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p.9 van het RVS, artikel 24 Waardering en afschrijving vaste activa

Bij Renovatie/groot onderhoud (onderwijs)gebouwen staat een termijn van 25 jaar vermeld. In het in oktober 
2020 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat de volgende passage:

 “Uitgangspunt is dat renovatie in het IHP een gelijkwaardig alternatief vormt voor 
(vervangende) nieuwbouw en daarmee de levensduur eveneens met 40 jaar wordt verlengd. 
Hiermee zijn ook de wettelijke eisen en ambities van nieuwbouw bij renovatie van toepassing. 
Per 2020 is het de wettelijke eis om in geval van nieuwbouw te voldoen aan (B)ENG, een Bijna 
Energie Neutraal Gebouw te realiseren.“

Vragen:
1) Is de afschrijvingstermijn bij Vernieuwbouw, zoals vastgesteld in het IHP, nu 25 of 40 jaar? (Bij 

nieuwbouw staat namelijk wél 40 jaar vermeld.)

Antwoord:
De afschrijvingstermijn bij Vernieuwbouw van scholen is (en blijft) 40 jaar. Juist om deze vorm van 
verbouwing vanuit het oogpunt van duurzaamheid een gelijkwaardig alternatief te laten zijn voor 
nieuwbouw. Wij lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel waarin het begrip ‘renovatie’ wordt 
opgenomen en waarvoor spelregels zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-
2026. 

Bij vernieuwbouw is er in zoverre sprake van het uitvoeren van grondige maatregelen, dat praktische 
gezien gesproken kan worden over het uitvoeren van nieuwbouw, zonder dat wordt overgegaan tot 
volledige sloop van het gebouw. Hierdoor is een afschrijftermijn van 40 jaar gerechtvaardigd. Het kan 
zijn dat de term vernieuwbouw enigszins verwarrend overkomt in relatie tot de begrippen 
renovatie/groot onderhoud (onderwijs)gebouwen. Bij het uitvoeren van renovatie/groot onderhoud is 
er sprake van kleinere minder ingrijpende maatregelen waardoor de levensduur maar beperkter 
(maximaal 25 jaar) verlengd zal worden.

2) Bij de behandeling van het IHP werd gezegd dat de scholen niet voor nieuwbouw, maar alleen voor 
verbouw in aanmerking kwamen (in ieder geval de tot 2026 in het IHP opgenomen scholen). Is het niet 
logisch dat afschrijvingstermijn en beoogde levensduur(verlenging) een nagenoeg gelijke periode 
kennen? Waarom wel/niet?

Antwoord: 
Ja, dat is logisch. De beoogde levensduurverlenging en de afschrijvingstermijn bij vernieuwbouw zijn 
40 jaar.



Zie verder het antwoord bij vraag 1

3) Betekent de vermelding uit het IHP (m.n. de genoemde 40 jaar) dat er bij de scholen wél sprake is van 
nieuwbouw in plaats van verbouw? 

Antwoord: 
Nee. Er is gekozen voor vernieuwbouw wat een combinatie is van in stand houdings-, 
onderwijskundige, maar vooral functionele en kwaliteit verhogende ingrepen. 
Zie verder het antwoord bij vraag 1

4) Welk effect heeft het antwoord op de vorige vraag op de in het IHP opgenomen 
investeringsbedragen?

Antwoord: 
Geen invloed. Bij vernieuwbouw geldt de bekostigingstabel op pag. 18 van het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2026. Ter volledigheid is deze nogmaals bijgevoegd. 


