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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2019/XX – Boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen: bepalen van 
de aanschaffingsprijs 

Ontwerpadvies van 5 juni 2019 

I. Inleiding 

1. In dit advies behandelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het nieuw artikel 3:14 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: KB 
WVV). Dit advies vervangt oud advies 2013/7 van 24 april 2013 over de boekhoudkundige verwerking van 
ruilverrichtingen. 

2. Het nieuw artikel 3:14 KB WVV is de overname van artikel 36 van het KB W.Venn. met een 
verduidelijking van de aanschaffingsprijs voor alle gevallen waarbij een actiefbestanddeel wordt 
verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld. Een tegenprestatie anders dan in geld kan 
bestaan in bijvoorbeeld de afstand van een actiefbestanddeel maar kan evengoed bestaan in het leveren 
van een dienstprestatie1. Er wordt dus niet verwezen naar de ruilverrichtingen van diensten tussen 
dezelfde partijen. 

II. Boekhoudkundige verwerking 

A. Ruil met als tegenprestatie de afgifte van een actiefbestanddeel  

3. Deze ruilverrichtingen brengen een dubbele vervreemding van actiefbestanddelen met zich mee. 
Deze actiefbestanddelen verlaten de actiefpost waarin zij waren geboekt op de datum waarop hun 
voornaamste risico’s worden overgedragen aan de medecontractant2. De meer- of minderwaarde die bij 
deze vervreemding wordt gerealiseerd, wordt eveneens op deze datum in resultaat genomen.  

De door de ruil verworven actiefbestanddelen worden in de passende actiefpost geboekt op de datum 
waarop de vennootschap de voornaamste risico’s van deze activa overneemt van de medecontractant.  

4. Wat de waardering van de actiefbestanddelen betreft, bepaalt artikel 3:14 dat:  

“De aanschaffingsprijs van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie 
anders dan in geld [...] de marktwaarde [is] van deze tegenprestatie; is deze waarde moeilijk vast 
te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het verkregen actiefbestanddeel. 
Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.”. 

5. De Commissie is van oordeel dat onder “marktwaarde” verstaan moet worden: het bedrag waarvoor 
een actiefbestanddeel kan worden verhandeld tussen goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die 
uit vrije wil een transactie aangaan. 

6. Als bij de ruil een opleg in geld is verkregen, is de marktwaarde van de in ruil overgedragen goederen, 
met inbegrip van het bedrag van de opleg, voor de onderneming die de opleg heeft betaald, gelijk aan 
de aanschaffingswaarde van het door ruil verworven actief; voor de onderneming die de opleg heeft 

                                                               
1 Verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, BS, 30 april 2019, p. 42253. 
2 Zie in het bijzonder randnummer 10 van CBN-advies 2012/17 – Erkenning van opbrengsten en kosten. 
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ontvangen is de aanschaffingswaarde de marktwaarde van de in ruil overgedragen goederen, na aftrek 
van het bedrag van de opleg. 

7. Het kan ook voorkomen dat de marktwaarde van het in ruil overgedragen goed moeilijk is vast te 
stellen, terwijl dat voor het verworven goed eenvoudig is omdat er een effectieve actieve markt voor 
bestaat. In dat geval moet de marktwaarde van het verworven goed als aanschaffingswaarde worden 
genomen, aangezien die zekerder is.  

8. De Commissie wenst te verduidelijken dat onder de “datum van de ruil”, de datum moet worden 
begrepen waarop de ruilovereenkomst werd gesloten, en niet de datum waarop de voornaamste risico’s 
van de actiefbestanddelen werden overgedragen aan de medecontractant. 

Voorbeeld 

Een vennootschap A en een vennootschap B komen op 8 augustus 200X overeen om een machine Y, 
eigendom van vennootschap A, te ruilen tegen een machine Z, eigendom van vennootschap B. 

Op het ogenblik van de ruil staat machine Y bij vennootschap A geboekt aan een netto-boekwaarde van 
40.000,00 EUR (aanschaffingswaarde 75.000,00 EUR, geboekte afschrijvingen 35.000,00 EUR). 
Vennootschap A schat op 8 augustus 200X dat machine Y een marktwaarde heeft van 50.000,00 EUR. 

Machine Z staat in de balans van vennootschap B ingeschreven aan een netto-boekwaarde van 45.000,00 
EUR (aanschaffingswaarde 60.000,00 EUR, geboekte afschrijvingen 15.000,00 EUR). Vennootschap B 
schat op 8 augustus 200X dat de marktwaarde van machine Z 50.000,00 EUR bedraagt.  

De vennootschappen A en B komen overeen dat het juridische risico van het toevallige verlies van de 
actiefbestanddelen zal worden overgedragen aan de medecontractant op de dag van hun levering3.  

De partijen komen overeen de actiefbestanddelen op 15 oktober 200X te leveren. 

Op 15 oktober 200X, d.i. de dag waarop beide partijen de voornaamste risico’s van de in de ruil betrokken 
goederen aan elkaar overdragen4, zullen de vennootschappen A en B volgende boekingen moeten 
uitvoeren: 

Vennootschap A 

231 Installaties, machines en uitrusting: machine Z (marktwaarde)  50.0005 
239 Afschrijvingen van installaties, machines en uitrusting: machine Y  35.000 
  aan 231 Installaties, machines en uitrusting: machine Y   75.000 
   763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa   10.000 

Vennootschap B 

231 Installaties, machines en uitrusting: machine Y (marktwaarde)  50.000   
239 Afschrijvingen van installaties, machines en uitrusting: machine Z  15.000 
  aan 231 Installaties, machines en uitrusting: machine Z    60.000 
   763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa   5.000 

                                                               
3 Dit overeenkomstig artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek. 
4 In dit voorbeeld gaat de Commissie ervan uit dat de overdracht van het juridisch risico van het toevallig verlies van 
de zaak zoals bepaald door artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek als voornaamste risico moet worden aangenomen 
voor deze ruilovereenkomst. In dit advies is de datum van eigendomsoverdracht (in dit voorbeeld op datum van het 
sluiten van de overeenkomst) voor de Commissie) voor de Commissie van ondergeschikt belang. 
5 Marktwaarde van 15 oktober is de zelfde als de marktwaarde van 8 augustus. 
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B. Ruil met als tegenprestatie het verlenen van een dienst  

9. Het nieuw artikel 3:14 KB WVV behandelt eveneens de boekhoudkundige verwerking van de ruil van 
een actiefbestanddeel tegen het verlenen van een dienst.  

10. De aanschaffingsprijs komt overeen met de marktwaarde van de tegenprestatie, i.e. het verlenen 
van de dienst. 

Voorbeeld 

Een vennootschap A en een vennootschap B komen op 8 augustus 200X overeen om een machine Y, 
eigendom van vennootschap A, te ruilen tegen een dienst die verleend wordt door vennootschap B. 

Op het ogenblik van de ruil staat de machine Y bij vennootschap A geboekt aan een netto-boekwaarde 
van 40.000,00 EUR (aanschaffingswaarde 75.000,00 EUR, geboekte afschrijvingen 35.000,00 EUR). 
Vennootschap A schat op 8 augustus 200X dat machine Y een marktwaarde heeft van 45.000,00 EUR. 

Vennootschap B schat op 8 augustus 200X dat de marktwaarde van de dienst 45.000,00 EUR bedraagt.  

Vennootschappen A en B komen overeen dat het juridische risico van het toevallige verlies van de activa 
zal worden overgedragen aan de medecontractant op de dag van levering van het actief 6.  

Indien vennootschap B de dienst niet verleent, zij aan vennootschap A een bedrag schuldig blijft ter 
waarde van het goed, namelijk 45.000,00 EUR. 

De partijen komen overeen het actief op 15 oktober 200X te ruilen tegen een dienst. Op 15 oktober 200X, 
d.i. de dag waarop beide partijen de voornaamste risico’s van de in de ruil betrokken elementen aan elkaar 
overdragen7, zullen de vennootschappen A en B volgende boekingen moeten uitvoeren: 

Vennootschap A 

61 Diensten en diverse goederen      45.000 
 aan 499 Wachtrekeningen      45.000 

499 Wachtrekeningen (marktwaarde van de dienst)    45.000 
239 Afschrijvingen van installaties, machines en uitrusting: machine Y  35.000 
  aan 231 Installaties, machines en uitrusting: machine Y    75.000 
   763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa   5.000 

Vennootschap B 

499 Wachtrekeningen        45.000  
 aan 700 Omzet– Verkopen en dienstprestaties    45.000  

231 Installaties, machines en uitrusting: machine Y (marktwaarde)  45.000   
 aan 499 Wachtrekeningen      45.000  

                                                               
6 Dit overeenkomstig artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek. 
7 In dit voorbeeld gaat de Commissie ervan uit dat de overdracht van het juridisch risico van het toevallig verlies van 
de zaak zoals bepaald door artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek als voornaamste risico moet worden aangenomen 
voor deze ruilovereenkomst. In dit advies is de datum van eigendomsoverdracht (in dit voorbeeld op datum van het 
sluiten van de overeenkomst) voor de Commissie) voor de Commissie van ondergeschikt belang. 


