is de rechtshandeling waarbij de 

inbrenger zijn rechten op het ingebrachte vermogensbestanddeel aan de vennootschap 

overdraagt.3     

 

De inbreng kan worden gedaan bij de oprichting van een vennootschap of bij een 

kapitaalsverhoging nadien. In de regel blijft het ingebrachte vermogensbestanddeel ter 

beschikking van de vennootschap tot deze wordt ontbonden en vereffend, behoudens het 

uitzonderlijke geval van een kapitaalsvermindering. 

 

In ruil voor zijn inbreng, verkrijgt de inbrenger a rato van de grootte van zijn inbreng, 

kapitaalsvertegenwoordigende aandelen die hem zeggenschap in de vennootschap verschaffen 

en deelgerechtigd maken in de baten van de vennootschap via de uitkering van dividenden uit 

de winst.  

 

Tot beloop van zijn inbreng deelt de inbrenger (“vennoot”) in het ondernemingsrisico. 

 

Inbreng van een vermogensbestanddeel kan meerdere vormen aannemen. Zo worden 

onderscheiden : 

− de inbreng in speciën (geld) vs. de inbreng in natura (waarbij dan het waarderingsprobleem 

de kop opsteekt) ; en 

− de inbreng in eigendom vs. de inbreng in genot. 

 

Het eerste onderscheid hoeft geen nadere uitleg. Het tweede onderscheid wordt hierna verder 

omschreven in het kader van de terbeschikkingstelling van het transmissienet aan de 

netbeheerder. 

 

                                                
3 WYCKAERT, M., Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., BIBLO, 1995, 42, met rechtsleeroverzicht in voetnoot 70. 
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10. Indien men kiest voor de inbreng in eigendom van het transmissienet, kiest men voor 

een aan verkoop verwante eigendomsoverdracht van de transmissie-infrastructuur ten gunste 

van de vennootschap-netbeheerder die wordt vergoed door kapitaalsaandelen. 

 

Inbreng in genot van het transmissienet houdt daarentegen in dat de vennootschap-

netbeheerder slechts tijdelijk (voor de overeengekomen duur) het recht heeft om gebruik te 

maken van het transmissienet (het genotsrecht) Dit recht gaat bij afloop van de termijn of 

vereffening van de vennootschap integraal terug naar de inbrenger.  Het kan daarbij gaan om 

het verlenen van een zakelijk recht, zoals het vruchtgebruik, of een louter contractueel langdurig 

gebruiksrecht. 

 

Beide vormen van inbreng zijn inbrengen in natura, die zijn onderworpen aan bijzondere 

waarderingsvoorschriften. Elke inbreng dient immers in speciën te worden uitgedrukt om te 

weten welk deel deze inbreng van het totale kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, 

wat zijn invloed heeft op het aantal kapitaalsvertegenwoordigende aandelen dat men krijgt als 

vergoeding voor zijn inbreng. 

 

Belangrijk is hierbij te vermelden dat de terbeschikkingstelling van het transmissienet via 

inbreng de aandeelhouders/mede-eigenaars alleen recht op vergoeding geven via een 

eventuele uitkering van dividenden uit uitkeerbare winsten gemaakt door de netbeheerder bij de 

exploitatie van het transmissienet (onverminderd uiteraard een stijging van de intrinsieke 

waarde van de aandelen). Deze vergoeding kan niet aangevuld worden met andere vormen van 

vergoeding zoals huurgelden en dergelijke, vermits men de rechten die dergelijke opbrengsten 

kunnen genereren aan de netbeheerder heeft overgedragen door de inbreng.  

 

 

11. Zoals hoger vermeld werd, heeft de wetgever een fiscaal gunstregime uitgewerkt voor 

de terbeschikkingstelling via inbreng, waardoor deze operatie fiscaal ‘neutraal’ kan plaatsvinden 

op het vlak van de inkomstenbelasting (waaronder de meerwaardenbelasting), de 

registratierechten (vrijstelling evenredig registratierecht) en de BTW. Hieruit kan men besluiten 

dat de wetgever een voorkeursbehandeling heeft gegeven aan deze optie, wat niet betekent dat 

daardoor andere opties worden uitgesloten. 
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3. DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN HET TRANSMISSIENET AAN 
DE NETBEHEERDER VIA EEN LEASINGCONTRACT 

 

3.1. Het begrip “leasing” 
 

12. De terbeschikkingstelling van het transmissienet aan de netbeheerder via een 

leasingcontract wordt hierna verder onderzocht. 

 

Economisch gezien houdt een leasingcontract in dat de gebruiksrechten op een geleasd goed 

door de leasinggever (‘lessor’) aan de leasingnemer (‘lessee’) voor een bepaalde duur ter 

beschikking worden gesteld tegen een vergoeding. Doorgaans wordt aan de leasingnemer een 

optierecht verleend om bij het einde van de overeengekomen duur het geleasde goed in 

eigendom te verwerven tegen betaling van een restwaarde. 

 

In het Belgische recht hoort een leasingcontract niet tot het lijstje van ‘benoemde’ 

overeenkomsten die specifiek in de wetgeving worden gereglementeerd. Verbintenisrechtelijk 

behoort het leasingcontract dus tot de categorie van de zgn. ‘onbenoemde’ overeenkomsten.  

 

Men vindt in de wetgeving bepalingen terug ten aanzien van drie types van overeenkomsten die 

als leasingovereenkomsten kunnen worden aangemerkt : de roerende leasing, de onroerende 

leasing en de financieringshuur in het kader van de wet van 12 juni 1991 op het 

consumentenkrediet. 

 

Vermits het onderwerp van dit advies de terbeschikkingstelling van het transmissienet is waarbij 

wordt aangenomen dat het transmissienet een onroerend goed is, kan men zich toespitsen op 

één specifieke vorm van leasing, namelijk de onroerende leasing. 

 

Met betrekking tot de onroerende leasing zijn, wat de boekhoudkundige en fiscale aspecten 

betreft, volgende bepalingen van belang : 

− de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van 

de ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 8, § 3, 2° van het Koninklijk Besluit van 3 

december 1993, in het bijzonder de omschrijving van post “III.D. met als opschrift ‘leasing 

en soortgelijke rechten’ ; 
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− het koninklijk besluit nr. 30 van 29 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) ; 

− de artikelen 9, lid 2, 2°, en 44, §3, 2°, b, van het BTW-Wetboek ; 

− de administratieve omzendbrief nr. 10 van 15 maart 1973 van de administratie BTW. 

 

Voornoemde bepalingen regelen enkel de boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de 

onroerende leasing, zonder deze inhoudelijk in te vullen. 

 

Algemeen kan men stellen dat elke leasingovereenkomst geschoeid is op een onderliggend 

patroon van een huurrelatie zoals blijkt uit de terminologie van het koninklijk besluit nr. 55 van 

10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 

financieringshuur. 

 

 

13. Uit de voorgaande paragraaf kan men afleiden dat er geen specifieke definitie voor 

leasing in de wetgeving besloten ligt en dat er telkens een onderliggend patroon van huurrelatie 

aan de basis ligt. Dit brengt met zich mee dat het onderscheid tussen leasing en (gewone) huur 

dan ook soms moeilijk te maken is, met name  voor die vormen van leasing waarbij het 

financieringsaspect slechts bijkomstig, of zelfs afwezig is, zoals bij vele vormen van onroerende 

leasing (cfr. infra). 

 

Bij leasing zal er in de regel een verband zijn tussen de vermoedelijke economische levensduur 

van de geleasde uitrustingsgoederen en de loopduur van de leasing en zal er eveneens een 

verband tussen de aanschaffings- of vervangingswaarde van de geleasde uitrustingsgoederen 

en de hoogte van de huur (de zgn. leasingtermijnen). Bij gewone huur is het eerste verband er 

helemaal niet, terwijl het tweede verband bij huur niet relevant is. 

 

Bij leasing is er doorgaans een financieringsaspect en een aankoopoptie bedongen, terwijl deze 

aspecten ontbreken bij huur. 

 

Een andere verwante vorm is de verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht. Evenwel staat 

bij deze soort van overeenkomst de eigendomsoverdracht van meet af aan vast, maar is deze 

uitgesteld. Bij leasing daarentegen is de leasingnemer steeds vrij de aankoopoptie al dan niet te 

lichten. 
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Het verschil met huurkoop zit hem hierin dat, bij huurkoop, de huurder door het betalen van de 

huurgelden gedurende de huurtermijn, uiteindelijk de juridische eigenaar zal worden. Bij leasing 

daarentegen zijn de leasingtermijnen die betaald worden niet noodzakelijk voorschotten op de 

prijs van de eventuele uiteindelijke verwerving van eigendom. 

 

 

14. Binnen de categorie van onroerende leasing is het onderscheid tussen de zgn. 

“financiële leasingovereenkomst” en de zgn. “operationele leasingovereenkomst” van belang. 

 

De financiële leasingovereenkomst is een overeenkomst in het raam van een meestal driepolige 

financieringsoperatie4, waarbij de leasinggever zich verbindt : 

a. om een onroerend goed of uitrustingsgoed aan te kopen of een gebouw op te richten, 

volgens de aanwijzingen en specificaties van de toekomstige gebruiker van het goed, nl. 

de leasingnemer ; 

b. om vervolgens dit goed of gebouw door de leasingnemer te laten gebruiken voor 

handels- of beroepsdoeleinden, tegen betaling van een vergoeding die, voor wat 

roerende goederen betreft, de afschrijvingswaarde van het goed benadert en voor wat 

onroerende goederen betreft, in verhouding staat tot het door de leasinggever 

geïnvesteerde kapitaal ; 

c. om tenslotte aan de leasingnemer de mogelijkheid toe te kennen om na afloop van de 

overeengekomen duurtijd van het contract, het in leasing gegeven goed aan te kopen 

tegen een vooraf vastgestelde prijs5. 

 

Financieringsleasing is in essentie een financieringstechniek voor bedrijfsmateriaal en 

industrieel vastgoed, waarvan het meestal de uiteindelijke bedoeling is om de leasingnemer toe 

te laten bij afloop van de leasingperiode het voorwerp van de leasing te verwerven in eigendom. 

 

De operationele leasingovereenkomst daarentegen is een variant van de gewone 

verhuurovereenkomst tussen twee partijen, waarbij de leasinggever een onroerend goed ter 

beschikking stelt van de leasingnemer tegen betaling van een “huurvergoeding”, waarbij 

afspraken worden gemaakt over het onderhoud van het goed.  Een aankoopoptie is geen 

wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst, ook al blijft dit mogelijk. 

                                                
4 Deze operatie kan tweepolig zijn wanneer oprichter en financier één en dezelfde partij zijn. 
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Het economisch risico zal bij operationele leasing verdeeld blijven : het totaal van de te betalen 

huurgelden zal in de regel de leasinggever niet toelaten de in de geleasde onroerende 

goederen geïnvesteerde kapitalen terug te verdienen. Dit is het ‘non full pay-out’-aspect : de 

leasingnemer draagt gedurende de looptijd van het contract het instandhoudingrisico (vb. tegen 

stormschade), terwijl de leasinggever op termijn het onroerend goed terug zal nemen, waarbij 

hij de residuele waarde ervan behoudt. Dit betekent dat hij het risico van waardevermindering 

op zich neemt. 

 

Hoewel er meestal een relatie is tussen de loopduur van een operationele leasingovereenkomst 

en de economische levensduur van de geleasde onroerende goederen, kan de operationele 

leasing voor een kortere periode worden aangegaan of opzegbaar worden gemaakt. Ontbreekt 

ook nog eens de aankoopoptie, dan wordt het verschil met gewone huur heel klein. 

 

Bij een financiële onroerende leasing moeten de leasinggever (de oprichter en/of financier) 

zowel als de leasingnemer (de gebruiker) over zakelijk rechten op de betrokken 

terreinen/gebouwen beschikken. Daarom zal als basis voor de financieringsovereenkomst 

doorgaans een zakenrechtelijke rechtsverhouding tot stand worden gebracht via erfpacht, 

opstalrecht, vruchtgebruik, etc… : het zogenaamde “draagvlak” voor de leasing. 

 

Bij een operationele leasing zal dergelijk zakenrechtelijk draagvlak niet steeds noodzakelijk zijn, 

omdat de leasinggever meestal reeds beschikt over de onroerende goederen en hij zich er toe 

kan beperken deze aan de leasingnemer ter beschikking te stellen via een contractuele 

verhuurtechniek. 

 

 

 

 

3.2. De boekhoudkundige verwerking van leasing 
 

15. De manier waarop een leasingoperatie boekhoudkundig zal worden verwerkt, zal 

verschillen naargelang het gaat om een financiële onroerende leasing of een operationele 

onroerende leasing. 

                                                                                                                                                       
5 VAN OEVELEN, A., “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing”, Eigendom, pp. 13-29, 
nr. 2. 
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De bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de 

ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 8, § 3, 2° van het koninklijk besluit van 3 december 

1993, omschrijft wat onder post “III.D. : leasing en soortgelijke rechten” van de balans moet 

worden geboekt6. Een onroerende leasing zal enkel onder deze rubriek van de balans bij de 

vaste activa kunnen worden geboekt wanneer het gaat om een financiële onroerende leasing 

die ‘full pay-out’ is, die dus de wedersamenstelling van het kapitaal bij de leasinggever mogelijk 

maakt, los van het al dan niet bestaan van een aankoopoptie.  

 

Enkel de financiële onroerende leasing wordt boekhoudkundig dus als een volwaardig actief 

aanzien. 

 

Terloops dient nog vermeld dat deze boekhoudkundige definitie  niet volledig strookt met de 

definitie van onroerende leasing zoals ze in de BTW-sfeer wordt gehanteerd7 (cfr. paragraaf 26 

van dit advies). 

 

 

16. Leasingcontracten die niet beantwoorden aan de definitie van voormeld koninklijk besluit 

van 8 oktober 1976, zoals contracten van operationele onroerende leasing, worden 

boekhoudkundig aanzien als gewone huurcontracten.  

 

In dat geval komen de gebruiksrechten op de betrokken onroerende goederen niet in de balans 

van de leasingnemer en zijn de leasingtermijnen (huurgelden) gewone aftrekbare bedrijfslasten 

die te boeken zijn als debet op de resultatenrekening. 

 

Op grond van artikel 14 van hetzelfde koninklijk besluit van 8 oktober 1976 moeten dergelijke 

contracten enkel in de bijlagen aan de jaarrekening worden vermeld wanneer ze een belangrijke 

invloed hebben op het vermogen en/of het resultaat van de leasingnemer, wat in casu wel eens 

het geval zou kunnen zijn. 

 

                                                
6 ‘De gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de onderneming beschikt op 
grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen, 
naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de 
gever in het gebouw heeft geïnvesteerd’. 
 
7 Koninklijk besluit nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de BTW op de 
onroerende financieringshuur. 
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17. Leasingcontracten die wel beantwoorden aan de definitie van voormeld koninklijk besluit 

van 8 oktober 1976, met name enkel de financiële onroerende leasingcontracten, worden dus 

boekhoudkundig anders behandeld. 

 

Iedere betaling door de leasingnemer van een leasingtermijn van een onroerende leasing bevat 

twee bestanddelen : een kapitaalbestanddeel ter delging van het geïnvesteerde kapitaal en een 

rentebestanddeel ter vergoeding van de financiering. 

 

Per betaling wordt het kapitaalsbestanddeel afgetrokken van de nog uitstaande leasingschuld. 

Het rentebestanddeel wordt als financiële last geboekt. 

 

Op het einde van elk boekjaar wordt op de geactiveerde leasingrechten een afschrijving 

geboekt in functie van het economisch criterium van de levensduur van het geleasde goed, wat 

niet noodzakelijk samenvalt met de contractduur van de leasingovereenkomst. 

 

Op het einde van elk boekjaar wordt op de geactiveerde leasingrechten een afschrijving 

geboekt in functie van het economisch criterium van de levensduur van het geleasde goed, wat 

niet noodzakelijk samenvalt met de contractduur van de leasingovereenkomst. 

 

Op het einde van het leasingcontract kunnen zich een aantal mogelijkheden voordoen : 

 

a)        het  eigendomsrecht gaat van rechtswege over op de leasingnemer 
hierbij dient er enkel een overboeking van de netto boekwaarde van het in leasing 

geboekte materieel vast actief van de rubriek “leasing” naar de rubriek “terreinen en 

gebouwen” van het vast actief te gebeuren. 

 

b) het  eigendomsrecht gaat over naar de leasingnemer mits betaling van de 
contractuele optieprijs 

− Wanneer de optieprijs geen kapitaalsbestanddelen meer bevat kan deze 

optieprijs ofwel ineens worden afgeschreven of worden gespreid over de 

blijvende afschrijvingsperiode (indien het leasingcontract een kortere duurtijd had 

dan de fiscaal aanvaarde afschrijvingsperiode). 

− Wanneer de optieprijs nog een kapitaalsbestanddeel bevat zal het bedrag in 

ieder geval worden geactiveerd en dit goed zal verder moeten worden 
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afgeschreven in functie van de vermoedelijke resterende economische 

gebruiksduur van het activabestanddeel. 

− Wanneer de optieprijs nog een kapitaalsbestanddeel bevat dat overeenstemt met 

de terreinwaarde in het kader van een onroerend leasingcontract zal het bedrag 

eveneens moeten worden geactiveerd, maar zal het niet kunnen worden 

afgeschreven. 

 

c) de contractuele aankoopoptie wordt door de leasingnemer niet gelicht 
De nettoboekwaarde van het vast actief en de leasingschuld zullen uitgeboekt worden. 

Het verschil zal naar een uitzonderlijke resultatenrekening geboekt worden. Bij een  

beëindiging van de overeenkomst vóór de vervaldag (wat vb. kan gebeuren bij 

ontbinding van de leasingnemer) zal hetzelfde dienen te gebeuren.  

 

 

18. De leasinggever van zijn kant zal de leasingtermijnen in de exploitatierekening boeken 

als inkomsten uit exploitatie. 

 

De onroerende goederen staan bij de leasinggever geboekt als vastliggend actief en worden 

afgeschreven volgens economische maatstaven, tenzij er een koopoptie is. In dat geval wordt 

alleen het verschil tussen investering en restwaarde bij uitoefening van de optie afgeschreven 

over de duur van de leasingoperatie. 

 

 

 

3.3. Leasing en fiscaliteit 
 

19. Het fiscale regime van financiële onroerende leasing en operationele onroerende leasing 

verschilt fundamenteel. De vraag of onroerende leasing een volwaardige alternatief kan zijn 

voor het terbeschikkingstellen van het transmissienet aan de netbeheerder via inbreng zal in 

belangrijke mate worden beïnvloed door fiscale aspecten, die in de elektriciteitswet voor 

onroerende leasing niet geregeld zijn. Zoals reeds hoger vermeld is dit wel het geval voor de 

inbreng van het transmissienet. 
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Drie aspecten zijn van belang met betrekking tot fiscaliteit : het aspect inkomstenbelastingen, 

het aspect BTW en het aspect registratierechten. 

 

 

 

3.3.1. Het aspect inkomstenbelastingen 

 

20. Artikel 61, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 

1992) schoeit het fiscale regime van de afschrijvingen op leasingrechten op de definities van de 

onroerende leasing van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de 

ondernemingen8. 

 

Een financiële onroerende leasing die ‘kwalificeert’ (d.i. die beantwoordt aan de definitie van 

voormeld besluit) verplicht de leasingnemer zijn gebruiksrechten te activeren op de balans in de 

rubriek ‘vast materieel actief’. De leasingnemer moet deze gebruiksrechten bijgevolg fiscaal 

afschrijven voor dat deel van de betaalde leasingtermijnen dat de wedersamenstelling van het 

kapitaal voor de opbouw van de geleasde onroerende goederen vertegenwoordigt9. 

 

Zo in de geleasde onroerende goederen een grondfractie aanwezig is, is een correctie nodig 

omdat deze niet afschrijfbaar is. 

 

Het afschrijvingsritme wordt bepaald door de economische levensduur van de onroerende 

goederen en valt niet noodzakelijk samen met de looptijd van het leasingcontract. 

 

Investeringsaftrek op nieuwe onroerende goederen bestemd om in leasing te worden gegeven 

kan alleen door de leasingnemer indien het gaat om een financiële onroerende leasing die 

overeenkomt met de definitie in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van 

de ondernemingen10. 

 

Indien de leasingnemer bij financiële onroerende leasing de aankoopoptie licht, zijn er drie 

mogelijkheden met ieder een eigen boekhoudkundige en fiscale behandeling : 

                                                
8 Paragraaf 11 e.v. 
9 Artikel 61, tweede lid, WIB 1992. 
10 Artikelen 68 en 72 , 2° ter, WIB 1992. 
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− wanneer de optieprijs geen kapitaalsbestanddelen meer bevat kan deze optieprijs ofwel 

ineens worden afgeschreven of worden gespreid over de blijvende afschrijvingsperiode 

(indien het leasingcontract een kortere duurtijd had dan de fiscaal aanvaarde 

afschrijvingsperiode); 

− wanneer de optieprijs nog een kapitaalsbestanddeel bevat zal het bedrag in ieder geval 

worden geactiveerd en dit goed zal verder moeten worden afgeschreven in functie van de 

vermoedelijke resterende economische gebruiksduur van het activabestanddeel; 

− wanneer de optieprijs nog een kapitaalsbestanddeel bevat dat overeenstemt met de 

terreinwaarde in het kader van een onroerend leasingcontract zal het bedrag eveneens 

moeten worden geactiveerd, maar zal het niet kunnen worden afgeschreven. 

 

 

21. Bij verkoop door de leasinggever van een bestanddeel van zijn activa dat vijf jaar of 

meer in de onderneming vastliggend is gebleven, kan de eenmalige aanslag in 

meerwaardebelasting aan de gewone aanslagvoet van de vennootschapsbelasting worden 

ontweken op grond van artikel 47 WIB 1992 indien het gaat om een volledige herinvestering in 

België in  nieuwe vaste activa en voor zover het een gekwalificeerde financiële onroerende 

leasing betreft. 

 

 

22. Bij een financiële onroerende leasing die niet voldoet aan de voormelde definitie en bij 

operationele onroerende leasing, is het regime verschillend. 

 

De leasingnemer mag in deze gevallen zijn gebruiksrechten niet activeren en dus niet formeel 

afschrijven. De betaalde leasingtermijnen zijn volledig aftrekbaar als bedrijfsuitgaven. Door die 

werkwijze worden de gebruiksrechten de facto versneld ’afgeschreven’ in de betekenis van 

fiscaal in mindering gebracht van de bedrijfsinkomsten, in de mate dat de duur van de 

leasingovereenkomst van dit type korter kan zijn dan de economische levensduur van de 

geleasde onroerende goederen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden een voordeel 

opleveren ten opzichte van de ’gekwalificeerde’ financiële onroerende leasing. 

 

De leasinggever van zijn kant zal de onroerende goederen opnemen in vastliggend actief en 

afschrijven, terwijl de leasingtermijnen geboekt zullen worden als opbrengsten. 
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Theoretisch kan de leasinggever op nieuwe gebouwen in het geval van een niet gekwalificeerde 

financiële onroerende leasing wel investeringsaftrek genieten bij verhuur voor 

nijverheidsdoeleinden die door de huurder/leasingnemer zelf worden benut, maar het 

aftrekpercentage is sinds 1 januari 1992 nul procent geworden. 

 

 

23.  In de regel is de leasinggever onroerende voorheffing verschuldigd op basis van het 

kadastraal inkomen van de gebouwen en de uitrusting (materieel en outillering) die er aan is 

vastgemaakt of onroerend door bestemming is geworden. 

 

Indien onderliggend aan de leasingovereenkomst een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan, 

is de erfpachthouder belastingplichtige voor wat betreft de onroerende voorheffing. 

 

Contractueel kan de leasinggever vrijelijk de onroerende voorheffing afwentelen op de 

leasingnemer, wat doorgaans ook gebeurt. 

 

Op het gebied van de onroerende voorheffing verschilt leasing niet van inbreng. 

 

 

24. Voor wat betreft de fiscale aspecten inzake de inkomstenbelastingen zijn er geen 

wezenlijke verschilpunten met de ter beschikkingstelling via inbreng. 

 

 

 

3.3.2. Het aspect belasting op de toegevoegde waarde 

 

25. Gewone onroerende verhuringen in ruime zin zijn in België vrijgesteld van BTW11. Dit 

betekent enerzijds dat er op de huurgelden (c.q. leasingtermijnen) geen BTW verschuldigd is, 

maar anderzijds betekent dit ook dat de voor de oprichting van de gebouwen aanvankelijk 

betaalde BTW niet langer recupereerbaar is. 

 

 

                                                
11 Artikel 44, § 3, 2°, BTW-wetboek. 
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26. Op de onroerende goederen (gebouwen) die een onderneming opricht of aankoopt ten 

behoeve van haar eigen exploitatie kan de door de bouwheer betaalde BTW in principe volledig 

worden gerecupereerd door aftrek en/of verrekening.  

 

De eigenaar/oprichter van een bedrijfsgebouw of van onroerende uitrustingsgoederen 

opgetrokken met toepassing van de BTW-regelgeving zou, indien hij deze gebouwen of 

goederen wenst te verhuren (of in leasing te geven, het gaat hier immers om verhuren in ruime 

zin), als gevolg van de BTW-vrijstelling voor onroerende verhuringen, het voordeel van de reeds 

toegepaste recuperatie van BTW verliezen en de BTW alsnog moeten terugstorten. Gezien het 

hier om onroerende goederen gaat, is het duidelijk dat het hier om enorme bedragen kan gaan. 

Dergelijke verhuringen, met inbegrip van leasing, zouden hierdoor wel eens economisch 

onverantwoord kunnen worden. 

 

De zogenaamde herzieningstermijn voor recuperatie van BTW op bedrijfsmiddelen (zoals het 

voorwerp van een contract van onroerende leasing) bedraagt 15 jaar, voor alle investeringen 

waarvoor de factuur is opgemaakt na 1 januari 1996. Op alle investeringen waarvoor de factuur 

is opgemaakt vóór 1 januari 1996 bedraagt de herzieningstermijn 10 jaar12. 

 

Dit betekent dat de BTW die de oprichter/eigenaar van een onroerend goed heeft 

gerecupereerd op zijn investering middels aftrek van reeds betaalde BTW, gedurende tien of 

vijftien jaar herzienbaar blijft. Met andere woorden, in het geval het onroerend goed binnen die 

termijnen wordt verhuurd (geleasd) of vervreemd onder het stelsel van de registratierechten, 

wordt de BTW herzien. 

 

Bij verhuring zal de leasinggever dus één vijftiende (6,66 %) of één tiende (10 %) van de 

destijds gerecupereerde BTW moeten terugstorten voor elk jaar van verhuring tot de opgerichte 

bouwwerken respectievelijk 15 of 10 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de dag van de facturatie 

van de bouwwerken. 

 

 

27. Op deze regel heeft de wetgever uitzondering gemaakt voor bepaalde contracten van 

onroerende financiële leasing die aan een specifiek wettelijk gunstregime worden 

                                                
12 Artikel 48, § 2, BTW-wetboek, zoals gewijzigd door artikel 14 van het KB van 22 december 1995. 
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onderworpen13. Hetzelfde geldt voor bepaalde vormen van zgn. “ter beschikkingstelling” die de 

wetgever niet als onroerende verhuring maar als levering van diensten aanmerkt14. Op beide 

gaan we kort in. 

 

 

28. Ondanks de principiële BTW-vrijstelling van onroerende verhuringen, heeft de wetgever 

toch één bepaalde vorm van verhuring onder welbepaalde voorwaarden aan het BTW-stelsel 

onderworpen15, nl. de financiële onroerende leasing van het type ’full pay-out’ met verplichte 

aankoopoptie voor de leasingnemer.  

 

Aan het leasingcontract worden enkele specifieke voorwaarden opgelegd, op basis van een 

specifieke BTW-definitie van deze onroerende leasing16 : 

− het moet gaan om een contract dat slaat op gebouwde onroerende goederen die opgericht 

of verkregen worden door de leasinggever, gespecialiseerd in onroerende leasing, 

overeenkomstig de gespecificeerde aanwijzingen van de toekomstige leasingnemer om 

door hem in de uitoefening van zijn werkzaamheid als belastingplichtige te worden gebruikt; 

− het genot van de gebouwen en de grond waarop ze zijn opgericht moet aan de 

leasingnemer worden toegestaan op grond van een niet-opzegbaar en niet-

eigendomsoverdragend contract; 

− de leasingnemer moet de optie hebben om bij het einde van het contract, tegen een prijs 

waarvan de vaststellingscriteria in dat contract zijn bepaald, de zakelijke rechten over te 

nemen die de leasinggever bezit op de geleasde goederen; 

− het totale bedrag van de sommen die door de leasingnemer moeten worden betaald tijdens 

de duur van het contract en ingevolge de eventuele lichting van de aankoopoptie moet het 

de leasinggever mogelijk maken het geïnvesteerde kapitaal, verhoogd met de intresten en 

de financiële lasten van de verrichting integraal weder samen te stellen (“full pay-out”) 

− het leasingcontract moet een minimale loopduur hebben van 15 jaar. 

 

Het effectief lichten van de aankoopoptie door de leasingnemer bij het einde van het contract is 

evenwel niet verplicht. 

                                                
13 Artikel 44, § 3, 2°, b, BTW-wetboek. 
14 Artikel 44, § 3, 2°, a, BTW-wetboek. 
15 Artikel 44, § 3, 2°, b, BTW-wetboek. 
16 Koninklijk besluit nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de BTW op de 
onroerende financieringshuur ter uitvoering van artikel 44, § 3, 2°, b, van het BTW-wetboek. 
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Het uitzonderingsregime geldt met andere woorden slechts voor echte financiële onroerende 

leasing van het type “full pay-out” met verplichte aankoopoptie voor de leasingnemer en niet 

voor financiële leasing die niet beantwoordt aan de BTW-definitie ervan, noch voor operationele 

onroerende leasing. 

 

 

29. Een BTW-conforme onroerende leasing  zou in ons geval alleen in aanmerking kunnen 

komen voor de investeringen die de netbeheerder doet in het kader van artikel 8, derde lid, 2°, 

van de elektriciteitswet, nl. bij de verbetering, vernieuwing en uitbreiding van het net, in de 

veronderstelling dat de neteigenaars zouden willen meewerken en mits medewerking van een 

gespecialiseerde leasingmaatschappij.  

 

Er zou dan per nieuwe investering een nieuwe leasingovereenkomst moeten worden 

afgesloten, wat een situatie van doorlopende contractvorming zou doen ontstaan. 

 

De beperking van het mandaat van de netbeheerder tot 20 jaar, zou het afsluiten van 

economisch zinvolle ’full pay-out’- leasingovereenkomsten voor dit soort investeringen wellicht 

onmogelijk maken. 

 

 

30. Voor alle niet BTW-conforme vormen van onroerende leasing, met inbegrip van de 

operationele onroerende leasing, zal het probleem van de BTW-recuperatie, zoals geschetst in 

de paragrafen 23 en 24 van dit advies ten volle spelen. 

 

De meerkost die daardoor voor de neteigenaars en veronderstelde leasinggever zou ontstaan 

voor alle onroerende investeringen die geen 15 jaar oud zijn is niet bekend, maar zal wellicht 

aanzienlijk zijn en de operatie vermoedelijk onaantrekkelijk maken. 

 

 

31. Een tweede manier om aan het probleem van de BTW-recuperatie te ontsnappen is de 

zgn. “terbeschikkingstelling” die de wetgever niet als onroerende verhuring maar als levering 

van diensten aanmerkt17. Hierbij stelde men bepaalde vormen van verhuring voor als contracten 

                                                
17 Artikel 44, § 3, 2°, a, BTW-wetboek. 



22/26 

voor terbeschikkingstelling, waarbij dit contract gekwalificeerd werd als het leveren van diensten 

eerder dan als vastgoedverhuring. 

 

Zo zou men kunnen overwegen om het transmissienet “ter beschikking” van de netbeheerder te 

laten stellen tegen vergoeding en dat als “levering van diensten” aan te kleden en te factureren. 

 

Evenwel zijn de mogelijkheden geleverd door artikel 44 § 3, 2°, van het BTW-wetboek beperkt : 

de enige eventueel nuttige uitzondering slaat alleen op de “ter beschikkingstelling van 

bergruimte voor het opslaan van goederen”, m.a.w. goederenoverslagdiensten. De BTW-

administratie houdt zich streng aan een enge interpretatie van dit artikel, zodat voor wat het 

transmissienet betreft, dit artikel geen oplossing kan bieden. 

 

 

 

3.3.3. Het aspect registratierechten 

 

32. Overeenkomsten die zakelijke rechten tot stand brengen (vruchtgebruik, erfpacht, 

opstal) of die gebruiksrechten van negen jaar of langer vestigen (leasing) moeten in authentieke 

vorm, nl. bij notariële akte, worden op schrift gesteld. Zulke akte wordt overgeschreven op het 

hypotheekkantoor, waarvoor registratierechten dienen betaald te worden. 

 

Financiële onroerende leasing die beantwoordt aan de BTW-definitie (zie : paragraaf 26 van dit 

advies) en dus onder het BTW-stelsel valt, is onderworpen aan een vast registratierecht van 

1000 BEF. 

 

Andere financiële onroerende leasingovereenkomsten en operationele onroerende 

leasingovereenkomsten zijn onderworpen aan een registratierecht van 0,2 % op het totaal van 

de leasingtermijnen verschuldigd over de duur van het contract. 

 

Afhankelijk van de soort leasingovereenkomst en zullen de registratierechten dus in meerdere 

of in mindere mate een bepalende factor zijn in de leasingoperatie. 
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Indien de leasing gepaard gaat met een opstalrecht, is bovendien ook nog een registratierecht 

van 0,2 %  verschuldigd op de totale opstalvergoeding of, bij het ontbreken daarvan, op de pro 

fisco gewaardeerde waarde daarvan. 

 

 

33. Bij aankoop door de leasingnemer van het geleasde goed na afloop van de leasing via 

het lichten van de koopoptie is een registratierecht van 12,5 % verschuldigd op de aankoopprijs 

of op de venale waarde van het geleasde goed indien deze hoger blijkt dan de optieprijs.  

 

Veelal wordt het opstalrecht als draagvlak van de leasing gebruikt, niet met het inzicht om een 

schenking te realiseren, maar om de leasingoperatie mogelijk te maken. Meerdere 

commentatoren menen daarom dat enkel een vast registratierecht van 1000 BEF betaald dient 

te worden in plaats van een proportioneel registratierecht van 0,2 % op de pro fisco geraamde 

waarde. 

 

De betaalde registratierechten zijn aftrekbaar als bedrijfslast voor de leasingnemer, met 

uitzondering van het gedeelte dat slaat op het grondaandeel in de prijs. 

 

 

 

 

 

4. HET VLAAMSE BODEMSANERINGSDECREET 

 

34. De terbeschikkingstelling van de bestaande transmissieinfrastructuur aan de 

netbeheerder zal voor de onroerende goederen die in het Vlaamse Gewest zijn gelegen, steeds 

moeten gebeuren met toepassing van de voorschriften van het decreet van 22 februari 1995 

betreffende de bodemsanering, ongeacht welke juridische vorm deze ter beschikkingstelling zal 

aannemen. 

 

Artikel 2, 18°, van voormeld decreet beschouwt immers de volgende vormen van ter 

beschikkingstelling als overdracht van gronden, waarop de bodemsaneringsprocedure van 

toepassing is : vruchtgebruik, recht van gebruik en bewaring, erfpacht, opstal, huur, 
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handelshuur, pacht, bruikleen, concessie op de grond voor meer dan negen jaar, onroerende 

leasing en inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak m.b.t. grond. 

 

De praktische gevolgen van deze wettelijke verplichting kunnen zowel wat tijdsverloop betreft, 

als wat kosten betreft, belangrijke gevolgen hebben. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIES 

 

35. De vraag werd gesteld wat nu de beste optie is voor het ter beschikking stellen van het 

transmissienet aan de netbeheerder. Bij een vergelijking tussen de optie om het net in te 

brengen in de netbeheerder (de door de wetgever begunstigde oplossing) en de optie om het 

net ter beschikking stellen via een leasingcontract, dienen volgende elementen van evaluatie 

bekeken te worden : 

− er is op dit moment niets bekend over de eventuele bereidheid van de actuele eigenaars 

van het transmissienet om leasingformules in overweging te nemen ; 

− voor de thans bestaande transmissienet-infrastructuur komt alleen operationele onroerende 

leasing in aanmerking. Voor de nog op te richten verbeteringen, vernieuwingen en 

uitbreidingen (wat in het takenpakket van de netbeheerder is inbegrepen18) komt financiële 

onroerende leasing in aanmerking, mits het probleem van de discrepantie tussen de 

economische levensduur en de duur van de concessie wordt opgelost ; 

− het naast elkaar bestaan van financiële en operationele onroerende leasing met hun sterk 

verschillend boekhoudkundig en fiscaal regime in de schoot van de nog op te richten 

netbeheerder is juridisch mogelijk maar niet van aard om de taak van de netbeheerder 

gemakkelijker te maken ; 

− het opzetten van een operationele leasing kan voor de neteigenaars zeer aanzienlijke 

negatieve BTW-repercussies met zich meebrengen voor die delen van het net die minder 

dan 10 of 15 jaar oud zijn. Over de mogelijke omvang van die gevolgen zijn geen gegevens 

                                                
18 Artikel 8, derde lid, 2°, van de elektriciteitswet 
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beschikbaar. Een verrekening van die meerkost in de leasingtermijnen kan de 

leasingformule economisch onhaalbaar maken ; 

− voor het aangaan van financiële onroerende leasing voor de nog op te richten 

aanpassingen, uitbreidingen en verbeteringen is de beperkte duur van het mandaat van 

netbeheerder (20 jaar volgens de elektriciteitswet), dat in elk geval korter is dan de 

economische levensduur van de op te richten onroerende goederen (geraamd op 30 tot 40 

jaar en soms zelfs 60 tot 80 jaar19) , een ernstige belemmering om van het gunstig 

uitzonderingsregime inzake BTW te kunnen genieten ; 

− de eventuele registratierechten aan 0,2 procent op het verschil tussen de venale waarde en 

de prijs bij betaling van prijs bij het lichten van de aankoopoptie kunnen een belangrijke 

meerkost vormen ; 

− de aankoopoptie die doorgaans een onderdeel is van de onroerende leasingovereenkomst, 

laat een eigendomsverwerving met spreiding van de financiële inspanning voor de 

leasingnemer toe en is normaal een voordeel van de leasingformule. 

 

 

36. De wetgever heeft de ter beschikkingstelling van het transmissienet aan de 

netbeheerder niet uitgesloten. Wel heeft hij voor één vorm van ter beschikkingstelling een 

gunstiger regime uitgewerkt, nl. voor de inbreng. 

 

Uit de elementen uit de vorige paragraaf kan besloten worden dat de terbeschikkingstelling van 

het transmissienet via een contract van onroerende leasing als financieringsconstructie slechts 

suboptimaal is, gelet op de mogelijke negatieve BTW repercussies voor de leasinggever en de 

meerkost voor mogelijke registratierechten bij het lichten van de aankoopoptie voor de 

leasingnemer.  

 

Deze negatieve repercussies zouden niet aanwezig zijn in geval van een inbreng in een 

bedrijfstak, waarvan het transmissienet als materieel actief een onderdeel is. 

 

                                                
19 The Pricing of electricity and gas transmission – part 1, Energy Institute Leuven, contract ENER/3 – 98, 
p. 72. 
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Als randopmerking dient ook vermeld te worden dat men in het Vlaamse Gewest, eender voor 

welke optie men kiest, rekening zal dienen te houden met het Vlaamse 

bodemsaneringsdecreet, wat bijkomende kosten en vertragingen met zich kan meebrengen. 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
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