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TENN GELEID E 

"Hett spanningsveld tussen de bedrijfseconomische en de fiscale jaarwinstbepaling levert meer en 
meerr problemen op voor de praktijk". Aldus begint de inleiding van het verslag van het congres, 
datt in 1988 en 1989 werd gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan van de stuur-
groepp Belastingen, ressorterende onder de commissie voortgezette educatie registeraccountants 
(VERA).. Dit verslag is gepubliceerd als NTVRA-geschrift no 50 (augustus 1989). De zou het 
woordd "bedrijfseconomisch" in deze uitspraak willen vervangen door "vennootschappelijk". In-
derdaad,, de vraag naar de verhouding tussen de vennootschappelijke jaarrekening en de fiscale 
winstbepaling,, tussen de "maatschappelijk aanvaardbare normen" waaraan de vennootschappelij-
kee jaarrekening moet voldoen, en het "goede koopmansgebruik", dat de in een kalenderjaar ge-
notenn fiscale winst bepaalt, lééft. Zowel in de theorie als in de praktijk. In zoverre mag van een 
spanningsveldd worden gesproken. Ook de belangstelling, die het onderzoek in 1997 van het Plat-
formm Versterking Vaktechniek van het Ministerie van Financiën naar de verschillen tussen de fis-
calee en vennootschappelijke jaarrekening heeft mogen ervaren, getuigt van het feit, dat het vraag-
stukk van de verhouding tussen beide rechtsgebieden lééft. Genoemd kan voorts o.m. nog worden 
hett rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 189 over "Verhouding tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen"; mede de inhoud van dit rapport 
heeftt geïnspireerd tot deze studie. Een bezinning op de grondslagen en doelstellingen van de ven-
nootschappelijkee jaarrekening èn van de fiscale winstbepaling, op de betekenis van bedrijfseco-
nomischee inzichten voor beide terreinen - vennootschapsrecht en belastingrecht - kan het inzicht 
inn samenhang, overeenkomsten en verschillen ten goede komen. Een verdieping van dit inzicht 
kann voor beide rechtsgebieden van nut zijn. 
Dee voor u liggende studie beoogt een bijdrage te geven aan deze bezinning, en wel vanuit de fis-
calee gezichtshoek. In de hierna volgende hoofdstukken wordt begonnen met een schets van de 
ontwikkelingg van het begrip "goed koopmansgebruik". Aan het begin van deze ontwikkeling staat 
watt ik zou willen noemen, een verwijzing naar de coutumen, naar de common sense van de 
"degelijke",, "eerlijke" of "goede" koopman. Bij deze common sense voegen zich in latere jaren 
wetenschappelijkee inzichten omtrent de bepaling van winst (en verlies). Maar, "goed koopmans-
gebruik""  valt niet samen met "hetgeen de bedrijfseconomie leert" of "wat de ondernemer doet"; 
"goedd koopmansgebruik" is een rechtsbegrip, en wel een fiscaalrechtelijk begrip. Het is de rech-
ter,, die, in het algemeen althans, het laatste woord heeft en bepaalt wat rechtens wèl en wat rech-
tenss niet strijdig is met goed (of "degelijk" en "eerlijk") koopmansgebruik. Goed koopmansge-
bruikk (of verwante termen met zelfde inhoud) heeft van meet af aan de functie gehad van een 
normm bij de beoordeling in concrete gevallen wat wél en wat niet toelaatbaar was en is in de ver-
houdingg tussen overheid en burger met betrekking tot de toepassing van de belastingwet. De af-
bakeningg van de grens tussen "strijdig met goed koopmansgebruik" en "niet strijdig met goed 
koopmansgebruik""  is een taak, die de wetgever heeft toevertrouwd aan de rechter, hetgeen de 
wetgeverr overigens niet ervan heeft weerhouden in te grijpen, wanneer hij dit nodig of gewenst 
achtte.. De wetgever heeft het proces van vorming van het goede koopmansgebruik door de rech-
terr "alert begeleid" (en doet dit nog). 

Rechterr en wetgever hebben het rechtens geldend goed koopmansgebruik gevormd. Praktijk en 
wetenschapp hebben recht èn plicht tot het ontwikkelen van initiatieven en tot constructieve bege-
leidingg van het vormgevingsproces - goed koopmansgebruik als jus constituendum. 
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Dezee studie zal zich niet uitstrekken tot een behandeling van de beginselen en (rechts)gronden, 
diee aan onze wetgeving ten grondslag liggen c.q. geacht worden behoren te liggen. Deze begin-
selenn en gronden zijn van zodanig belang, dat zij verdienen de hoofdzaak te vormen van afzon-
derlijkee studies (en niet een plaats aan de "zijlijn") . Bij wijze van voorbeeld noem ik de "Inleiding 
tott het Nederlands belastingrecht" van Hofstra (m.n. hoofdstukken II en IH), de dissertatie van 
L.G.M.. Stevens (1980) "Belasting naar draagkracht", en - van oudere datum nog - de bijdrage van 
Detigerr in de Smeetsbundel over "belastingbeginselen". 
Dee term "ability to pay" in deze studie dient letterlijk te worden genomen, in de zin van be-
kwaamheidd of capaciteit tot betaling. 
Opp het gebied van vennootschapsrecht heeft de wetgever - hiertoe verplicht door E.G.-Richtlijnen 
-- niet volstaan met het aangeven van een maatstaf ("nonnen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaarr worden beschouwd"), doch heeft tevens een reeks gedetailleerde voorschriften het 
lichtt doen zien. De invoering van een afzonderlijke norm eerst in de Wet op de Jaarrekening, later 
inn boek 2 van het BW heeft het specifieke fiscaalrechtelij k karakter van "goed koopmansgebruik" 
bevestigd.. Het naast elkaar bestaan van twee afzonderlijke, verwante normenstelsels maakt de 
studiee naar samenhang, overeenkomsten en verschillen boeiend. 

Dee indeling van de studie na deze inleiding is als volgt: 
II  Onderneming/ondernemer - totale winst -jaarwinst. 
III  Oorsprong en ontwikkeling "goed koopmansgebruik" tot 1950. 
mm Schets van de ontwikkeling vanaf 1950 aan de hand van concrete onderwerpen. 
IVV De ontwikkeling van het begrip "in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar be-

schouwdee normen". 
VV Schets van de inhoud van het begrip "in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 

beschouwdee nonnen" aan de hand van concrete onderwerpen. 
VII  Evaluatie van de verschillen tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaane-

keningg in de praktijk. 
Vuu De betekenis van de bedrijfseconomie voor goed koopmansgebruik en maatschappelijk 

aanvaardbaree normen. 
VUII  Verhouding goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen. 

Aann het eind volgt een - korte - samenvatting. 

Hoofdstukk I wil, voorafgaand aan een kijk op de verhouding tussen totale winst en jaarwinst in de 
belastingheffing,, een uiteenzetting geven omtrent enkele basisbegrippen, zoals onderneming en 
ondernemer,, de zelfstandige winstberekening ("at arms length") per onderneming, en van de 
grondslagg van de deelnemingsvrijstelling (het "ne bis in idem") bezien vanuit de relatie tot deze 
zelfstandigheid.. In de hoofdstukken II en Hl wordt "100 jaar" goed koopmansgebruik geschetst. 
Dee historie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" is korter; wanneer de ontwikkeling 
vann de accountantsnormen mede in ogenschouw wordt genomen, wordt óók op dat gebied de 
"20stee eeuw" omspannen. De historie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" wordt 
weergegevenn in hoofdstuk IV. De titels van de hoofdstukken 113 en V wijzen reeds op een ver-
wantschapp van de behandelde onderwerpen. In hoofdstuk III worden een aantal in jurisprudentie 
enn literatuur saillante onderwerpen met betrekking tot de fiscale winstbepaling aan de orde ge-
steld;; in hoofdstuk V een aantal verwante onderwerpen in de vennootschappelijke jaanekening. 
Inn hoofdstuk VI volgt een evaluatie van de in de praktijk voorkomende verschillen tussen fiscale 
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winstbepalingg en vennootschappelijke jaarrekening. De hoofdstukken m, V en VI geven tezamen 
eenn rechtsvergelijkend overzicht. In de hoofdstukken Vu en V1H wordt de relatie tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen achtereenvolgens bezien vanuit een 
(bedrijfs)) economische en een juridische gezichtshoek. In hoofdstuk Vu wordt met name aan-
dachtt gegeven aan de bedrijfseconomische grondslagen van de rechtsbegrippen goed koopmans-
gebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen. 
Perr 1 januari 2000 werd deze studie afgesloten. Lopende ontwikkelingen konden tot deze datum 
inn de studie worden betrokken. 
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II  ONDERNEMING/ONDERNEME R - TOTAL E WINST EN JAARWINST 

1.11 INLEIDIN G 

"Winstt is het bedrag van de gezamenlijke voordelen uit onderneming"- aldus samengevat de om-
schrijvingg van de fiscale winst. De onderneming is de (exclusieve) bron van de inkomenscatego-
riee winst. Geen winst zonder onderneming. Onderneming in economische zin is de duurzame or-
ganisatiee van kapitaal en arbeid, die door middel van deelname aan het maatschappelijk verkeer 
hett maken van overschotten (winst) beoogt. In de fiscale literatuur pleegt een onderscheid te wor-
denn gemaakt tussen "objectieve onderneming" en "subjectieve onderneming". De "objectieve on-
derneming""  is de zojuist omschreven onderneming in economische zin, de "cel" in het maat-
schappelijkk systeem van de ondernemingsgewijze productie; de "subjectieve onderneming" is het 
aann het belastingsubject/natuurlijk persoon of rechtspersoon toe te rekenen aandeel in de 
"objectieve""  onderneming (bij een eenmanszaak is dit 100%). In ons belastingstelsel is de 
"objectieve""  onderneming als zodanig niet aan belastingheffing onderworpen; de subjecten 
(personen),, aan wie de ondernemingen - hun vermogen en hun resultaten - worden toegerekend, 
zijnn aan de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting onderworpen, i 
Dee wetten op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting hanteren hetzelfde basis-
begripp onderneming. Onmiddellijk moet hieraan worden toegevoegd, dat krachtens wetsduiding 
(art.. 2 lid 1 sub a, b en c Wet Vpb 1969) een aantal lichamen (w.o. NV en BV) geacht worden 
uitsluitendd ondernemingsactiviteiten te verrichten en alleen en uitsluitend ondernemingsvermogen 
tee bezitten. Deze lichamen genereren geen andere inkomsten dan winst. Baten, die in de inkom-
stenbelastingg niet tot de categorie "winst" zouden worden gerekend, maken wel deel uit van de 
winstt van een zodanig lichaam. Géén afbakening van een "ondernemingssfeer" en een "niet-
ondernemingssfeer""  (er is slechts één sfeer t.w. de "ondernemingssfeer"). Begin en einde van het 
lichaamm vallen samen met begin en einde onderneming. 
Hetzelfdee begrip winst is van kracht, ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer(s). Dit is m.i. 
eenn juiste opzet in onze wetgeving. In de uitwerking zijn verschillen gerechtvaardigd indien en 
voorzoverr deze verschillen voortkomen uit het verschil in rechtsvorm. De schakelbepaling is 
neergelegdd in art. 8 lid Wet Vpb 1969. 2 
Watt is winst? Een overschot, waarboven? Van winst (overschot) kan eerst sprake zijn wanneer is 
voldaann aan een instandhoudingseis of - postulaat. In de belastingwetgeving geldt de instandhou-
dingg van het nominaal geïnvesteerd vermogen als zodanig postulaat. De onderneming moet de 
"bron""  van de winst zijn; de onderneming moet de ondernemer in staat hebben gesteld het over-
schott te behalen. Uit verkregen vermogensaanwas moet worden ge-elimineerd het saldo van het 
kapitaalverkeerr met eigenaar(s), vennoten, aandeelhouders, leden en andere deelgenoten (d.i. het 
saldoo van kapitaalstortingen, w.o. informele, minus onttrekkingen of uitdelingen, w.o. informele). 
Hett maakt veel uit, waar het meetpunt (al of niet winst) wordt geplaatst. Aan het eind van de uit-
oefeningg van de onderneming kan de totale winst worden gemeten aan de hand van zojuist ge-
noemdee kwalitatieve elementen. Wanneer de meetpunten worden geplaatst op regelmatig terugke-
rendee tijdstippen tijdens de uitoefening van de onderneming, stelt de voortgang van de bedrijfs-
voeringg aanvullende kwalitatieve eisen, zoals de instandhouding van het complex, dat benodigd is 
voorr de bedrijfsvoering. In de verhouding tussen belastingheffende overheid en belastingplichtig 
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subjectt zijn de meetpunten tevens "afrekenpunten". Zolang de (potentële) winst nog in de 
"pijplijn ""  van het ondernemingsproces is, is er geen beschikbare winst. De winst moet gereali-
seerdd zijn. 
Eenn bijzonder fenomeen in de vennootschapsbelasting vormt de zgn. deelnemingsvrijstelling: een 
objectievee vrijstelling van voordelen uit een deelneming (in een aan de vennootschapsbelasting of 
soortgelijkee belasting onderworpen entiteit). Het zgn. klassieke stelsel staat heffing van inkom-
stenbelastingg toe over baten, die worden ontvangen van lichamen uit reeds bij hen belaste winsten 
(waarvann de niet-aftrekbare vergoedingen deel uitmaken). In het systeem van de vennootschaps-
belastingg beoogt de vrijstelling van "voordelen uit een onderneming" op het vlak van de vennoot-
schapsbelastingschapsbelasting meervoudige heffing van deze voordelen te voorkomen; deze toepassing van het 
"nee bis in idem" vormt een onmisbaar bestanddeel in de wetgeving. Een dergelijke voorziening 
tegenn meervoudige heffing is op het vlak van heffing van inkomstenbelasting over "winst uit on-
derneming""  niet vereist. Personenassociaties (maatschappen, vennootschappen onder firma, ge-
wonee commanditaire vennootschappen) zijn niet als zodanig onderworpen aan de heffing van in-
komsten-- of vennootschapsbelasting; dit in onderscheid met lichamen met een (geheel of gedeel-
telijk)) in aandelen verdeeld kapitaal (w.o. maatschappen op aandelen), die wel als zodanig aan 
heffingg van vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De aan een personenassociatie toekomen-
dee aandelen in de winst van een (objectieve) onderneming worden belast bij de leden van deze 
associaties,, se. voorzover zij aan heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting zijn onder-
worpen.. Een zgn. stapelvorm van personenassociaties (bv. ondermaatschap/bovenmaatschap) cre-
ëertt niet een meervoudige heffing. 
Dee "transparence" van personenassociaties bewerkstelligt een goede effectieve heffing. 
Voorr de beherend vennoten van een "open" commanditaire vennootschap is deze "transparence" 
o.m.. neergelegd in H.R. 7.7 '82 BNB 82/268. 

1.22 Winst uit onderneming 

2.12.1 Ondernemer-onderneming 

Dee totale winst wordt berekend per ondernemer; bij het einde van het ondernemerschap van de 
ondernemerr eindigt zijn onderneming, zoals bij het begin van zijn ondernemerschap zijn onder-
nemingg aanvangt. 
Dee belastingheffing knoopt aan bij de persoon van de ondernemer; hij is het belastingsubject; 
dragerr van rechten en verplichtingen. Wij zien dit ook in het internationale belastingrecht. In ver-
dragen,, die zijn gebaseerd op het OECD-model, betekent de uitdrukking "enterprise of a Con-
tractingg State" "an enterprise carried on by a resident of a Contracting State". Niet waar de on-
dernemingg zélf is gevestigd, maar waar de ondernemer woont of is gevestigd, bepaalt of de on-
dernemingg al dan niet in concreto kan worden aangemerkt als "an enterprise of a Contracting 
State".. Indien de onderneming wordt uitgeoefend door een als transparant aanvaard samenwer-
kingsverbandd van méér personen, geldt het aandeel van iedere partner in de onderneming als 
"enterprisee of a Contracting State" (se. mits deze partner woont in een "Contracting State"). Er 
zijnn zoveel "enterprises" als er partners zijn; dit is althans het grondpatroon. In zijn arrest van 
21.9.'999 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist, dat lid-staten hun 
uitt hoofde van afgesloten belastingverdragen toebedeelde heffingsbevoegdheden dienen uit te oe-
fenenn in overeenstemming met het gemeenschapsrecht. De beperkingen van de wettelijke hef-
fingsbevoegdheidd uit hoofde van ter voorkoming van dubbele belastingen afgesloten verdragen 
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dientt de desbetreffende lid-staat niet slechts ten goede te doen komen aan inwoners van de eigen 
staat,, maar ook aan vaste inrichtingen van niet-inwoners, voor zover deze althans inwoners zijn 
vanvan een andere lid-staat. Deze vaste inrichting kan als onderneming van een andere (lid) staat 
niett rechtstreeks een beroep doen op het verdrag; het beroep kan worden gedaan op grond van het 
gemeenschapsrechtt bij de staat waar de vaste inrichting is gelegen. Het Hof heeft aldus op dit 
puntt "Europese solidariteit" afgedwongen; het laat onverlet de definities van het OECD-
modelverdrag. . 
Hett aanknopen bij het belastingsubject mag niet uit het oog doen verliezen, dat de "bron", waaruit 
dee persoonlijke winst vloeit, de "objectieve" onderneming is d.w.z. een organisatie van kapitaal 
enn arbeid, gericht op het behalen van overschotten) door deelname aan het maatschappelijk ver-
keer.. In het internationaal belastingrecht is het niet anders. Ik moge in dit verband verwijzen naar 
dee omschrijving van het begrip vaste inrichting (art. 5 OECD-modelverdrag). 
Eénn persoon kan méér dan één onderneming bezitten. Eén persoon kan meervoudig ondernemer 
zijn.zijn. Het overbrengen van bedrijfsmiddelen uit de ene onderneming naar een andere onderneming 
(vann dezelfde belastingplichtige) kan niet "geruisloos" plaatsvinden, hoewel de eigenaar één en 
dezelfdee persoon is. De overgang uit een ondernemingsvermogen van een natuurlijk persoon naar 
eenn ander ondernemingsvermogen van dezelfde persoon is bij de eerstgenoemde onderneming 
eenn "onttrekking", en bij de laatstgenoemde een "inbreng"; "onttrekking" zowel als "inbreng" 
(kapitaalstorting)) zijn voor de toepassing van de inkomstenbelasting te stellen op de "waarde in 
hett economisch verkeer". 
Eenn onderneming (in economische "objectieve" zin) kan aan meer dan één ondernemer toebeho-
renn (bv. een onderneming, gedreven door een vennootschap onder firma etc). Als onderneming 
(inn fiscale "subjectieve" zin) geldt ieders rechtstreeks toe te rekenen aandeel in de "objectieve" 
onderneming. . 

2.22 Ondernemerschap in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 

Art.. 6 lid 1 van de Wet IB 1964 geeft een omschrijving van de ondernemer, d.i. hij (of zij) die 
winstt uit een onderneming geniet: "winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een on-
dernemingg wordt gedreven, daaronder begrepen hij die, anders dan als aandeelhouder, medege-
rechtigdd is tot het vermogen van een onderneming". Is de vraag "drijf t een samenwerkingsver-
bandd (bv. vennootschap onder firma) een onderneming in economische zin" bevestigend beant-
woord,, dan komt de kwalificatie van de leden van dit samenwerkingsverband aan de orde; de 
kwalificatiee (in deze tweede instantie) beslist of het aandeel van dit lid rechtstreeks kan worden 
toegerekend.. Het criterium voor ondernemerschap in de zin van artikel 6 Wet EB 1964 is gelegen 
inn het dragen van risico d.w.z. in het antwoord op de vraag of op grond van het samenwerkings-
contractt de onderneming mede voor rekening en risico van dit lid wordt uitgeoefend. Dit is recent 
nogg bevestigd in H.R. 18.3.'98 BNB 98/230 en H.R. 22.4.'98 BNB 98/231 m.n. Essers. Verwe-
zenn kan voorts worden naar H.R. 26.8.'98 BNB 98/410 m.n. Essers. Wordt deze vraag bevesti-
gendd beantwoord, dan is de desbetreffende belastingplichtige persoon (mede) ondernemer in de 
zinn van art. 6 Wet IB 1964 en is zijn aandeel een afzonderlijke persoonlijke onderneming. Wordt 
dee (objectieve) onderneming niet meer (mede) voor rekening van de belastingplichtige persoon 
uitgeoefend,, dan eindigt diens ondernemerschap en diens persoonlijke onderneming. Niet geldt 
alss voorwaarde, dat het risico onbeperkt dient te zijn; ook een beperkt risico kan onderne-
merschapp insluiten, mits dit risico niet verwaarloosbaar klein is. Een commanditaire vennoot kan 
alduss ondernemer zijn. Welke betekenis kan in dit verband worden toegekend aan de woorden 
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"daaronderr begrepen hij, die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd is tot het vermogen 
vann een onderneming"? M.i. is de betekenis gelegen in de woorden "anders dan als aandeelhou-
der",, daarbij het medegerechtigd zijn tot een ondernemingsvermogen in hoedanigheid van eige-
naarr van (verhandelbare) aandelen uitsluitend van het ondernemerschap in de zin van art. 6 Wet 
IBB 64. Ik deel de opvatting, dat iedere commanditaire vennoot, mits deze wezenlijk risico loopt, 
winstt uit onderneming geniet. Naar deze opvatting zou de wettekst kunnen luiden: "Winst uit on-
dernemingg geniet degeen voor wiens rekening of mede voor wiens rekening, anders dan als aan-
deelhouder,, een onderneming wordt gedreven". Anders de Leidraad Besluit IB 1941, en de con-
stantestante jurisprudentie van de H.R.. De H.R. heeft in zijn bekende arrest d.d. 1.7/64 BNB 64/259 
m.n.. A.J. van Soest o.m. overwogen: " dat blijkens deze toelichting (bedoeld is deze Lei-
draadd IB '41 - H) het aandeel in de jaarlijke winst van een bedrijf dient te worden aangemerkt 
hetzijj  als opbrengst van roerend kapitaal hetzij als opbrengst van bedrijf , uitsluitend 
naarr gelang de rechten van dezen vennoot .... zijn beperkt tot een aandeel in de jaarlijkse winst 
dann wel zich daarboven uitstrekken tot een aandeel in het overschot, dat bij het einde der ven-
nootschapp mocht blijken aanwezig te zijn boven de kapitalen, waarvoor de vennoten hebben 
deelgenomen".. Slechts het medegerechtigd zijn tot een overschot bij het einde der vennootschap -
krachtenss overeenkomst van vennootschap - houdt in een medegerechtigd zijn tot het onderne-
mingsvermogen,, aldus deze vorm van medegerechtigdheid verheffend tot een afzonderlijk onder-
nemerschap.. Ik moge hier verder verwijzen naar H.R. 23.3.'94 BNB 94/192 m.n. Van Brunschot 
enn H.R. d.d. 9.12.'92 BNB 93/94 m.n. van mijn hand. De Leidraad werd geacht de bedoeling van 
dee besluitgever weer te geven. 
Inn de visie van Leidraad en H.R. betekent het ondernemerschap van de commanditair (die geen 
deell  heeft aan "feitelijke werkzaamheden" van de vennootschap maar wél medegerechtigd is tot 
hett "overschot bij liquidatie") een uitbreiding van het ondernemer-zijn, althans wat betreft de hef-
fingfing van de inkomstenbelasting. In deze visie ontbeert de heffing van de vennootschapsbelasting 
inn beginsel deze uitbreiding. Ik moge hier verder verwijzen naar H.R. d.d. 10.3.'93 BNB 93/227 
m.n.. van mijn hand. 3 
Dee sleutel tot een goed begrip van recente jurisprudentie van de H.R. (o.m. H.R. 12.2.'97 BNB 
97/175.. H.R. 16.12/98 BNB 99/147 en 148) is m.i. te vinden in de tekst van art. 17 Besluit IB 
1941:: "opbrengst van bedrijf genieten degenen voor wier rekening het bedrijf wordt uitge-
oefend,, daaronder begrepen degenen, die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd zijn tot 
hethet bedrijfsvermogen, ook al nemen zij niet deel aan de feitelijke uitoefening van het bedrijf'. De 
woordenn "daaronder begrepen" zouden duiden op een uitbreiding van de categorie "genieters van 
winstt uit onderneming". De eerste categorie "genieters van winst uit onderneming" bestaat uit 
degenenn die deelnemen aan de feitelijke bedrijfsuitoefening, en in en door deze deelname aan de 
feitelijkee bedrijfsuitoefening (ondernemings)risico lopen. De tweede categorie omvat degenen, 
diee medegerechtigd zijn tot het bedrijfsvermogen (omvattend het delen in een liquidatiesaldo) 
zonderzonder dat zij aan de feitelijke bedrijfsuitoefening deelnemen. 
Inbrengg van arbeid door een vennoot houdt in een deelnemen aan feitelijke bedrijfsuitoefening; 
naderee eisen omtrent de aard van deze arbeid worden niet gesteld, mits de werkzaamheden van de 
vennoott niet in een ondergeschikte verhouding (gezagsverhouding) tot een andere vennoot wor-
denn verricht (H.R. 12.2.'97 BNB 97/175 m.n. Essers, H.R. 16.12.'98 BNB 99/147 en 148 m.n. 
Essers).. Het delen in winst of verlies behoeft bij deze eerste categorie "genieters van winst uit 
onderneming""  zich niet uit te strekken tot een medegerechtigdheid in het liquidatiesaldo. Bij de 
tweedetweede categorie van "winst uit onderneming" d.z. degenen, die medegerechtigd zijn tot het be-
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drijfsvermogenn (ik volg hier even de terminologie van het Besluit IB 41), geldt wel de voorwaar-
de,, dat deze medegerechtigdheid mede omvat rechten op het liquidatiesaldo. 
Hett ontwerp van Wet IB 2001 (art. 3.2.1.1) wil het "genieten van winst uit onderneming" in be-
ginsell  beperken tot de persoon van de ondernemer; winst uit onderneming kunnen - onder be-
perktee voorwaarden - ook genieten zij, die gerechtigd zijn tot een ondernemingsvermogen. Dit is 
eenn tweede categorie, duidelijk te onderscheiden van de categorie "echte" ondernemers. Onder 
ondernemerr wordt verstaan hij "voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die 
rechtstreekss wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming" (art. 3.2.1.2). 
Hett accent valt op deze rechtstreekse aansprakelijkheid. De "feitelijke bedrijfsuitoefening" uit het 
Besluitt IB 41 wordt uitgebreid tot "rechtstreekse verbondenheid voor verbintenissen betreffende 
diee onderneming". Dit criterium wordt mede aangetroffen in het besluit van de Staatssecretaris 
d.d.. 8 september 1999, waarin de (fiscale) positie van maten in een zgn. stille maatschap afhan-
kelijkk wordt gesteld van de vraag of deze maten verbintenissen betreffende de onderneming mo-
genn aangaan. Iedere maat in een maatschap is aansprakelijk voor de verbintenissen die hij zelf 
aangaat;; dit lat onverlet de onderlinge draagplicht van de andere maten, incl. de zgn. stille maten, 
-- elk naar zijn aandeel in de maatschap. Het ondernemingsrisico wordt door de maten gedeeld. 
Hett is m.i. niet juist de zgn. stille maat te kwalificeren als belegger, en dientengevolge te verwij-
zenn naar box III . Indien ik het goed zie, wordt aldus een extern handelen het criterium voor on-
dernemerschap.. Sluit een aansluiting op interne verhoudingen niet meer aan bij heersende opvat-
tingenn in het fiscale recht? Immers, het is een grondbeginsel in het fiscale recht, dat de fiscus zich 
bijj  de beoordeling van verhoudingen en situaties op het standpunt stelt van de belastingsubjecten 
zelf,, en niet op dat van derden. Dit beginsel is reeds neergelegd in B 2741. Een beoordeling van 
dee positie van leden van een samenwerkingsverband vanuit bestaande interne verhoudingen zou 
inn deze traditie passen. 
Indienn een criterium wordt gezocht voor de kwalificatie "ondernemer", zou het m.i. de voorkeur 
verdienenn aansluiting te zoeken bij een omschrijving als "de belastingplichtige, die voor eigen 
rekeningg een onderneming drijft" . Het begrip "drijven van een onderneming" is een bekend be-
grip.. Art. 2 lid 1 letter d Wet Vpb 1969 legt de belastingplicht vast van "verenigingen en andere 
dann publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voorzover zij een onderneming drijven". Art. 3 
lidd 1 letter c van het OECD-modelverdrag omschrijft "enterprise of a Contracting State" als "an 
enterprisee carried on by a resident of a Contracting state: "; art. 3 lid 1 letter f van het Nederland-
see Standaard Verdrag (NSV) omschrijft de uitdrukking "onderneming van een van de Staten" als 
"eenn onderneming gedreven door een inwoner van een van de Staten". Wat kan worden verstaan 
onderr het "drijven van een onderneming"? Kapitaalverschaffing sec houdt niet het (mede)drijven 
vann een onderneming in; kapitaalverschaffing in combinatie met (mede)zeggenschap in de leiding 
vann de onderneming d.w.z. (mede)zeggenschap in beslissingen als vaststelling van beleid, inves-
teringen,, acquisities, afstoten van activiteiten, desinvesteringen, houdt wél in een (mede)drijven 
vann de onderneming. Een dergelijke deelname in het bestuur kan 'intern zijn, behoeft niet per se 
externn te blijken. Een commanditair, die géén (mede)zeggenschap in het bestuur van de onderne-
mingg heeft, m.a.w. een (in hoofdzaak) "passieve" commanditair, "drijft " niet mede een onderne-
ming.. Een "actieve" commanditair m.i. wél, evenals in de regel een zgn. "stille maat" in een 
maatschap.. De kwalificatie "drijven" hangt af van contractuele bevoegdheden + feitelijk gebruik 
vann deze bevoegdheden. Is er een brug te slaan naar de omschrijving in het wetsvoorstel 
"rechtstreeksee verbondenheid voor verbintenissen betreffende die onderneming"? M.i. mogelijk, 
indienn bevoegdheid om rechtstreeks de onderneming te verbinden wordt aangemerkt als vermoe-
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denden van ondernemerschap. Er is ruimte voor ondernemerschap buiten dit vermoeden; dit onder-
nemerschapp moet worden aangetoond. 
Dee personenassociaties zijn niet zejf onderworpen aan heffing van een belasting naar de winst. De 
ledenn van deze samenwerkingsverbanden zijn de belastingplichtige subjecten. Het aandeel van 
dezee leden in de objectieve onderneming is de bron van de categorie "winst" in hun inkomen. Dit 
aandeell  wordt behandeld als zelfstandige onderneming (zgn. subjectieve onderneming); deze on-
dernemingg mag bv. een eigen systeem van winstbepaling hanteren, onafhankelijk van het stelsel 
vann de andere partners. De rechtsvorm (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) 
vanvan het samenwerkingsverband stempelt een deelname in het samenwerkingsverband niet tot on-
derneming;derneming; voor deze kwalificatie is beslissend het antwoord op de vraag of de activiteiten van 
hethet samenwerkingsverband een onderneming vormen d.i. een duurzame organisatie van kapitaal 
enen arbeid, die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt met het oogmerk winst te behalen (zgn. 
objectieveobjectieve onderneming). Het streven naar overschotten is uiteindelijk bepalend voor het ant-
woordd op de vraag of een organisatie van kapitaal en arbeid, die een functie in het maatschappe-
lij kk verkeer vervult, als "onderneming" raag worden geduid. De kwalificatie "onderneming" is 
beslissendd voor het bestaan van een "bron" voor de inkomenscategorie winst. 
Dee "objectieve onderneming" bepaalt de kwalificatie van de "subjectieve onderneming" als on-
derneming.. Zonder de "objectieve onderneming" géén "subjectieve onderneming"; in zoverre be-
zitt de "subjectieve onderneming" een afgeleid bestaan. De "subjectieve onderneming" is de 
"objectievee onderneming", betrokken op ét persoon van de ondernemer. 
Zoalss wij zagen, geldt als totale winst de winst, die de individuele ondernemer behaalt gedurende 
hett bestaan van zijn onderneming. Het eind van zijn ondernemerschap is het eind van zijn 
"subjectievee onderneming". De activa en passiva verlaten de ondernemingssfeer van het 
(belastingplichtig)) subject. Eindigt de onderneming in economische zin ("objectieve onderne-
ming")) bij het einde van dit ondernemerschap? Soms is dat het geval (liquidatie), maar in (zeer) 
velee gevallen niet. De onderneming, de organisatie gaat dóór. Het voortbestaan van deze organi-
satiee kan aanzienlijk worden belemmerd door de zgn. "eindafrekening", die het concept van to-
taal-winstt met zich meebrengt bij het einde van het persoonlijke ondernemerschap. 
Dee zgn. doorschuiffaciliteiten (art. 15(3) en art. 17 Wet B 1964) hebben tot resultaat een afwij-
kingg van het totale winstbegrip, zoals hierboven omschreven. De stille reserves worden 
"doorgeschoven""  naar degene(n), die de onderneming voortzet(ten). Het belang van de voortzet-
tingg van de onderneming - bron van werkgelegenheid en welvaart - prevaleert boven een 
"eindafrekening""  bij de ondernemer, die zijn onderneming staakt. Deze in de wet neergelegde 
"doorschuiffaciliteiten""  houden, evenals de "geruisloze overgang" bij wijziging van de rechts-
vorm,, een afwijking van het systeem in. Het bedrag van de potentiële "eindafrekeningswinst" gaat 
overigenss niet verloren; immers wordt "doorgeschoven" naar de voortzettende ondememer(s). De 
claimm blijf t intact. Er is een doorbreking van het systeem naar twee zijden. Het belang van deze 
regelingenn voor de praktijk is groot, en zal in de toekomst naar onze verwachting niet afnemen. 
DeDe continuïteit van de onderneming prevaleert. Terecht. 
Dee wijziging van rechtsvorm - van eenmanszaak of personenvennootschap naar aandelenven-
nootschapp én omgekeerd - zou zo "geruisloos" mogelijk dienen te verlopen. Teneinde een wijzi-
gingg om fiscale redenen (zoveel mogelijk) te voorkomen, verdient een integratie van de heffing 
overr ondernemingswinsten in de IB-sfeer en van het "aanmerkelijk belang" regime m.i. aanbeve-
ling.. Een dergelijke integratie kan worden bewerkstelligd door o.m. de tarieven aan elkaar te kop-
pelen::  50% IB (over winst) = 35% Vpb + 25% (100 - 35) of 30% Vpb + 30% (100-30); m.a.w. 
doorr een evenwicht in heffing. Dit streven naar evenwicht is te vinden in de bestaande wetgeving 
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opp het "aanmerkelijk belang". In de Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet nr 24761 
tott wijziging van enige belastingwetten (w.o. herziening regime winst aanmerkelijk belang) is op 
blz.. 5 te lezen: "Deze belastingdruk bestaat uit zowel de vennootschapsbelasting bij de vennoot-
schapp als de inkomstenbelasting bij de aandeelhouder. De gecombineerde druk van beide belas-
tingenn zal derhalve ongeveer gelijkwaardig moeten zijn aan de belastingdruk op ondernemingen, 
diee onder de inkomstenbelasting vallen". Tot zover de Memorie van Toelichting. 4 

2.33 Ondernemerschap in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

Inn afwijking van het systeem van de inkomstenbelasting, stempelt de rechtsvorm in het systeem 
vann de vennootschapsbelasting wèl activiteiten van een aantal in de wet omschreven lichamen tot 
onderneming.. 5 De in art. 2 lid 1 onder letters a, b en c van de Wet Vpb 1969 omschreven licha-
menn - dat zijn NV's, BV's, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen 
mett een geheel of gedeeltelijk in aandelen verdeeld kapitaal, coöperaties, onderlinge waarborg-
maatschappenn en onderlinge kredietinstellingen - "worden geacht hun onderneming te drijven met 
behulpp van hun gehele vermogen" (art. 2 lid 5 Wet Vpb 1969). Deze uitdrukkelijke wetsbepaling 
stempeltt de activiteiten tot ondernemingsactiviteiten, de bezittingen en schulden van genoemde 
lichamenn tot ondernemingsactiva en - passiva. Normaliter zal deze wettelijke fictie in overeen-
stemmingg zijn met de werkelijkheid. Maar, activiteiten vóór de aanvang van een onderneming, na 
hett einde van de onderneming of beleggingsactiviteiten buiten de onderneming, worden krachtens 
dezee wetsduiding gestempeld tot ondernemingsactiviteiten. Zoals Slot schreef in zijn noot onder 
H.R.. d.d. 3.10/90 BNB 91/16: " blijkbaar geen organisatie nodig, geen deelneming aan het 
maatschappelijkk verkeer". Hier geldt een verruimd ondernemingsbegrip krachtens vretsfictie. Be-
ginn en eind van het lichaam vallen samen met begin en eind van de onderneming. Oók indien de-
zee lichamen méér dan één onderneming (in economische zin) uitoefenen, geldt desondanks het 
gehééll  van de activiteiten als één onderneming (in fiscale zin). Overbrenging van activa van de 
enee naar de andere onderneming geldt hier niét als "onttrekking", gevolgd door "inbreng"; im-
merss is een handeling binnen de ene onderneming. Ten aanzien van deze rechtspersonen is een 
afbakeningg van onderneming en niet-onderneming niet aan de orde, zodat een vraag als "wat 
moett of kan tot winst uit onderneming worden gerekend en wat niet?" niet behoeft te worden be-
antwoord.. Het winstbegrip (van art. 7 Wet IB 1964) blijf t van betekenis voor de kwalificatie van 
winstafhankelijkee vergoedingen als "naar hun aard" ondernemingskosten, voor de afbakening van 
kapitaall  en winst, voor de waardering van kapitaalstortingen en onttrekkingen "niet in geld" 
(waarderingg op "waarde in het economische verkeer") "Uitdelingen" nemen bij de vennoot-
schapsbelastingg de plaats in, die "onttrekkingen" hebben bij de inkomstenbelasting, waarbij be-
dachtt dient te worden, dat kosten, die do persoon van de ondernemer betreffen (en in de sfeer van 
dee inkomstenbelasting als "onttrekking" zouden gelden) in de sfeer van de vennootschapsbelas-
tingg ex art. 2 lid 5 Wet Vpb als ondernemingskosten worden aangemerkt (bv. oprichtingskosten 
NVV of BV, emissiekosten). Het begrip onderneming in economische ("objectieve") zin is het be-
gripp onderneming in de sfeer van de vennootschapsbelasting, se,, uitgezonderd de toepassing van 
lidd 5 van art. 2 Wet Vpb 1969. Ik noem in dit verband art. 2 lid 1 sub d ("indien en voor zover zij 
eenn onderneming drijven"), art. 13 lid 3, art. 20 lid 5 Wet Vpb. De binnenlandse belastingplicht 
vann art. 17 Wet Vpb 1969 jo art. 49 lid 1 sub a_Wet IB 1964 treft de winst uit onderneming in de-
zee economische ("objectieve") zin; deze binnenlandse belastingplicht betreft buitenlandse licha-
menn dat zijn in het algemeen lichamen met bestuurszetel buiten Nederland (in verdragssituaties 
volgenss OECD-regels). 

-17--



Ikk merkte hiervoor reeds op, dat in de visie van de H.R. de kwalificatie ondernemer in IB en Vpb 
verschilt;; (de Wet Vpb 1969 ontbeert de uitbreiding van art. 6 Wet IB 1964). Het woord "drijven" 
verondersteltt m.i. activiteiten, die kunnen kwalificeren als deelnemen in enigerlei vorm aan de 
leidingg (bestuur) van een onderneming. Sluit een dergelijk handelen het dragen van risico, zoals 
wijj  dat ontmoetten in de IB, als criterium uit? M.i. sluit het "drijven van een onderneming" het 
lopenn van ondernemingsrisico in. De H.R. voegt n.m.m. een nader criterium toe aan het dragen 
vann risico. Een stichting of vereniging, die niet zélf een onderneming "drijft " d.w.z. niet zelfacti-
viteitenn verricht, die kwalificeren als "drijven van een onderneming", is niet onderworpen aan de 
heffingg van vennootschapsbelasting, ook niet over het aandeel in de winst, dat deze rechtspersoon 
heeftt genoten als (commanditair) vennoot in een (objectieve) onderneming. Merkwaardig doet 
aan,, dat een buitenlandse equivalent van deze stichting of vereniging via de schakelbepaling van 
art.. 49 Wet EB 1964 wél onderworpen is aan belastingheffing (se. mits medegerechtigd tot het 
vermogenn in geval in geval van liquidatie). Via een intelligente trouvaille heeft de H.R. deze 
merkwaardigee situatie, althans voor vele gevallen, opgeheven. Ik moet deze materie hier verder 
latenn rusten. Hierna een casus ter illustratie van de overgangsproblematiek (van "onbelaste" naar 
"belaste""  sfeer). 
Hett arrest van de H.R. d.d. 21.11 .'90 BNB 91/90 m.n. van mijn hand had betrekking op de totaal-
winstt van een belastingplichtig geworden stichting (opleidingsinstituut). Het arrest betrof de ope-
ningsbalanss (als belastingplichtig lichaam), en m.n. de post "goodwill", gevormd in de periode 
vóórr het ontstaan van de belastingplicht. Zoals bekend, worden de activa en passiva, zover niet 
nominalee geldtitels, op de openings- en eindbalansen van de onderneming opgenomen voor de 
waardenn in het economisch verkeer. Zoals J. van Soest schreef in zijn noot onder H.R. 5.2.'64 
BNBB 64/120: "Bij de opstelling van de beginbalans staat voorop, dat de totale winst op de juiste 
wijzee wordt berekend, en dat de aktiva op de juiste waarde worden gesteld; in de volgende jaren 
gaatt het om de berekening van de jaarlijkse winst volgens goed koopmansgebruik". De H.R. 
overwoogg in dit arrest, dat in het algemeen bij de aanvang van de belastingplicht voor lichamen 
dee waarde van het ondernemingsvermogen dient te worden gesteld op de gezamenlijke waarde in 
hett economisch verkeer, incl. zelf gekweekte goodwill. Voor verenigingen en stichtingen, die be-
lastingplichtigg worden omdat de door hen verrichte activiteiten een onderneming (in economische 
zin)) zijn gaan vormen, maakt de H.R. een uitzondering voor (zelf gekweekte) goodwill; de H.R. 
fundeertt deze uitzondering op een "redelijke wetstoepassing". In de visie van de H.R. behoeft de 
zelff  gekweekte goodwill ook niet op de slotbalans te worden opgenomen. M.i. is het in overeen-
stemmingg met een "redelijke wetstoepassing" goodwill zowel op de openingsbalans als op de 
slotbalanss te verantwoorden. Door het verantwoorden van goodwill aan begin en eind kan ener-
zijdss een slijtage van de goodwill tot uitdrukking worden gebracht en anderzijds een toename van 
goodwilll  (voortgekomen uit offers ten laste van de resultaten van de onderneming) deel gaan uit-
makenn van de te belasten winst. Ik heb begrip voor het streven om géén "gap" te creëren tussen de 
"onbelaste""  fase en "belaste" fase in het bestaan van de rechtspersoon. De meen echter, dat de ge-
vondenn oplossing niet recht doet aan het stelsel van de vennootschapsbelasting; ik zou hebben 
kunnenn billijken, indien aan belanghebbende zou zijn toegestaan de offers, die zij zich heeft ge-
troostt tijdens de "onbelaste" fase voor de opbouw van het immateriële actief, te activeren. Deze 
laatstee oplossing zou m.i. in de lijn hebben gelegen met het "auteursrechten"- arrest H.R. 
29.10.'977 BNB 97/404. 6 
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2.44 "Fiscale eenheid" in de inkomstenbelasting 

Bijlagee Hl ("Verkenning van een aantal aspecten van de fiscale winstsfeer en van enkele andere 
belastingen")) bij de "Belastingen in de 21e eeuw - een verkenning" bevat een pleidooi voor een 
gesubjectiveerdd ondernemersbegrip. Ik laat deze verkenning aan het woord: "Bij een natuurlijk 
persoonn is thans sprake van ondernemerschap indien voor rekening van die persoon een onder-
nemingg wordt gedreven Als onderneming wordt beschouwd de organisatie van kapitaal en 
arbeid,, door een belastingplichtige opgebouwd en in stand gehouden met het oogmerk winst te 
behalen.. De onderneming vormt een bron van inkomen indien is voldaan aan de eis dat redelij-
kerwijss verwacht kan worden dat er winst wordt behaald. Thans wordt elke onderneming van een 
natuurlijkk persoon aangemerkt als een afzonderlijke bron van inkomen. De consequentie daarvan 
iss onder meer dat er dient te worden afgerekend over de winst behaald met of bij het staken van 
elkeelke door een ondernemer gedreven onderneming, ook indien hij nog steeds een of meer andere 
ondernemingenn voor zijn rekening drijft. Deze afrekening wordt steeds vaker als belemmerend 
ervaren".. Tot zover deze bijlage (III) . Aan de laatste zojuist geciteerde zin kan worden toege-
voegd,, dat de afrekening over "stille reserves" bij overgang van bestanddelen van het vermogen 
vann één onderneming naar het vermogen van een andere onderneming van dezelfde ondernemer/ 
natuurlijkk persoon eveneens als een belemmering wordt ervaren voor de uitoefening van een 
doelmatigg ondernemerschap. 

Dee bepleite subjectivering is o.m. te vinden in de eerste rapportage van de "subwerkgroep D 
(winst)""  d.d. 16 november 1995: "De subwerkgroep stelt voor dat de wetgeving ervan uitgaat dat 
eenn ondernemer/natuurlijk persoon gelijktijdig en volgtijdelijk slechts één onderneming drijft. 
Dezee onderneming kan derhalve bestaan uit meer dan één objectieve onderneming". 
VoorVoor goed begrip diene, dat het begrip "ondernemen " in de zin van een op het maken van winst 
gerichtegerichte deelname aan het maatschappelijk verkeer door een organisatie van kapitaal en arbeid 
eeneen decisieve functie blijft  vervullen. Ik heb moeite met de gedachte om één subjectieve onderne-
mingg aan te nemen, samengesteld uit aandelen in méér dan één objectieve onderneming, ongeacht 
dee aard van deze objectieve ondernemingen. De subjectieve onderneming is in mijn ogen een af-
geleidee van de objectieve onderneming; er zijn tenminste zoveel subjectieve ondernemingen als 
err objectieve ondernemingen zijn. Ik onderschrijf wel de wenselijkheid van een "doorschuiving" 
vann boekwaarden bij overgang van vermogensbestanddelen van de ene naar de andere onderne-
mingg van dezelfde belastingplichtige. De gedachte van een "fiscale eenheid" in de sfeer van de 
inkomstenbelastingg verdient sympathie, met dien verstande dat een dergelijke eenheid niet bij de 
wett wordt opgelegd, maar tot stand komt na en op verzoek van de belastingplichtige. De fiscale 
eenheidd kan worden gevestigd voor tenminste een aantal jaren. 7 Een "pooling" van de resultaten 
vann ondernemingen in hoofde van éénzelfde belastingplichtige vindt overigens reeds thans plaats. 

1.33 Zelfstandigheid als norm 

3.13.1 Inleiding 

Art.. 7 Wet IB 1964 bepaalt, zoals wij zagen, dat winst is "het bedrag van de gezamenlijke voor-
delenn die worden verkregen uit onderneming". Het is een ruim winstbegrip, mede omvattend 
vermogensvermeerderingg c.q. - vermindering van activa en passiva, in 't kort omvattend alle 
voordelenn tot het verkrijgen waarvan de uitoefening van de ondernemening in staat heeft gesteld. 
Dee woorden "uit onderneming" zijn doorslaggevend in dit verband. Voordelen of nadelen, die 
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hunn oorzaak vinden in de relatie tussen onderneming enerzijds en eigenaren, leden, aandeelhou-
derss of daarmee gelijk te stellen personen anderzijds, zijn niet voordelen (of nadelen) uit de on-
derneming;; voordelen of nadelen die de onderneming onder gelijke omstandigheden handelend 
metmet derden niet zou hebben gekend, maken niet deel uit van "winst uit onderneming" m.a.w. die-
nenn te worden ge-elimineerd teneinde tot de in art. 7 bedoelde ondernemingswinst te komen. 
Dee belastingheffende overheid knoopt aan bij de persoon, die drager is van rechten en verplich-
tingenn (natuurlijke persoon of rechtspersoon). Wij zagen, dat iedere natuurlijke persoon, voor 
wienss rekening c.q. mede voor wiens rekening een (objectieve) onderneming wordt gedreven, on-
dernemerr is; zijn belang in de (objectieve) onderneming c.q. zijn belangen in eventueel méér on-
dernemingenn geldt c.q. gelden als afzonderlijke (subjectieve) onderneming(en). De winstbereke-
ningg van elk van deze (subjectieve) ondernemingen vindt plaats vanuit de grondgedachte, dat elk 
vann deze ondernemingen een afzonderlijke onderneming is, met als consequentie, dat een over-
brengingg van activa en/of passiva van de ene onderneming naar een andere onderneming (van de-
zelfdee persoon) wordt "afgerekend" als ware het een transactie tussen (onafhankelijke) derden. 
Tenn aanzien van rechtspersonen als aandelenvennootschappen, coöperatieve verenigingen, onder-
lingee waarborgmaatschappijen geldt zoals wij zagen een enigszins ander ondernemersbegrip: ie-
derr van deze rechtspersonen wordt geacht voor de toepassing van de Wet Vpb één onderneming 
tee bezitten, ongeacht het eventueel drijven van méér dan één onderneming. Het arrest H.R.8.5.'57 
BNBB 57/208 heeft op de problematiek van het verkeer tussen (gelieerde) vennootschappen be-
trekking.. Duidelijk stelt de H.R. vast, dat het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 - en wij 
mogenn hieraan toevoegen: de Wet Vpb 1969 - "er van uitgaat dat een moedermaatschappij en 
haarr juridisch zelfstandige dochterondernemingen op zichzelf staande lichamen vormen, die elk 
afzonderlijkk subjectief belastingplichtig kunnen zijn, in welk geval ook voor elk afzonderlijk het 
belastbaree bedrag - de winst over het boekjaar, verminderd met verrekenbare verliezen - moet 

wordenn bepaald; dat dan ook voor de heffing der belasting de bijzondere verhouding tussen 
eenn moedermaatschappij en haar dochterondernemingen betekenis mist, zodat, indien bij de 
winstberekeningg van de moedermaatschappij transacties met dochterondernemingen een rol spe-
len,, deze als transacties met derden moeten worden bezien". Uitgaande van de eigen afzonderlijke 
belastingplichtt geldt de eis van zelfstandige winstberekening, hetgeen o.m. inhoudt dat transacties 
tussenn verbonden ondernemingen onder de toets "dealing at arms length" vallen, immers moeten 
wordenn bezien als transacties tussen onafhankelijke derden. Nog recent (H.R.17.8.'98 BNB 
98/3855 m.n. van mijn hand) is deze zienswijze bevestigd. De commentator van het Vakstudie-
nieuwss (d.d. 3.9.'98, blz. 3462) : "Dit betekent een verwerping van de gedachte, dat de vennoot-
schappen,, die organisatorisch als een instrument in de onderneming van belanghebbende fungeren 
enn dus in die zin geen zelfstandige betekenis hebben, ook fiscaalrechtelijk zo gekwalificeerd mo-
genn worden ". Nu moet m.i. duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de via aandeel-
houdersrelatiess in één concern verbonden lichamen, en de niet via aandeelhoudersrelaties maar 
doorr feitelijke economische machtsverhoudingen afhankelijke lichamen. Ten aanzien van de 
eerstgenoemdee categorie geldt de "dealing at arms length"-norm, ten aanzien van de tweede cate-
goriee geldt deze norm niet, immers de transacties in deze categorie worden bepaald door zakelijke 
verhoudingen.. Waar eindigt in een concreet geval een zakelijk verantwoord beleid, en worden de 
niet-zakelijkee verhoudingen (aandeelhouderschap, lidmaatschap, eigendom) bepalend? Het 
grensgebiedd tussen zakelijk en niet-zakelijk is een bekend probleemgebied. 8 Resultaat-
verschuivingen,, die evident hun oorsprong vinden in bedoelde niet-zakelijke verhoudingen, lig-
genn in de sfeer van "uitdelingen/onttrekkingen" en "(kapitaal) stortingen/inbreng". Correcties bij 
dee één behoren te leiden tot correcties bij de ander. Het gaat niet aan om enerzijds winst te laten 
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"ontsnappen",, en anderzijds dezelfde winst dubbel (en meer) te onderwerpen aan dezelfde hef-
fing.. Deze regel behoort norm te zijn. De H.R. heeft deze regel toegepast op een m.i. oorspronke-
lijke,, doch wel gedurfde wijze in zijn arresten van 8.7.'86 BNB 86/293, 86/294, 86/295, 86/296 
enn 86/297, in welke arresten "de samenhang tussen de vennootschapsbelasting en inkomstenbe-
lasting""  in geding werd gebracht (!). Wij hebben hier van doen met enkele fundamentele zaken in 
onss systeem van belastingheffing op winsten: 
11 zelfstandige winstberekening per onderneming (in de sfeer der vennootschapsbelasting bete-

kentt dit: zelfstandige winstberekening per (aandelen) vennootschap); 
22 transacties (in goederen- en/of dienstensector) tussen door eigendom-, aandeelhouderschap -

off  lidmaatschap-verhoudingen verbonden ondernemingen moeten worden behandeld als 
transactiess tussen niet op dusdanige wijze verbonden ondernemingen d.w.z. als tussen 
"onafhankelijkee derden"; de hieruit voortvloeiende winstcorrecties worden onderling veref-
fendd via de kapitaalsfeer (storting vs. onttrekking); 

33 winstcorrectie blijf t bij uitzondering achterwege indien en voorzover een correctie in de 
winst-sfeerr niet zou worden gevolgd door correctie in de niet-winstsfeer. 

Dezee fundamentele principes, die nauw samenhangen met de structuur van onze wetten op in-
komsten-- en vennootschapsbelasting, zijn mede-bepalend voor de totale winst (art. 7 Wet IB 
1964),, en dientengevolge voor de jaarwinst "volgens goed koopmansgebruik" (art. 9 Wet IB 
1964). . 

3.22 "At  arms length "  in internationale verhoudingen 

Iederee staat is erop uit een "fair share" (wat dan ook onder "fair share" moge worden verstaan) 
vann de "profits" van inter- en transnationaal werkende ondernemingen te belasten. Het "separate 
entity"-concept,, neergelegd in het OECD-modelverdrag, wordt niet alleen gevolgd met betrekking 
tott de verhoudingenn tussen juridisch zelfstandige lichamen (art. 9 OECD-model), maar wordt ook 
gevolgdd met betrekking tot juridisch niét zelfstandige delen van een onderneming, mits deze on-
derdelenn voldoen aan specifiek gestelde vereisten (art. 7 OECD-model- "vaste inrichtingen"). Het 
principee van art. 9 is zover mij bekend algemeen aanvaard in de bij de OECD aangesloten landen, 
inn welk verband wél moet worden opgemerkt, dat binnen economische gemeenschappen, zoals de 
Europesee Unie, óók de gedachte van één "Europese" winst, te verdelen volgens een bepaalde 
sleutell  over de nationale werkmaatschappijen, wordt gehoord. Hoe is deze winst op zakelijke wij-
zee te verdelen? Hier liggen de moeilijkheden. De "Stockholm"- groep van fiscale deskundigen 
steltt (voor de E.U.) een toedeling naar "toegevoegde waarden" voor. Het "separate entity"- con-
ceptt zal "for the time being" evenwel van kracht blijven. 
Transactiess tussen gelieerde ondernemingen, die in verschillende staten zijn gevestigd, moeten 
mett het oog op de winstberekening van deze ondernemingen worden bezien als "transacties" met 
derdenn ("dealing at arms length"). "Gelieerd" in de zin van art. 9'van het OECD-modelverdrag/ 
art.. 9 Nederlands Standaard Verdrag (NSV) omvat méér dan directe c.q. indirecte aandeelhou-
dersrelaties:: het omvat mede deelnamen "directly or indirectly in the management, control ...." 
("aann de leiding van, aan het toezicht op "). Indien en voorzover deze vormen van 
"gelieerdheid""  een transactieresultaat beïnvloeden, is dit resultaat voor correctie vatbaar. Art. 9 
OECD-modelverdragg omschrijft deze regel als volgt: "Where conditions are made or im-
posedd between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
thosee which would be made between independent enterprises, then any profits which would 

havee accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so ac-
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crued,, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly". Het NSV bevat 
analogee tekst, en volgt hieraan toe: "Het is wel verstaan, dat de omstandigheid dat gelieerde on-
dernemingenn overeenkomsten hebben afgesloten zoals "cost sharing"-overeenkomsten of alge-
menee dienstverleningsovereenkomsten, voor of gebaseerd op de toerekening van de kosten van de 
leiding,, de algemene beheerkosten, de technische en zakelijke kosten, kosten voor onderhoud en 
ontwikkelingg en andere soortgelijke kosten, op zichzelf geen voorwaarde is als bedoeld in voor-
gaandee zin" (cursivering van mijn hand). Een nuttige aanvulling in het NSV; aandacht verdienen 
dee woorden "op zichzelf'. Het "arms length"- principe geldt eveneens voor de winstberekening 
vann een vaste inrichting in de zin van art. 5 OECD-model (art. 5 NSV). Dit "arms length "- prin-
cipecipe maakt deel uit van de "internationally accepted taxation principles ". Dit principe gaat ver-
derr dan de uitschakeling van het "saldo kapitaalverkeer" in het kader van art. 7 Wet D3 1964. De 
correctiemogelijkheidd kan in op zichzelf zakelijke verhoudingen ingrijpen. 
Art.. 9 OECD-modelverdrag beoogt een grote reikwijdte; het officiële Commentaar gaat zover dat 
art.. 9 ook omvat de zgn. "her-kwalificatie" van vreemd vermogen in eigen vermogen. 
Aann een zodanige vaste inrichting is toe te rekenen de winst "which it might be expected to make 
iff  it were a distinct and separate enterprise dealing wholly independently with the en-
terprisee of which it is a permanent establishment" (art. 7 lid 2 OECD-modelverdrag). De "transfer 
pricing""  van goederen en diensten vormt in de praktijk het belangrijkste probleem van deze 
"dealingg at arms length". Op dit principe rust bv. het besluit van 24 augustus 1999 IFZ 99/427 
inzakee overbrenging van bedrijfsmiddelen (w.o. goodwill) naar hier te lande gelegen vaste inrich-
tingenn van buitenlandse ondernemingen. De complexiteit, en de daarmee verbonden onzekerheid 
vann de "transfer pricing"- problemen verklaart de groeiende belangstelling voor "advance pricing 
agreements""  (apa's). Wat ons land aangaat, kunnen in dit verband de zgn. rulings en andere af-
sprakenn met de Belastingdienst worden genoemd, die beogen (dikwijl s moeilijk oplosbare) pro-
blemenn achteraf te voorkomen. De OECD heeft "guidelines" gepubliceerd, waarin getracht wordt 
-- op basis van het "at arms length"- beginsel - oplossingen aan te reiken voor problemen op het 
vlakk van "transfer pricing" van goederen en diensten binnen één zelfde groep van ondernemingen. 
Dee grondslag wordt gevormd door een zgn. functie-analyse ten aanzien van de prestaties in kwes-
tie.. Zijn voor vergelijkbare prestaties prijzen in het economisch verkeer voorhanden? De OECD 
beveeltt primair 3 methoden aan: de "comparable uncontrolled prices" (c.u.p.); de "resale minus" 
enn "cost-plus". Indien deze methoden geen oplossing kunnen bieden, kunnen winst-
splitsingsmethodenn in aanmerking komen; de formule voor de winstsplitsing moet zakelijk zijn 
gefundeerd. . 
Hett zijn van een "distinct and separate enterprise' van de vaste inrichting is een fictie, maar - dat 
dientt onmiddellijk hieraan te worden toegevoegd - een fictie, die in vele gevallen de realiteit be-
nadert;; m.n. in de gevallen waarin de vaste inrichting (v.i.) wordt beoordeeld en "afgerekend" 
naarr de eigen prestaties. De problematiek met betrekking tot deze fictie beperkt zich in de praktijk 
mett name tot zgn. "interne" prestaties tussen hoofdhuis en inrichting zoals toerekening kosten 
hoofdkantoor,, ontwikkeling, royalties en interest. Specifiek ten behoeve van de vaste inrichting 
doorr het hoofdhuis aangetrokken financiering zal duidelijk zijn; de rente hoort ten laste van de 
v.i.. te komen. Méér problemen geeft een financiering voor de onderneming als gehéél, incl. de v.i. 
Hoee de kosten toe te rekenen? Ik verwijs naar H.R. 7.5.'97 BNB 97/263 en 97/264. 
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3.3.. Zelfstandigheid en fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting 

Inn het fiscale recht geldt als norm de zelfstandige winstberekening van de juridisch zelfstandige 
entiteitt (ook al is deze entiteit lid van in een groep verbonden ondernemingen. De verwevenheid 
iss uiteraard een gegeven; deze verwevenheid kan aanleiding geven tot correcties, indien deze ver-
bondenheidd de norm "zelfstandigheid in de winstbepaling" te kort doet. Een zeer wezenlijk begin-
selsel van het belastingrecht is hier aanwezig. 
Hett instituut "fiscale eenheid" vormt in binnenlandse verhoudingen een uitzondering op de regel 
vann zelfstandige winstberekening van elke juridische entiteit. Het beginsel van de fiscale eenheid 
is,, dat krachtens een beschikking van de overheid op verzoek, voor de heffing van de vennoot-
schapsbelastingg de activa en passiva van een in de eenheid opgenomen dochtermaatschappij wor-
denn toegerekend aan de moedermaatschappij, zodat deze dochter geacht wordt niet zelfstandig 
activaa en passiva te bezitten, en niet zelfstandig winst te behalen of verlies te lijden. Deze eenheid 
komtt niet van rechtswege tot stand, doch krachtens uitdrukkelijke beschikking van de overheid. 
Dee zelfstandigheid blijf t de norm; de werking van de norm wordt door de overheid op grond van 
inn de Wet gegeven bevoegdheid opgeschort. Er bestaat aan de zijde van de belastingplichtige li-
chamenn géén consolidatieplicht, zoals in het vennootschapsrecht wordt aangetroffen ten aanzien 
vann lichamen, die tot een zelfde "groep" behoren. Belastingplichtigen zijn vrij al dan niet een ver-
zoekk tot "fiscale eenheid" in te dienen. De overheid heeft de plicht het verzoek onder te stellen 
voorwaardenn in te willigen. 

3.44 Deelnemingsvrijstelling (ne bis in idem) 

Dee deelnemingsvrijstelling is ongetwijfeld de belangrijkste objectieve vrijstelling in de vennoot-
schapsbelasting.. Het thema "plaats en functie van de deelneming" heeft dan ook in de praktijk 
mett name betrekking op deze vrijstelling. Van der Geld plaatst in zijn Fiscale Monografie "De 
herzienee deelnemingsvrijstelling" (blz. 59) in dit verband de opmerking: "De vraag naar de 
grondslagenn van de deelnemingsvrijstelling is geenszins een louter academische omdat zij van 
cruciaall  belang is bij de beoordeling van de practische uitwerking van de regeling". De grondsla-
genn van de deelnemingsvrijstelling hangen samen met de visie op plaats en functie van de deel-
nemingg in het (ondememings) vermogen van de deelnemende rechtspersoon (houdster). Het fis-
calee recht heeft als uitgangspunt de realiteit van het bestaan van afzonderlijke juridische licha-
men;; het fiscale recht - en ik heb in 't bijzonder de Wet op de vennootschapsbelasting op het oog 
-- knoopt aan bij de rechtsvorm. Lichamen/niet-rechtspersonen zoals de open commanditaire ven-
nootschapp of de maatschap op aandelen worden met rechtspersonen gelijkgesteld, omdat de over-
draagbaarheidd (verhandelbaarheid) van de aandelen naar het oordeel van wetgever en rechter aan 
dezee entiteiten het karakter van "personenvennootschap" ontneemt: 
Hett ne-bis-in-idem principe voorkomt op het vlak van de heffing van de vennootschapsbelasting 
eeneen meervoudige heffing. Ik laat hier Hofstra en Christiaanse aan het woord; zowel Hofstra als 
Christiaansee zijn nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces hier te lande. Hofstra schreef 
inn zijn artikel "Dividendvrijstelling, industriefinanciering en de institutionele beleggers" in de 
Naamlozee Vennootschap december 1950: "Overziet men de Nederlandse rechtsgeschiedenis op 
ditt punt, dan blijkt duidelijk, dat, althans ten aanzien van Nederlandse dividenden, het beginsel ne 
biss in idem van de aanvang af het duidelijk richtsnoer is geweest". Uit de inleiding van Christi-
aansee op de Belastingconsulentendag 1975 citeer ik deze woorden: "Uitgangspunt van de huidige 
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wett is, naar mijn mening, geweest, dat de ideale situatie zou zijn geweest dat dividenden die 
wordenn ontvangen in de binnenlandse verhouding vrij zouden zijn van de vennootschapsbelasting 
bijj  het ontvangend lichaam". Christiaanse vervolgt: "Inbreuken op de ne bis in idem gedachte 
moetenn n.m.m. dan ook niet als principieel worden beschouwd, maar als praktisch, als opportu-
nistischh zo men wil , om ongewenste gevolgen te keren". H.R. 19.6/91, BNB 91/268: "De in art. 
133 neergelegde vrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat in een deelnemingsverhouding dezelfde 
winstt tweemaal in een belasting naar de winst wordt betrokken". 
Tott de in de wet genoemde uitzonderingen op de ne bis in idem gedachte zijn te rekenen: 

deelnemingenn in niet in Nederland gevestigde lichamen, indien "aannemelijk is dat de aan-
delenn of het lidmaatschap als belegging worden aangehouden (waarop dan weer - onder 
voorwaardenn - als uitzondering een belegging, bestaande uit een belang van 25% of meer in 
inn een andere lid-staat van de E.U. gevestigde vennootschap). 

Eenn aandelenbezit van minder dan 5% wordt toch nog met een deelneming (5% of meer) gelijk-
gesteld,, indien "het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door 
belastingplichtigee gedreven onderneming". De plv. P.G. Van Soest concludeerde: "Met deze 
wetsgeschiedeniss is het geheel in overeenstemming het criterium uit te leggen als de keerzijde van 
"beleggen".. De H.R. overwoog in zijn arrest van 5.11.'97 BNB 98/38 o.m.: "Uit de wetsgeschie-
deniss .... vloeit voort dat aandelen slechts dan niet in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening 
wordenn aangehouden, indien zij ter belegging worden aangehouden d.w.z. uitsluitend met het oog 
opp het verkrijgen van de waardestijging en het rendement daarvan die bij normaal vermogensbe-
heerr kunnen worden verwacht". Juch annoteerde: "Zulks is naar mijn mening juist en in overeen-
stemmingg met het ne bis in idem beginsel". 
Dee deelnemingsvrijstelling berust m.i. op een combinatie van twee principes: het principe, dat 
iederee entiteit een op zichzelf staand belastingplichtig lichaam vormt, met een zelfstandige winst-
bepaling,, hetgeen o.m. insluit, dat, "indien bij de winstberekening van de moedermaatschappij 
transactiess met dochterondernemingen een rol spelen, deze als transacties met derden moeten 
wordenn bezien" (H.R. 8.5.'57 BNB 57/208); het beginsel ne bis in idem voorkomt de desastreuze 
consequentiee van een rigide toepassing van dit principe t.w. een (meervoudige) heffing van ven-
nootschapsbelastingg over een voordeel (bate), dat aan een belastingplichtig lichaam is opgekomen 
uitt een deelneming in een ander lichaam d.i. uit een aandeelhoudersrelatie. 

1.44 De begrippen "totale winst" en "jaarwinst" 

4.11 Totale winst 

Art.. 3 van de Wet "tot heffing ener belasting op bedrij fs- en andere inkomsten" van 1893 bepaal-
de,, dat als winst is te beschouwen: "de som van al hetgeen in geld of geldswaarde wordt genoten 
uitt bedrijf ". 
"Winstt is het bedrag van de gezamenlijke voordelen, die onder welke naam en in welke vorm 
ook,, worden verkregen uit onderneming". Dit is de tekst van art. 7 Wet IB 1964. Deze tekst sluit 
aann bij de tekst van art. 6 lid 1 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 (na de invoering 
vann de Wet Belastingherziening 1950): "Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen, die, 
onderr welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit bedrijf of zelfstandig uitgeoefend 
beroep".. Deze redactie in het Besluit op de Inkomstenbelasting sloot aan bij de tekst van art. 7 
vann de Wet IB 1914. In de voorbije 100 jaar is de omschrijving in de wet in essentie gelijk geble-
ven. . 
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Enn in de 21e eeuw? Art. 3.2.2.1 van het voorstel van Wet E3 2001: "Winst uit onderneming 
(winst)) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm 
ook,, worden verkregen uit een onderneming". De Memorie van Toelichting zegt hierover: "De 
bepalingg is ontleend aan art. 7 van de Wet IB 1964. Met de gewijzigde formulering is geen in-
houdelijkee wijziging beoogd". Het bestaande winstbegrip zal, naar mag worden verwacht, in ieder 
gevall  gedurende een deel van de 21e eeuw van kracht blijven. 
"Winst""  wil, in artikel 7 Wet IB 1964, zeggen: de totale winst, behaald tijdens de gehele duur dat 
dee onderneming door de belastingplichtige ondernemer wordt uitgeoefend. Het gaat om winst in 
ruimee zin, d.i. winst, tot het behalen waarvan de onderneming de ondernemer in staat heeft ge-
steldd (incl. vermogensmutaties). Het belang van het zgn. etiketteren van bezittingen en schulden, 
vann handelen (en nalaten) dient vanuit deze visie op de "bron" te worden bezien. 
Ikk laat de officiële Leidraad (par. 8 lid 1) op de Wet Belastingherziening 1950 aan het woord: 
"Hett eerste lid (van art. 6) geeft een omschrijving van het begrip winst in het algemeen "d.w.z. 
vann de winst, behaald gedurende de gehele periode dat het bedrijf wordt uitgeoefend " . 
"Overr de gehele duur van de onderneming genomen is winst al hetgeen, in guldens gerekend, 
meerr wordt genoten dan oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht, ongeacht de waardeverande-
ringenn die de munteenheid kan hebben ondergaan". Tot zover de Leidraad. Duidelijk is de 
"guldenn = gulden fictie". In werkelijkheid is de gulden van het jaar 2000 een andere gulden dan 
diee van het jaar 1900, gemeten in koopkracht. De omschrijving van de totale winst is nog steeds 
onverminderdd van kracht. Uitgedrukt in de vorm van een vermogensvergelijking: winst = eind-
vermogenn minus beginvermogen, vermeerderd met het saldo van onttrekkingen en kapitaalstor-
tingenn (inbreng) door eigenaars, vennoten, aandeelhouders en andere met deze categorieën gelijk 
tee stellen personen. Anders geformuleerd en toegespitst op rechtspersonen: het saldo van onttrek-
kingen/uitdelingenn (w.o. alle liquidatie-uitkeringen) aan en kapitaalstortingen (w.o. inbreng) door 
aandeelhouders,, leden, deelgerechtigden. Deze "totaal-winst" is zo objectief mogelijk vast te 
stellen.. Deze "totaal-winst" is niet gelijk te stellen met het totaal van de belastbare winst; vrijge-
steldee winstbestanddelen, buiten aftrek gestelde ondernemingskosten, "verdampte" verliezen be-
palenn het verschil. Maatstaf voor de waardebepaling bij opstelling van begin- en eindvermogen, 
enn voor de bepaling van onttrekkingen en kapitaalstortingen: waarde in het economische verkeer 
uitgedruktt in guldens. De bepaling van de waarde in het economische verkeer van nominale gul-
denstitelss zal geen of weinig problemen opleveren, evenals van goederen, waarvoor een markt 
bestaat.. Problemen kunnen rijzen ten aanzien van goederen, waarvoor géén markt bestaat. Zoals 
reedss gezegd, zijn er prestaties, waarvoor geen marktprijs bestaat; onder meer is hierbij te denken 
aann zgn. intercompany-prestaties. In al deze gevallen gaat het erom zo goed mogelijk een objec-
tievee waarde te benaderen; in de praktijk is een bandbreedte onmisbaar én onvermijdelijk. 
"Waardee in het economische verkeer" beoogt een objectieve waarde te zijn, zo min mogelijk af-
hankelijkk van subjectieve schattingen van de ondernemer en belastingdienst. De H.R. formuleerde 
inn zijn arrest d.d. 2.4.'47 B 8335 zulks aldus met betrekking tot de openingsbalans: "Het bedrag 
datt is opgeofferd of had moeten worden opgeofferd krachtens een normale overeenkomst, 
waarbijj  de waarde langs zuiver zakelijke weg was bepaald". 
Vann winst kan eerst sprake zijn, wanneer uit de onderneming een surplus boven het nominaal be-
dragg van de ingebrachte kapitalen is verkregen. De instandhouding van het nominaal ingebrachte 
kapitaall  is - zo kan worden gesteld - het (primaire) postulaat bij de fiscale winstbepaling. 
Ditt totale winstbegrip heeft een duidelijke functie in het systeem van heffing van inkomsten- en 
vennootschapsbelastingg over ondernemingswinsten. Het is niet een "dood" of puur theoretisch 
begrip. . 
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Hett streven van de wetgever was en is gericht op het belasten van de totale winst, die de belas-
tingplichtigee uit de onderneming behaalt (afgezien van vrijstelling van bepaalde winstbestandde-
lenn en inbreuken, zoals het niet-erkennen van bepaalde ondernemingskosten). 9 Dit streven ligt 
tenn grondslag aan de bepalingen, die een "eindafrekening" inhouden, zoals art. 15 leden 1 en 2 en 
art.. 16 Wet IB 1964. Deze bepalingen beogen de heffing over de totale winst veilig te stellen. 
"Lekken",, zo deze al mochten hebben bestaan, tussen de totale winst en de som van de jaarwin-
stenn (volgens "goed koopmansgebruik") worden met behulp van deze wettelijke voorzieningen 
"gedicht".. Het bestaan van deze bepalingen kan met betrekking tot de heffing op de jaarwinsten 
eenn zekere souplesse mogelijk maken; immers, een heffing over de totale winst wordt dankzij dit 
regimee van "eindafrekeningswinsten" zo goed mogelijk verwezenlijkt, to 
Dee verhouding tussen overheid (fiscus) en de belastingplichtige is een permanente relatie (se. 
zolangg de belastingplichtige als zodanig bestaat). In het vennootschapsrecht bestaat een dergelijke 
permanentee relatie niet tussen de personen van de belanghebbenden (aandeelhouders, medewer-
kers,, afnemers etc.) en het lichaam. De personen van aandeelhouders kunnen wisselen (zeker bij 
beursgenoteerdee vennootschappen), evenals de personen van de medewerkers. Deze belangheb-
bendenn hebben belang bij de juistheid van de jaarrekening over het jaar, waarin zij belangheb-
bendenbenden zijn. Uiteraard heeft ook de overheid (fiscus) belang bij een verantwoorde fiscale jaar-
winstbepaling,, maar, wat in het ene jaar niet is verantwoord, maakt deel uit van het resultaat van 
eenn volgend jaar. Van der Zanden (Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en 
goedd koopmansgebruik, blz. 225/226) heeft ten aanzien van de jaarrekening opgemerkt: " 
dienenn de opstellers zich ervan bewust te zijn dat per balansdatum de belanghebbenden, zoals bv. 
dee aandeelhouders en de schuldeisers, anderen kunnen zijn dan die op een toekomstige balansda-
tum".. Deze mogelijkheid van wisseling in persoon is niet aanwezig in de relatie fiscus-
betastingplichtige.. De duurzaamheid van de relatie overheid - belastingplichtige vormt de oor-
sprongg van het belang van de "totale" winst in de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelas-
ting. . 

4.22 Jaarwinst 

"Belastbaarr inkomen is het in een kalenderjaar genoten inkomen" (aanhef art. 3 lid 2 Wet IB 
1964).. De jaarwinst is de eerste in de wet genoemde component van dit inkomen. Art. 9 Wet IB 
19644 schrijft voor: "De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koop-
mansgebruikk met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de 
vermoedelijkee uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden indien goed koopmansgebruik dit 
rechtvaardigt".. Art. 3.2.2.14 van het voorstel van Wet IB 2001 handhaaft, met een lichte wijzi-
gingg in de formulering, deze tekst. 
Welkk verband bestaat er tussen "totaal-winst" (art. 7) en "jaarwinst" (art. 9)? Art. 7 omschrijft in 
algemenee zin wat onder "winst uit onderneming" moet worden verstaan; het geeft niet een diffe-
rentiëringg in jaarlijkse parten (art. 9). M.i. zijn hier niet aanwezig twee afzonderlijke, naast elkaar 
bestaandee begrippen. Wat niet krachtens art, 7 tot de winst behoort, kan art. 9 niet toevoegen. 
WatWat krachtens art. 7 wel tot de winst behoort, kunnen de gezamenlijke jaarwinsten (art. 9) niet 
uitzonderen.uitzonderen. Sc. daargelaten bijzondere wettelijke voorschriften. Het antwoord op basisvragen als 
"watt is winst? welke activiteiten vallen wèl en welke niét onder "onderneming"? welke vermo-
gensbestanddelenn worden tot het ondernemingsvermogen gerekend (zgn. "etikettering")?" bepaalt 
medee de inhoud van de jaarwinsten van art. 9. 
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Hofstraa schreef zeer treffend in zijn "Inflatieneutrale belastingheffing" (blz. 79): "Theoretisch is 
dee jaarwinst een deel van een vooralsnog onbekend totaalbedrag. De praktische noodzaak tot 
jaarlijksee afrekening dwingt echter tot het aanvaarden van eenmaal vastgestelde jaarwinsten als 
definitievee gegevens, die mede als uitgangspunt dienen voor de winstberekening over volgende 
jaren".. De totale winst is niet een "gegeven"; het is tijdens de duur van de onderneming de "grote 
onbekende".. De jaarwinstbepaling kan om deze reden niet zijn een simpele verdeling van de to-
talee winst in jaarmoten. Immers, eerst aan het eind van het (subjectieve) ondernemerschap kan de 
totalee winst van deze (subjectieve) onderneming worden vastgesteld. In de praktijk van het belas-
tingrechtt neemt de bepaling van de jaarwinst de centrale plaats in. Het goede koopmansgebruik is 
dee door de (belasting)wet aangewezen norm voor de bepaling van de jaarwinst. A. Blom nam in 
zijnn bijdrage over "Goed koopmansgebruik en lastenverdeling" (Weekblad no. 4279/1955) het 
standpuntt in, dat de tekst van art. 9 noopt tot het opnemen van alle voor de jaarwinstbepaling van 
belangg zijnde factoren in goed koopmansgebruik, "omdat goed koopmansgebruik nu eenmaal het 
criteriumm voor de bepaling van de jaarlijkste winst is". Tot zover Blom. Aan deze opmerking van 
Blomm is toe te voegen, dat "art. 9" niet vóór "art. 7" gaat; "art. 7" heeft het primaat. De jaarwinst-
bepalingg zal plaatsvinden volgens goed koopmansgebruik met inachtneming van de regels van 
"art.. 7". Het is de "taak" van het goede koopmansgebruik om het "program" van de totale winst te 
realiserenn (via bepaling van de jaarwinsten). 
Ikk wil hieronder enkele voorbeelden geven omtrent de verwerking van elementen van het winst-
begripp van art. 7 in het goede koopmansgebruik. 
Art.. 15 Wet IB 1964 bevat, zoals wij reeds zagen, een uitdrukkelijke regeling omtrent de opname 
vann stille reserves in de jaarwinst in geval van overlijden van een ondernemer d.i. in geval van be-
ëindigingg van een "subjectieve" onderneming. Ik kan mij zeer goed voorstellen, dat de overheid 
niett het risico van een "lek" wilde lopen, en een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift het licht deed 
zien.. De vraag kan worden gesteld of er inderdaad wel een "lek" aanwezig was. Het beginsel dat 
watt krachtens "art. 7" tot de winst behoort, door de jaarwinsten ("art. 9") niet kan worden uitge-
zonderd,, zal tot de conclusie kunnen voeren, dat de bij het einde van het (subjectieve) onderne-
merschapp aanwezige stille reserves - se. behoudens andersluidende wettelijke voorzieningen - in 
dee (laatste) jaarwinst worden opgenomen. 
Hett principe van balanscontinuiteit en de zgn. foutenleer, zoals door de H.R. ontwikkeld, zijn re-
sultatenn van het opnemen en verwerken van elementen van de "totale winst" in de jaarwinstbepa-
lingg volgens goed koopmansgebruik. Bij de zgn. foutenleer is de doelstelling evident: tenzij na-
vorderingg mogelijk is of bereidheid bestaat tot betaling van zgn. gewetensgeld, is ondanks de 
aanwezigheidd van (een) fout(en), de eindbalans van het voorafgaand jaar identiek aan de begin-
balanss van het lopend jaar. 
Tenn aanzien van de verantwoording van onttrekkingen of (al dan niet informele) kapitaalstortin-
genn geldt in het totale winst-concept als waarde-criterium: de waarde in het economisch verkeer. 
Dee prijs welke in het zakelijke verkeer aan c.q. door een derde had moeten worden betaald, geldt 
alsals historische kostprijs c.q. opbrengst voor de fiscale jaarwinstbepaling. Onder bepaalde om-
standighedenn evenwel nl. wanneerr tengevolge van een sfeerovergang (van niet-ondernemingsfeer 
naarr ondernemingsfeer) "lekken" in het systeem van heffing van inkomstenbelasting kunnen ont-
staan,, wijkt de prijs welke aan een derde had moeten worden betaald, voor de werkelijk betaalde 
prijs.. Een voorbeeld: activering van auteursrecht (in de ondernemingsfeer) op bedrag van voor-
heenn (in de niet-ondernemingsfeer) niet in aftrek gebrachte kosten (tot verwerving van auteurs-
recht);; voorts: de bekende kostenarresten. De algemene opzet van de wet rechtvaardigt een ver-
meerderingmeerdering van totale winst en jaarwinst. 

-27--



Hett nominalistisch instandhoudingspostulaat van art. 7 is - uit de aard der zaak - nauw verbonden 
mett de nominalistische opzet van de Wet EB 1964. Van Dijck vestigde in zijn afscheidscollege 
(166 december 1988) de aandacht op de arresten HR 22.12/72 BNB 72/50 en H.R. 25.9.'74 BNB 
74/263,, handelend over de belastbaarheid van de indexeringsvergoeding op een index-obligatie; 
dee beslissingen van de H.R. tot belastbaarheid hielden een vastlegging in van het nominalistisch 
uitgangspuntt van de Wet EB 1964. De jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik kent 
naastt de kwalitatieve elementen ex art. 7 (w.o. het nominalistisch instandhoudingspostulaat), aan-
vullendee kwalitatieve aspecten, die ik reeds noemde in de Inleiding tot dit hoofdstuk t.w. aspec-
ten,, die verband houden met de instandhouding van de materiële bron "onderneming" zolang de 
ondernemingg daadwerkelijk wordt uitgeoefend. De inpassing van deze laatste instandhoudings-
doelstellingdoelstelling in de nominalistische opzet vormt een bijzonder element in het fiscaalrechtelijke goe-
dede koopmansgebruik. 
Bijj  de jaarwinstbepaling speelt een aantal factoren een rol, die géén rol spelen bij de totale winst. 
Eénn van de belangrijkste factoren in dit verband is de instandhouding, de continuïteit van de on-
derneming.. In hoeverre mag, met het oog op de continuïteit van de onderneming, "het rekenen in 
goederen""  bij een oplopend prijspeil worden toegepast? 
Bijj  een oplopend prijspeil komt er ruimte in de jaarwinstbepaling, zoals wij in hoofdstuk IEt hier-
naa nog zullen zien, voor het "rekenen in goederen". Het fiscale winstbegrip (art. 7 Wet IB 1964) 
gaatt uit van een nominalistisch instandhoudingspostulaat. Van winst kan eerst sprake zijn wan-
neerr een vermogenssurplus (in guldens) boven de ingebrachte kapitalen (in guldens) is verkregen. 
Bijj  dit winstbegrip passen historische kostprijs-systemen. Maar, in de daagse werkelijkheid wordt 
dee ondernemer geconfronteerd met het verschijnsel van erosie van de waarde van de geldeenheid. 
Belastingheffingg over (schijn)winsten houdt het gevaar in van aantasting van de bron, van het 
productieff  vermogen van de onderneming, en daardoor van de continuïteit van deze onderneming. 
Zorgg omtrent en voor de instandhouding van de bron, en voor de continuïteit zal er aan het eind 
vann de onderneming niet meer bestaan; des te meer gedurende het bestaan van de onderneming. 
Hett "rekenen in goederen"- onder voorwaarden - is door de rechter geoorloofd geacht. Een twee-
dee instandhoudingsdoelstelling t.w. van het productief vermogen van de onderneming, werd aan-
vaard;; deze tweede doelstelling werd "ingebed" in de eerste doelstelling: het "rekenen in goede-
ren""  (bij de voorraadwaardering) werd toegestaan, mits bleef worden uitgegaan van historische 
kostprijzenn van soortgelijke of soortverwante zaken in het verleden, zodat de (guldens)claim van 
dee fiscus bleef gehandhaafd. 
Dee toerekening van baten en lasten aan de opeenvolgende jaren moet plaatsvinden volgens een 
"bestendigee gedragslijn", volgens een consequent toegepast stelsel van winstberekening. De fis-
calee vermogensopstellingen zijn een hulpmiddel bij deze toerekening. De stelsels van winstbere-
keningkening beslissen over de verantwoording van activa en passiva op de fiscale vermogensopstellin-
gen;gen; immers, deze stelsels beslissen over de toerekening van baten en lasten, opbrengsten en 
kostenkosten aan de opeenvolgende jaren. Op de balans compareren - eenvoudig geformuleerd - ener-
zijdss uitgaven en ontvangsten, die nog niet als kosten (lasten) en opbrengsten (baten) zijn verant-
woordd en anderzijds nog te verrichten uitgaven en nog te genieten ontvangsten, die reeds als kos-
tenn (lasten) en opbrengsten (baten) zijn te verantwoorden. In een kasstelsel worden deze overlo-
pendee posten niet verantwoord. Een kasstelsel mag fiscaal worden toegepast bij ondernemingen, 
waarr a) de overlopende posten van geringe betekenis zijn, en b) niet kan en mag worden geëist, 
datt zij een administratie voeren, waarbij overlopende posten worden verantwoord. Aan het kas-
stelsell  wordt (fiscaal) een marginale plaats toegekend. "De uitzondering, die de regel bevestigt". 
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Dee stelsels van winstbepaling mogen niet strijdig zijn met goed koopmansgebruik. Binnen deze 
grenzenn is de ondernemer vrij in zijn keuze van stelsel van winstbepaling. Het gaat om dit 
"gebruikk van de goede koopman". J.J.H. Jacobs spreekt in zijn "Balanscontinuïteit en foutenleer" 
(blz.. 15) over het bestaan van een "bandbreedte", waarbinnen keuzevrijheid bestaat: "Goed 
koopmansgebruikk omspant een bandbreedte; de toerekening van opbrengsten en offers aan de pe-
riodee kan verschillen". 
Aann het begin van de ontwikkeling in 1893 staat het koopmansgebruik, de coutumen van de 
koopman.. Het toe te passen stelsel moest in deze fase van ontwikkeling aansluiten bij de 
"gevondenn boekhouding" mits deze niet in strijd was met de vereiste "degelijkheid" en 
"eerlijkheid".. In deze fase treffen wij aan de beginselen van de (goede) praktijk: het voorzichtig-
heidsbeginsel,, het realisatiebeginsel (winsten eerst verantwoorden, wanneer gerealiseerd), en het 
beginsell  verliezen te verantwoorden wanneer redelijkerwijs bekend. Het zgn. 
"Niederstwertprinzip",, "cost or market if lower", is een toepassing van dit beginsel. In een vol-
gendee fase van ontwikkeling worden deze beginselen of grondslagen verdiept opgenomen in "de 
bedrijfseconomischee inzichten". 
Hett rechtens geldende goede koopmansgebruik is het resultaat van vormgeving door de rechter. 
Hett is dit proces van ontwikkeling, dat wij in de volgende hoofdstukken gaan bezien. Meent niet, 
datt de rechter zich in de eerstgenoemde ontwikkelingfase lijdelijk heeft opgesteld ten aanzien van 
dee koopmansgebruiken; waar hij deze gebruiken niet in overeenstemming achtte met de doelstel-
lingg van de belastingwet, verwierp hij deze gebruiken, óók al waren deze gebruiken commercieel 
"goede""  gebruiken (B 3308, B 3616). De rechter hanteert reeds in deze phase het woordje "goed" 
alss fiscaalrechtelijk instrument (Fray, Weekblad 4270/1955, blz. 1074). Deze publiekrechtelijke 
dimensiee is essentieel in ons begrip "goed koopmansgebruik". Een naar verhouding nog "jong" 
arrestt t.w. H.R.16.2.'72 BNB 72/76 zet deze lijn onverminderd voort: een gebruik van "goede 
kooplieden""  kan strijdig zijn met het fiscaalrechtelijk "goede koopmansgebruik". 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK I 

ii  Er zijn één of meer subjectieve ondernemingen, indien een (objectieve) onderneming recht-
streeksstreeks kan worden toegerekend aan één of meer subjecten. De inhoud van de band 
("betrokkenheid")) tussen subject(en) en onderneming bepaalt of, en zo ja, in welke mate een 
rechtstreeksee toerekening plaatsvindt. 
Dee vraag: "rechtstreeks of niet rechtstreeks" wordt beheerst door de reikwijdte van de woor-
denn "anders dan als aandeelhouder" in de tekst van art. 6 Wet EB 1964. Zie mede blz. 149 
vann deze studie, waarin wordt verwezen naar Zwemmer (WFR 5378/1978). 

22 Brüll stelt in zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" (blz. 319) 
dee vraag: "Waarom een verschillend winstbegrip voor EB en Vpb?". Op blz. 321 merkt Brüll 
op:: "De gedachte van een gelijk winstbegrip voor alle belastingplichtigen heeft iets bijzon-
derr aantrekkelijks en is zeker niet bij voorbaat te verwerpen. Het kan niet anders, of wat ob-
jectieff  gezien als gelijk resultaat in verschillende ondernemingsvormen ontstaat, ook fiscaal 
gelijkk behandeld moet kunnen worden. Dit kan ook, maar hiervoor zou een andere structuur 
vann ons belastingstelsel nodig zijn. Zonder op dit vraagstuk, dat te ver van het onderwerp 
zouu voeren, diep in te gaan, kan er wel dit van worden gezegd. Een gelijke belasting van een 
gelijkk resultaat kan slechts worden bereikt, wanneer de dragende rechtsgronden met betrek-
kingg tot de verschillende belastingobjecten dezelfde zijn". 
Tott zover Brüll. Ik wil volstaan met een enkele opmerking. M.i. staat voorop het karakter 
vann "onderneming"; de rechtsvorm is secundair, waarmede niet gezegd wil zijn, dat de 
rechtsvormm geen betekenis zou hebben bij de uitwerking van het winstbegrip. Ik sta dan ook 
éénn winstbegrip voor, dat gelijk is voor alle ondernemingsvormen. De opzet van de wetgever 
(art.. 8 lid 1, Wet Vpb 1969) is m.i. juist, inclusief het voorbehoud aan het slot van dit lid; in 
ditt verband wil ik Verburg ("Vennootschapsbelasting", blz. 94) citeren: "De betekenis van 
dezee ontsnappingsclausule is altijd bescheiden gebleven. Verwonderlijk is dat niet, gelet op 
dee rekkelijkheid van het begrip goed koopmansgebruik". Tot zover Verburg. "Rekkelijk" 
waardeerr ik in dit opzicht positief: elastisch, open voor differentiatie. 

33 Van Soest-Peeters "Belastingen", 5e druk, 1948, blz. 53: "De vraag of een stille vennoot 
(commanditair)) opbrengst uit bedrijf geniet dan wel opbrengst van vermogen is afhankelijk 
vann de beantwoording van deze andere vraag: is de stille vennoot mede-eigenaar of schuldei-
ser?? Ons komt het voor dat ook hier het WvK geen ander antwoord toelaat dan dat deze stille 
vennoott intern als mede-eigenaar van het vermogen moet worden beschouwd, in tegenstel-
lingg tot degene, die geld uitleent aan een bedrijf uitsluitend op aandeel in de winst. De Lei-
draadd schijnt er echter van uit te gaan, dat zulk een stille vennoot opbrengst van vermogen 
geniet".. Tot zover Van Soest-Peeters. Deze auteurs zoeken het criterium in de interne 
rechtsverhoudingg tussen de maten (vennoten). 
Inn verband met de vraag of commanditairen aanspraak dienen te bezitten op ondernemersfa-
ciliteitenn en -aftrekken, kan worden opgemerkt, dat het de wetgever vrijstaat om deze facili-
teitenn en -aftrekken uitsluitend toe te kennen aan de ondernemers, die mede met hun eventu-
eell  privé-vermogen aansprakelijk zijn voor ondememingsschulden! 
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44 De "aanmerkelijk belang"- wetgeving, zoals deze sedert 1 januari 1997 van kracht is, beoogt 
eenn vorm van integratie van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (se. voorzover 
hett om "a.b."- posities gaat) tot stand te brengen - aldus mag deze zinsnede in de M.v.T. 
wordenn gelezen. Een aanzet tot een belangrijke ontwikkeling. 

55 Het gaat m.i. hier om een tweetal wetsduidingen (ficties): 
a)) genoemde lichamen drijven te allen tijde (van begin tot eind van hun bestaan) een on-

derneming; ; 
b)b) het gehele vermogen van deze lichamen is ondernemingsvermogen. 
Dee oorspronkelijke en practische opzet van deze wetsduidingen zou zijn geweest een voor-
komingg van geschillen omtrent de vraag of een bepaalde zaak wel of niet tot het bedrijfs-
vermogenn zou behoren - ik verwijs naar Verburg ("Vennootschapsbelasting", blz. 87/88). De 
extensievee interpretatie van de H.R. heeft geleid tot een afzonderlijk ondernemingsbegrip 
voorr deze lichamen, in welk verband ik wil opmerken, dat in de praktijk deze wetsduidingen 
inn overeenstemming zijn met de werkelijkheid (en alsdan géén ficties inhouden!). Het belang 
blijf tt dan beperkt tot rand-situaties. 

66 Bij de regeling van de overgang van niet-belastingplicht (direct) overheidsbedrijf naar belas-
tingplichtigg (indirect) overheidsbedrijf pleegt opvoering van op tijdstip van overgang be-
staandee goodwill op de fiscale openingsbalans niet te worden toegelaten. Zonder een derge-
lij kk verbod zou verantwoording van de goodwill op de openingsbalans voor de "waarde in 
hett economisch verkeer" geoorloofd zijn. Of zou de "redelijkheid"- zie H.R. 21.11.'90 BNB 
91/900 - reeds de opvoering van een goodwill verhinderen? 

77 Deze fiscale eenheid dient in mijn ogen niet een "Va et vient", maar een duurzame bunde-
lingg te beogen. Vandaar de binding aan een bepaalde (minimum) periode. 
Auteurs,, die één subjectieve onderneming per belastingplichtig subject - mogelijk omvattend 
belangenn in méér dan één objectieve onderneming - bepleiten, zijn o.m. C. L. van Lindonk 
("Dee onderneming en haar fiscale verschijningsvormen", Gouda Quint 1990, blz. 56-58) en 
Esserss ("Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting ter discussie" Tijdschrift Onder-
nemingsrechtt 1997, blz. 143). 

88 Bij wijze van voorbeeld noem ik de arresten van de H.R. d.d. 21.9.'94 BNB 95/15 en 95/16, 
waarinn onzakelijke uitgaven, hoewel niet was vastgesteld, dat deze uitgaven ten behoeve van 
(een)) aandeelhouder(s) waren gedaan, niet in aftrek worden toegelaten. Deze uitgaven vorm-
denn niet "uitdelingen"; wèl "onttrekkingen" in de zin van art. 7 Wet IB 1964. Het ging m.i. 
hierr om verschijnselen in de marge van de fiscale winstbepaling. 

99 Niet-aftrekbare ondernemingskosten komen wij o.m. tegen in de zgn. Oort-wetgeving. Art. 
10aa Wet Vpb 1969 beoogt niet-aftrekbaarheid van ondernemingskosten in het kader van be-
strijdingg van "winstdrainage" en "uitholling belastinggrondslag" (ik verwijs in dit verband 
naarr H.R. 23.8.'95 BNB 96/3 t/m 6). 
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ïoo Hofstra in zijn "Inleiding tot het Nederlands belastingrecht" (blz. 241): "De bezwaren van 
hethet gulden-is-gulden stelsel worden in niet onaanzienlijke mate verzacht door tegemoetko-
mingenn bij de eindafrekening". Indien de E.U. (ECB) er in mocht slagen de erosie van de 
waardee van de geldeenheid duurzaam tot staan te brengen, verliest dit argument z'n waarde. 

Bijzonderee noot 

Dezee studie werd op 31 december 1999 afgesloten. Er was, gelukkig, gelegenheid om mel-
dingg te maken van een ingrijpende wijziging in het voorstel van Wet IB 2001 (Tweede Nota 
vann wijziging d.d. 11 januari 2000). Ongewijzigd bleef het begrip ondernemer. De uitbrei-
dingg van de categorie (mede) genieters van winst (art. 3.2.1.1a) was evenwel aanzienlijk. Zo 
vervielenn o.m. de zeer zware beperkingen ten aanzien van de "medegerechtigdheid tot het 
ondernemingsvermogen";; opvallend was verder, dat het voorstel de aanspraak op een liqui-
datiesaldoo als voorwaarde voor "medegerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen" laat 
vallen.. De commanditaire vennoot, die medegerechtigd is tot de jaarwinsten (waarvan ver-
mogenswinstenn deel kunnen uitmaken) doch niet tot het liquidatiesaldo van de vennoot-
schap,, zal winst uit onderneming genieten. 
Hett nieuwe regime "2001" op dit punt kan aldus worden samengevat: 
aa De genieters van "winst uit onderneming" vallen uiteen in twee categorieën t.w. 

"ondernemers""  en "medegerechtigden tot het ondernemingsvermogen". Het genieten 
vann "winst uit onderneming" blijf t verbonden met het dragen van ondernemingsrisico 
(hett dragen van ondernemingsrisico is een verbindend element tussen de twee catego-
rieën), , 

bb Het delen in een overschot bij liquidatie van het samenwerkingsverband zal niet langer 
hett onderscheid bepalen tussen "winst uit onderneming" en "opbrengst van vermogen". 
Dee jurisprudentie - gebaseerd nog op de Leidraad Besluit IB 1941 - zal in zoverre bete-
keniss verliezen, 

cc De kwalificatie "ondernemer" wordt gebonden aan extern handelen. 
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I II  OORSPRONG EN ONTWIKKELIN G VAN HET BEGRIP GOED 
KOOPMANSGEBRUIKK VAN 1893 TOT 1950 

II .. 1 Oorsprong 

Schendstokk heeft in zijn voordracht op de Belastingconsulentendag 1956 over "De juridische as-
pectenn van goed koopmansgebruik" ruime aandacht gegeven aan de oorsprong van deze term 
"goedd koopmansgebruik". Het zoeken naar de oorsprong kan een aanwijzing opleveren omtrent 
dee inhoud, althans omtrent de inhoud zoals deze voor ogen stond bij de gebruikers van deze term 
aann het eind van de vorige eeuw en begin van deze eeuw. 
Inn de Wet tot heffing van een belasting op bedrijfs- en andere inkomsten van 1893 kwam de term 
goedd koopmansgebruik noch een verwante term voor. Bestond een onbegrensde vrijheid in de 
wijzee van winstbepaling? Dit is stellig niet de bedoeling van een belastingwet! Fray vermeldt in 
zijnn artikel in het Weekblad nr 4270/1955, blz. 1071, dat § 26 van de Leidraad van de wet van 
18933 sprak over de "gebruiken van een eerlijk, nauwgezet koopman". Schendstok verwijst naar 
eenn belangrijk commentaar uit het jaar 1894 van de hand van Sprenger van Eyk. Deze Sprenger 
vann Eyk was een opvolger van mr Pierson, onder wiens ministerschap de Wet Vermogensbelas-
tingg 1892 en de reeds genoemde Wet tot heffing van een belasting op bedrij fsinkomsten en andere 
inkomstenn (uitgezonderd vermogensinkomsten) waren ingevoerd. Sprenger van Eyk schrijft o.m.: 
"Hoee de baten geschat moeten worden, laat de wet over aan de praktijk, kennelijk willende, dat 
hett zal geschieden zoals een verstandig koopman gewoon is het te doen". M.a.w. een aansluiting 
bijj  de praktijk, maar dan wel de praktijk van een "verstandig koopman". Van de praktijk van een 
verstandigg koopman naar het gebruik van een goed koopman "il n'y a qu'un pas" in welk verband 
well  mag worden opgemerkt, dat "goed" méér kwaliteiten bevat dan uitsluitend "verstandig". On-
getwijfeldd heeft Sprenger van Eyk het woord "verstandig" ruim bedoeld; dit blijkt wel uit een an-
derr citaat uit hetzelfde commentaar nl. waar aan de orde komt de verantwoording van waarde-
verminderingenn (afschrijvingen). De auteur spreekt dan over "schatting te goeder trouw en met 
bereikbaree nauwkeurigheid, zoo als een "ordentlicher Kaufmann" (gelijk de Pruisische wet zegt) 
doet".. Sprenger van Eyk heeft als het ware aan de wieg van de wet van 1893 gestaan; zijn com-
mentaarr bezit dientengevolge een bijzonder gezag. Het is in dit verband interessant de Pruisische 
wett op de inkomstenbelasting van 1891 eens nader te bezien: " ist der Reingewinn 
nachh den Grundsatzen zu berechnen, wie solche fur die Inventur und Bilanz durch das allgemeine 
Deutschee Handelsgesetzbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen 
Kaufmanness entsprechen". Primair wordt verwezen naar het Handelsgesetzbuch; waar dit wet-
boekk tekortschiet of anderszins aanvulling behoeft, heeft gelding het "Gebrauch eines ordentli-
chenchen Kaufmannes", het gebruik van een degelijke, fatsoenlijke koopman. Ons Wetboek van 
Koophandell  bevatte in 1893 geen bepalingen met betrekking tot waarderingen. De Leidraad van 
dee Wet van 1893 verwees dan ook uitsluitend naar de "gebruiken van een eerlijk, nauwgezet 
koopman",, wel te verstaan van zodanige koopman hier te lande. De terughoudendheid van de 
wetgeverr van ons "koopmansrecht" ten aanzien van het opleggen van voorschriften van dwingen-
dee aard is historisch verklaarbaar. Huizinga merkt in zijn "Nederlands beschaving in de He 
eeuw""  op: "In die rijke Republiek der Zeven Provinciën bestond geen gezag dat orde en regel 
gaff  aan de naar alle kanten overvloeiende drang tot onderneming en bedrijf. De Staten-Generaal 
haddenn generlei bevoegdheid het bedrijfsleven te leiden, tenzij dan dat zij, als hoogste publiek 
orgaan,, octrooi en statuten verleenden aan de beide grote Compagnieën op Oost en West" (blz. 
29).. Keren wij terug naar Schendstok, die in dit begrip "ordentlicher KaufmaruTde oorsprong ziet 
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vann onze "goede koopman", i Wij kunnen verder gaan in de geschiedenis. Het Handelsgesetzbuch 
wass beïnvloed door de Franse wetgeving (de Code Napoleon uit 1807). De Code de Commerce 
vann 1807 steunde op de Ordonnance de Commerce van 1673 en de Ordonnance de la Marine van 
1681.. De Ordonnance van 1673 was o.m. het werk van Jacques Savary, de auteur van "Le parfait 
négociant".. Jacques Savary wordt, samen met Simon Stevin, wel een voorloper van onze tegen-
woordigee bedrijfseconomen genoemd (zie Slot "Voorraadwaardering" blz. 16). Ysselmuiden 
wijstt in aantekening 1 lb bij art. 2.384 BW in de "Jaarverslaglegging" erop, dat handelsgebruiken 
voorr het eerst in deze Ordonnance van 1673 werden gecodificeerd. 
Nogg een stap verder in de geschiedenis gaat Helmuth Becker. (Tax Planning International Re-
view,, 1987, nr 8, blz. 8-17). Hij komt uiteindelijk uit bij de "diligens pater familias" in het Ro-
meinsee recht. De goede koopman is een species van het genus "zorgvuldig handelend pater fami-
lias". . 
Bijj  de aanbieding van de Code de Commerce (1807) sprak minister Chaptal: "Dans leur ensemble 
laa plupart des dispositions qu'il renferme ont été extraites de 1'édit de 1673, de 1'ordonnance de 
16811 et de divers réglements qui sont intervenus postérieurement". 

Brengtt het zoeken naar de historische oorsprong ons verder bij het opsporen van de oorspronke-
lijk ee inhoud van het begrip "goed koopmansgebruik"? Ik meen, dat deze vraag bevestigend mag 
wordenn beantwoord. "Goed koopmansgebruik" was niet een "leeg woord". De term verwees naar 
dee coutumen, de gebruiken, die gangbaar waren onder "rechtschapen", "degelijke" en 
"nauwgezette""  kooplieden. Deze koopmans-gebruiken stonden onder de toets van de rechter; zij 
werdenn aanvaard, tenzij deze gebruiken niet zouden passen bij de nakoming van de verplichtin-
genn van een "verstandig", "eerlijk", "degelijk" in het kort, zorgvuldig handelende koopman te-
genoverr de overheid; de grens van de aanvaardbaarheid van een koopmansgebruik werd uiteinde-
lij kk bepaald door de doelstelling van de belastingwet. Het woordje "goed" moet mede worden 
verstaann vanuit de verhouding tussen overheid en burger. 
Frayy concludeert in zijn reeds genoemde artikel in het Weekblad no 4270 blz. 1074: "dat er een 
goedd koopmansgebruik is, dat desondanks niet is goed koopmansgebruik. Er is een commercieel 
goedd koopmansgebruik dat is te volgen, mits het niet in botsing komt met de eisen van de belas-
tingwet;; is het laatste het geval, dan zal het "fiscale goede koopmansgebruik" moéten afwijken 
vann het commerciële goede koopmansgebruik". Illustratief in dit opzicht is de zinsnede in de 
Memoriee van Toelichting op de Wet IB 1914: "algemene en volledige overeenstemming tusschen 
boekhoudingg en belasting zal nauwelijks te bereiken zijn, maar de wetgever kan daarom toch die 
overeenstemmingg zoveel mogelijk bevorderen". Tot zover Fray en zijn citaat uit de M.v.T. op 
ontwerpp Wet IB 1914. Het valt op, dat de wetgever in 1914 slechts spreekt van een "bevorderen"; 
eenn voorschrift is niet aan de orde. De ontwikkeling van een fiscaal autonoom "goed koopmans-
gebruik""  is voortgegaan. De wetgever heeft in dit proces niet ingegrepen. 

II.22 Ontwikkeling van het begrip "goed koopmansgebruik" van 1893 tot 1950 

2.11 Periode 1893-1914 

Dee tekst van de Wet ter belastingheffing van bedrijfsinkomsten 1893 bevatte niet de term "goed 
koopmansgebruik""  noch een verwante term. 
Hett begrip leefde overigens reeds wel. Begrijpelijk; in een belastingheffing kan een maatstaf aan 
dee hand waarvan "toelaatbaar"en "niet meer toelaatbaar" is te onderscheiden, niet worden gemist. 
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Ikk noemde het commentaar van Sprenger van Eyk. De Leidraad (par. 26) van de wet sprak over 
"dee gebruiken van een eerlijk, nauwgezet koopman". Deze woorden klinken nog lange tijd na, 
totdatt uiteindelijk deze woorden uitmonden in het in latere wetgeving (Wet IB 1914) ingevoerde 
begripp "goed koopmansgebruik". Voor een nadere ontwikkeling moeten wij zien naar de perioden 
naa 1914. De hierboven onder ü.1 door Fray geciteerde passage uit de Memorie van Toelichting op 
hett ontwerp IB 1914 werpt enig licht op de situatie in de periode 1893-1914. 

2.22 Periode 1914-1940 

Hett tijdvak 1914-1940 is het tijdvak van de Wet IB 1914. Een synthetische inkomstenbelasting 
vervingg het gesplitste systeem-Pierson. De Wet op de Vermogensbelasting 1892 veranderde van 
karakter:: in plaats van een belasting op een (forfaitair) vermogensrendement ontstond een belas-
tingg op het vermogen als zodanig. De Wet IB 1914 voerde in de wettekst het begrip "goed koop-
mansgebruik""  in. Aan "afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefening van bedrijf of beroep 
wordenn gebruikt, en de afschrijvingen op schuldvorderingen" werd de eis gesteld, dat zij "volgens 
goedd koopmansgebruik" dienden te zijn (art. 10). In het algemene winstartikel (art. 7) werd "goed 
koopmansgebruik""  niet expressis verbis genoemd. 
Art.. 7 van deze wet bepaalde slechts, dat de opbrengst van een onderneming de voordelen omvat, 
diee als winst, onder welke naam en vorm ook, worden verkregen uit bedrijf of beroep. In de tekst 
géénn verwijzing naar goed koopmansgebruik of verwant begrip. In zijn arrest d.d. 29.6.'16 B 
20233 sprak de H.R. over een waardering van voorraden "naar degelijk en eerlijk gebruik". In zijn 
arrestt van 22.2.'22 B 2913 sprak de H.R. over de "ruimte voor iedere wijze van berekening, wel-
kee in overeenstemming is met de regelen van degelijk en eerlijk koopmanschap". De Resolutie 
vann 2.6.'17 B 1715 sprak over waardering van voonaden volgens goed koopmansgebruik. In zijn 
arrestt van 27.6.'22 B 2983 gewaagde de H.R. opnieuw van "degelijk en eerlijk gebruik". Voor de 
winstbepalingg in het algemeen hanteerde de H.R. de - ongeschreven - norm van degelijk en eerlijk 
koopmanschapp of -gebruik; voor het specifieke gebied van de afschrijvingen gold de geschreven 
regell  van het goede koopmansgebruik. Zijn degelijkheid en eerlijkheid niet eigenschappen van 
eenn goede koopman? Had het wel zin om deze beide begrippen naast elkaar te gebruiken? In zijn 
arrestt van 27.5.'25 B 3608 sprak de H.R. zich uit over het stelsel van voorraadwaardering van een 
handelaarr in onroerende zaken: dit stelsel moest in overeenstemming zijn met "de eischen van 
goedgoed koopmansgebruik". Het ging hier om een onderwerp op het terrein van de (algemene) bepa-
lingg van art. 7. In een iets later arrest d.d. 20.7.'26 B 3909 gewaagde de H.R. van een vaststelling 
vann de winst "overeenkomstig goed en eerlijk koopmansgebruik. De verschillende woorden -
mett name de woorden "goed" en "degelijk" - blijken dooreen te worden gebruikt. De weg lag 
openn voor één enkele norm "goed koopmansgebruik". Schendstok: "De goede koopman krijgt de 
gestaltee van iemand, die noch zichzelf misleidt noch de fiscus tekort doet, al hoeft hij er bepaal-
delijkk niet op uit te zijn den Keizer méér te geven dan des Keizers'is". In deze woorden klinkt dé 
fiscalee doelstelling m.a.w. de verhouding tussen de belastingheffende overheid en de burger, 
door. . 

Welkee is nu de fundamentele eigenschap van de degelijke of goede koopman "die noch zichzelf 
misleidtt noch de fiscus tekort doet"? Wij mogen deze fundamentele eigenschap hierin zoeken, dat 
eenn degelijke of goede koopman zich niet rijker rekent dan hij in werkelijkheid is. Wij kunnen in 
ditt verband enkele oud-vaderlandse wijsheden (die overigens nog steeds opgaan) noemen als 
"Prijstt de dag niet vóór de avond", of "Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht". Winst-
verwachtingenn zijn mooi, maar het is wijsheid winsten eerst dan te verantwoorden wanneer zij 
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metterdaadd zijn behaald m.a.w. wanneer de resultaten binnen de beschikkingsmacht van de on-
dernemerr zijn gekomen. Verliezen daarentegen worden reeds verantwoord zodra zij bekend zijn; 
dee goede koopman "rekent zich niet rijker dan hij is". Het "eeuwenoude" realisatiebeginsel, dat 
wijj  hierna nog op méér plaatsen zullen tegenkomen, bevindt zich in het hart van het goede koop-
mansgebruikk (het woordje "eeuwenoud" hebben wij ontleend aan de "Jaarrekening van onderne-
mingen""  van Burgert, Van Hoepen en Joosten bij de bespreking van art. 2.384 BW). 
Eenn essentieel aspect, dat nog steeds actualiteit heeft behouden: het is niet in overeenstemming 
mett goed koopmansgebruik verschuivingen van winst of verlies toe te passen, afhankelijk van het 
goedee (of slechte) resultaat van het betreffende jaar. Waarderingen moeten plaatsvinden volgens 
eenn consequent toegepast stelsel. "Willekeur" past niet bij het gebruik van de goede koopman. 

2.33 Periode 1940-1950 

Aann het begin van deze periode staat het ontwerp van Wet op de Winstbelasting; de inhoud van 
hett ontwerp heeft de inhoud gevormd van het Besluit op de Winstbelasting, dat slechts gedurende 
éénn jaar t.w. 1940 van kracht is geweest. Art. 5 van het Besluit op de Winstbelasting omschreef 
dee winst als de jaarlijkse vermogenstoename vermeerderd met onttrekkingen en verminderd met 
kapitaalstortingen.. De techniek van de vermogensvergelijking werd voorgeschreven. Belangrijk 
wass de bepaling in lid 4 van dit art. 5: "Bij het vaststellen van het zuiver vermogen van het li-
chaamm worden de activa en passiva geschat overeenkomstig goed koopmansgebruik". Tot de pas-
sivaa (die overeenkomstig goed koopmansgebruik moesten worden geschat) behoorden de reserve 
assurantiee eigen risico, de kosten-egalisatie-reserve, alsmede naar goed koopmansgebruik ge-
vormdee reserves tot correctie van op de balans voorkomende activa, reserves tot registratie van 
verplichtingen,, reserves als voorziening tegen aanwijsbare risico's en reserves met bestemming 
vann soortgelijke aard" (lid 5 van art. 5). Overeenkomstig het spraakgebruik werd het woord 
"reserve""  gebruikt op plaatsen, waar wij eerder denken aan het woord "voorziening". Ik voeg 
hieraann onmiddellijk toe, dat tijdens de parlementaire behandeling in dit verband reeds werd ge-
sprokenn van "oneigenlijke reserves". 
Tijdenss de parlementaire behandeling van het ontwerp van Wet op de Winstbelasting is de vraag 
aann de orde geweest of het niet aanbeveling zou verdienen het begrip "goed koopmansgebruik" 
naderr te omschrijven. Het antwoord van de Minister is duidelijk: "Dit denkbeeld kan ik niet 
overnemen,, omdat het nog nooit is mogen gelukken om het begrip op bevredigende wijze te codi-
ficeren.. De Vereeniging voor Belastingwetenschap heeft 12 jaar geleden een commissie benoemd 
omm zulk een codificatie te ontwerpen, maar is daarin nog steeds niet geslaagd. Het is gebleken dat 
inn de onderscheidene bedrijven ten deze zoveel verschil bestaat en moet bestaan, dat een algeme-
nee codificatie wel haast onmogelijk is. Daarom kan het evenmin in een Algemene Maatregel van 
Bestuurr als in een Wet geschieden en zal het aan den rechter die in de concrete gevallen beslist, 
moetenn worden overgelaten" (cursiveringen van mijn hand). De vormgeving van het "goede 
koopmansgebruik""  wordt aan de rechter overgelaten. Het is rechtersrecht. Overigens, de door de 
Ministerr genoemde commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap "voor codificatie 
vann geoorloofd handelsgebruik met betrekking tot winstbepaling" werd in 1925 ge-installeerd, en 
inn 1948 ontbonden, zonder dat een voor publicatie geschikt rapport tot stand was gekomen. 
Dee Minister ziet de verdere ontwikkeling van het goede koopmansgebruik m.n. in een differenti-
atiee - branchegewijs en ondernemingsgewijs. Een codificatie - aldus proef ik de achtergrond van 
dee woorden van de Minister - zal een dergelijke ontwikkeling niet dienen, eerder hinderen. Een 
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nieuwee fase in de ontwikkeling van goed koopmansgebmik kondigde zich aan; deze fase zou 
werkelijkheidd worden in de na-oorlogse periode. 
Hofstraa heeft in "De Naamloze Vennootschap" (jaargang 49/50, nr 4/5) opgemerkt: "Het pro-
bleemm van de fiscale winstberekening is in wezen een van de gelijkheid van belastingplichtigen 
voorr de wet". Tot zover Hofstra. De maatschappelijke werkelijkheid is divers; er zijn nauwelijks 
tweee identieke situaties aan te wijzen. Waar is gerechtvaardigde differentiatie mogelijk, die de 
voorr allen geldende grondslagen niet aantast? Deze - niet eenvoudige - afbakening is toever-
trouwdd aan de rechter. Het karakter van goed koopmansgebmik als open norm werd bevestigd. 
Perr 1 januari 1941 werd het Besluit op de Winstbelasting vervangen door het Besluit op de Ven-
nootschapsbelastingg 1941. Op dezelfde datum trad in werking het Besluit op de Inkomstenbelas-
tingg 1941 (welk Besluit de Wet DB 1914 verving). Art. 6 lid 2 van het Besluit op de Vennoot-
schapsbelastingg bepaalde: "De winst wordt berekend op den voet van de artt. 9 t/m 12 en 22 van 
hett Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, tenzij bij of krachtens dit besluit anders is bepaald of 
tenzijj  uit het verschil in wezen tusschen den belastingplichtige en een natuurlijk persoon het te-
gendeell  voortvloeit". De winst werd volgens art. 9 van het Besluit Inkomstenbelasting 1941 be-
paaldd door vermogensvergelijking. Belangrijk zijn de vragen: "welke posten komen voor active-
ringg dan wel passivering in aanmerking? Hoe moeten/mogen deze activa en passiva worden ge-
waardeerd?".. Op deze vragen gaf art. 10 van het Besluit een antwoord: "Bij het berekenen van het 
zuiveree bedrij fs- of beroeps vermogen worden de activa en passiva in aanmerking genomen en 
gewaardeerdd volgens goed koopmansgebmik ". Aan deze mime woorden werd de beperking 
toegevoegd:: "met inachtneming van hetgeen in de volgende leden is bepaald". De aanzet is dui-
delijk:: niet alleen de vraag naar de waarde, maar ook de vraag welke posten voor active-
ring/passiveringg in aanmerking komen, moet worden beantwoord vanuit het goede koopmansge-
bmik.. De goede koopman werd echter ingeklemd door een tweetal voorschriften, waarvan één 
betrekkingg had op de in aanmerking te nemen actiefposten, en de tweede op de in aanmerking te 
nemenn passiefposten. "De activa worden tenminste gewaardeerd op de werkelijke aanschaffings-
off  voortbrengingskosten". Op bedrijfsmiddelen "kan telkenjare een zoodanig gedeelte van de aan-
schaffings-- of voortbrengingskosten als afschrijving in aftrek worden gebracht als overeenkomt 
mett het aandeel van het jaar in de waardevermindering ". Waardering op een lager bedrag "is 
slechtss geoorloofd, voor zoover en zoolang de bedrij fswaarde aantoonbaar lager is". Aldus voor-
schriftenn in artt. 10 en 11 van het Besluit. De Leidraad op de Wet EB 1964 (par. 17) gaf te kennen: 
""  met betrekking tot de waardering van activa bevat het Besluit van 1941 eigenlijk niet an-
derss dan een codificatie van wat onder de Wet IB 1914 doorgaans reeds in feite gold". De beper-
kingg aan de passiefzijde was ingrijpender. Als passiva kwamen slechts in aanmerking 
"verplichtingenn welke tegenover bepaalde natuurlijke of rechtspersonen bestaan of welke plegen 
tee ontstaan uit reeds bestaande rechtsverhoudingen" (art. 10 lid 3 van het Besluit). Wie deze tekst 
vergelijktt met de hierboven geciteerde tekst uit de winstbelasting, hem valt de dwingende beper-
kingg op. 
Bijj  de Belastingherziening 1947 werden de zgn. toelaatbare reserves (reserve assurantie eigen ri-
sico,, kosten-egalisatiereserve) wederom ingevoerd. De beslissende stoot kwam in 1950, met de 
Belastingherzieningg 1950. Art. 7 lid 1 kwam te luiden: "De jaarlijkse winst wordt bepaald vol-
genss goed koopmansgebmik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn, welke onafhan-
kelijkk is van de vermoedelijke uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden, indien bijzondere 
omstandighedenn dit rechtvaardigen". De betekenis van de Wet Belastingherziening 1950 is twee-
erleii  geweest: Ie een grotere vrijheid in de keuze van stelsel van winstbepaling; 2e het gekozen 
systeemm van winstbepaling d.i. het stelsel van winsttoerekening aan de opvolgende boekjaren be-
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paaltt wat moet/mag worden geactiveerd dan wel gepassiveerd en voor welke waarden deze activa 
enn passiva op de winstbepalende vermogensopstelling in aanmerking worden genomen. Het goe-
dee koopmansgebruik is de norm die beslist over "toelaatbaar" en "niet toelaatbaar". Goed koop-
mansgebruikk krijgt een spilfunctie in de fiscale winstbepaling. Na de invoering van de Wet Be-
lastingherzieningg 1950 is een stormachtige ontwikkeling van dit "goede koopmansgebruik" inge-
zet.. Een nieuwe fase brak aan. 
Dee periode 1950 - 1960 mag - salva reverentia Robert Fruin - wel worden genoemd: "De 10 jaren 
vann het Goede Koopmansgebruik". In deze periode heeft de jaarwinstbepaling volgens goed 
koopmansgebruikk een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De in het volgende Hoofdstuk 
gegevenn schets legt van deze ontwikkeling getuigenis af. De jaren na 1960 kunnen grosso modo 
wordenn gekwalificeerd als jaren van consolidatie, i 
Ikk moge hier nog melding maken van een verzuchting van Tj.S. Visser uit 1956, midden in de 
ontwikkelingenn van het goede koopmansgebruik: "En wat "is" nu in hemelsnaam goed koop-
mansgebruik?? Het resultaat van touwtrekken tussen overheidsbelang en ondernemersbelang, met 
dee rechter als referee? Het (eventueel prille en schaarse) gebruik van de goede koopman, voorzo-
verr niet in de weg staand aan een redelijke verdeling van de fiscale lasten?" (FED, d.d. 7.4.'56). 
Eenn verzuchting met een hoog waarheidsgehalte. 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK II 

ii  Schendstok in zijn betoog op de Belastingconsulentendag 1956: "Blijkens een artikel in het 
Weekbladd voor Fiscaal Recht d.d. 22 oktober 1955 heeft de heer J.A. Fray zich over die 
vraagg (waar komt het begrip goed koopmansgebruik vandaan?) het hoofd gebroken, en zich 
veell  moeite gegeven om door ondervraging van anderen er een antwoord op te vinden. Zelfs 
Sinninghee Damsté, de grote kenner van ons belastingrecht en zijn geschiedenis, wist er -
kennelijkk mondeling met de vraag overvallen - geen ander antwoord op dan: "Joost mag 't 
weten".. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat wij allen het nu óók weten, en dan weten wij 
tevens,, dat "volgens goed koopmansgebruik" de meer plechtige weergave is van "zoals een 
ordentlicherr Kaufmann doet"". Tot zover Schendstok. Schendstok had op het oog de interes-
santee bijdrage van Fray in het Weekblad 4270/1955, en in het bijzonder het gestelde op blz. 
1071.. Fray concludeerde ten aanzien van de oorsprong van goed koopmansgebruik: "Vader 
enn moeder zijn onbekend". Behalve de befaamde Joost, die geacht werd en wordt op de 
hoogtee te zijn, zijn óók wij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bekend met de 
oorsprong. . 

22 Consolidatie houdt in dit verband in: nadere precisering en afbakening, aanpassing aan intus-
senn gewijzigde economische en maatschappelijke omstandigheden (bv. het nieuwe 
"huurkoop-arrest""  H.R. 18.12.'91 BNB 92/181). Het zou mij niet verwonderen indien de 
"21ee eeuw" nieuwe ontwikkelingen in gang zou zetten. 
Dee dynamiek van het goede koopmansgebruik zal aansluiten op de dynamiek in het be-
drijfsleven. . 
Dee wetgever laat zich evenmin onbetuigd. Indien het voorstel van Wet IB 2001 met betrek-
kingg tot de inkomsten uit werkzaamheden wet mocht worden zonder wijziging, zal niet al-
leenn het totale winstbegrip van art. 7 Wet IB 1964 "vertaald" worden naar deze categorie in-
komstenn (art. 3.4.2.1), doch bovendien zal het jaarlijks resultaat worden bepaald volgens 
goedd koopmansgebruik, "alsof de werkzaamheid een onderneming vormt" (art. 3.4.2.2). Bij 
eenn zodanige in het voorstel van wet bedoelde werkzaamheid zal, althans normaliter, het 
elementt "duurzame organisatie" niet of nauwelijks een rol spelen. In dit goede koopmansge-
bruikk "alsof of "oneigenlijke" koopmansgebruik zullen duurzaamheid en continuïteit niet of 
althanss in geringere mate van betekenis zijn, terwijl anderzijds elementen uit het kasstelsel 
aann betekenis zullen winnen - juist in de gevallen waarin een organisatie nauwelijks zal zijn 
opp te merken. 
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Il ll  SCHETS VAN DE ONTWIKKELIN G VANAF 1950 AAN DE HAND VAN 
CONCRETEE ONDERWERPEN 

III. 11 Elementen van de jaarwinstbepaling 

1.1.. Enkele omschrijvingen 

Dee ontwikkelingen, die in de periode vanaf 1950 tot heden hebben plaatsgevonden op het gebied 
vann "goed koopmansgebruik", rechtvaardigen ten volle een afzonderlijk hoofdstuk. Deze ontwik-
kelingenn worden hierna geschetst aan de hand van een aantal concrete onderwerpen. De onder-
werpenn zijn gekozen omdat met betrekking tot deze onderwerpen zich saillante ontwikkelingen 
hebbenn voorgedaan. Bij de bespreking van deze onderwerpen treden kenmerkende overeenkom-
stenn en verschillen tussen de vennootschappelijke jaarrekening en fiscale winstbepaling aan het 
licht. . 

Vooraff  een omschrijving van enkele fiscale begrippen, die in dit hoofdstuk veelvuldig aan de orde 
zullenn komen t.w. voorraad, onderhanden werk, geactiveerde kosten en bedrijfsmiddel. 

Voorraad Voorraad 

Dee H.R. omschreef voorraden als goederen, die ter bewerking, verwerking of verkoop -, derhalve 
bestemdd voor de omzet, - aanwezig zijn in de onderneming (o.m. H.R.17.4.'57 BNB 57/238). 
Onderr het begrip voorraad vallen ook hulpstoffen, die worden verbruikt in het productieproces 
d.w.z.. bij éénmalig gebruik in dit proces geheel opgaan. Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in 
bewerkingg en gereed product maken deel uit van het begrip "voorraad". 

OnderhandenOnderhanden werk 

Evenalss voorraden behoren onderhanden werken tot de "vlottende activa": onderhanden werken 
zijnn bestemd voor de omzet. Met een beroep op het spraakgebruik, waaronder in dit verband m.i. 
iss te verstaan het juridisch spraakgebruik, rekent de H.R. onderhanden werk niet tot voorraad. 
Waarr ligt het onderscheidend criterium? Het komt mij voor, dat het onderscheidend criterium 
hierinn is te zoeken of een overeenkomst is te kwalificeren als een overeenkomst van aanneming 
vann werk of overeenkomst van opdracht (zonder gezagsverhouding). 
Kenmerkk tot een overeenkomst tot aanneming van werk is het tot stand brengen van een werk van 
stoffelijkestoffelijke aard (arf. 7A:1649 BW). Een overeenkomst van opdracht heeft tot onderwerp een ar-
beidsprestatiebeidsprestatie (art. 7:400 BW); deze overeenkomst is niet gericht op het tot stand brengen van 
eenn stoffelijk werk. Bij een overeenkomst van opdracht is te denken aan bv. het werk van artsen, 
advocaten,, accountants, architecten. De fiscale benaming knoopt aan bij civielrechtelijke defini-
ties.. Het zou juister zijn om afzonderlijk te spreken van onderhanden werk (aanneming van werk) 
enn onderhanden opdrachten (overeenkomst van opdracht). 
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GeactiveerdeGeactiveerde kosten 

Uitgavenn die niet tot lopende ondernemingskosten worden gerekend doch bestemd zijn om nut af 
tee werpen voor de bedrijfsvoering in komende jaren, komen voor activering ("vooruitbetaalde 
kosten")) in aanmerking. De aldus geactiveerde kosten worden - als kostenpost - toegerekend aan 
dee jaren waarin zij bestemd zijn om hun nut af te werpen. Het voorzichtigheidsbeginsel zal een 
haastigee ofte optimistische activering voorkomen. 

Bedrijfsmiddel Bedrijfsmiddel 

Eenn bedrijfsmiddel behoort tot het "vaste kapitaal" van de onderneming; er bestaat een meer 
duurzamee band met de onderneming; het bedrijfsmiddel wordt in méér dan één productieproces 
inn de onderneming gebruikt. Een bedrijfsmiddel onderscheidt zich van "te activeren kosten" 
hierin,, dat een bedrijfsmiddel als zodanig zelfstandig overdraagbaar wordt geacht. 

1.22 Afschrijving op bedrijfsmiddelen 

Art.. 10 lid 1 van de Wet IB 1964 bevat een strikte regel: "De afschrijving op goederen welke voor 
hett drijven van een onderneming worden gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op 
hett gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het ka-
lenderjaarr kan worden toegerekend". Het uitgangspunt van de te verrichten afschrijvingen is de 
historischehistorische kostprijs. Het beginsel van de te verrichten afschrijvingen is: verdeling van het ver-
schill  tussen kostprijs en restwaarde over de (economische) levensduur van het bedrijfsmiddel, en 
well  naarmate de werkeenheden of nutsprestaties van het bedrijfsmiddel worden verbruikt. De af-
schrijvingenn kunnen lineair verlopen: ieder jaar wordt geacht een zelfde kwantiteit werkeenheden 
off  nutsprestaties te verbruiken. Indien niet de hoeveelheid, maar de waarde van de telkenjare te 
verbruikenn prestaties in aanmerking wordt genomen, laat de afschrijvingsformule het toe om de 
verdelingg van de kostprijs te relateren aan een voorzienbaar waardeverloop. Indien voorzienbaar 
iss een daling van het netto-rendement van een bedrijfsmiddel in de loop der jaren d.w.z. de op-
brengstt van de prestaties minus complementaire kosten neemt af gedurende de levensduur van het 
bedrijfsmiddel,, staat goed koopmansgebruik een degressieve afschrijving toe, zoals laatst is be-
vestigdd door de H.R. d.d. 31.8.'98 BNB 98/395 m.n. Slot. In totaliteit blijven de afschrijvingen 
beperktt tot historische kostprijs minus restwaarde. De restwaarde dient aan het begin van het ge-
bruikk in de onderneming te worden vastgesteld. Tussentijdse stijgingen van de restwaarde dienen 
m.i.. buiten aanmerking te blijven; immers, dan zou minder dan de historische kostprijs van de 
verbruiktee werkeenheden of nutsprestaties in rekening worden gebracht. 
Dee historische kostprijs - en niet de vervangingswaarde of de vervangingskoopprijs - van de ver-
bruiktee prestaties mag fiscaal in rekening worden gebracht. 
Watt te doen indien tijdens de levensduur de resterende werkeenheden of nutsprestaties een waar-
dedalingg ondergaan, waarin het toegepaste afschrijvingssysteem niet voorziet? Een afschrijvings-
systeem,, dat ruimte geeft aan een - bijzondere - afschrijving op de bedrijfswaarde (van de reste-
rendee prestaties), voorziet in zulk een waardedaling. Voorziet het systeem niet hierin, dan laat 
goedd koopmansgebruik een verantwoording van de waardedaling toe, mits deze niet-incidenteel 
enn duurzaam wordt geacht. 
Dee tekst van art. 10 lid 1 staat in de weg aan eventuele "doorbraak" van substantialistische ele-
mentenn in de jaarlijkse afschrijvingen, binnen een overigens nominalistisch systeem. Of inder-
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daadd zonder deze tekst ruimte zou bestaan voor een dergelijke "doorbraak" is en blijf t een open 
vraag. . 

1.33 De bestendige gedragslijn 

Niett zonder reden plaats ik de "bestendige gedragslijn" vóór de beginselen van goed koopmans-
gebruik.. Zonder de verruimingen, die de wetgever èn de rechter hebben aangebracht in de be-
voegdheidd tot stelselwijziging, zou de stormachtige ontwikkeling in het "goede koopmansge-
bruik""  in de praktijk ondenkbaar zijn geweest. De eis van een "bestendige gedragslijn, welke on-
afhankelijkk is van de vermoedelijke uitkomst", lijk t een beperking in te houden op de jaarwinst-
bepalingg volgens goed koopmansgebruik. Deze indruk is niet terecht. De "bestendige gedragslijn, 
welkee onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst" is van oudsher een belangrijk onderdeel 
geweestt van het goede koopmansgebruik. De betekenis van de sedert de invoering van de Wet IB 
19644 geldende tekst ligt n.m.m. in deze woorden: "welke slechts gewijzigd kan worden indien 
goedd koopmansgebruik dit rechtvaardigt". M.a.w. in de regeling van geoorloofde wijzigingen 
vann de "bestendige gedragslijn" ligt het belang van deze tekst. 
H.R.. d.d. 8.4.'36 B 6096: "Het is ongeoorloofd om op een willekeurig tijdstip eensklaps een aan-
vangg te maken met toepassing van een waarderingsstelsel, dat tevoren nimmer is toegepast. Bij 
uitzonderingg kunnen echter de omstandigheden rechtvaardigen, dat op zeker tijdtsip een voordien 
toegepastt stelsel wordt vervangen door een ander stelsel dat op zichzelf niet in strijd is met be-
hoorlijkee regelen van winstbepaling. Omstandigheden kunnen aanleiding zijn, dat het be-
stendigenn van een voordien aannemelijk stelsel voert tot het vaststellen van balansen en winst- en 
verliesrekeningen,, welke een veel te gunstig beeld van de stand van het bedrijf geven. Alsdan is 
veranderingg van stelsel van waardering gerechtvaardigd". Tot zover de H.R. De voorzichtigheid 
vann de goede koopman, die zich niet rijker rekent dan hij is, won het van de bestendigheidsregel. 
"Gebruik""  sluit in zich een bestendigheid, een duurzaamheid. De eis van "bestendige gedragslijn" 
beoogdee (en beoogt) willekeurige verschuivingen (in de tijdstippen van heffing) te verhinderen. 
Dezee willekeur verdraagt zich niet met het gebruik (of de gebruiken) van een goede koopman, die 
"aann de Keizer geeft was des Keizers is" (maar ook niet meer ). Dit arrest B 6096 laat de 
beperktee bewegingsvrijheid met betrekking tot stelselwijziging zien. Overigens, het verdient aan-
dacht,, dat de "bestendige gedragslijn" rechtersrecht was, ingebouwd in het goed en eerlijk koop-
mansgebruik. . 
Bijj  de Wet Belastingherziening 1950 werd de "bestendige gedragslijn" opgenomen in de tekst 
vann het Besluit IB 1941: " met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke 
slechtss gewijzigd kan worden indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen". Over het 
bestaann of niet bestaan van "bijzondere omstandigheden" ontstond een uitgebreide en belangrijke 
jurisprudentie.. Dank zij de verruiming in de toepassing van het "goede koopmansgebruik", wer-
denn diverse stelsels van voorraadwaardering, die "het rekenen in goederen" binnen gestelde gren-
zenn mogelijk maakten, toegestaan. 
Stondd het belastingplichtigen vrij om over te gaan naar een - , dank zij de Wet Belastingherzie-
ningg 1950 -, nieuw toegestaan stelsel? De H.R. zei: ja (!). De invoering van de Wet Belastingher-
zieningg 1950 werd aangemerkt als een "bijzondere omstandigheid". Ook de jurisprudentie, waar-
bijj  de reikwijdte van de "bijzondere omstandigheden" werd uitgebreid, werd geacht een 
"bijzonderee omstandigheid" te zijn, die stelselwijziging rechtvaardigde. Deze jurisprudentie werd 
alss een grote verrassing ervaren; eerst na publicatie van deze jurisprudentie werd duidelijk welke 
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mogelijkhedenn werden geopend. Aan praktisch alle belanghebbenden werd de mogelijkheid tot 
stelstelwijzigingg geboden - een belangrijke doorbraak! 
Tijdenss de parlementaire behandeling van de nieuwe Wet IB 1964 werden bij amendement de 
woordenn "bijzondere omstandigheden" vervangen door het woord "goed koopmansgebruik". Wat 
heeftt de wetgever met deze wijziging bedoeld? Uit de parlementaire behandeling blijkt, dat iedere 
overgangg van (goed) stelsel naar een ander (goed) stelsel is toegestaan, mits deze wijziging niet 
opp "willekeur" berust, en niet een "incidenteel fiscaal voordeel" nastreeft. De bewegingsvrijheid 
staatt voorop, maar er zijn grenzen. In de parlementaire behandeling zijn de beoogde grenzen te 
vinden.. Deze grens - het verbod van "willekeur" - heeft vanaf het begin, terecht, een belangrijke 
afbakeningg van het goede koopmansgebruik gevormd. "Willekeur" verdraagt zich niet met goed 
koopmansgebruik. . 
Dee wettelijke regelingen in 1950 en 1964 beoogden een verruiming van het goede koopmansge-
bruikk in het rechtersrecht. 

Dee vraag of goed koopmansgebruik stelselwijziging toelaat, houdt de vraag in: "Wanneer is een 
stelselwijzigingstelselwijziging strijdig met goed koopmansgebruik? Het antwoord op deze vraag is zojuist reeds 
gegeven:: "wanneer stelselwijziging willekeur inhoudt, is gericht op het behalen van een inciden-
teell  fiscaal voordeel, op een incidentele en willekeurige winstverschuiving". Dit is de essentie van 
dede "bestendige gedragslijn" in de fiscale winstbepaling volgens goed koopmansgebruik. Zou de 
tekstt inzake "bestendige gedragslijn" kunnen worden gemist? Ik meen, dat de bestaande regeling 
inn overeenstemming is met goed koopmansgebruik. In zoverre zou de tekst kunnen worden ge-
mist.. De wil van de wetgever is uitdrukkelijk in de wettekst neergelegd - de rechtszekerheid 
wordtt gediend. 
Goedd koopmansgebruik is een dynamisch begrip, dat zich niet verdraagt met een "bevriezing" 
vann stelsels van winstbepaling. 
Dee H.R. heeft zulks verwoord in zijn arrest van 18.12.'91 BNB 92/181: "De term goed koop-
mansgebruikk betekent niet dat uitsluitend hetgeen gebruikelijk is, noch dat al hetgeen gebruikelijk 
is,, daartoe behoort. De term staat niet in de weg aan toepassing van op zich goede wijzen van 
winstberekeningg die niet eerder zijn toegepast, en houdt anderzijds geen waarborg in dat al het-
geenn te eniger tijd als goed koopmansgebruik is aanvaard, niet in het licht van latere ontwikkelin-
genn zal moeten worden afgewezen"; " dat de omstandigheid, dat een stelsel van winstbereke-
ningg tot dusver in de jurisprudentie is aanvaard en in de praktijk een ruime toepassing heeft ge-
vonden,, zodat het als gebruikelijk kan worden aangemerkt, een belangrijke aanwijziging inhoudt 
datt het stelsel met goed koopmansgebruik in overeenstemming is". Tot zover de H.R.. 
Driee gedachten zijn in deze overwegingen terug te vinden: 
11 een tot dusver nog niet in gebruik zijnd systeem kan als goed koopmansgebruik worden aan-

vaard; ; 
22 een tot dusver aanvaard en gebruikelijk systeem kan in het licht van gewijzigde omstandig-

hedenn worden afgewezen; 
33 een tot dusver aanvaard én gebruikelijk systeem houdt een sterke aanwijzing in, dat het 

systeemm in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. 
Dee eerstgenoemde gedachte houdt in dat een tot dusver nog niet aanvaard, niet toegepast systeem 
kann worden aanvaard (en daarna gebruikelijk kan worden). Deze gedachte bevat een aansporing 
omm niet te snel op te geven. Deze gedachte moet de wenselijke dynamiek ruimte geven. De laatst-
genoemdee gedachte (3) beoogt rechtszekerheid te waarborgen. De omstandigheden moeten wel 
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sterkk zijn gewijzigd, wil het belangrijke goed van rechtszekerheid moeten wijken voor rechtsver-
fijning.. Dit is m.i. de boodschap van de 2e en 3e gedachte. 

1.44 Beginselen van goed koopmansgebruik 

Dee toerekening van de baten en lasten aan de op elkaar volgende jaren vormt het kernstuk van de 
fiscalee winstbepaling. De baten en lasten worden toegerekend aan de jaren waarop deze baten en 
lastenn geacht worden betrekking te hebben. M.a.w., er dient een verband te bestaan tussen de ja-
renn waarin de baten en lasten worden verantwoord, en de bedrijfsvoering in die jaren. 
Dee toerekening vindt plaats overeenkomstig een gekozen én aanvaard stelsel van winstbepaling, 
eenn "bestendige gedragslijn". Deze gedragslijn mag niet strijdig zijn met goed koopmansgebruik. 
"Dee goede koopman is voorzichtig" (Hofstra in zijn bijdrage op de Belastingconsulentendag 1956 
(blz.. 58)). Smeets annoteerde (BNB 61/272), dat de H.R. een goede definitie van goed koop-
mansgebruikk heeft gegeven: het gebruik, dat in overeenstemming is met het voorzichtig beleid 
vann een ondernemer. De toerekening van baten en lasten aan de jaren dient een voorzichtige toe-
rekeningg te zijn. Onvoorzichtig handelen is strijdig met goed koopmansgebruik. 
"Voorzichtigheid""  is niet onbegrensd. Voorzichtigheid mag niet ontaarden in "hypochondrie", 
naarr het woord van Brüll. De rechter mag dan het anathema "strijdig met goed koopmansgebruik" 
uitspreken.. De voorzichtigheid mag er niet toe leiden, dat - om met de H.R. in 18.3.'92 BNB 
92/1866 te spreken - "duurzaam een verlies tot uitdrukking zou worden gebracht, dat in feite niet is 
geleden".. De aldus begrensde voorzichtigheid vormt de grondslag voor de toerekening van baten 
enn lasten (opbrengsten en kosten) aan de opvolgende jaren. 
Bijj  de toerekening van baten en lasten spelen een 2-tal specifieke beginselen t.w. het realisatie-
beginselbeginsel en het zgn. matching-principe een hoofdrol. Het realisatiebeginsel beheerst de toereke-
ningg van baten; het matching-principe de toerekening van lasten, en wel op de grondslag van oor-
zakelijkezakelijke samenhang tussen baten (opbrengsten) en lasten (kosten). Realiteitszin, eenvoud en 
hanteerbaarheidd zijn te zien als beginselen, die met name de uitvoering in de praktijk van het toe-
rekeningsprocess betreffen. Realiteitszin is te zien als een beginsel, dat het gehele terrein van de 
inkomstenbelastingg bestrijkt, niet uitsluitend de categorie "winst". Realiteitszin is samen te vatten 
inn deze korte formule: "substance" gaat boven "form". De H.R. verwoordde dit beginsel in zijn 
arrestt van 3.11.'54 BNB 54/357 als volgt: "Al s regel geldt dat niet beslissend is de schijn, dat is 
dee naam waarmede een transactie wordt uitgedost en de vorm, waarin zij wordt gegoten, doch dat 
hett aankomt op wat in werkelijkheid tussen partijen is verhandeld dat is op de verhoudingen wel-
kee naar burgerlijk recht beoordeeld in werkelijkheid tussen partijen bestaan". Realiteitszin eist: 
watwat vaststaat, moet niet in twijfel worden getrokken; wat (nog) niet vaststaat, moet niet als zeker 
wordenworden aangenomen. Eenvoud wil voor mij zeggen: "doorzichtig". Een methode van winstbepa-
lingg moet doorzichtig blijven. Een methode moet voor de ondernemer hanteerbaar, en voor de 
belastingdienstt controleerbaar zijn. 
Err wordt - terecht - gesproken van "beginselen"; deze "beginselen" moeten in de praktijk worden 
geconcretiseerd.. De jaarwinstbepaling kan niét in abstracto worden afgeleid uit een aantal, in een 
vastee hiërarchieke verhouding tot elkaar staande, beginselen. De rechter beoordeelt in aan hem 
voorgelegdee concrete gevallen of het stelsel van winstbepaling al dan niet strijdig is met goed 
koopmansgebruik.. De visie op "goed koopmansgebruik" als een in concreto te verwezenlijken 
synthesee van een aantal werkende krachten ("beginselen") past bij de aard van het toerekenings-
process (deze visie wordt o.m. aangetroffen in Brüll/Zwemmer/Cornelisse, FED-brochure "Goed 
koopmansgebruik",, 6e druk, blz. 32). 
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1.55 Het voorzichtigheidsbeginsel 

Dee "totale winst" omspant de winst uit onderneming gedurende het gehele bestaan van de onder-
neming;; het totale winst-concept behoeft geen rekening te houden met de continuiteit van de on-
dernemingg (i.e. opgevat als subjectieve onderneming). Het vraagstuk van de toerekening van ba-
tenn en lasten (opbrengsten en kosten) aan de elkaar opvolgende jaren is voorbehouden aan de 
jaarwinstbepaling.. De zorg voor continuiteit van de onderneming vormt een essentieel punt bij de 
jaarwinstbepaling.. De instandhouding van de onderneming (bron van inkomen) moet een conditio 
sinee qua non zijn voor deze jaarwinstbepaling. De belasting naar de grondslag winst moet kunnen 
wordenn afgescheiden van het ondernemingsvermogen, afgedragen aan de staat, zonder dat de in-
standhoudingg en de continuiteit van de onderneming worden beschadigd. Hier ligt de essentie van 
hetgeenn het voorzichtigheidsbeginsel als beginsel van goed koopmansgebruik bij de jaarwinstbe-
palingg wordt genoemd. Deze voorzichtigheid ligt ten grondslag aan het realisatiebeginsel (als be-
ginsell  van goed koopmansgebruik) bij de toerekening van baten en aan het veroorzakings- of 
"matching""  beginsel bij de toerekening van lasten (welke kosten worden bepaaldelijk door de 
productiee opgeroepen? Welke kosten zijn verbonden aan de bedrijfsvoering als zodanig?). 

1.66 Het realisatiebeginsel 

Hett realisatiebeginsel staat in het hart van het goede koopmansgebruik. Art. 4 lid 1 van de Wet IB 
19644 bepaalt, dat het (onzuivere) inkomen bestaat uit het gezamenlijke bedrag, dat de belasting-
plichtigee o.m. geniet als winst uit onderneming. Ik vestig de aandacht op het woordje "geniet". De 
winstt moet zijn "opgekomen", "toegevloeid" aan de belastingplichtige; zijn "ability to pay" moet 
zijnn vermeerderd. Het realisatiebeginsel is - zo kan worden gesteld - in beginsel reeds verwoord 
inn art. 4 Wet EB 1964 (en niet alleen voor de categorie winst uit onderneming). "Goed koopmans-
gebruikk gebiedt nimmer als een reeds verworven bate tot uitdrukking te brengen hetgeen nog niet 
alss zodanig is gerealiseerd" (HR 30.5.'56 BNB 56/222). Adriani - nestor van de belastingweten-
schapp hier te lande - merkte in de studievergadering van het NIVA d.d. 9 november 1940 op: 
"belastingheffingg wordt ge-eischt, waar de wetgever de mogelijkheid van betaling aanwezig acht, 
zooo o.a. bij het maken van winst In dien gedachtengang lijk t mij verre de voorkeur verdie-
nen,, die zegt: winst is alleen datgene, wat inderdaad de betalingsmogelijkheid brengt, wat de mo-
gelijkheidd bevat om er uit te offeren". Tot zover Adriani. Ik meen, dat in deze eenvoudige woor-
denn de kern van de zaak wordt geraakt. Deze woorden geven aan waarom het realisatiebeginsel 
inn het hart van het goede koopmansgebruik staat. De overheid heft van de belastingplichtige on-
dernemerr belasting op grondslag van de door hem behaalde winst; deze winst dient beschikbaar te 
zijnn (voor afdracht in geld). De "ability to pay" (Adam Smith) moet zijn vermeerderd. Meeles 
(o.m.. Belastingbeschouwingen, september 1958 blz. 1 t/m 5) sprak in dit verband van het liqui-
diteitsbeginsel.diteitsbeginsel. Naar het karakteristieke woord van Brüll (Objectieve en subjectieve aspecten van 
hett fiscale winstbegrip (blz. 241 en 254)) is de fiscale winstberekening gericht op beslaglegging 
(opp een deel van de in de onderneming aanwezige middelen), terwijl de vennootschappelijke jaar-
rekeningg de verslaglegging dient. De beslissing over de uitkeringen van winst is in handen van 
organenn van de vennootschap zélf. Het bestuur, commissarissen en aandeelhouders dienen acht te 
slaann op het belang van de vennootschap, op de continuïteit van de onderneming bij de vaststel-
lingg van de uitkeringen. In het belastingrecht is de gang van zaken anders! Het is de overheid, die 
aann de hand van de aangegeven belastbare winst rechtstreeks een aanslag, een bevel tot betaling 
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oplegt.. De zorg voor continuïteit van de onderneming moet deel uitmaken van de inhoud van 
goedd koopmansgebruik - de maatstaf voor de vaststelling van de fiscale winst. De maatschappe-
lij kk aanvaardbare normen kunnen "rekkelijker" zijn, kunnen "rekkelijker" worden toegepast ten 
aanzienn van het tonen van het vennootschappelijke resultaat. Er is nu eenmaal een verschil tussen 
"beslaglegging'"beslaglegging' en "verslaglegging". 

Hett omzetten van goederen en/of diensten in geld door een onderneming doorloopt verschillende 
fasen: : 
aa de obligatoire overeenkomst; 
bb de levering van de goederen of oplevering van werk of opdracht; 
cc de verzending van factuur of declaratie; 
dd de betaling door de afnemer d.w.z. de ontvangst van de tegenprestatie. 
Welkk tijdstip past het beste als tijdstip van realisatie bij de functie van de fiscale winst als grond-
slagg voor belastingheffing? Het tijdstip, dat het beste bij deze functie aansluit is het tijdstip van 
betalingbetaling d.i. ontvangst van de tegenprestatie. Slot merkt in een noot op blz. 16 van zijn 
"Voorraadwaarderingg op: "Vermoedelijk is het gebruik verkoop of levering als het moment van 
winstrealisatiee te beschouwen, te verklaren uit de boekhoudtechniek welke door de boeking van 
dee factuur de vermogensvermeerdering registreert. Met evenveel recht zou men het realisatietijd-
stipp kunnen stellen op dat van de ontvangst van de koopsom". Tot zover Slot. 
Hett mag communis opinio worden geacht: het verantwoorden van nog niet gerealiseerde baten als 
winstenn is strijdig met goed koopmansgebruik. Er bestaat evenwel een veelheid van tijdstippen 
waaropp de realisatie van een bate toelaatbaar wordt geacht. Het zij verre van mij over enig accep-
tabell  tijdstip het "anathema" uit te spreken. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van enig 
tijdstipp dient voor ogen te worden gehouden: wordt op het tijdstip, dat realisatie wordt aangeno-
men,, de "ability to pay" verhoogd? Welk tijdstip is als uiterste datum aanvaardbaar? Ik zou ge-
neigdd zijn deze vraag als volgt te beantwoorden: verantwoording van winst op een transactie dient 
-- als uiterste datum - plaats te vinden op het tijdstip waarop de transactie overeenkomstig contract 
off  afspraak is afgewikkeld m.a.w. op het tijdstip waarop de transactie (aan beide zijden) is vol-
tooid.tooid. Normaliter is dat het tijdstip van betaling. 
Dee H.R. wijst in een constante jurisprudentie in beginsel het tijdstip van levering c.q. oplevering 
alss uiterste datum aan. Op dat tijdstip wordt een voorraad goederen of een uitgevoerd werk 
"omgezet""  in "cash" of in een vordering (recht op prestatie). In de visie van de H.R. is dat het 
tijdstipp van realisatie. Ik vestig er de aandacht op, dat het tijdstip van realisatie alsdan kan vallen 
opp een moment, dat de transctie nog niet is afgewikkeld. Indien de verkregen vordering niet vol-
waardigg zou zijn, zou als resultaat dienen te worden verantwoord: prijs minus kosten, én minus 
afwaarderingg van de vordering. De afwikkeling van de vordering kan resulteren in winst of ver-
lies;; deze winst of dat verlies maakt niet (meer) deel uit van het resultaat van de transactie. Na de 
leveringg c.q. oplevering kan de ondernemer nog risico's lopen met betrekking tot het geleverde 
c.q.. opgeleverde goed; men denke aan garantie of coulance. De transactiebate dient te worden 
verminderdd met het bedrag, dat naar schatting zal zijn gemoeid met deze risico's. 
Hoee worden in de jurisprudentie onzekerheden met betrekking tot de voldoening van de tegen-
prestatiee behandeld? 
Inn zijn arrest van 17.1.'90 BNB 90/75 overweegt de H.R.: "Indien een ondernemer in enig jaar 
rechtt heeft verkregen op een vergoeding wegens gedane leveranties, eist goed koopmans-
gebruikk dat hij te dier zake een actiefpost opneemt in zijn balans bij het einde van het jaar. Deze 
eiss kan echter niet worden gesteld indien aan dat recht onzekerheden zijn verbonden van zodanige 
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aard,, dat activering in strijd zou komen met de voorzichtigheid die aan de winstbepaling volgens 
goedd koopmansgebruik inherent is". Tot zover de H.R.. Met dit arrest is in overeenstemming de 
uitspraakk van het Hof Amsterdam d.d. 25.2.'98, nr 96/0610 inzake niet-activering van een ver-
kregenn vordering: " tenzij de vordering zó onzeker is, dat activering in strijd zou zijn met het 
voorzichtigheidsbeginsel".. Het Hof specificeerde nader als relevante factoren: "indien de beta-
lingstermijnn bijzonder lang is of dat er overigens onzekerheden aan kleven". 
Wanneerr het tijdstip van realisatie ligt vóór het tijdstip waarop de transactie is afgewikkeld,, zal de 
kwaliteitt van de verkregen vordering de grootte van de te verantwoorden bate bepalen. Het is m.i. 
niett in overeenstemming met goed koopmansgebruik bij de verantwoording van de winst uit een 
transactiee de kwaliteit van het recht op de nog te ontvangen tegenprestatie buiten aanmerking te 
laten.. Indien aan de voldoening van de tegenprestatie onzekerheden kleven, dient bij de bepaling 
vann de winst rekening te worden gehouden met deze onzekerheden. Indien bijzondere risico's 
klevenn aan de verkregen vordering, zou de "waarde in het economisch verkeer" d.i. in casu de 
waardee waarvoor derden (bv. financieringsinstellingen) bereid zouden zijn voor eigen risico de 
vorderingg over te nemen, als onderste grens bij de waardering kunnen gelden. Het recht op de te-
genprestatiee kan voor deze waarde worden "verzilverd". Het bedrag, waarvoor een dergelijke 
vorderingg met bijzondere risico's te gelde kan worden gemaakt, dat bedrag kan een maatstaf vor-
menn voor het meten van de vermeerdering van de "ability to pay". De kwaliteit van het recht op 
dee tegenprestatie, waarover hierboven werd gesproken, dient te worden bezien vanuit een 
essentieell  aspect van het realisatiebeginsel als beginsel van goed koopmansgebruik. O.m. 
D.M.. Meeles ("Het liquiditeitsbeginsel in verband met de winstbepaling", MBB 1958, blz. 1 t/m 
5)) heeft op het belang van dit aspect gewezen. Ik ga niet zover om dit liquiditeitsbeginsel als af-
zonderlijkk beginsel van goed koopmansgebruik aan te merken; ik zie het liquiditeitsaspect als as-
pectt van het (fiscale) realisatiebeginsel. 
HetHet realisatiebeginsel gaat uit van een zeer wezenlijk verband met de bedrijfsvoering. Immers, 
overdrachtoverdracht van prestatie en ontvangst van tegenprestatie, deze combinatie is het doel van de be-
drijfsvoering.drijfsvoering. Het realisatiebeginsel is gefundeerd in deze realiteit. 

Hiernaa enige verdere jurisprudentie. 
Ikk wil beginnen met het arrest H.R. 24.6.'53 BNB 53/256, een arrest met een m.i. algemene 
strekking.. De H.R. spreekt in dit arrest over "het beginsel, hetwelk voor de heffing van de inkom-
stenbelastingg met betrekking tot het tijdstip, waarop een bate als genoten moet worden be-
schouwd,, sedert de gelding van het Besluit (BB41) in het algemeen moet worden gevolgd, nl. dat 
hett tijdstip van de feitelijke verkrijging van een bate en niet dat van de verkrijging van het recht 
opp die bate voor de belastingheffing beslissend is". "Dit beginsel wordt weliswaar voor wat be-
treftt opbrengst van bedrijf terzijde gesteld voorzover de regelen van goed koopmansgebruik, in 
achtt te nemen bij het bepalen van de jaarlijkse winst, aan de belastingplichtige met betrekking tot 
dee keuze van het stelsel, volgens hetwelk hij bepaalde opbrengsten aan bepaalde jaren wil toere-
kenen,, de vrijheid laten andere beginselen te volgen ". M.a.w. er is een algemeen beginsel nl. dat 
inn de jaarwinst worden verantwoord de baten, die in dat jaar ter beschikking van de belasting-
plichtigeplichtige zijn gekomen. De H.R. spreekt niet het anathema uit over afwijkingen (die binnen de 
geoorloofdee "bandbreedte" liggen), maar het genoemde beginsel heeft m.i. fundamentele beteke-
nis. . 
Inn zijn arrest van 26.2.'97 BNB 97/145 besliste de H.R.: "In het geval van aanneming van werk 
laatt goed koopmansgebruik toe dat winstneming wordt uitgesteld tot het moment waarop het be-
treffendee werk is opgeleverd. In het oordeel van het Hof, dat de termijndeclaraties niet het 
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karakterr hebben van zelfstandige vorderingen die als verdiend kunnen worden beschouwd, ligt 
beslotenn dat die declaraties geen betrekking hebben op de oplevering van gehele werken of op 
zichzelff  staande delen van werken". Is er wel sprake van zelfstandige vorderingen, die als ver-
diendd zijn aan te merken, dan is tussentijdse winstneming geboden, in welk geval, zoals wel van-
zelff  spreekt, rekening kan worden gehouden met het risico, dat uiteindelijk "meer werk aan de 
uitvoeringg van de opdracht verbonden kan zijn dan in rekening kan worden gebracht" (H.R. 
26.6.'744 BNB 74/237). Dit arrest is van betekenis, omdat in dit arrest de constante jurisprudentie 
wordtt bevestigd, dat de winst op aannemingscontracten - als uiterste datum - moet worden ver-
antwoordd op het tijdstip van oplevering/aanvaarding door opdrachtgever van het werk. Winstver-
antwoordingg naarmate het werk voortschrijdt mag, maar moet niet. Uit de praktijk is mij bekend, 
datt m.n. in de latere fasen van een werk (onaangename) verrassingen aan het licht komen. Tus-
sentijdsee winstneming kan geboden worden geacht bij werken in regie; bij dit type contracten 
pleegtt immers honorering per gewerkte eenheid plaats te vinden. Overigens, zuivere regie-
opdrachtenn komen, zover mij bekend, niet dikwijl s voor; enige vorm van risicodeling tussen aan-
bestederr en aannemer is gebruikelijk ("regie co-interessée"). Met werken in regie zijn te vergelij-
kenn opdrachten, waarbij eveneens honorering per gewerkte eenheid (bv. uren) plaatsvindt (zgn. 
"verkoopp van uren"). Ik mag in dit verband verwijzen naar het lezenswaardig artikel van Meussen 
inn Tijdschrift Ondernemingsrecht, 1999, blz. 101 t/m 114, "Winstbepaling bij onderhanden 
werk",, waarin de auteur o.m. ingaat op het besluit van de Staatssecreatris van Financiën d.d. 18 
decemberr 1998, nr D 898/696 M, BNB 99/66 en een artikel van J.M. vander Heyden "Werken 
aann onderhanden werk", WFR 1997/6244, blz. 662/677. 
Inn het Esso-pomphoudersarrest H.R. 13.11.'57 BNB 58/15 werd een exploitatievergoeding voor 
eenn reeks van jaren vooruit ontvangen; deze vooruit ontvangen vergoeding mocht worden ver-
deeldd over de jaren waarop de vergoeding betrekking had. Terecht, naarmate de prestatie werd 
verricht,verricht, werd de bate gerealiseerd (en verviel de plicht tot terugbetaling). 
Tenn aanzien van een vooraf ontvangen borgtochtprovisie overwoog de H.R. op 12.12.'34 B 5473: 
""  aanwezig is een transactie, die zich over méér dan één jaar uitstrekt, immers hij (de belas-
tingplichtige)) voor een aantal jaren verplichtingen als borg op zich nam, terwijl hij voor het loo-
penn van het daaraan verbonden risico ƒ 11.111,10 ontving; dat voor de berekening van de op-
brengstt eener dergelijke in een bedrijf gesloten transactie iedere methode toelaatbaar is, die niet in 
strijdd is met goed koopmansgebruik; dat als zoodanig bij een transactie als de onderhavige zowel 
toelaatbaarr is een methode waarbij geenerlei opbrengst aangenomen wordt vóórdat door 
hethet afloopen van den borgtocht gebleken is, welk resultaat de transactie heeft opgeleverd, als een 
methodee waarbij voor ieder jaar, dat de borgtocht zal duren, een evenredig deel van de ontvangen 
risicopremierisicopremie als bate wordt aangenomen ". Tot zover de H.R. Op de laatste dag van de 
borgtochtt kon de belastingplichtige nog worden aangesproken - niet voor een tijdsevenredig deel, 
maarr voor de gehele som, waarvoor hij borg was. Het zou ongerijmd zijn te eisen een tijdseven-
redigee verantwoording van - en belastingbetaling over een winst, die op deze borgtocht nog met is 
genoten. . 
Eenn vergelijking kan worden gemaakt met een schadeverzekeringscontract; immers, de verzeke-
raarr is gehouden tot vergoeding van schade, ongeacht het tijdstip waarop de schade optreedt. De 
prestatiee waartoe de verzekeraar gehouden is t.w. vergoeding van schade, neemt met het tijdsver-
loopp niet af. Dit geldt m.i. zowel voor een enkel contract als voor een groep gelijktijdig lopende 
contractenn waarop de wet van de grote aantallen van toepassing is. Ik moge verwijzen naar 
"Vennootschapsbelastingg Verzekeraars" (FED 1995, blz. 86). 
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Hett arrest H.R. d.d. 8.4.'93 BNB 94/92 betrof een meerjarig leasecontract van auto's. Op de ver-
huurderr rustte - uiteraard - de plicht tot onderhoud; de onderhoudskosten komen "achteraf', en 
plegenn in de loop van het contract te stijgen. De H.R. overwoog: "Goed koopmansgebruik gebiedt 
datt de opbrengsten van een verrichte levering of dienst tot uitdrukking worden gebracht 
uiterlijkk op het tijdstip waarop de levering of dienst ten uitvoer is gebracht. Met betrekking tot de 
vergoedingg voor het leasen van een auto brengt dit mee dat deze vergoeding wordt genoten naar 
gelangg van het tijdsverloop van het leasecontract. De uit een zodanig contract voortvloeiende 
kostenn dienen in aanmerking te worden genomen in het jaar waarin zij worden gemaakt". Aarde-
maa in een kritische noot onder dit arrest: "Kennelijk wordt voor het moment van de realisatie het 
tijdstipp van het verrichten van de dienst centraal gesteld. Een dergelijke benadering gaat er even-
well  aan voorbij, dat we hier niet te maken hebben met een dienst, die geïsoleerd per maand - of 
voorr de jaarwinstbepaling: een jaar - kan worden beschouwd, maar dat het hier een dienst betreft 
overr een driejarige periode. Een dergelijke dienst kunnen wij niet straffeloos in moten snijden, 
indienn we ons realiseren dat de vergoeding voor die moot niet op zichzelf staat, maar onderdeel 
uitmaaktt van de gehele vergoeding voor de totale driejarige dienst, waarbij het onderdeel van de 
dienstt en het onderdeel van de totale vergoeding niet gelijkwaardig tegenover elkaar staan". Tot 
zoverr Aardema. Deze kritiek is m.i. juist. Onderhoud vindt achteraf plaats, na het gebruik; de on-
derhoudskostenn worden "opgeroepen" door het gebruik. Het is m.i. strijdig met goed koopmans-
gebruikk i.e. niet een voorziening toe te staan. Ik laat hierbij in het midden of goed koopmansge-
bruikk niet zou toestaan de verantwoording van de per saldo gerealiseerde winst uit te stellen tot 
eindee van de contractduur se. mits de maandelijkse declaraties slet het karakter zouden bezitten 
vann zelfstandige vorderingen. Het arrest H.R. 26.2.'97 BNB 97/218 m.n. Aardema lijkt  een ande-
ree koers in te slaan; het zij met gepaste eerbied voor het Hoog College gezegd: méér de koers van 
hett goede koopmansgebruik. Het arrest H.R. 31.8/98 BNB 98/395 m.n. Slot staat geen kosten-
voorzieningg toe, maar geeft een handreiking in de vorm van het toelaten van een degressieve af-
schrijving,, waarin de afnemende waarde van de werkeenheden of nutsprestaties in de loop der 
jarenn tot uitdrukking wordt gebracht. Èn degressieve afschrijving èn voorziening zou "dubbel-op" 
zijn;; het is m.i.. juist aan afschrijving dan voorrang te verlenen. 
Dee ruil-arresten, waarover ik nader nog zal spreken (1.8), stoelen op het realisatiebeginsel. De 
"abilityy to pay" wordt niet vermeerderd door de opbrengst van een zaak, indien deze opbrengst 
moett worden aangewend voor vervanging van deze zaak. Aan de oorsprong stond m.i. de een-
voudigee gedachte: een gulden kan maar één keer worden uitgegeven: een gulden die is bestemd 
omm de vervanging van een verloren gegaan object te financieren, kan niet (ook niet voor een deel) 
wordenn gebruikt voor afdracht aan de overheid. Met betrekking tot de geschiedenis verwijs ik 
m.n.. naar de conclusie van de adv.gen. Van Soest bij H.R. 18.6.'80 BNB 80/234. 
Eenn ander sprekend voorbeeld van toepassing van het realisatiebeginsel is te vinden in de hoofd-
regell  van het Convenant, dat in 1969 werd gesloten tussen de staat en levensverzekeraars: " 
datt de grondslagen voor de berekening van de premiereserve gelijk zijn aan de grondslagen van 
hett tarief waarop de verzekeringen zijn of worden gesloten". Het gaat bij de post verzekerings-
verplichtingenn (een thans gangbaarder woord dan premiereserve) om lopende contracten, die de 
"coree business" van de levensverzekeraars uitmaken. Wanneer lopende contracten op een bepaald 
tijdstipp worden gewaardeerd op zgn. actuele grondslagen, zou, indien deze grondslagen, althans 
opp dat tijdstip, lichter zouden zijn dan de tariefsgrondslagen, worden geanticipeerd op mogelijk in 
dee toekomst te maken winst (waaromtrent géén zekerheid bestaat). De genoemde hoofdregel van 
hett Convenant sluit een dergelijke winst-anticipatie uit. 
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1.77 "Het  rekenen in goederen " 

Dee ervaringen, die in en na de Eerste Wereldoorlog werden opgedaan met de (in sommige landen 
"gierende")) inflatie van de geldeenheid, - anders gezegd: met de prijsstijgingen van goederen -, 
zijnn een belangrijke stimulans geweest voor een systematische bezinning op vraagstukken als 
waardee en winst (resultaat) in de bedrij fshuishouding. De gangbare, op nominalistische principes 
rustendee comptabele praktijk schoot te kort. Het afscheiden van "schijnwinsten" uit de nominale 
winstenn werd noodzakelijk. Schmalenbach's werk "Dynamische Bilanz" kwam uit in 1919. 
Schmalenbachh verdedigde met betrekking tot de waardering van voorraden het zgn. ijzeren-
voorraadstelsell  d.i. het stelsel, waarbij de voor de voortgang van de bedrijfsuitoefening benodigde 
voorraadd van jaar tot jaar op dezelfde wijze, tegen dezelfde (basis) prijzen wordt gewaardeerd. 
Voorzoverr de werkelijke voorraad gelijk is aan de ijzeren voorraad, is het feitelijke resultaat, dat 
voorr de bepaling van het resultaat verkopen tegenover inkopen (van goederen, die in de plaats 
komenn van de verkochte goederen) worden geplaatst. Is de werkelijke voorraad kleiner dan de 
ijzerenn voorraad, dan dient dit manco te worden aangevuld. Aan de actief-zijde van de 
(winstbepalende)) balans staat de ijzeren voorraad, tegen basisprijzen gewaardeerd; aan de pas-
siefzijdee de ten behoeve van de aanvulling te verrichten uitgave, gewaardeerd tegen de marktprijs 
vann de betreffende goederen. In ons land mogen in 't bijzonder de namen van Volmer en Polak in 
ditt verband worden genoemd. Volmer publiceerde in de E.S.B. d.d. 7 februari 1917 (blz. 98); het 
"normalee voorraadstelsel met manco" werd door Polak verdedigd in het kader van de invoering 
vann de winstbelasting (!) (de Naamloze Vennootschap, jaargang 40/41). Ik citeer uit Slot's 
"Voorraadwaardering":: "Met de verkoop van een goed is de transactie niet afgewikkeld [ Ten be-
hoevee van de continuïteit van het bedrijfsproces] is een nieuwe aankoop noodzakelijk. De met de 
verkoopp behaalde winst is gelijk aan het verschil tussen opbrengst en vervangende inkoopprijs". 

Tott zover het citaat uit Slot (blz. 75) (het tussen [ ] geplaatste is van mijn hand). Het Hfi> 
stelsell  moge formeel niet tornen aan de rege! winst = verschil tussen opbrengst en historische 
kostprijs,, materieel staat het toch wel dicht bij het vervangingskoopstelsel; immers, winst is bij 
lif oo het verschil tussen opbrengst en de vóór de verkoop laatste inkoopprijs. Het "denken of reke-
nenn in goederen" was hier te lande niet beperkt tot "Rotterdam" (Volmer, Polak); "Amsterdam" 
(Limperg,, Mey, v.d. Schroeff) heeft met de ontwikkeling van de leer van de vervangingswaarde 
eenn zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de doorbraak van het substantialistisch denken. De leer 
vann de vervangingswaarde strekt zich uit tot alle niet-monetaire activa (en passiva) van de be-
drijfshuishouding.. "Rotterdam" heeft met name de toepassing van "goed koopmansgebruik" in de 
fiscalee winstbepaling (na 1950) beïnvloed; "Amsterdam" is in het bijzonder van betekenis ge-
weestt voor opvattingen omtrent de vennootschappelijke jaarrekening (bv. de "actuele waarde" in 
art.. 2:384 lid 1 BW). 
Hoee kunnen substantialistische opvattingen worden ingepast in de gulden = gulden conceptie, 
welkee conceptie, zoals wij zagen, het "totale "winstbegrip beheerst? Indien een (belastbare) jaar-
winstt gelijk is aan een "jaarmoot" van de (belastbare) totale winst, hoe kan er dan nog ruimte be-
staann voor substantialistische elementen in de jaarwinstbepaling? In de jurisprudentie onder het 
regimee van de Wet IB 1914 komt dit probleem op een duidelijke wijze naar voren. In zijn arrest 
vann 12.5.'20 B 2456 overwoog de H.R.: "dat art. 7 (van de Wet IB 1914) eenige bepaalde wijze 
vann vaststelling der bedrijfswinst niet vereischt, en noch het beginsel van den ijzeren voorraad 
nochnoch enig ander stelsel ter zake voorschrijft doch ruimte laat voor iedere winstberekening die 
volgenss de regelen van degelijk en eerlijk koopmanschap op redelijke en juiste wijze geschiedt". 
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Pleitbezorgerr van de belastingplichtige in deze zaak was prof. Volmer (Rotterdam). Volmer ver-
dedigdee de volgende stellingen: 
11 het beginsel van de ijzeren voorraad is onaanvechtbaar en in volkomen overeenstemming 

mett een rationele opvatting van goed koopmansgebruik; 
22 de betrokken firma maakte reeds vóór 1914 haar balansen op in de geest van dit beginsel. 
Welkk stelsel paste de belastingplichtige toe? Het ging om de waardering van een voorraad per 
ultoo 1916. Het gedeelte van de voorraad, dat gelijk was aan de gemiddelde voorraad aan het eind 
vann de jaren 1911, 1912 en 1913, werd gewaardeerd op de bedragen waarvoor de voorraad ge-
middeldd was opgevoerd op de balansen per ulto 1911, 1912 en 1913; het surplus op de kostprijs 
inn het jaar 1916. Een basisprijzenstelsel, door prof. Volmer aangeduid als "in den geest van het 
ijzeren-voorraadstelsel".. De H.R. keurde dit basisprijzenstelsel niet af (in 1920). 
Opvallendd in het kader van deze studie was de procedure in 1923. Het ijzeren-voorraadstelsel was 
hett onderwerp van de beslissing van de H.R. d.d. 20.6.'23 (B 3259). De Raad van Beroep te 
Zwollee aanvaardde het ijzeren-voorraadstelsel. De H.R. aanvaardde evenwel het stelsel niet, om-
datt voor de toepassing van de Wet IB 1914 de belastbare winst niét werd berekend in goederen, 
maarr in de Nederlandse geldeenheid, de gulden. Het ijzeren-voorraadstelsel werd niet verworpen 
omdatt het strijdig zou zijn met een (bedrijfs)economisch goed gebruik, maar omdat het niet paste 
inn het wettelijk systeem, in het gulden = gulden principe. Het gulden = gulden principe gedoogde 
inn 1923 niet een "rekenen in goederen" naar het ijzeren-voorraadstelsel. 

Naa Wereldoorlog II brak hier te lande se. mede onder invloed van de opgetreden prijsstijgingen, 
hett inzicht door, dat voor de bepaling van de jaarwinst het gulden = gulden-principe moest kun-
nenn worden doorbroken, althans voor de berekening van het resultaat op transacties in goederen. 
Hett inzicht in de continuïteit van het ondememingsgebeuren lag ten grondslag aan deze door-
braak.. Het is het Ministerie van Financiën geweest, dat in 1951 onder invloed van de zgn. Korea-
haussee het "Lilifo-stelsel" aanvaardbaar achtte. Het "Lilifo-stelsel" (het "Lieftinck" lifo-stelsel) 
steldee als regel: eindvoorraad op balans (zover gelijk aan beginvoorraad (d.i. eindvoorraad op 
voorgaandee balans)) waarderen overeenkomstig waarde op voorgaande balans. 
Inn 1956 kwam de doorbraak naar een basisprijzenstelsel met manco-reserve. De heldere motive-
ringg van dit arrest H.R. d.d. 7.3.'56 BNB 56/121 verdient nog steeds aandacht. Een stelsel waarbij 
eenn bestendig aan te houden voorraad naar een vaste basisprijs wordt gewaardeerd, vindt zijn doel 
enn rechtvaardiging in de wens om bij oplopend prijspeil de bij de verkoop van die opbrengst, 
voorzoverr deze moet worden besteed om de voorraad aan te vullen en aldus de onderneming op 
hethet bestaande peil te handhaven, voor de winstberekening buiten aanmerking te doen blijven. Het 
iss bij aanvaarding van dit uitgangspunt redelijk, dat, wanneer op de balansdatum een manco be-
staat,, bij de waardering van de voorraad ermede rekening wordt gehouden, dat die voorraad dient 
tee worden aangevuld. De manco-reserve werd erkend. Is deze manco-reserve een "echte" reserve, 
off  een voorziening? De H.R. gaf het antwoord: géén sprake van 'een zelfstandige reserve, maar 
eeneen voorziening, rechtstreeks voortvloeiend uit een voor de winstberekening op goederentransac-
tiesties gekozen stelsel (dat aan goed koopmansgebruik voldoet). 
Dee basisprijzenstelsels, w.o. lifo, ijzeren-voorraadstelsel, gaan uit van historische kostprijzen (uit 
eenn ver of meer nabij verleden); in zoverre sluiten deze stelsels aan bij het traditionele patroon. 
Dee kern van het ijzeren-voorraadstelsel kan worden samengevat: het verschil tussen opbrengst en 
kostprijss vervangend goed (op tijdstip van realisatie) is winst; het verschil tussen prijs vervangend 
goedd en historische kostprijs is géén winst, wordt "afgeboekt" op kostprijs vervangend goed, 
waardoorr de boekwaarde van het vervangend goed op de "oude" kostprijs wordt gesteld. 
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Hett verschil tussen de werkelijke waarde in het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde (cf. 
hett ijzeren-voorraadstelsel of ander basisprijzenstelsel) blijf t fiscaal "beclaimd". Bij toepassing 
vann "doorschuif-faciliteiten" wordt deze meerwaarde "door-gewenteld" naar de (nieuwe) onder-
nemer.. Het gulden = gulden-beginsel van de totale winst wordt niet aangetast. De aanvaarding 
doorr de H.R. van het "rekenen in goederen", althans ten aanzien van voorraden is m.i. mogelijk 
gewordenn door het feit, dat de toegelaten basisprijzenstelsels uitgaan van (historische) kostprij-
zen,, zij het niet van de in concreto voorhanden goederen maar van soortgelijke althans soortver-
wantee goederen (in het verleden). Dientengevolge is de doelstelling: instandhouding van het pro-
ductievee vermogen van de onderneming bij oplopend prijspeil in te jaarwinstbepaling erkend, zij 
hett beperkt tot voorraden van soortgelijke, althans soortverwante goederen. De beste typering is 
wellichtt deze: een substantialistische component in de jaarwinstbepaling. Deze substantialistische 
componentt is opgenomen in een op instandhouding van het nominaal geïnvesteerd vermogen ge-
baseerdee winstbepaling. De kosten, die door deze "substantialistische component" worden zicht-
baarr gemaakt, zijn - in het bronnen-stelsel van onze inkomstenbelasting - te zien als kosten van 
instandhoudingg van een (materiële) bron van inkomen t.w. de onderneming. 
Dee vraag kan worden gesteld of de door de H.R. in zijn jurisprudentie gestelde restrictie 
"soortgelijkk althans soortverwant" niet enige revisie behoeft in het licht van de maatschappelijke 
enn economische ontwikkelingen. Deze vraag dient m.i. bevestigend te worden beantwoord. Het is 
alleszinss gerechtvaardigd, dat de H.R. een dam wil opwerpen tegen vervanging van relatief goed-
kopee door kwalitatief betere en duurdere producten onder onverkorte toepassing van dezelfde ba-
sisprijzen.. Het zou strijdig zijn met het (rechts)beginsel indien niet-gerechtvaardigde verliezen 
duurzaamm zouden worden aanvaard. Dit zou strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel, dat in de 
verhoudingg tussen overheid en belastingplichtige burgers zulk een fundamentele rol speelt. Inder-
daad,, het is volledig juist, dat wordt voorkomen, dat de kosten van een kwaliteitsverbetering ten 
lastee van het fiscale resultaat komen. Dit ongewenste gevolg kan echter ook langs een andere weg 
wordenn voorkomen; de restrictieve toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel is hiervoor niet de 
enigee weg. De bestaande restrictieve opvatting is o.m. neergelegd in H.R. 30.11.'94 BNB 95/102: 
"Dee opvatting, dat bij toepassing van een ijzeren voorraadstelsel is voldaan aan de eis dat de goe-
derenn soortgelijk of soortverwant zijn, indien zij in het bedrijf dezelfde functie vervullen en der-
halvee in economische zin elkaar kunnen vervangen, kan niet als juist worden aanvaard. De grond-
slagg van het stelsel is de veronderstelling, dat ondanks de geregelde inkoop en verkoop van goe-
derenn de vaste voorraad in beginsel onveranderd aan het bedrijf gebonden is, aan welke veronder-
stellingg slechts is voldaan indien de desbetreffende goederen ook in technische zin soortgelijk of 
soortverwantt zijn" (cursiveringen zijn van mijn hand). Deze restrictieve opvatting botst met 
maatschappelijkee en economische ontwikkelingen; de opvatting is als het ware "blijven steken in 
hett ijzeren tijdvak". All e aanleiding derhalve voor een "aggiornamento" van de jurisprudentie. 
Uitt Essers' FED-brochure "Fiscale voorraadwaardering" (blz. 53) citeer ik (met instemming): 
"Het"Het doel waarvoor de H.R. de moderne waarderingssystemen aanvaardde - handhaving van het 
productievermogenn op het bestaande peil - wordt hierdoor (bedoeld is: de restrictieve opvatting -
H)) juist niet bereikt, terwijl de macro-economisch wenselijke dynamische aanpassing van de pro-
ductiee aan de eisen van de tijd fiscaal wordt tegengewerkt". Een oplossing zou kunnen bieden het 
doorr Aardema in WFR 96/6202 ("het ijzeren voorraadstelsel en de ruilgedachte") gepresenteerde 
stelsel.. Dit stelsel is gebaseerd op de ruilgedachte, zoals deze in de fiscale jurisprudentie tot uit-
drukkingg is gebracht. Deze gedachte staat doorschuiving van de stille reserves naar een vervan-
gendd actief toe, mits het vervangende actief functioneel- economisch dezelfde plaats inneemt als 
hett vervangen actief. Het prijsverschil) voor de "kwatiteitssprong" wordt geactiveerd, gaat 
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voortaanvoortaan deel uitmaken van de basisprijs. Aan het bezwaar, dat anders niet-gerechtvaardigde 
verliezenn zouden worden aanvaard, wordt tegemoetgekomen. 
Dee basisprijzen-stelsels zijn indertijd in de bedrijfseconomie ontwikkeld voor voorraden goede-
ren;; begrijpelijk in het zgn. industriële tijdvak. Intussen heeft de dienstverlenende sector belang-
rijkk aan betekenis gewonnen. De wil niet meegaan met een gebruik om te spreken van het post-
industriëlee tijdvak; volstaan kan worden met de constatering van het belang van de dienstverle-
nendee sector. Het is m.i. een manco in de aanpassing aan economisch-maatschappelijke verande-
ringen,, dat een basisprijzenstelsel wordt onthouden aan ondernemingen, die de uitvoering van 
opdrachtenn en werken tot hun werkterrein rekenen. In zijn arrest d.d. 20.4.'66 BNB 66/150 heeft 
dee H.R. beslist, dat het ijzeren voorraadsysteem niet "op aan onderhanden werken bestede ar-
beidskosten"beidskosten" mag worden toegepast. Het arrest betrof de aan (druk) orders bestede bewerkings-
kostenn van een drukker. Bedrijfseconomisch is deze beslissing aanvechtbaar, aangezien in de be-
drijfseconomiee onderhanden werk "niet anders dan voorraad is" (M.A. van Hoepen in 
"Bedrijfseconomiee en fiscale jaarwinstbepaling" (blz. 31), NTVRA-geschrift no 50). De beslissing 
zouu moeten steunen op fiscaalrechtelijke principes. De vraag kan worden gesteld of het instand-
houdingspostulaatt toch niet mede geldt voor ondernemingen, die aanneming van werken of uit-
voeringg van opdrachten tot onderwerp hebben. 

1.88 Ruilarresten en vervangingsreserve 

Dee kern van de ruilarresten zowel als van de vervangingsreserve is: "ruil" is géén realisatie. De 
wortelss zijn reeds te vinden in de praktijk onder het regime van de Wet IB 1914. Bij Resolutie 
d.d.. 22.3.'17 B 1685 werd goedgekeurd, dat het verschil tussen schadevergoeding en boekwaarde 
(vann verloren gegane schepen) werd "doorgeschoven" naar de vervangende schepen. In zijn arrest 
d.d.. 21.6.'32 B 5237 heeft de H.R. de ruil-gedachte toegepast bij een ruil van onroerend goed. 
Opmerkelijkk is, dat het in deze casus niet ging om bedrijfsmiddelen, maar om een voorraad 
(onroerendee zaken). Op 1 februari 1940 (NJ 796) heeft het Amsterdamse Gerechtshof in een ci-
vieleviele procedure uitspraak gedaan over de vraag of een vermogenstoename, verkregen door een 
uitkeringg van assurantiepenningen, wèl winst was (vatbaar voor verdeling onder winstgerechtig-
den).. Het Hof besliste: "een deel van vermogen dat bestemd is tot instandhouding van het bedrijf, 
kankan geen winst zijn". In de na-oorlogse periode heeft het ruil-principe in de fiscale jurisprudentie 
zichh verder ontwikkeld. 
Hett vervangen van een goed door een ander goed, dat in de onderneming dezelfde (economische) 
functiee vervult, leidt niet tot een realisatie van winst; de opbrengst van het vervangen goed wordt 
"afgeboekt""  op de kostprijs van het vervangende goed, zodat de boekwaarde van dit goed de 
boekwaardee van het vervangen goed (plus méér-prijs of minus minder-prijs) voortzet. De ruil-
arrestenn wortelen rechtstreeks in het "goede koopmansgebruik". Er vindt geen realisatie van winst 
plaats,, wanneer een goed in het ondernemingsvermogen dezelfde plaats gaat innemen en dezelfde 
functiee gaat vervullen als het vervreemde of afgestoten goed. De jurisprudentie, die zich rond het 
themaa "ruil" heeft ontwikkeld, heeft met name betrekking op bedrijfsmiddelen. In H.R. d.d. 
12.2.'866 BNB 86/200 werd het ruil-principe van toepassing verklaard in geval van een vervan-
gingg van een o/ïlichamelijk bedrijfsmiddel. Tot goed begrip diene, dat de vervangingsreserve ex 
art.. 14 Wet IB 1964 tot de wetswijziging in 1990 uitsluitend betrekking had op vervanging van 
lichamelijkee bedrijfsmiddelen. Het arrest van de H.R. d.d. 27.8.'97 BNB 98/62 (m.n. Slot) bevat 
eenn nadere uitwerking van de (ruil) gedachte, die aan het zojuist genoemde arrest d.d. 12.2.'86 
BNBB 86/200 ten grondslag lag. Zijn de ruil-arresten beperkt tot bedrijfsmiddelen? De gedachte, 
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diee aan de ruil-arresten ten grondslag ligt, sluit goederen, die in de onderneming niet de functie 
vann bedrijfsmiddel vervullen, niet uit. In de jurisprudentie is een erkenning van deze, rechtstreeks 
inn het goede koopmansgebruik gewortelde reikwijdte (van de ruil-gedachte) waarneembaar. In 
H.R.. d.d. 1.11. '89 BNB 90/62 wordt o.m. overwogen, dat niet van betekenis is of de betreffende 
aandelenn al dan niet bedrijfsmiddelen zijn. 
Tenn aanzien van goederen, die voor de omzet zijn bestemd, vindt bij verkoop of ruil realisatie 
plaats;; de vervangende inkoop vindt op een andere markt dan de verkoop plaats; realisatie (van 
winst)) is de bestemming van het betreffende goed. De ruil-arresten kunnen m.i. ten aanzien van in 
voorraadd gehouden goederen, die voor de omzet zijn bestemd, uitsluitend van toepassing zijn op 
(economische)) ruiltransacties op de inkoopmarkt (transacties met leveranciers of branchegeno-
ten);; op transacties met afnemers op de verkoopmarkt kunnen de basisprijzenstelsels van toepas-
singg zijn. 
Dee ontwikkeling in de jurisprudentie beweegt zich van juridische ruil naar economische vervan-
ging.. Ruil (in de brede zin, mede omvattend economische vervanging) houdt niet realisatie in. 
Vervangingg behoeft niet in één en hetzelfde jaar plaats te vinden, terwijl een waardeverschil tus-
senn "oud" en "nieuw" de toepassing van de ruil-jurisprudentie niet in de weg staat. Met ver-
vreemdingg staat gelijk het overbrengen van een goed uit het ondernemingsvermogen naar het pri-
vé-vermogenn (H.R. d.d. 15.4/98 BNB 98/232 m.n. G. Slot). 
Hett wettelijk instituut van de vervangingsreserve heeft exclusief betrekking op bedrijfsmiddelen, 
eerstt uitsluitend op lichamelijke bedrijfsmiddelen, sedert 1990 op zowel lichamelijke als onli-
chamelijkechamelijke bedrijfsmiddelen. De vervangingsreserve (art. 14 Wet IB 1964) is ontstaan uit de 
"rampenreserve""  (art. 11 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 na Wet Belastingherziening 
1950).. Deze rampenreserve had betrekking op "lichamelijke bedrijfsmiddelen, die wegens verlies 
off  beschadiging geheel of gedeeltelijk zijn teloor gegaan". Het verschil tussen schade-uitkering en 
(fiscale)) boekwaarde mocht worden gereserveerd; de reserve moest (als "eerste afschrijving") 
wordenn afgeboekt op de kosten van vervanging of herstel. 
Inn de loop der jaren zijn "ruil-arresten" en "vervangingsreserve", zijn jurisprudentie en specifieke 
wettelijkee voorziening elkaar genaderd. De door de wetgever in het leven geroepen instituten 
rampenreservee en vervangingsreserve hebben hun werk gedaan; het goede koopmansgebruik, zo-
alss ontwikkeld in de jurisprudentie, heeft de functie van deze instituten, voor een zeer groot deel 
althans,, in zich opgenomen. De verschillen zijn marginaal geworden. Slot merkt in zijn annotatie 
onderr H.R. 27.8.'97 BNB 98/62 op: "Als men de voorziening ingevolge goed koopmansgebruik 
legtt naast de vervangingsreserve van art. 14, verschaft deze laatste zonder twijfel meer duidelijk-
heid:: zo is reserveren toegestaan niet alleen indien, maar ook zolang het voornemen tot vervan-
gingg bestaat, met dien verstande dat de reserve uiterlijk na vier jaar wordt opgeheven, tenzij voor 
dee vervanging een langer tijdvak vereist is, dan wel de vervanging, mits daaraan een begin van 
uitvoeringg is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd". Over de verhouding tussen 
dee op de ruil-gedachte stoelende (en in goed koopmansgebruik - fealisatiebeginsel - gewortelde) 
"ruil-arresten""  en de wettelijke voorziening heeft de H.R. in zijn arrest van 25.3.'81 BNB 81/172 
zijnn oordeel gegeven: door het wettelijk instituut "vervangingsreserve" wordt het goede koop-
mansgebruikk niet beperkt. Indien ik dit oordeel juist interpreteer, is art. 14 Wet IB 1964 lex speci-
alisalis en van toepassing in alle gevallen, die voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden; in de 
overigee gevallen gelden de ruil-arresten, uiteraard mits aan de voorwaarden van (economische) 
vervangingg is voldaan. ï 
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Aann de uitbreiding (in 1990) van de vervangingsreserve tot onlichamelijke bedrijfsmiddelen was 
enn is een beperking verbonden, nl. uitgesloten zijn "vermogensrechten die ter belegging worden 
aangehouden""  (lid 4 van art. 14 Wet IB 1964). "Beleggingen" worden in een onderneming aange-
houden,, bv. om (tijdelijk) overtollige middelen of reserves rendabel te maken; deze 
"beleggingen""  nemen niet rechtstreeks deel aan de verwezenlijking van het doel van de onderne-
ming.. Zij behoren niet tot het verplichte ondernemingsvermogen, zoals wij dit kennen in de in-
komstenbelasting,, wanneer een natuurlijk persoon/ondernemer de "etikettering" aan de orde stelt. 
Beleggingenn van de wiskundige reserve van een verzekeraar bv. zouden tot de categorie 
"verplichtt ondernemingsvermogen" zijn te rekenen. M.i. is de restrictie in lid 4 van art. 14 Wet IB 
19644 eng te interpreteren. Zodra sprake zou zijn van "verplicht ondernemingsvermogen", behoort 
m.i.. de restrictie niet te werken. De restrictie staat overigens niet in de weg aan eventuele toepas-
singg van de ruil-arresten. 2 
Toepassingg van de ruil-arresten c.q. vervangingsreserve verkleint de afschrijvingsbasis van ver-
vangendee bedrijfsmiddelen. Hier ligt een niet-onbelangrijke oorzaak van verschillen tussen de 
fiscalee afschrijvingen op bedrijfsmiddelen en de afschrijvingen op duurzame productiemiddelen 
inn de vennootschappelijke jaarrekening. Het buiten aanmerking laten van de boekwinst, benodigd 
enn bestemd voor vervanging, d.i. continuïteit van het bedrij fsgebeuren, is niet definitief, wordt 
"ingehaald".. De totaal-winst wordt niet beschadigd. De grondslag van zowel ruilarresten als van 
dee vervangingsreserve ligt, zoals wij reeds zagen, in het goede koopmansgebruik, en meer in het 
bijzonderr in het realisatiebeginsel zoals dat zich heeft ontplooid in de fiscale winstberekening 
vanuitt de doelstelling van deze winstbepaling t.w. te dienen als grondslag voor belastingheffing. 
Hierr liggen m.i. belangrijke verschilpunten tussen fiscale jaarwinstbepaling en vennootschappe-
lijkee jaarrekening, tussen goed koopmansgebruik en normen, die in het maatschappelijk verkeer 
alss aanvaardbaar worden beschouwd. 

1.99 Het matching- ofveroorzakingsprincipe 

Eenn balans - zo wordt wel gezegd - heeft een "Janus-kop": één gezicht kijkt naar het verleden, het 
anderee gezicht naar de toekomst. Een actief-post op de balans heeft deze twee "gezichten": ener-
zijdss de in het verleden ten behoeve van deze post gedane c.q. opgekomen uitgaven, anderzijds de 
inn de toekomst verwachte opbrengsten. De "laagste van deze twee gezichten" bepaalt de balans-
waardering.. Wanneer een redelijk objectief uitzicht op opbrengsten ontbreekt, mag de post niet 
wordenn geactiveerd. Wanneer zekerheid bestaat omtrent toekomstige opbrengsten, dan moet acti-
veringg plaatsvinden. De maximale waardering zal met betrekking tot voor de omzet bestemde ac-
tivaa zijn de aanschaffingskosten of, indien lager, de directe opbrengstwaarde (minus toe te reke-
nenn kosten); met betrekking tot niet voor de omzet bestemde activa de aanschaffingskosten of, 
indienn lager, de bedrij fswaarde (zgn. indirecte opbrengstwaarde). 
Tussenn gebod en verbod ligt het mogen. Illustratief in dit opzicht is de jurisprudentie met betrek-
kingg tot de activering van immateriële goederen. 
Dee jurisprudentie geeft de ondernemer met betrekking tot deze goederen een ruime mate van vrij-
heid.. H.R. d.d. 4.5.'83 BNB 83/194: "het is niet in strijd met goed koopmansgebruik ontwikke-
lingskostenn te activeren indien en voorzover op balansdatum het bedrag van deze kosten niet als 
verlorenn moet worden beschouwd". Het Hof Den Haag besliste in de eind-uitspraak in dezelfde 
procedure,, dat de betreffende ondernemer niet verplicht was de gemaakte ontwikkelingskosten te 
activeren.. In zijn arrest d.d. 12.4.'95 BNB 95/180 overwoog de H.R. met betrekking tot de kosten 
vann opsporing van olie- of gasvoorraden en van exploratieboringen: "Van de kosten voor de op-
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sporingg van olie- of gasvoorraden is ten tijde dat zij worden gemaakt onzeker of zij tot enig posi-
tieff  resultaat zullen leiden. Dit brengt mee dat, zolang niet moet worden aangenomen dat een be-
paaldee boring zal worden gevolgd door de winning van olie of gas , goed koopmansgebruik 
niett ertoe dwingt de kosten te activeren teneinde deze toe te rekenen aan de winning van olie of 
gass in latere jaren. Er is geen reden om hierover anders te oordelen met betrekking tot de kosten 
vann een exploratieboring waarbij olie of gas wordt aangetoond aangezien ook voor deze kosten 
tenten tijde dat zij worden gemaakt niet kan worden voorzien of zij in de toekomst tot opbrengsten 
zullenn leiden". (Cursiveringen zijn van mijn hand). Zwemmer annoteerde terecht, dat de vraag of 
kostenn moeten worden geactiveerd, dient te worden beoordeeld naar het inzicht op het moment 
waaropp deze kosten worden gemaakt, en niet op een later moment. Exploratie-uitgaven mogen, 
maarr moeten niét worden ge-activeerd. Deze duidelijke beslissing is mede van betekenis voor de 
kostenn van wetenschappelijk/technisch speurwerk en ontwikkeling. De kosten van research en 
ontwikkelingg ter zake van nieuwe d.w.z. nog niet als zodanig in omloop zijnde producten of pro-
cédé'ss mogen maar moeten niét worden ge-activeerd. 
Hett realisatiebeginsel bepaalt het tijdstip waarop baten worden verantwoord. Wanneer worden de 
kosten,, die oorzakelijk verbonden zijn met deze baten, verantwoord? De verantwoording van de-
zee kosten ten laste van het resultaat vindt plaats gelijktijdig met de verantwoording van de baten 
m.a.w.. tot dat laatste tijdstip worden deze kosten geactiveerd. Welke kosten worden, als oorzake-
lij kk verbonden met de (nog te genieten) baten, geactiveerd, en welke kosten worden als periode-
kostenn rechtstreeks ten laste gebracht van de resultaten van de perioden waarin deze kosten op-
komen?? Welke eisen worden aan de causale samenhang tussen baten (opbrengsten) en lasten 
(kosten)) gesteld? 
Welkee kosten moeten, als oorzakelijk verbonden met een actiefpost, worden geactiveerd? Ik 
meen,, dat de jurisprudentie ons een richtsnoer biedt voor de beantwoording van deze vraag. Ik 
bedoell  hier met name het arrest van de H.R. d.d. 30.5.'56 BNB 56/222. Tot de kosten, die dienen 
tee worden geactiveerd, zijn te rekenen de kosten "welke bepaaldelijk door de vervaardiging van 
dee goederen worden opgeroepen". Het arrest had betrekking op de productie van goederen, zoals 
uitt de zojuist geciteerde woorden blijkt, maar de achter deze woorden liggende én in deze woor-
denn tot uitdrukking komende gedachte bestrijkt het gehele veld van activering van kosten. De 
causalee samenhang, die leidt tot - verplichte - activering, betreft die kosten, welke "bepaaldelijk 
wordenn opgeroepen" door productie c.q. uitvoering van opdrachten of projecten. Het vaste deel 
vann de algemene kosten maakt niet deel uit van deze "bepaaldelijk opgeroepen kosten", "daar 
zolangg het bedrijf op de bestaande voet wordt in stand gehouden, deze kosten onafhankelijk van 
dee omvang van inkoop en productie worden uitgegeven". Voor activering komen in aanmerking, 
kortt gezegd, de directe kosten + het variabel deel van de algemene kosten. Verkoopkosten maken 
niett deel uit van de verplicht te activeren kosten; immers worden niet "bepaaldelijk" door de pro-
ductiee opgeroepen. 
Lopendee bedrijfsuitgaven zijn als periodekosten te verantwoorden'. Hofstra in "Overzicht nieuwe 
fiscalee rechtspraak" in de N.V. 56/57 blz. 17; met goed (d.i. voorzichtig) koopmansgebruik ver-
draagtt zich niet dat lopende bedrijfsuitgaven, anders dan in bijzonder sprekende gevallen, worden 
geactiveerd.. Een onderneming is, wanneer het goed is, een dynamische organisatie. Instandhou-
dingg van de onderneming (als bron van werk en inkomen) eist continue aanpassing en ontwikke-
lingg teneinde de relatieve positie ten opzichte van andere ondernemingen op z'n minst te kunnen 
handhaven.. Dit eist bij voortduring het maken van kosten ten behoeve van research, marketing, 
organisatie,, ontwikkeling, technische en commerciële innovatie. De terughoudendheid ten aan-
zienn van activering van dergelijke kosten vindt (mede) oorzaak in de aard van deze kosten t.w. 
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instandhoudingskosten,, samenhangend met de continuïteit van de onderneming. Het zou strijdig 
zijnn met het voorzichtigheidsbeginsel, zoals hiervoor (Hl-1-5) uiteengezet, om activering te eisen. 
Err is een parallel te trekken met art. 2:388 lid 2 BW; deze bepaling in het recht voor de vennoot-
schappelijkee jaarrekening eist activering van de directe kosten; in de kostprijs kan (is dus niet 
verplicht)) "een redelijk deel van de indirecte kosten en rente op schulden" worden opgenomen. 
Dee eisen van het BW, indien ik het goed zie, gaan minder ver dan de jurisprudentie op het vlak 
vann de fiscale winstbepaling overeenkomstig goed koopmansgebruik. 
Hett BW maakt géén onderscheid tussen de verplichte toerekening van kosten aan de vervaardi-
gingg van een bedrijfsmiddel, bestemd voor verkoop, én de verplichte toerekening aan de vervaar-
digingg voor eigen gebruik. Dit onderscheid maakt de H.R. voor de fiscale winstbepaling wél; de 
H.R.. verlangt in dit laatste geval een integrale kostentoerekening. De ratio t.w. een na te streven 
gelijkheidd tussen inkoop en zélf-vervaardiging, is m.i. te zwak om een dergelijke inbreuk op het 
systeemm van kostentoerekening te dragen. De "markt" heeft niet te maken met de vragen welke 
kostenn de producent heeft, en of hij deze, al dan niet integraal, in zijn vraagprijs doorberekent. 

III. 22 Voorzieningen 

2.11 Indeling 

Hett onderwerp "voorzieningen" heeft in de voorbije jaren ruime aandacht getrokken, zowel op 
hett gebied van het belastingrecht als op het terrein van het vennootschapsrecht. 
Inn de fiscale vermogensopstelling zijn aan de passiefzijde volgende posten te onderscheiden: 
schulden,, overlopende passiva, voorzieningen en de zgn. toelaatbare reserves. De overlopende 
postenn kunnen zijn uitstelposten (van baten) enerzijds en anticiperende kostenposten anderzijds. 
Hett onderscheid tussen schulden en voorzieningen is in het fiscale recht juridisch van aard. Ver-
plichtingen,, w.o. mede voorwaardelijke verplichtingen zijn te rangschikken, behoren tot de schul-
den;; staat het bedrag (nog) niet vast, dan is de schuld zo goed mogelijk te schatten. Is een be-
trouwbaree schatting in de praktijk onmogelijk, dan pleegt de schuld niet te wordenn opgevoerd. 
Dee fiscale vermogensopstelling beoogt winstbepaling. Het kernpunt is: staat het stelsel van 
winstbepalingg een toerekening als bate aan een volgende boekjaar toe? Of een toerekening als 
kostenpostt aan het zojuist ge-eindigd c.q. vorig boekjaar? 
Inn de fiscale praktijk pleegt geen scherp onderscheid te worden gemaakt tussen voorzieningen en 
overlopendee passiva; ook posten, die tot de laatste categorie behoren, worden gerubriceerd onder 
"voorzieningen". . 
Art.. 2:374 lid 4 BW geeft volgende indeling van passiva op de vennootschappelijke balans 
(behoudenss het eigen vermogen): voorzieningen, schulden en, voorzover niet onder de schulden 
opgenomen,, de overlopende passiva. Indien het bedrag van een verplichting vaststaat, is een 
schuldd aanwezig; zolang het bedrag niet vaststaat, is sprake" van voorziening. De factor 
"onzekerheid""  bepaalt het onderscheid tussen schuld en voorziening. 
Dee opsomming van voorzieningen in art. 2:374 BW is limitatief. Valt een post onder deze wette-
lijkee omschrijving, dan moét de voorziening worden opgevoerd. Een begrijpelijke verplichting, 
gelett op de functie van de vennootschappelijke balans. De ondernemer is daarentegen niet ver-
plichtt op zijn fiscale winstbepalende vermogensopstelling een voorziening op te nemen se. mits 
hett systeem van winstbepaling een zodanige niet-opvoering toelaat. 
Dee in het belastingrecht gebruikelijke voorzieningen kunnen worden verdeeld in een 4-tal catego-
rieënn (waarvan de eerste twee zijn te kwalificeren als overlopende passiva, betrekking hebbend op 
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nogg lopende c.q. nog niet geheel afgewikkelde contracten). De categorieën 3 en 4 kunnen worden 
gekwalificeerdd als voorzieningen, die verband houden met de bedrijfsvoering als zodanig. De 
postenn onder 1 en 2 houden verband met concrete transacties. 
11 De opbrengst is ontvangen, maar de winst is niet c.q. nog niet gerealiseerd. Een klassiek 

voorbeeld:: het Esso-pomphoudersarrest H.R. 13.11/57 BNB 5815: "dat het door belangheb-
bendee ontvangen bedrag voor hem een bate vormt, welke voortvloeit uit een tussen hem en 
(Esso)) bestaande contractuele verhouding met wederzijds prestaties, welke zich over meer-
deree jaren uitstrekt; dat het bij die rechtsverhouding overeenkomstig goed koopmansgebruik 
is,, dat bij het bepalen van belanghebbendes jaarlijkse winst deze bate naar evenredigheid 
wordtt verdeeld over de jaren waarop zij betrekking heeft" (cursivering van mijn hand). De 
reedss ontvangen beloning voor toekomstige prestaties mag worden ge-passiveerd. Deze ge-
dachtengangg is terug te vinden in het arrest d.d. 26.2.'97 BNB 97/218: voorzover een ver-
goedingg (opbrengst) betrekking heeft op nog te verrichten prestaties, staat goed koopmans-
gebruikk toe een voorziening te treffen waardoor de winst wordt verantwoord naarmate pres-
tatiess worden verricht. 

22 De bate is gerealiseerd; in de toekomst moeten nog kosten worden gemaakt, welke op de 
(gerealiseerde)) bate betrekking hebben. Winst = opbrengst minus kosten. Het is m.i. een eis 
vann goed koopmansgebruik om toekomstige kosten mede in aanmerking te nemen bij de be-
rekeningg van de winst, se. mits deze toekomstige kosten redelijkerwijs kunnen worden toe-
gerekendd aan de gerealiseerde baten. Kosten, voortvloeiend uit garantieverplichtingen of 
usantiëlee coulance, behoren m.i. tot deze categorie (!). Onder deze categorie vallen in dit 
verbandd mede toegekende schadevergoedingen, voorzover deze betrekking hebben op toe-
komstigee lasten (kosten). H.R. d.d. 9.6.'82 BNB 82/200: "dat het in overeenstemming is met 
goedd koopmansgebruik om vergoedingen, die een ondernemer in verband met de verplaat-
singg van zijn bedrijf ontvangt als tegemoetkoming in hogere huisvestings- en financierings-
kosten,, te passiveren indien en voorzover deze vergoedingen betrekking hebben op behoor-
lij kk aanwijsbare, in de komende jaren ten laste van de winst uit onderneming te brengen be-
drijfskosten".. Door de passivering konden deze kosten in mindering komen op het bruto-
bedragg van de vergoeding in het jaar waarin de vergoeding werd verantwoord. H.R. d.d. 
20.4.'777 BNB 78/195: "dat volgens goed koopmansgebruik vergoedingen voorzover zij be-
trekkingg hebben op behoorlijk aanwijsbare, in de komende jaren ten laste van de winst uit 
ondernemingg te brengen bedrijfskosten, kunnen worden gepassiveerd". 
Dee hier onder 2 genoemde posten bevatten kostenvoorzieningen; de onder 1 hiervoor be-
doeldee posten omvatten mede de winstmarge. 

33 Voorziening voor toekomstige verplichtingen, die voortkomen uit bestaande rechtsverhou-
dingen.. De jurisprudentie stelt de voorwaarde, dat er een "behoorlijke kans" moet bestaan 
datdat uit de bestaande rechtsverhoudingen verplichtingen (tot betaling) zullen ontstaan. Deze 
verplichtingenn moeten het maken van ondernemingskosten inhouden, die zijn toe te rekenen 
aann een afgelopen jaar c.q. jaren. Met een bestaande rechtsverhouding mag in dit opzicht 
wordenn gelijk gesteld een "zakelijke gehoudenheid", welke noopt tot het maken van noodza-
kelijkk te achten kosten. 

44 Voorziening voor in de toekomst te maken kosten, die zijn toe te rekenen aan/veroorzaakt 
doorr de bedrijfsuitoefening in een afgelopen jaar c.q. jaren, voorzover niet reeds begrepen in 
eenn hiervoor genoemde categorie. 
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Aann de voorzieningen genoemd onder 3 en 4 hierboven wordt hierna nader aandacht gewijd. De-
zee voorzieningen zijn onderwerp geweest van vele beschouwingen in de fiscale literatuur (o.m. 
Sanders,, WFR 2.4.'98, Goes WFR 16.1.'97, Flipsen MBB november '96). De fiscaalrechtelijke 
ontwikkelingg heeft een (voorlopig) hoogtepunt gevonden in het zgn. "baksteen-arrest" (H.R. 
26.8.'988 BNB 98/409). De Staatssecretaris heeft op dit arrest gereageerd door ingrijpen door de 
wetgeverr aan te kondigen, waardoor de positie vóór het "baksteen-arrest" zou worden hersteld. 

2.22 Rechtsverhouding 

Allereerstt de voorziening voor toekomstige verplichtingen, die uit bestaande rechtsverhoudingen 
voortkomen.. Ik wil beginnen met de tekst van het Besluit op de Winstbelasting. Art. 5 lid 4 van 
ditt Besluit rekende tot de passiva "reserves tot dekking van risico's, welke plegen te worden ver-
zekerdd , alsmede reserves tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten". Hier ligt de oor-
sprongg van de ons bekende reserve assurantie eigen risico, en de kostenegalisatiereserve. Art. 5 
lidd 5 van hetzelfde Besluit schreef voor, dat tot de passiva mede worden gerekend de naar goed 
koopmansgebruikk gevormde reserves zoals voorziening tegen aanwijsbare risico's en reserves 
mett een bestemming van soortgelijke aard". H.R. 17.6.'42 B 7501: " dat dan ook in het vijf -
dee lid onder "aanwijsbare risico's" slechts kunnen worden verstaan risico's, welke voortvloeien 
uituit jegens derden bestaande verplichtingen". Het Besluit IB 1941 (art. 10) schreef voor, dat als 
aftrekbaree passiva slechts in aanmerking kwamen "verplichtingen, welke tegenover bepaalde na-
tuurlijkee of rechtspersonen bestaan of welke plegen te ontstaan uit bestaande rechtsverhoudin-
gen"gen" (de cursiveringen in de tekst zijn van mijn hand). Bij de Wet Belastingherziening 1950 
kwamm de zojuist geciteerde bepaling in het Besluit IB 1941 te vervallen. Van groot belang was en 
iss de vaste jurisprudentie van de H.R., dat onder "plegen" moet worden verstaan "een behoorlijke 
kans",kans", hierbij m.i. meer aansluitend bij het begrip "aanwijsbare risico's " in het Besluit WB 40 
dann bij de letterlijke tekst van de intussen vervallen bepaling in het Besluit IB 1941. De drie 
voorwaardenn voor de vorming van een voorziening van dit type zijn: een bestaande rechtsverhou-
ding;; een "behoorlijke kans" dat uit deze bestaande rechtsverhouding verplichtingen ontstaan; de 
kostenn of lasten van deze verplichtingen hebben betrekking op de bedrijfsvoering van een op ba-
lansdatumm afgelopen jaar. H.R. 4.7.'90 BNB 90/264 vat aldus samen: "goed koopmansgebruik 
laatt toe, dat bij de bepaling van de uit een onderneming in enig jaar genoten winst in de balans 
perr einde van het jaar een passiefpost wordt opgevoerd voor verplichtingen die kunnen voort-
vloeienn uit een reeds bestaande rechtsverhouding, mits op de verwezenlijking van die mogelijk-
heidd een behoorlijke kans bestaat". "Behoorlijke kans" is een algemene norm; de vereiste grootte 
wordtt in concrete gevallen ingevuld. De verplichtingen (tot het maken van kosten) moeten zijn 
toee te rekenen aan het afgelopen boekjaar (c.q. boekjaren). M.a.w. de kosten moeten oorzakelijk 
zijnn verbonden aan de bedrijfsvoering van een op balansdatum eindigende periode (perioden). 
Kosten,, die oorzakelijk verband houden met reeds gerealiseerde concrete baten, vallen m.i. reeds 
onderr categorie 2 van de genoemde voorzieningen. Het gaat in de posten 3 en 4 (hierna) om kos-
ten,, die een aantoonbaar verband houden met de bedrijfsvoering in het verleden (zonder direct 
toegerekendd te kunnen worden aan reeds gerealiseerde baten). 
Eenn sleutelfunctie bezit het begrip "rechtsverhouding". Over de inhoud van dit begrip kan enige 

recentee jurisprudentie nader licht verschaffen. H.R. d.d. 22.12.'93 BNB 94/12: " het enkele 
feitt van de inschrijving op een werk kan tussen de inschrijver en degene die de inschrijving open-
stelt,, een door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding doen ontstaan, waaruit 
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wederzijdss rechten en verplichtingen kunnen voortvloeien". Een rechtsverhouding bestaat niet 
slechtss in de contractuele fase, maar kan reeds bestaan in de prae-contractuele fase. H.R. 29.8.'97 
BNBB 98/4 stond een voorziening voor reorganisatiekosten toe, voorzover bestaande uit kosten ter 
zakee van ontbinding van arbeidscontracten en toekenning van met deze ontbinding verband hou-
dendee schadevergoedingen, aangezien de grondslag van deze kosten was gelegen in bestaande 
arbeidscontractenn (rechtsverhoudingen). 
Hett begrip "rechtsverhouding" omvat zowel een publiekrechtelijke als privaatrechtelijke betrek-
king.. Een natuurlijke verbintenis (art. 6:3 BW) bevat weliswaar een niet in rechte afdwingbare 
verplichting,, maar de voldoening moet worden aangemerkt als "een die ander toekomende pres-
tatie".tatie". De schuldenaar is "bevoegd tot betaling van de schuld" (art. 6:127 BW). 
Inn het "bodemsaneringsarrest" (H.R. 9.10.'96 BNB 97/46) en het "asbestclaimarrest" (H.R. 
19.6.'966 BNB 96/264) strandden de geclaimde voorzieningen op het "behoorlijke kans"-vereiste, 
niett op de eis van de aanwezigheid van een rechtsverhouding. De rechtsverhouding in het bodem-
saneringsarrestt was - aldus de vaststelling van het Hof - van publiekrechtelijke aard (overtreding 
publiekrechtelijkee norm); de rechtsverhouding in het asbestclaimarrest daarentegen was privaat-
rechtelijkk van karakter (arbeidsovereenkomst). 
Dee deelname aan het maatschappelijk verkeer door een onderneming speelt zich afin een netwerk 
vann rechtsverhoudingen. 

2.33 "Zakelijke gehoudenheid" 

hii  zijn arrest d.d. 7.3.'56 BNB 56/121 heeft de H.R. het ijzeren-voorraadstelsel met manco-
voorzieningg aanvaard. Ik geeft hier enkele overwegingen met betrekking tot deze voorziening 
weer:: "dat een door niets gemotiveerd verschil in uitkomst zou worden verkregen in geval-
len,, waarin de noodzakelijke aanvulling van den voorraad reeds vóór den balansdatum is geschied 
enn in gevallen waarin die noodzakelijke aanvulling eerst na de balansdatum heeft plaatsgevonden; 
datt het te dezen betreft een voorziening rechtstreeks voortvloeiend uit een voor de berekening 
vanvan de winst op den goederenomzet gekozen stelsel, dat door de belastingplichtige aldus mocht 
zijnn gekozen ". (cursiveringen van mijn hand). 
Err bestaat m.i. een verbinding tussen dit manco-arrest uit 1956 en het mestafvoer-arrest van 40 
jaarr later t.w. H.R. d.d. 8.7.'96 BNB 97/37. In beide gevallen vormt maatschappelijke en/of eco-
nomischee noodzaak van de te verrichten handelingen de feitelijke grondslag van de beslissing. 
H.R.. 8.7.'96 BNB 97/37: "Indien de uitoefening van een onderneming noodzakelijkerwijs leidt tot 
kostenn die worden opgeroepen door de productie in enig jaar doch pas in een volgend jaar 
tott een uitgaaf leiden , handelt een belastingplichtige niet in strijd met goed koopmansgebruik 
doorr die kosten toe te rekenen aan de productie, en zodanig daartoe tot het bedrag van die 
kostenn een voorziening op te nemen". 
Inn beide gevallen bestaat een aantoonbaar verband met de bedrijfsvoering gedurende het op ba-
lansdatumm afgelopen j aar. 
Inn beide gevallen waren in geding interne bedrijfshandelingen, die niet rechtstreeks zijn terug te 
voerenn op een met derden bestaande rechtsverhouding. Overigens, is het verrichten van dergelijke 
noodzakelijkee bedrijfshandelingen niet een plicht voor een zorgvuldig handelende onderne-
mingsleiding?? Ysselmuiden noemt in zijn noot in FED d.d. 13.3.'97 onder H.R. 19.6/96 (in BNB 
gepubliceerdd onder BNB 96/264) een beslissing van het Hof Leeuwarden d.d. 19.3.'57 
(Vakstudienieuwss 1958 blz. 196); in deze beslissing werd gesproken over een "zakelijke gehou-
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denheid,, welke met een afdwingbare verplichting op één lijn moet worden gesteld". Deze 
vormm van zakelijke gehoudenheid kan worden vertaald met "noodzakelijk" of "onontkoombaar". 
Iss de manco-voorziening slechts te zien als een correctie op een te hoog opgevoerde actiefpost? 
Ongetwijfeld,, bevat de manco-voorziening zulk een correctie nl. voorzover de "ontbrekende 
voorraad""  (het manco) rechtstreeks zou kunnen worden afgeboekt op de "bestendig aan te hou-
den""  voorraad op de actief-zijde m.a.w. voorzover het manco is gewaardeerd op de basis (ijzeren 
voorraad)) prijs. De essentie van de manco-voorziening ligt in de waardering op de vervangings-
koopprijs.koopprijs. Dit gaat verder dan een correctie op een te hoog opgevoerd actief. Ook al zou per saldo 
aann de actiefzijde de werkelijke voorraad tegen de basisprijs zijn opgevoerd, dan nog zou aan de 
passiefzijdee een voorziening nodig zijn (manco x (vervangingskoopprijs minus basisprijs)). Het is 
omm deze reden dat de H.R. overweegt, dat aanwezig is "een voorziening, rechtstreeks voortvloei-
endd uit een voor de berekening van de winst gekozen stelsel '\ 
Brülll  in zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" (blz. 164): "Ik 
vraagg mij echter af, in hoeverre de manco-voorziening een correctiepost voorstelt. Zij corri-
geertgeert nl. juist niet het aanwezige doch het afwezige". Een snedige opmerking, die het hart van de-
zee kwestie raakt. 
Fiscuss zowel als rechter wensen dat de toerekening van uitgaven aan een vorig jaar - als kosten 
vann dat jaar - op een stevige grondslag berust. Fiscus zowel als rechter wensen te voorkomen, dat 
voorzieningenn worden gevormd, waardoor niet gefundeerde, althans niet voldoende gefundeerde 
verschuivingenn zich zouden kunnen voordoen. Om deze reden is bij aanwezigheid van een funde-
rendee rechtsverhouding vereist een "behoorlijke kans", dat metterdaad uitgaven in de toekomst 
zullenn worden gedaan. In zijn arrest d.d. 19.6.'96 BNB 1996/264 spreekt de H.R. over "redelijke 
matee van zekerheid". "Behoorlijke kans" wil zeggen: "redelijke mate van zekerheid". Deze 
"redelijkee mate van zekerheid" moet eveneens bestaan, wanneer de te verrichten uitgaven berus-
tenn op een "zakelijke gehoudenheid". In een voetnoot (nr 16) onder zijn annotatie onder het reeds 
genoemdee (en hierna verder te behandelen) "baksteen-arrest" maakt R.J. de Vries de opmerking: 
"Ietss kan niet redelijk zeker zijn: het is zeker of niet zeker". Deze opmerking mag worden uitge-
legdd als een waarschuwing tegen al te grote "rekkelijkheid" van het begrip "zekerheid" in de 
praktijk. . 
Dee eis van zekerheid omtrent toekomstige uitgaven ontmoeten wij eveneens bij de kosten-
egalisatie-reservee (k.e.r.) volgens art. 13 Wet IB 1964. Wij ontmoeten daar termen als "stellig 
voornemen""  of "vaste gewoonte"; deze termen brengen tot uitdrukking de eis, dat er een redelijke 
matee van zekerheid dient te bestaan omtrent de in de toekomst te verrichten uitgaven. De 
"redelijkheid""  moet in concrete gevallen worden getoetst. Aldus ook de overweging 3.5 in het 
arrestt H.R. d.d. 19.6.'96 BNB 96/264: "de vraag of in een bepaald geval een redelijke mate van 
zekerheidd bestaat, is immers zozeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dat daar-
voorr geen algemene maatstaven zijn aan te geven". 

2.44 Het "baksteen-arrest" en de reparatie van dit arrest 

Hett zgn. baksteen-arrest van de H.R. van 26.8.'98 BNB 98/409 m.n. RJ. de Vries geeft drie ver-
eistenn aan voor de vorming van een voorziening: a) de oorsprong moet liggen in feiten en om-
standigheden,, die zich hebben voorgedaan vóór balansdatum; b) de uitgaven moeten bij de toere-
keningg van baten en lasten kunnen worden toegerekend aan op balansdatum verstreken tijdvak-
ken;; c) er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan, dat de uitgaven metterdaad worden ge-
daan.. Het novum ligt in letter a: niet meer een rechtsverhouding of maatschappelijk/economische 
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noodzaakk ("zakelijke gehoudenheid") is vereist als oorsprong of oorzaak, maar "feiten en om-
standigheden""  (insluitend een rechtsverhouding of "zakelijke gehoudenheid"). De Staatssecrea-
triss achtte, zoals bekend, wetswijziging geboden. De Raad van State ontraadde de indiening van 
hett voorstel van de Staatssecreatris tot invoering van "art. 9c". 
Dee H.R. heeft bewust afstand genomen van zijn jurisprudentie van vóór deze datum 26 augustus 
1998.. Ingevolge deze jurisprudentie - aldus de H.R. in zijn overweging 3.5. - was het niet moge-
lij kk een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven, die hun oorsprong vinden in feiten en 
omstandighedenn vóór balansdatum "bij het ontbreken van een op de balansdatum bestaande 
rechtsverhoudingg en behoudens de gevallen, waarbij de uitoefening van de onderneming noodza-
kelijkerwijss leidt tot kosten die worden opgeroepen door de productie in enig jaar van de in de 
ondernemingg voortgebrachte zaken, doch pas in een volgend jaar tot een uitgaaf leiden". De zin-
snedee "behoudens de gevallen etc." ziet evident op het mestafvoerarrest van 8.7.'96 BNB 
97/377 m.n. Slot. De H.R. noemt gevallen waarop dit arrest d.d. 8.7.'96 betrekking had, afzonder-
lij kk na "een bestaande rechtsverhouding"; terecht; immers, in geding was een (interne) bedrijfs-
handeling,, die niet een rechtstreekse oorsprong vond in een bestaande rechtsverhouding doch wel 
inn maatschappelijke en economische gehoudenheid, die met een rechtsplicht op één lijn was te 
stellen.. Een begrensde uitbreiding van de formele eis van "bestaande rechtsverhouding" was be-
oogd.. Hoofdregel bleef, dat voorzieningen mochten worden opgevoerd voor toekomstige ver-
plichtingen,, die konden voortkomen uit reeds bestaande rechtsverhoudingen, mits op verwezen-
lijkin gg een behoorlijke kans bestond. De uitbreiding in het zgn. mestafvoerarrest, inhoudend een 
gelijkstellingg van maatschappelijke of economische noodzaak met juridische verplichting, mag 
m.i.. niet over het hoofd worden gezien. In het baksteen-arrest heeft de H.R. het juridisch criteri-
umm laten vallen en gekozen voor een economische benadering. 
Opp 27 september 1999 is aan de Tweede Kamer - tegen het advies van de Raad van State - aange-
bodenn een ontwerp van Wet, waarbij een nieuwe art. 9c Wet IB 1964 zal worden geïntroduceerd. 
Ditt nieuwe art. 9c zal, kort gezegd, inhouden, dat voorzieningen slechts mogen worden gevormd, 
"indienn de uitgaven of verrichtingen voortvloeien uit een bij het einde van het jaar bestaande 
rechtsverhoudingg en juridisch afdwingbaar zijn. Uit de Memorie van Toelichting een tweetal ci-
taten:: "Ik acht het niet gewenst dat de mogelijkheid om fiscaal een voorziening te vormen afhan-
kelijkk wordt gemaakt van vage en onduidelijke bedrijfseconomische opvattingen omtrent het toe-
rekenenn van kosten". Het tweede citaat: "Art. 9c beoogt niet meer dan een expliciete vastlegging 
vann hetgeen vóór de totstandkoming van het arrest (bedoeld is het baksteen-arrest) als goed 
koopmansgebruikk werd beschouwd. Het wetsvoorstel laat derhalve de vóór 26 augustus 1998 be-
staandee jurisprudentie met betrekking tot voorzieningen waaronder het zgn. mestarrest in stand". 
Ikk trek in twijfel of dit oogmerk - en ik kijk dan in het bijzonder naar dit mestarrest van 8.7.'96 
BNBB 97/37 - wel wordt teruggevonden in de tekst van het wetsvoorstel. De wil mij niet verder 
mengenn in deze lopende kwestie; ik wil volstaan met de opmerking, dat een terugkeer naar de si-
tuatiee vóór 26 augustus 1998 naast een rechtsverhouding mede als'geoorloofde causa zou moeten 
erkennenn een maatschappelijke of economisch dwingende reden tot het doen van "uitgaven of 
verrichtingen". . 
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III. 33 De toelaatbare reserves 

Inn samenhang met de voorzieningen een enkel woord over de door of krachtens Wet IB 1964 of 
Wett Vpb 1969 in het leven geroepen, zgn. toelaatbare reserves zoals de kosten-egalisatie-reserve, 
reservee assurantie eigen risico, de risicoreserve's en de egalisatiereserve verzekeraars. 

3.11 De kosten-egalisatie-reserve (k.e.r.) 

Dee kosten-egalisatie-reserve maakte reeds deel uit van de "toelaatbare reserves" in het Besluit 
Winstbelasting;; de k.e.r. werd weder ingevoerd in 1947; de k.e.r. werd aldus in het Besluit IB op-
genomenn vóór de Wet Belastingherziening 1950. Ik wil er op wijzen, dat bij de invoering van de 
k.e.r.. deze post als een wettelijke voorziening werd gezien, boven hetgeen goed koopmansgebruik 
(inn die periode) toestond. De wetgever heeft hier - evenals bij het instituut vervangingsreserve 
(gestart(gestart als rampenreserve) - "pionierswerk" verricht d.w.z. vooruitgelopen op latere ontwikke-
lingenlingen van het "goede koopmansgebruik" in de jurisprudentie. Hofstra (in zijn voordracht op de 
Belastingconsulentendagg 1956) zag in de k.e.r. een voorziening, die reeds volgens goed koop-
mansgebruikk mocht worden gevormd. Dit inzicht van Hofstra mag in 't bijzonder worden ge-
noemd,, waar Hofstra een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad in de wetgeving vóór en na de 
oorlog.. De kern van de k.e.r. is o.m. te vinden in het arrest van de H.R. d.d. 5.10.'55 (BNB 
55/436):: "zij dient om kosten en lasten die door de bedrijfsuitoefening over enig jaar noodzakelijk 
zijnn geworden, ten laste van dat jaar te brengen ook al zijn zij daarin niet tot uitgaaf gekomen". 
Dee "transport-functie" van de k.e.r. wordt hier duidelijk verwoord. De via de k.e.r. in enig jaar 
verantwoordee kosten moeten zijn "opgeroepen" door de bedrijfsuitoefening van het betreffende 
jaar.. De k.e.r. is onderworpen aan regels van goed koopmansgebruik (H.R. 23.3.'66 BNB 
66/148).. De verhouding tussen "art. 9" en "art. 13" kan misschien aldus worden getypeerd, dat de 
k.e.r.. (art. 13) een species vormt van het genus voorziening ex art. 9. Gevallen die gehéél voldoen 
aann de voorwaarden van de k.e.r. (incl. de regelmatige boekhouding en de zgn. "piek" in de toe-
komstigee uitgaven in de zin van H.R. 20.8.'80 BNB 81/1), vallen onder de lex specialis van art. 
13;; andere gevallen (w.o. de gevallen zonder "piek") onder art. 9 (se. mits zij voldoen aan de 
voorwaardenn ex art. 9). De aanwezigheid van de lex specialis staat niet in de weg aan een ont-
plooiingg van het goede koopmansgebruik buiten deze lex specialis; het arrest van de H.R. d.d. 
26.8.'988 BNB 98/409 bevestigt m.i. deze mening. 

3.22 "Natuurlijke verbinten is " als passief post 

Tott de k.e.r. wordt van meet af aan gerekend de zgn. pensioenreserve; deze voorziening mag 
wordenn gevormd door ondernemingen, die wél "de vaste gewoonte of het stellig voornemen" 
hebbenn om te zijner tijd pensioenen uit te keren doch deze gewoonte of dit voornemen, om welke 
redenn ook, niet willen vastleggen in een in rechte afdwingbare aanspraak. Ook de zgn. VUT-
reservee wordt tot de k.e.r. - in het voetspoor van de pensioenreserve - gerekend. In zijn conclusie 
H.R.. 29.8/97 BNB 98/4 citeert de plv. P.G. Van Soest o.a. Prinsen (WdB 1941 blz. 366) en 
Thierryy (Pensioen- en Spaarfondsen blz. 372) : de rechtsverhouding, waaruit deze pensioenen 
voortkomen,, is de arbeidsovereenkomst; uit de arbeidsovereenkomst vloeit voor de werkgever de 
natuurlijkee verbintenis voort om aan de werknemers pensioen uit te keren. De plv. P.G. haalt ver-
derr nog aan Van Soest (Belastingen, blz. 148/9): " bestaande schulden zullen zondermeer als 
passivaa in aanmerking komen en daarbij zal het - naar het ons wil voorkomen - onverschillig zijn 
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off  er sprake is van wettelijke schulden of alleen van natuurlijke verbintenissen. Ook de laatste 
zullenn als passiva kunnen worden beschouwd". Wij zagen, dat in art. 6:127 lid 2 BW onder 
"schuld""  mede de natuurlijke verbintenis wordt begrepen. Een beroep op de k.e.r. zou in deze vi-
siesie niet noodzakelijk zijn voor passivering. Volgen wij echter het gebruik en achten wij de k.e.r. 
vann toepassing. Hoe in dit verband te plaatsen H.R. 21.10/59 BNB 59/371, waar werd toegestaan 
hett aandeel van voorbije jaren - laten wij het woord "backservice" gemakshalve gebruiken - op te 
nemenn in de jaarlijkse dotaties aan de pensioenvoorziening gedurende de actieve periode? Im-
mers,, voor de k.e.r. zou een inhaalverbod gelden, waardoor het aandeel van aan de invoering van 
dee k.e.r. voorafgaande jaren in de toekomstige uitgaven niet in de dotaties zouden mogen worden 
opgenomen.. Vanuit het gezichtspunt van de ondernemer waren er vóór het jaar "waarin de vaste 
gewoontee of het stellig voornemen" werd gevestigd, te dezer zake géén kosten, die verband kon-
denn houden met voorbije dienstjaren; de kosten van de t.z.t. uit te betalen pensioenen drukken op 
dee actieve jaren vanaf invoering van het pensioenvoornemen. Ik meen, dat het arrest H.R. 
21.10.'588 BNB 59/371 in deze zin kan worden begrepen. 

3.33 Reserve assurantie eigen risico 

Dee reserve assurantie eigen risico (a.e.r.) draagt het karakter van door de wet in het leven geroe-
penn faciliteit. De a.e.r. draagt m.i. een ander karakter dan de k.e.r. en de vervangingsreserve; de 
k.e.r.. en de vervangingsreserve zijn naar hun aard te karakteriseren als voorzieningen, die worte-
lenn in het goede koopmansgebruik. Ik heb mij afgevraagd in hoeverre in de a.e.r. een voorziening 
zouu kunnen worden gezien: zou goed koopmansgebruik de a.e.r. als voorziening toelaten, wan-
neerr binnen een onderneming met betrekking tot niet-verzekerde risico's de wet van de zgn. grote 
aantallenn zou werken? Ik betwijfel of inderdaad goed koopmansgebruik een voorziening zou toe-
latenn voor op balansdatum lopende risico's. De opzet van de a.e.r. is belastingplichtigen, die een 
verzekerbaarr - en in belangrijke mate verzekerd - risico, om welke reden ook, zelf willen dragen, 
niett ongunstiger te behandelen dan belastingplichtigen, die zodanig risico wél verzekeren en de 
kostenn (premiën) ten laste van de winst brengen (aldus H.R. 10.12.'58 59/45). In zoverre hierin 
eenn toepassing van een gelijkheidsprincipe wordt gezien, is er een aanrakingspunt met het goede 
koopmansgebruik. . 
Eenn nuttig instituut, in ons recht reeds bekend sedert het Besluit Winstbelasting. 3 

3.44 Egalisatiereserve verzekeraars/risicoreserves 

Opp deze voorziening is wel zeer toepasselijk de opmerking van Brüll (Objectieve en subjectieve 
aspectenn van het fiscale winstbegrip, blz. 38): "Wat zich als faciliteit aandiende, blijkt niets 
anderss te zijn dan correcties op een te scherp gestelde jaarwinstberekening". 
Eenn schadeverzekeraar streeft naar evenwicht (aequivalentie) tussen premies en schaden. Afhan-
kelijkk van de branche, omvat het tijdvak, waarin deze aequivalentie (min of meer) wordt verwe-
zenlijkt,, meerdere premietijdvakken. Bij de premiecalculatie pleegt met deze verevening over 
méérr jaren (premietijdvakken) rekening te worden gehouden. Desondanks blijf t het risico aanwe-
zig,, dat deze aequivalentie niet wordt bereikt; dit rest-risico is "the riskiness of the business". Bij 
eenn winstberekening, die zich beperkt tot een premietijdvak (ongeacht of het resultaat tijdseven-
redigg aan het premietijdvak wordt toegerekend dan wel aan het eind) wordt deze aan het verzeke-
ringsbedrijff  inherente noodzaak van verevening verontachtzaamd. Vandaar de behoefte aan de 
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instellingg van een egalisatievoorziening. Deze voorziening wordt binnen vele landen in de Euro-
pesee Unie voorgeschreven (bv. Finland, Duitsland, Frankrijk). 
Inn het levensverzekeringsbedrij f wordt tussentijds d.w.z. gedurende de looptijd van de contracten, 
winstt verantwoord. Levensverzekeringcontracten hebben gewoonlijk een lange looptijd. Gedu-
rendee deze looptijd kunnen onvoorziene ontwikkelingen de werkelijke gang van zaken in grotere 
off  mindere mate doen afwijken van de veronderstellingen, waarvan werd uitgegaan bij de pre-
mievaststellingg (ten aanzien leven- en sterftekansen, rente en kosten). De toelichting op de 6e 
Aanvullingsbeschikkingg Besluit Vennootschapsbelasting is nog steeds actueel: "een ieder weet 
hoezeerr het onwaarschijnlijk is dat verschijnselen welke verzekeraars bij hun premievaststelling 
inn aanmerking moeten nemen, vanjaar tot haar constante uitkomsten geven. Het peil der verzeke-
ringspremiess blijf t in hoge mate constant". 
Dee egalisatievoorziening naar het Besluit Reserves Verzekeraars moge onvolkomen zijn, voor 
verbeteringg vatbaar, de voorziening als zodanig vormt een noodzakelijke aanvulling op het sy-
steemm van tussentijdse winstneming, zoals dat is neergelegd in het Convenant van april '69. 
Niessenn (Naamloze Vennootschap 1988, nr 66 (1)) merkte op, dat het instituut van de 
"egalisatiereserve""  een uitweg biedt uit de moeilijke discussie op welke wijze bij de winstbepa-
lingg rekening kan worden gehouden met in de toekomst zich manifesterende risico's, waarvan de 
kostenn moeten worden voldaan uit thans te verantwoorden baten uit lopende contracten. Sillevis-
dee Vries (Cursus Belastingrecht, dl. Vennootschapsbelasting VU - 257) komen tot de volgende 
slotsom:: "Afspraken met branche-organisaties en een regeling als de egalisatiereserve kunnen dan 
naarr onze mening in een dergelijke situatie als praktische oplossing de voorkeur verdienen". 

Risico-reserves Risico-reserves 

Zowell  de export-reserve (art. 13 Wet IB) als de risico-reserve art. 15b Wet Vpb zijn te karakteri-
serenn als faciliteiten. De export-reserve kan een stimulans vormen voor een wenselijke ontwikke-
lingg van de export van het M.K.B. Ten aanzien van de reserve ex art. 15b Wet Vpb verwijs ik 
naarr Van der Lande "Risicoreserve" (FED '97 blz. 17). 

III. 44 Samenvatting toerekening kosten (anders dan aan het jaar waarin zij worden ge-
maakt) ) 

Hieronderr een korte samenvatting: 
11 kosten, welke specifiek worden opgeroepen met het oog op in de toekomst te verrichten in-

vesteringenn c.q. met zekerheid te realiseren baten, worden geactiveerd; 
22 nog te maken kosten, welke verband houden met reeds gerealiseerde baten, worden gepassi-

veerdd (netto-baten worden verantwoord); 
33 andere te maken kosten, die hun oorzaak c.q. oorzaken vinderi in de bedrijfsvoering in voor-

bijee jaren, mogen worden gepassiveerd, indien: 
aa zij kwalificeren voor toevoeging aan de kosten-egalisatiereserve; 
bb zij hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden (w.o. een bestaande rechtsver-

houding)) vóór balansdatum, zijn toe te rekenen aan de bedrijfsvoering in dat verleden, 
enn een redelijke mate van zekerheid ("behoorlijke kans") bestaat, dat deze kosten met-
terdaadd zullen worden gemaakt. 4 
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Overr deze materie wil ik gaarne verwijzen naar de lezenswaardige en instructieve conclusie 
vann de plv. P.G Van Soest in H.R. d.d. 19.6.'96, nr 30823 BNB 96/264. 
Essentieell  voor de vorming van een voorziening is het waarmaken van het verband met de 
bedrijfsvoeringg in de afgelopen periode, waarbij volledigheidshalve kan worden aangete-
kend,, dat de bedrijfsvoering, het bedrijfsbeleid, als zodanig niet ter beoordeling staat. 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK II I 

ïï De uitbouw van de vervangingsreserve tot een algemene investeringsreserve in het kader van 
"hett belastingplan voor de 21e eeuw" beantwoordt aan het goede koopmansgebruik, voorzo-
verr het insluit een ruime economische vervanging; zover de nieuwe investeringsreserve ver-
derr zou gaan, zou deze voorziening het karakter van faciliteit dragen. Deze nieuwe investe-
ringsreservee zou zich niet uitstrekken tot vastgoed; de "ruilarresten" blijven voor deze goe-
derenn van belang. 

22 De H.R. heeft in zijn arrest van 23.6.'99 BNB 99/321, een beslissing gegeven, die juist kan 
wordenn geacht, indien en voorzover deze beslissing zou betreffen effecten, die behoren tot 
eenn pure beleggingsportefeuille. Ik verwijs naar mijn noot onder BNB 99/321. Het arrest is 
m.i.. onjuist indien en voorzover de beslissing mede betreft effecten, die in de uitoefening 
vann een onderneming de functie van bedrijfsmiddel betreffen. 

33 Intussen zijn na 1.1.2000 geen dotaties aan de reserve assurantie eigen risico en exportreser-
vee meer toegestaan. 

44 Indien het wetsvoorstel tot invoering van art. 9c (ter inperking van art. 9) ongewijzigd wet 
mochtt worden, zal uitsluitend een voorziening mogen worden gevormd, indien de grondslag 
ligtt in een bestaande rechtsverhouding. 
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IVV DE ONTWIKKELIN G VAN HET BEGRIP "I N MAATSCHAPPELIJ K VERKEER 
AANVAARDBAR EE NORMEN" 

Inn dit hoofdstuk wordt allereerst een schets gegeven van de ontwikkeling van het begrip "in maat-
schappelijkk verkeer aanvaardbare normen" en het verband met de functies van de jaarrekening in 
hethet maatschappelijk verkeer. 
Aann het slot van het hoofdstuk wordt ingegaan op de verhouding tussen geconsolideerde jaarre-
keningg en vennootschappelijke jaarrekening. Mogen voor de geconsolideerde jaarrekening 
"eigen""  normen gelden, afwijkend van die voor de enkelvoudige (vennootschappelijke) jaarreke-
ning? ? 

IV.11 Wetboek van Koophandel (WvK)ZDe Wet Jaarrekening Ondernemingen (WJO) 

LILI  De wetgeving 

Hett Wetboek van Koophandel (WvK) bevatte slechts enkele summiere bepalingen met betrekking 
tott de boekhouding van ondernemers. In hoofdzaak kwamen deze bepalingen neer op de ver-
plichtingg om een boekhouding te voeren. Waar dit Wetboek iets meer gedetailleerder voorschrif-
tenn gaf (met betrekking tot NV's met beursnotering), waren deze voorschriften formeel van aard 
(betroffenn indeling etc). 
Art.. 6 leden 1 en 2 van het WvK luidden (vóór afschaffing bij wet van 8 november 1993): 
" 1 .. Ieder die een bedrijf uitoefent, is verpligt van zijn vermogenstoestand en van alles wat zijn 
bedrijff  betreft, naar de eischen van zijn bedrijf aanteekening te houden op zoodanige wijze dat uit 
dee gehouden aanteekeningen te allen tijde zijn rechten en verpligtingen kunnen worden gekend. 
2.. Hij is verpligt alle jaren, binnen de eerste zes maanden van elk jaar, eene naar de eischen van 
zijnn bedrijf ingerichte balans op te maken en eigenhandig te onderteekenen". 
Vóórr 1922 was de ondernemer nog gehouden zgn. koopmansboeken bij te houden, zoals het dag-
boekk of memoriaal, en het kopieboek. 
Art.. 42 van het WvK, dat uitsluitend betrekking had op Naamloze Vennootschappen (ingevoerd 
inn 1929 bij de Wet op de N.V.'s ) bevatte een lex specialis op art. 6 WvK Lid 1 van dit artikel 42 
schreeff  voor: "Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap 
wordenn door het bestuur eene balans en eene winst-en verliesrekening opgemaakt Balans en 
winst-enn verliesrekening gaan vergezeld van eene toelichting, welke vermeldt naar welken maat-
staff  de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd". 
Ditt voorschrift betrof N.V.'s , waarvan aandelen of obligaties ter beurze waren genoteerd. 
InhoudelijkInhoudelijk bevatten genoemde artikelen géén voorschriften; er was vrijheid van handelen met 
betrekkingg tot de maatstaven volgens welke de balans en de winst-en verliesrekening werden op-
gemaakt.. Deze vrijheid was niet onbeperkt; zij diende te blijven binnen de algemene grenzen van 
zorgvuldigheid,, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
DeDe ontwikkeling van het "goede koopmansgebruik" in het fiscale recht heeft plaatsgevonden 
zonderzonder een - mogelijke - oriëntatie op en be-invloeding door vennootschappelijke wetgeving. 
OmgekeerdOmgekeerd heeft het vennootschapsrecht - gepreciseerd: het jaarrekeningrecht - gebruik kunnen 
makenmaken van de ontwikkeling van het "goede koopmansgebruik". 
Dee Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO), in werking getreden in 1971, bracht een 
verandering.. De wetgever beoogde weliswaar niét bepaalde maatstaven of methoden van waarde-
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ringg aan het bedrijfsleven voor te schrijven, maar de keuzevrijheid van het bedrijfsleven zou 
voortaann worden begrensd door een voor de jaarrekening geldende specifieke norm; de waarde-
ringsmaatstavenn zouden moeten voldoen aan "normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaarr worden beschouwd". 
Aann de totstandkoming van deze Wet was een ruime voorbereiding voorafgegaan. Genoemd kun-
nenn worden de rapporten van de commissie-Rijkens (1955) en van de commissie-Hamburger 
(1962);; beide commissies kwamen uit de kring van de werkgevers. In het rapport van de commis-
sie-Hamburgerr werd o.m. gezegd: "In elk geval moet de eis worden gesteld, dat de gebruikte 
grondslagenn voldoen aan in het maatschappelijk verkeer als redelijk aanvaarde nor-
menn ". In 1960 werd door de Minister van Justitie een commissie ingesteld, die o.m. tot 
opdrachtt kreeg een onderzoek in te stellen naar de publieke verantwoording van ondernemingen 
(commissie-Verdam).. Het rapport van deze commissie-Verdam, dat in 1965 werd gepubliceerd, 
bevattee o.m. een voor-ontwerp van een Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen. In art. 5 lid 
11 van dit voor-ontwerp was te lezen: "De grondslagen waarop de waardering van de activa en 
passivaa rusten, voldoen aan normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd".. Ter toelichting: "Ten dele moet de onzekerheid in de waardering ook worden terug-
gevoerdd op het feit dat de bedrijfseconomie en accountancy weliswaar belangrijke richtlijnen te 
dezenn aan de hand doen doch niet een voor ieder geval pasklare oplossing kunnen bieden. Dit 
heeftt dan ook ten gevolge dat art. 5 niet zelf bepaalde maatstaven voorschrijft. Het kan niet verder 
gaann dan verwijzen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt geacht -
hetgeenn de weg tot verdere ontwikkelingen openhoudt - en voorschrijven dat men de keuze der 
gebezigdee maatstaven in de toelichting verantwoordt". Het doel van de introductie van dit begrip 
"normenn die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht" is in dit rapport duide-
lij kk verwoord: beoogd werd een wettelijk kader op te trekken, waarbinnen de invulling in con-
cretoo van de waarderingsmaatstaven door de ondernemingen zou dienen plaats te vinden. 
Inn de aanloop naar de WJO wordt aldus het ons bekende begrip "in het maatschappelijk verkeer 
aanvaardbaree normen" aangetroffen, daarbij het eigen karakter van de vennootschappelijke jaar-
rekeningg van de onderneming accentuerend. 
Hett rapport van de commissie-Verdam heeft de basis gevormd van de hiervoor reeds genoemde 
Wett op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO). Deze Wet (WJO) is een voorloper van het 
actuelee jaarrekeningenrecht (in het BW). 
Anderss dan wellicht zou worden verwacht, gaf de WJO geen materiële omschrijving van zijn be-
gripp onderneming. 
Art.. 1 WJO volstond met het aangeven van enkele rechtsvormen, die evident geacht werden 
steedss een onderneming te drijven, zoals de NV, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborg-
maatschappij.. Onwillekeurig rijst de vraag: is hier de fiscale wetgeving (vennootschapsbelasting) 
vann invloed geweest? Immers, de aandelenvennootschappen, de coöperaties en onderlinge waar-
borgmijj  en worden geacht met hun gehele vermogen een onderneming te drijven - aldus Wet Ven-
nootschapsbelasting.. De WJO heeft kennelijk deze "brug" van een uitdrukkelijke wetsbepaling 
tussenn lichaam en onderneming overbodig geacht. Toch blijven "vennootschap" en 
"onderneming""  te onderscheiden. Van wijlen prof. mr P.S. Gerbrandy wordt gezegd, dat hij op 
zijnn colleges dit onderscheid enigszins plastisch als volgt voorstelde: "een man heeft een ezel; 
daaromm is die man nog geen ezel". In dit beeld valt de nadruk op het onderscheid. Wanneer de 
vennootschapp wordt aangeduid als rechtsvorm van de onderneming (o.a. Van Schilfgaarde "Van 
dee BV en de NV", blz. 22 e.v.) valt de nadruk op het nauwe verband. M.i. is deze opvatting van 
invloedd geweest op de reikwijdte van het begrip belanghebbende (bij de jaarrekening). ï 
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Waaromm beperkte de WJO zich tot enkele rechtsvormen? Het antwoord op dit "waarom" is te 
vindenn in het rapport van de commissie-Verdam: "Voor de werkingssfeer der regeling is als uit-
gangspuntt gekozen de onderneming die gefinancierd wordt door een groep verschaffers van risi-
codragendd kapitaal, die de onderneming niet zelf besturen". De kapitaalverschaffers - aldus de 
commissie-Verdamm - hebben er recht op, dat aan hen een behoorlijke verantwoording wordt af-
gelegdd omtrent het beheer van het door hen ter beschikking getelde vermogen. Bij de incorporatie 
vann het jaarrekeningrecht in het BW in 1976 (Boek 2 Titel 5) maakte het woord "onderneming" 
plaatss voor "rechtspersoon". Aan de zelfstandige wet (WJO) kwam na verloop van 5 jaren een 
eind.. Het jaarrekeningrecht gaat deel uitmaken van het BW, en een onderdeel vormen van Boek 
2. 2. 
Art.. 2 WJO omschreef de doelstelling van de jaarrekening: "De jaarrekening geeft een zodanig 
inzichtt dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat 
derr onderneming alsmede voorzover de aard van eenjaarrekening dat toelaat, omtrent haar solva-
biliteitt en liquiditeit". De doelstelling van de jaarrekening werd en wordt hier klaar en duidelijk 
weergegeven.. Deze doelstelling wordt in wezen onveranderd aangetroffen in de bestaande wetge-
vingg (eerste volzin art. 2:362 lid 1 BW). In art. 2 WJO vinden wij zowel "vermogen" als 
"resultaat""  opgenomen. Art. 5 WJO: "De grondslagen waarop de waardering van de activa en de 
passivaa in de balans en de bepaling van de resultaten berusten, voldoen aan normen die in het 
maatschappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd". In de Memorie van Toelichting 
werdd toegelicht, waarom is gekozen voor een afzonderlijke, eigen formulering en niét voor het 
bekendee begrip "goed koopmansgebruik". Naar voren werd gebracht de "goeddeels fiscale bete-
kenis""  van het begrip goed koopmansgebruik, weshalve de voorkeur werd gegeven aan een eigen 
begripp voor de vennootschappelijke jaarrekening t.w. de in het maatschappelijk verkeer aan-
vaardbaree normen. Deze (waarderings)maatstaven zullen in Nederland in het maatschappelijk 
verkeerr aanvaardbaar moeten zijn - aldus de Memorie van Antwoord. Uit deze woorden is de in-
tentietentie van de wetgever af te leiden t.w. een eigen systeem van normen voor de jaarrekening, onaf-
hankelijkhankelijk van het in het belastingrecht gevormde goede koopmansgebruik. Beïnvloeding - over en 
weerr - werd en wordt bepaald niet uitgesloten; voorop stond en staat de opzet van een autonome 
ontwikkeling,, gericht op verwezenlijking van de eigen doelstelling. De eigen doelstelling van de 
jaarrekeningg is: het geven van het "inzicht", zodat een "verantwoord oordeel" kan worden ge-
vormd.. Deze normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, 
kunnenn en mogen niet los worden bezien van hun functie ten dienste van deze doelstelling. Ik 
noemm deze normen kortheidshalve: "maatschappelijk aanvaardbare normen". 
Dee wetgever heeft bewust de normen voor de vennootschappelijke jaarrekening los willen maken 
vann het begrip goed koopmansgebruik. In dit verband ga ik even terug naar het Reglement van 
Arbeidd van het Nederlands Instituut van Accountants (NTVA), zoals dat tot stand kwam in 1946. 
Inn concept was dit Reglement reeds in 1938 gereed. Dit Reglement bevatte o.m. de bepaling, dat 
eenn goedkeurende verklaring de bevestiging inhield, dat de jaarrekening was opgemaakt volgens 
goedd koopmansgebruik (art. 16). J.A. Fray ontleende aan het stenografisch verslag van de verga-
deringg van het NTVA in 1946, dat met goed koopmansgebruik werd bedoeld, dat het gehanteerde 
stelsell  voor de desbetreffende groep ondernemingen economisch doelmatig was, in aanmerking 
genomenn de doeleinden waarvoor de jaarrekening werd samengesteld (Weekblad no 4270, blz. 
1073).. Gelet op de verschillende doelstellingen van fiscale winstbepaling en vennootschappelijke 
jaarrekeningg was het m.i. een wijs besluit van de wetgever om voor de vennootschappelijke jaar-
rekeningg een afzonderlijk normenstelsel in het leven te roepen, se. voortbouwend op hetgeen met 
namee door de accountancy tot stand was gebracht. Aldus werd het begrip goed koopmansgebruik 
gelatenn aan het belastingrecht (waaruit dit begrip stamde). 
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1.22 De kring(en) van belanghebbenden 

Dee jaarrekening moet belanghebbenden in staat stellen een "verantwoord oordeel" te vormen; 
belanghebbendenn moeten een verantwoorde beslissing kunnen nemen. Wie belanghebbende is of 
kann zijn wordt in de wet niet nader omschreven. Bij de behandeling in de Eerste Kamer bij het 
ontwerpp WJO merkte de minister o.m. op: "In dit wetsontwerp spreken wij over iedere belang-
hebbendee om de rechter de ruimte te laten te beoordelen wie dit recht moeten hebben. De vermoed 
datt de rechter een ruime uitleg zal geven". In deze verwachting is de bewindsman niet teleurge-
steld.. De rechter heeft inderdaad een ruime uitleg aan het begrip "belanghebbende" gegeven. Art. 
311 lid 1 WJO kende aan iedere belanghebbende de bevoegdheid toe een zgn. jaarrekeningproce-
duree aan te spannen. Iedere belanghebbende mag aldus zijn bezwaren tegen een openbaar ge-
maaktee jaarrekening naar voren doen brengen bij de Ondernemingskamer (O.K.) van het Ge-
rechtshoff  te Amsterdam. Het begrip "belanghebbende" is ongewijzigd overgenomen in het Wet-
boekk van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 999 e.v.); de onder de WJO gevormde jurisprudentie 
omtrentt dit begrip kan geacht worden zijn betekenis te hebben behouden. Een ruime uitleg van 
hett begrip "belanghebbende" sluit aan bij hetgeen buiten de landsgrenzen gebruikelijk is. De 
Amerikaansee FASB (Financial Accounting Standards Board) omschrijft de doelstelling van de 
financiëlee verslaggeving: "Financial Reporting should provide information that is useful to pre-
sentt and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit 
andd similar decisions"(par. 34 Statement of Financial Accounting Concept nr 1). De jaarrekening 
iss er voor de "gebruikers", zodat zij, de "gebruikers" een verantwoorde beslissing kunnen nemen. 
Inn de visie van de "gebruikersbenadering" ("users approach") heeft de jaarrekening een belangrij-
kee functie als bron van informatie - ten behoeve van te nemen beslissingen-. De te nemen beslis-
singenn zullen verschillend van aard zijn: zij zijn juridisch (én economisch) van aard, wanneer het 
gaatt om een beslissing over het gevoerde beheer of om een beschikking over de voor uitkering 
beschikbaree winst; zij zijn economisch van aard, wanneer het gaat om de beoordeling van cre-
dietwaardigheidd of van - eventuele - investeringen in de vennootschap. 
Dee considerans van de Vierde Richtlijn begint met het wijzen op de bescherming van "de deel-
nemersnemers in aandelenvennootschappen" en "van derden". De considerans noemt derhalve twee ca-
tegorieën,, wier belangen beschermd dienen te worden: de deelnemers en derden. Zoals bekend, 
pleegtt de considerans van een Europese Richtlijn, bij gebreke van een parlementaire behandeling, 
zeerr belangrijk te zijn voor kennisname van doel en strekking van een Richtlijn. Voor een Richt-
lijn-conformee interpretatie van de nationale wetgeving, die een implementatie van de Richtlijn 
bevat,, is kennis van doel en strekking van de Richtlijn onmisbaar. In de considerans van de Ne-
derlandsee Aanpassingswet (aan de Vierde Richtlijn) wordt dan ook verwezen naar deze strekking: 
"tott bescherming van de belangen van aandeelhouders en derden". Het noemen van deze twee 
categorieënn sluit in hoofdlijnen aan bij de jurisprudentie te onzent inzake het begrip 
"belanghebbende".. De spreek niet zonder reden over "in hoofdlijnen". In de considerans op de 
Vierdee Richtlijn en Aanpassingswet komen de aandeelhouders (en leden) naar voren als "eerste 
kring";; in de jurisprudentie te onzent behoren de medewerkers en hun organisaties mede tot de 
"eerstee kring". De samenhang vennootschap-onderneming heeft in de jurisprudentie te onzent een 
krachtigerr accent. De advocaat-generaal bij de H.R., Verburg, sprak in verband met de jaarreke-
ningproceduree over een "twee-kringen-leer". Bij de "eerste kring" wordt een belang bij de jaarre-
keningg aanwezig geacht, tenzij de betreffende rechtspersoon kan aantonen, dat de eiser géén con-
creett belang bezit. Bij de "tweede kring" moet de eiser zijn belang kunnen waar maken. Een ver-
schill  in bewijslast. Wie behoren tot de "eerste kring" en wie tot de "tweede kring"? Tot de "eerste 
kring""  behoren aandeelhouders, leden (van coöperaties en onderlingen). Het in de wet genoemde 
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"verantwoordee oordeel" dient de basis te vormen voor de besluiten, die door aandeelhouders, le-
den,, deelnemers moeten worden genomen. Zoals de commissie-Verdam concludeerde, kapitaal-
verschafferss hebben recht op een behoorlijke verantwoording omtrent het beheer van het door hen 
terr beschikking gesteld vermogen. De Vierde Richtlijn (considerans) noemt deze groep belang-
hebbendenn het eerst (als belanghebbenden). De jaarrekening heeft een functie bij twee belangrijke 
besluiten,, te nemen door deze belanghebbenden. Bij zgn. structuurvennootschappen stelt de raad 
vann commissarissen de jaarrekening vast, maar deze vaststelling heeft de goedkeuring nodig van 
dee algemene vergadering van aandeelhouders. Bij niet-structuurvennootschappen en bij vennoot-
schappenn met een zgn. verzwakt structuurregime stelt de algemene vergadering van aandeelhou-
derss de jaarrekening vast. De winstbestemming - binnen door de statuten bepaalde grenzen - is 
eenn zaak van aandeelhouders (zowel bij structuurvennootschappen als bij niet-
structuurvennootschappen).. De "eerste kring van belanghebbenden" is echter groter. De H.R. 
bevestigdee in zijn arrest d.d. 20.5.'87 , NJ 1987, 973 de uitspraak van de OK, dat een werknemer 
reedss uit hoofde van zijn dienstbetrekking behoort tot de kring van de bij de onderneming betrok-
kenenn ter bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure in het leven is geroepen. De 
vastgesteldee jaarrekening vormt onderwerp van bespreking met de ondernemingsraad (art. 31a 
Wett op de Ondernemingsraden). De ondernemingsraad behoort tot de "eerste kring". De "eerste 
kring""  in ons recht is groter en wijder dan de "eerste kring", die wordt genoemd in de considerans 
vann de Vierde Richtlijn ("deelnemers"). Crediteuren behoren niet tot deze "eerste kring"; zij be-
horenn tot de "tweede kring"; zij kunnen als belanghebbenden worden erkend, indien zij een speci-
fiekk concreet belang kunnen aantonen ten aanzien van hun bezwaren tegen de jaarrekening. H.R. 
d.d.. 3.2.'88 NJ 1989, 225: "Crediteuren kunnen, mede gelet op de belangen van de onderneming, 
niett louter uit hoofde van hun hoedanigheid van crediteur worden gerekend tot de kring van de bij 
dee onderneming betrokkenen ter bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure in het 
levenn is geroepen". Polishouders bij een niet-onderlinge behoren eveneens tot deze categorie be-
langhebbenden;langhebbenden; polishouders met recht op aandeel in de winst behoren m.i. tot de "eerste kring". 
Naastt deze twee kringen belanghebbenden, is er nog een derde kring: de belanghebbenden, die 
naastt de genoemde "twee kringen" bevoegd zijn bij de rechtbank openbaarmaking van de jaarre-
keningg te vorderen. Dat kunnen zijn crediteuren of leveranciers, die de stand van zaken bij hun 
debiteurr of afnemer willen kennen, beleggers die ge-interesseerd zijn in de vennootschap e.a.. 
OókOók deze categorieën hebben uiteraard belang bij een goede jaarrekening: de rechter kent de be-
voegdheidd tot het aanspannen van een jaarrekeningprocedure echter uitsluitend toe aan de houders 
vann een krachtiger belang d.w.z. aan de "twee kringen". 
Err valt in de loop der jaren een ontwikkeling te bespeuren in de opvattingen omtrent de 
"belanghebbenden""  bij de jaarrekening. Aanvankelijk viel de nadruk op de informatiebehoefte 
vann de deelgenoten (aandeelhouders, leden). De wetgever heeft terecht de deur "open" gehouden 
voorr verdere gebruikers. De belanghebbenden (of gebruikers) bij de jaarrekening hebben infor-
matiee nodig ten behoeve van door hen te nemen beslissingen. Onze wet spreekt in dit verband van 
eenn "verantwoord oordeel". 
Terr illustratie het Engelse "Corporate Report" (1975), dat de volgende categorieën van gebruikers 
opsomt: : 
11 verschaffers van risicodragend vermogen; 
22 verschaffers van vreemd vermogen; 
33 werknemers; 
44 beleggingsanalisten en - adviseurs; 
55 leveranciers, cliënten, consumenten; 
66 overheid; 
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77 het publiek. 
Hett vakgebied, "externe verslaggeving" te onzent beziet de jaarrekening vanuit de gezichtshoek 
vann een brede kring vann gebruikers/belanghebbenden. 

1.33 De WJO kende open normen 

Dee "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" betroffen in 
dee WJO uitsluitend de waarderingsgrondslagen voor de balans en de winst-en verliesrekening; zij 
haddenn nog niet betrekking op de indeling, de groepering van posten op balans en winst-en ver-
liesrekening.. De WJO bevatte niet specifieke waarderingsvoorschriften; er was een algemeen 
voorschrift,, nl. dat de waardering moest voldoen aan de normen, die in het maatschappelijk ver-
keerr als aanvaardbaar worden geacht. 
Dee WJO heeft op één bepaald punt t.w. de waardering van immateriële activa, een waarderings-
maatstaff  voorgeschreven. De wetgever is op dit punt afgeweken van de algemene lijn, dat de on-
dernemerr zelfdee toe te passen maatstaven mag kiezen (mits zij voldoen aan de nonnen, die in het 
maatschappelijkk verkeer aanvaardbaar zijn). 
Dee wetgever is in art. 11 WJO overgegaan tot een afzonderlijk waarderingsvoorschrift voor im-
materiëlee activa (goodwill, octrooien, auteursrechten, research en ontwikkeling, voorbereidings-
enn aanloopkosten). Dit waarderingsvoorschrift van art. 11 WJO plaatste een mogelijk ruimere vi-
siee overeenkomstig de "maatschappelijk aanvaardbare normen" op het punt van immateriële acti-
vaa buiten spel. Art. 11 bepaalt, dat voorzover immateriële activa in de balans worden opgenomen, 
zijj  worden gewaardeerd op maximaal het bedrag van de kosten, die de onderneming daaraan heeft 
besteedd (verminderd met afschrijvingen). Blijkens de Memorie van Toelichting mochten slechts 
vann derden overgenomen waarden worden geactiveerd; zelf gekweekte waarden zijn uitgesloten. 
Ditt art. 11 WJO is de voorloper van het van kracht zijnde art. 2:365 BW. Deze regelgeving raakt 
hett hart - of beter gezegd: het hoofd - van de onderneming. Deze regelgeving betreft voor de on-
dernemingg essentiële zaken als technologische kennis en vaardigheden; handels- en productie-
merken,, met behulp waarvan de onderneming eigen goederen kan doen onderscheiden van pro-
ductenn van anderen; de band met cliënten/afnemers. De binding tussen onderneming en cliën-
ten/afnemerss kan verschillend van aard zijn: bestaande contracten met bepaalde duur; de zgn. 
"doorlopende""  contracten (onbepaalde tijdsduur, met opzeggingsmogelijkheid voor beide partij-
en);; voorts de potentiële afnemers aan wie een (bindende) prijsofferte is uitgebracht; de kring van 
cliënten,, die tot de vaste afnemers behoren d.w.z. met wie de onderneming in een relatie staat 
waaruitt met een zekere regelmaat (rechts)betrekkingen voortkomen. De organisatie van de onder-
nemingg bindt de productieve factoren samen, en stuwt de activiteiten. 
Dezee handelwijze met betrekking tot immateriële activa hangt samen met de in de jaarrekening 
toee te passen voorzichtigheid. De moeilijkheid om exact aanschaffingskosten of marktwaarde te 
bepalen,, is eveneens een belangrijke oorzaak. Deze handelwijze ten aanzien van immateriële ac-
tivaa mag gezien worden als één van de oorzaken, waardoor de waarde van de onderneming èn het 
bedragg van het in de jaarrekening getoonde vermogen in de praktijk niet onbelangrijk kunnen 
verschillen:: Het vermogen dat uit de jaarrekening blijkt, zal veelal niet identiek zijn aan de waar-
dee van de onderneming; anders gezegd: aan de waarde in het economisch verkeer van het com-
plexx van activa en passiva. Op deze "immateriële activa" kom ik in Hoofdstuk V nog terug. 
Afgezienn van dit art. 11 gold hetgeen "in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar was" in het 
WJOO als waarderingsmaatstaf ten dienste zowel van balans als van winst-en verliesrekening. De-
zee "open norm" is in de WJO bewust gekozen met het oog op de diversiteit van het economisch 
leven,, alsmede met het doel de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen open te houden. Be-
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drijfseconomiee noch accountancy geven een voor ieder concreet geval pasklaar antwoord 
(commissie-Verdam).. Ik zou hieraan willen toevoegen: kunnen niet voor ieder geval reeds een 
pasklaarr antwoord klaar hebben. 
Mett de introductie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" werd niet een breuk met het 
verledenn beoogd. Bij de start van de WJO werd onder "in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar"-
kortt  samengevat - verstaan: "door ondernemingen toegepast en door accountants aanvaard". Aan 
dee accountants als beroepsgroep was een belangrijke taak toegedacht. De algemene functie van de 
accountantt is die van "vertrouwensman in het maatschappelijk verkeer" ( aldus Limperg). 
Inn de Memorie van Antwoord op het ontwerp WJO werd opgemerkt, dat de term 
"maatschappelijkk verkeer" mede werd gekozen, omdat deze term in accountantskringen gebrui-
kelijkk was. Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer merkte de Minister op: 
"Hett wetsontwerp sluit aan bij wat een goede praktijk is". In de Eerste Kamer betoogde de heer 
Kraaijenhoff  (accountant, door de minister als deskundige aangetrokken): "Bij de, zeg 400 (al vind 
ikk dat hoog gegrepen), die het al goed doen, zal niet zoveel verbeteren". 
Eenn inventarisatie van de onder het WJO aanvaardbaar te achten normen gaf Burgert in zijn be-
kendee preadvies voor het NTVRA in 1967. Hij geeft de volgende opsomming (p.156 v.), kort sa-
mengevat: : 

a.a. Vaste kapitaalgoederen/productiemiddelen 
11 .historische uitgaafprijs, verminderd met afschrijving op die basis resp. lagere bedrijfswaarde; 
2.vervangingswaarde, , 

b.b. Vlottende kapitaalgoederen/productiemiddelen 
11 .historische uitgaafprijs op basis "first in first out", resp. lagere marktprijs; 
2.historische2.historische uitgaafprijs op basis "last in first out", resp. lagere marktprijs, dan wel de 
historischee uitgaafprijs, geldende op het moment van verwerving van de ijzeren of normale voor-
raad,, resp. lagere marktprijs; 
3.. vervangingswaarde (de waardestijging van de normale voorraad wordt bij geboekt op een reke-
ningg prijs- of waardeverschillen en waardedaling voorzover mogelijk wordt op bedoelde rekening 
afgeboekt); ; 

c.c. Activa en passiva in de monetaire sfeer 
Overr het saldo der activa en passiva in de monetaire sfeer wordt een vermogenscorrectie wegens 
koopkrachtveranderingg van het geld ten laste resp. ten gunste van de winst-en verliesrekening ge-
bracht.. 2 

d.d. Koopkrachtcorrectie eigen vermogen 
Eenn vermogenscorrectie wegens koopkrachtverandering van het geld over het totale eigen vermo-
genn wordt ten laste, resp. ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht (waarbij eventuele 
samenloopp met Ufo, ijzeren voorraad of vervangingswaarde wordt vermeden). 2 

Aann de genoemde systemen liggen ten grondslag zgn. instandhoudingsdoelstellingen of - postu-
laten.. Deze doelstellingen of postulaten zijn: 
11 De instandhouding van het ge-investeerd nominaal vermogen. Deze doelstelling ligt ten 

grondslagg aan het systeem, dat uitgaat van de historische uitgaafprijzen (tenzij marktwaarde 
off  bedrijfswaarde lager is). 
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22 De instandhouding van het vermogen, uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht. Deze 
doelstellingg ligt ten grondslag aan de hiervoor onder c en d genoemde stelsels. 

33 De instandhouding van het productief vermogen (in vlottende en/of vaste kapitaalgoederen). 
Dezee doelstelling ligt ten grondslag aan de basisprijzenstelsels zoals Ufo, ijzeren voorraad, 
enn aan het vervangingswaardestelsel. 

Overr deze instandhoudingsdoelstellingen méér in hoofdstuk Vu, in welk hoofdstuk in het bijzon-
derr aandacht zal worden gegeven aan de betekenis van de bedrijfseconomie voor de 
"maatschappelijkk aanvaardbare normen" en "het goede koopmansgebruik". 
Inn de Memorie van Toelichting op het ontwerp WJO schreef de Minister: "De ondergetekende 
verwachtt dat het georganiseerd bedrijfsleven en in samenwerking daarmede, de organisatie der 
accountantss het tot hun taak zullen rekenen de in het maatschappelijk verkeer gehanteerde grond-
slagenn te inventariseren en te toetsen aan hetgeen naar hun oordeel in het huidige bestel in 
hett maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd". Ik vraag met name 
aandachtt voor de toetsings-functie, die aan dit gezamenlijk overleg-orgaan van bedrijfsleven en 
accountantss was toegedacht. De uit dit overleg resulterende opinies waren in de ogen van de be-
windsmann bestemd voor ondernemingsbesturen, en konden "mede ter oriëntatie dienen van de 
Ondernemingskamer".Ondernemingskamer". Deze opinies waren weliswaar niet bindend - niet voor ondernemingsbe-
sturenn noch voor de rechter - , maar een gezaghebbende status was aan deze opinies terdege toe-
gedacht.. Uit de woorden van de Minister blijkt het nauwe verband tussen de "open formule" in de 
wett én de instelling van maatschappelijke organen, aan wier hoede inventarisering én ontwikke-
lingg van de maatschappelijk aanvaardbare normen werden toevertrouwd. 
Dee Minister praeludeerde in deze woorden op het zgn. Tripartite overleg (werkgevers, vakcentra-
less en accountants), dat later werd ge-institutionaliseerd in de "Raad voor de Jaarverslaggeving". 
Dee afgegeven opinies waren aanvankelijk te vinden in "Beschouwingen", later in "Richtlijnen 
voorr de Jaarrekening", herdoopt in "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving" (afgekort 
"Richtlijnen").. "Beschouwingen" noch "Richtlijnen" zijn als zodanig bindend voor de besturen 
vann de rechtspersonen, die onderworpen zijn aan het recht van de jaarrekening. De betekenis van 
dezee Richtlijnen ligt in het gezag, dat zij bezitten (niet aan een formeel bindend karakter). 

IV.2Dee Vierde Richtlijn en de implementatie in de Nederlandse wetgeving 

2.11 Zijn de normen "open"? 

Dee EG-Richtlijnen op het gebied van de jaarrekening - in het bijzonder de 4e Richtlijn mag hier 
wordenn genoemd - hebben bepaald niet onbelangrijke wijzigingen aangebracht. Deze Richtlijnen 
beoogdenn een harmonisatie van bestaande systemen teneinde de onderlinge herkenbaarheid te 
vergroten;; niét werd beoogd de oplegging van één uniforme methode.Een moeilijke doch niet 
onmogelijkee taak, deze harmonisering. Deze harmonisering was mogelijk, omdat in de deelne-
mendee landen, ondanks alle verschillen, vele gemeenschappelijke elementen bestonden. De 4e 
Richtlijnn berustte uiteindelijk op een compromis tussen de "true and fair view" (te vinden in de-
Companiess Act van het U.K.) en de gedetailleerde regelgeving (te vinden in het Duitse Handels-
gesetzbuch).. Art. 2 lid 3 van de Richtlijn bepaalt: "De jaarrekening moet een getrouw beeld geven 
vann het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap" (cursivering van 
mijnn hand). Dit lid 3 is ingebed in de overige bepalingen van art. 2. In lid 2 wordt voorgeschre-
ven,, dat de jaarrekening "duidelijk en overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn" wordt 
opgesteld;; lid 5 bepaalt, dat, indien in uitzonderingsgevallen blijkt, dat toepassing van een bepa-
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lingg in strijd komt met lid 3, van de bewuste bepaling dient te worden afgeweken "opdat een ge-
trouww beeld in de zin van lid 3 wordt gegeven". 
Liett de WJO de vennootschap vrij in de keuzen van toe te passen waarderingsmethoden, mits 
binnenbinnen het kader van maatschappelijk aanvaardbare normen, het BW na implementering van de 
4ee Richtlijn laat twee waarderingsmethoden toe, vergezeld van een groot aantal uitvoeringsregels 
(inn Wet en KB). Dit is m.i. het belangrijkste verschil tussen de wetgeving vóór en na deze imple-
mentatie.. Van een "open norm" naar een "gesloten systeem"? Toch niet, dank zij de suprematie 
vann het "getrouwe beeld" in de wetgeving (in het voetspoor van de Richtlijn), is de norm "open" 
gebleven,, zij het onder strikte voorwaarden en beperkingen. Het bestaan van maatschappelijk 
aanvaardbaree normen, die (nog) niet zijn gecodificeerd in het BW, wordt erkend. 
Lidd 1 van art. 2:362 BW luidt na de implementatie van de 4e Richtlijn: "De jaarrekening geeft 
volgenss normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zo-
danigg inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het re-
sultaat,, alsmede voorzover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de 
liquiditeitt van de rechtspersoon". Het begrip "maatschappelijk aanvaardbare normen" heeft thans 
niett slechts betrekking op de waardering van activa en passiva op de balans en op de bepaling van 
hett resultaat, zoals voorheen onder de WJO, maar bestrijkt het gehele veld van de jaarrekening, 
incl.. de indeling van en de vermelding van de diverse posten op de balans en winst-en verliesre-
kening.. De koppeling tussen "inzicht" en "normen" is dwingend vastgelegd. De algemene voor-
schriften,, zoals neergelegd in de leden 2 en 3 van art. 2:362 BW, t.w. balans en winst-en verlies-
rekeningg geven "getrouw, duidelijk en stelselmatig" de grootte van vermogen en resultaat weer, 
enn de bijzondere voorschriften in de artt. 2:364 t/m 2:393 BW worden geacht "in het maatschap-
pelijkk verkeer aanvaardbare normen" te bevatten. Deze bijzondere voorschriften worden door de 
rechtspersoonn aangevuld, indien de verschaffing van het "inzicht" deze aanvulling eist. Zelfs is de 
rechtspersoonn verplicht tot aj\vijking van de bijzondere voorschriften, indien een afwijking nood-
zakelijkk is voor het verschaffen van dit in lid 1 bedoelde inzicht. De "true and fair view" staat 
voorop;; dit doel moet worden gerealiseerd. Let wel, het gaat steeds om een "inzicht", dat wordt 
verkregenn "volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd".. Buiten deze normen mag de jaarrekening niet treden. Het algemene voorschrift -
"getrouw,, duidelijk en stelselmatig"- is, naar de wet, niet vatbaar voor aanvulling of afwijking 
(zoalss de bijzondere voorschriften en de uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur (bv. 
hett KB waardering activa) die wèl vatbaar zijn voor afwijkingen, indien en voorzover zij noodza-
kelijkk zijn voor de verwezenlijking van het beoogde "inzicht"). De Vierde Richtlijn erkent de 
mogelijkheidd van een afwijking slechts in uitzonderingsgevallen. 
Eenn Richtlijn-conforme interpretatie van art. 2:362 lid 4 slot BW Iaat de mogelijkheid van afwij-
kingg slechts open voor uitzonderingsgevallen. Het Hof van Justitie E.G. omschreef in zijn arrest 
d.d.. 13.11.'90, NJ 1993, 163 de gehoudenheid tot Richtlijn-conforme interpretatie als volgt: "bij 
dee toepassing van nationaal recht, of het nu gaat om bepalingen van oudere of jongere datum dan 
dee Richtlijn, dit nationale recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en 
hethet doel van de Richtlijn, teneinde het door de Richtlijn beoogde doel te bereiken". De herhaal, dat 
dee betreffende afwijking moet voldoen aan de "normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaarr worden beschouwd". Bij - mogelijke - afwijkingen is bv. te denken aan het onge-
daann maken van begrenzingen, die in de bij of krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften zijn 
opgelegdd aan de "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd".. Indien in een uitzonderingsgeval noodzakelijk met het oog op het wettelijk vereiste 
inzicht,, zou een afwijking geoorloofd zijn, se. mits in overeenstemming met de "maatschappelijk 
aanvaardbaree normen". Het activeringsverbod van eigen aandelen houdt m.i. een beperking van 
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hetgeenn volgens maatschappelijk aanvaardbare normen mogelijk is (indien deze aandelen of certi-
ficatenn voor dadelijke verkoop vatbaar zijn). In een zeer bijzonder geval - bv. de gekochte aande-
lenn zijn vatbaar voor onmiddellijke verkoop en worden overeenkomstig vooraf bestaand plan 
metterdaadd doorverkocht - zou het "inzicht-vereiste" een doorbreking van het activeringsgebod 
gebodenn kunnen maken, verondersteld dat het om een pakket van zodanige betekenis zou gaan 
datt het "getrouwe beeld" door niet-activering zou worden beschadigd. De vermogensbescherming 
wordtt m.i. niet benadeeld. 
Méérr ruimte is er voor aanvullingen, se. met inachtneming van de maatschappelijk aanvaardbare 
normen,, op de bij of krachtens de wet uitgevaardigde bijzondere voorschriften. Deze aanvullin-
genn moeten passen in en binnen het bestaande wettelijke systeem. Enuntiatieve opsommingen zijn 
voorr aanvulling vatbaar. De opsomming van beginselen in art. 2:384 leden 2 en 3 BW is bv. niet 
limitatief.. De opsomming is voor uitbreiding vatbaar. 
Eenn Richtlijn-conforme interpretatie - en daarvan dient te worden uitgegaan - zal slechts bij uit-
zonderingg een afwijking van de neergelegde regel toestaan. Niettemin, wij mogen het inzicht, dat 
inn of bij wettelijk voorschrift neergelegde regels niet een absolute gelding hebben, positief waar-
deren.. Een afwijking van een regel kan in een concreet geval noodzakelijk zijn voor de verwe-
zenlijkingg van het met de wet beoogde doel. De rechter heeft "het laatste woord"; hij beslist of 
eenn doorbreking van een bestaande regel in een bijzonder geval gerechtvaardigd is. 
Inn verband met het vorenstaande wil ik nog verwijzen naar het artikel van H. Niessen, in "Recht 
derr Internationalen Wirtschaft", nr 4, 1992. Niessen was als afdelingschef verbonden aan de Eu-
ropesee Commissie te Brussel; "nourri dans Ie serail" kan men zeggen. Niessen legt het accent m.i. 
tee veel op de beperkingen, die aan de "true and fair view" zijn opgelegd. Zijn betoog is niettemin 
interessant.. Niessen schrijft: "Die Verpflichtung zu zusatslichen Angaben setzt also stets einen 
Ausnahmenfalll  voraus. Dies gilt erst recht für die weitere Verpflichtung von einer Spezi-
alvorschriftt überhaupt abzuweichen, sofern deren Anwendung mit der Vermittlung des getreuen 
Bildess unvereinbar ist". "Somit wird deutlich die Generalnorm (- de "true and fair view"- H) hat 
nurr die Funktion eines Korrektiv für Ausnahmefalle. Diese beziehen sich stets auf die Lage einer 
bestimmtenn Gesellschaft. Darüber hinaus ist die Generalnorm sicherlich für den Gebrauch von 
Wahlrechtenn von Bedeutung, die den Untemehmen eingeraumt worden sind. Auf keinen Fall aber 
kannn die Generalnorm von einem nationalen Gesetzgeber dazu benutzt werden sich von zwingen-
denn Vorschriften der Richtlinie zu distanzieren mit der Begründing dass andere Lösungen der 
Zweckbestimmingg besser entsprachen". 
Art.. 2:393 BW omschrijft de taak van de accountant. Art. 3: "De accountant onderzoekt of de 
jaarrekeningg het in art. 362 lid 1 vereiste inzicht geeft. Hij gaat voorts na of de jaarrekening aan 
dee bij of krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet ". Het primaat ligt bij het "vereiste 
inzicht",, dit primaat is in de wet neergelegd. Het kompas van de bestaande bijzondere voor-
schriftenn zal in de praktijk voor de accountant een veilig kompas zijn; een afwijking kan risico's 
oproepenn (!). 
Eenn codificatie als van het jaarrekeningrecht in het BW houdt het gevaar in van een bevriezing of 
verstarringg van geldende regels. "Aggiornamento" zal primair gezocht worden binnen de 
(maximale)) spanwijdte van geldende bepalingen. 
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IV. 33 Accounting Standards 

3.11 Raad voor de Jaarverslaggeving 

Inn de USA volgde in 1973 de Financial Accounting Standards Board (FASB) de (in 1959 opge-
richte)) Accounting Principles Board (APB) op. Afwijkingen in de jaarrekening van "standards" 
vann deze Boards moeten worden toegelicht en gemotiveerd. 
Dee Britse "Companies Act" volstond indertijd (vóór implementering 4e E.G. Richtlijn) met het 
stellenn van een open norm: "every balance sheet/every profit and loss account shall give a true 
andd fair view of the state of affairs/the profit or loss". In 1970 werd door de beroepsgroep in En-
gelandd en Wales opgericht het Accounting Standards Steering Committee met tot taak de 
opstellingg van Statements of Standard Accounting Practices (SSAP), ter invulling van de algeme-
nee norm "true and fair view". Afwijkingen van deze SSAP's moeten in de accountantsverklaring 
wordenn gemeld en gerechtvaardigd. 
Dee WJO te onzent kende evenals de Britse Companies Act een algemene norm, waaraan de 
waarderings-- en winstbepalingsmethoden dienden te voldoen t.w. de in het maatschappelijk ver-
keerr als aanvaardbaar beschouwde normen (m.a.n.). Het Tripartite Overleg (T.O.), waaraan deel-
namenn werkgevers, werknemers en accountants, beoogde invulling te geven aan de tijdens de 
parlementairee behandeling van deze WJO door de wetgever geformuleerde opdracht: "de in het 
maatschappelijkk verkeer gehanteerde grondslagen te inventariseren en te toetsen aan hetgeen 
naarr hun oordeel in het huidig bestel in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kan 
wordenn beschouwd". In 1982 zijn de werkzaamheden van het T.O. overgenomen door de Raad 
voorr de Jaarverslaggeving (RJ), evenals het T.O. samengesteld uit vertegenwoordigers van werk-
gevers,, werknemers en accountants. Deze RJ publiceert "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving", 
tee onderscheiden in zgn. stellige uitspraken en aanbevelingen. Uit het Voorwoord van de Richtlij-
nenn citeer ik: "De RJ pretendeert niet dat de stellige uitspraken bindende kracht hebben zoals 
dee voorschriften van de wet. Het is uiteraard in laatste instantie de rechter die in elk aan zijn oor-
deell  onderworpen geding zal bepalen welke normen voor de betreffende jaarrekening in het maat-
schappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Dit impliceert de eigen verantwoorde-
lijkheidd van de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De Richtlijnen en in het bij-
zonderr de daarin opgenomen stellige uitspraken dragen in het algemeen bij aan het door de wet 
verlangdee inzicht in vermogen en resultaat". Tot zover het Voorwoord van de RJ, dat op duidelij-
kee wijze de taak van de RJ formuleert t.w. bij te dragen tot het wettelijk (art. 2:362 BW) vereiste 
inzicht,, onder de eigen verantwoordelijkheid van de verslaggevende onderneming (en diens ac-
countant,, mag ik toevoegen). Sedert de implementatie van de 4e E.G. Richtlijn in onze wetgeving 
(eindd 1983) zijn de maatschappelijk aanvaardbare normen "open" gebleven in deze zin, dat het 
vereistee inzicht (waartoe het "getrouwe beeld" van vermogen en resultaat moet leiden) het hoog-
stee richtsnoer voor de jaarrekening is blijven vormen; de wetgever heeft evenwel zelf gedetail-
leerdd invulling gegeven aan de normen voor de jaarrekening. De RJ* blijf t van betekenis: 
aa voor de oplossing van problemen, die zich bij de interpretatie van wettelijke voorschriften 

kunnenn voordoen; 
bb voor aanvullingen op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder op de punten waar de wet-

gevingg verschillende mogelijkheden open laat; 
cc de invulling van normen in gevallen, waarin de wettelijke voorschriften niet voorzien; 
dd voor afwijkingen op de wettelijke voorschriften in uitzonderlijke situaties; de RJ vormt als-

dann het passende kanaal (voor praktijk en wetenschap) om gerechtvaardigde afwijkingen in 
gangg te zetten. 
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Zoalss de Raad in zijn Voorwoord reeds aangaf: zijn Richtlijnen hebben geen bindende kracht zo-
alss de wettelijke voorschriften; de Richtlijnen ontlenen hun waarde aan het gezag van de Raad. 
Dee Richtlijnen moeten wijken voor uitspraken (Ondernemingskamer en H.R.) van de rechter; de 
RJJ is zich hiervan - zie het Voorwoord van de Richtlijnen - bewust. 
Dee Raad van Beroep van het NIVRA wekte in zijn beslissing d.d. 20 mei 1985 de indruk een ge-
bondenheidd aan de Richtlijnen van de RJ te veronderstellen. Deze beslissing heeft pennen van 
voor-- en tegenstanders in beweging gebracht. Burgert c.q. citeren met duidelijke instemming 
Wessell  (TVVS 1987 nr 4), die in de Richtlijnen een middel ziet tot oplossing van interpretatie-
vraagstukken;; aan dit middel mag de accountant niet voorbijgaan, wanneer hij interpretatiepro-
blemenn met de vereiste zorgvuldigheid wil behandelen. Burgert c.s.: "Aldus krijgen de Richtlij-
nenn indirect nl. via de band van art.11 van de Gedrags- en Beroeps Regels (GBR) een zekere bin-
dingg in die zin dat de accountant op de Richtlijnen acht behoort te slaan". 

3.22 International Accounting Standards Committee (IASC) 

Dee IASC werd in 1973 ingesteld met het doel een harmonisatie tot stand te brengen tussen de 
voorschriftenn in diverse landen en regio's op het gebied van de jaarrekening. Politieke druk - o.m. 
recentt door de G7 in verband met déconfitures in sommige Aziatische landen - is en wordt uitge-
oefendd om tot deze harmonisatie te komen. Zover bekend, zijn de "standards" voorgelegd aan de 
Internationall  Organisation of Securities Commissions (IOSCO); het belangrijkste lid is zonder 
twijfell  de SEC in de U.S.A. De voorschriften van de SEC worden strakker geacht dan de 
(concept)) standards van de IASC, die aan de deelnemers een ruime - door SEC té ruim geachte -
keuzevrijheidd zouden laten. Indien de SEC de IASC-standards onvoldoende zou blijven achten en 
dientengevolgee voor in de USA beursgenoteerde vennootschappen de opstelling van financiële 
gegevenss naar de eigen SEC-voorschriften zou blijven verlangen, zou een belangrijk oogmerk 
vann de harmonisatie - acceptatie van IASC-standards door de toezichthoudende instanties over de 
gehelee wereld - niet worden bereikt, althans niet op dit moment. 
Inn de "constitution" van de Internationale Accountants Federatie is o.m. het volgende neergelegd 
mett betrekking tot het IASC: "Member bodies shall support the work of IASC by 
publishingg in their respective countries every International Accounting Standard approved for is-
suee by the Board of IASC and by using their best endeavours: 
ii  to ensure that published financial statements comply with International Accounting Stan-

dardss in all material respects; 
iii  to persuade governments and standard setting bodies that published financial statements 

shouldd comply with International Accounting Standards in all material respects ". 
Enkelee saillante punten uit de IASC-standards: 
aa winstneming op onderhanden werken - tussentijdse winstneming is "standaard"; 
bb verworven goodwill - activering en afschrijving; 
cc effecten en derivaten - "financial instruments" tegen marktwaarde in de balans opnemen; 

ongerealiseerdee waardemutaties verantwoorden in de winst-en verliesrekening; 
dd immateriële activa (onderzoeks- en ontwikkelingskosten) - verplichte activering, indien en 

voorzoverr toekomstige opbrengsten mogen worden verwacht; 
ee voorzieningen - opvoeren indien en voorzover er "obligations" bestaan, w.o. "constructieve 

obligations'' t.w. economisch noodzakelijke handelingen ("zakelijke gehoudenheid"). 
Vann de IASC-standards gaat een waarneembaar effect uit; zo sporen voorgestelde amendementen 
opp de Vierde E.G.-Richtlijn op het punt van "financial instruments" met deze "standards". 
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Doorr het IASC is (in 1989) een "Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements""  gepubliceerd; de Nederlandse tekst van het schema ("Conceptual Framework/IASC") 
iss achter de noten bij dit hoofdstuk op een afzonderlijke bladzijde opgenomen. De RJ heeft het 
"Framework""  van het IASC opgenomen in een door de RJ uitgegeven Stramien voor de opstelling 
enn vormgeving vanjaarrekeningen. De RJ schrijft in zijn toelichting: "De in het Framework neer-
gelegdee ideeën komen grotendeels overeen met die van de RJ en de RJ heeft er daarom mee vol-
staann aan het Stramien slechts enkele aantekeningen toe te voegen". 
Dee RJ signaleert in de behandeling van goodwill (begrepen in de kostprijs van een onderneming) 
hethet m.i. belangrijkste verschilpunt tussen de IASC-standards en de RJ. De RJ liet de mogelijkheid 
open,, dat positieve goodwill rechtstreeks (d.i. buiten de W. en V. rekening om) op het eigen ver-
mogenn wordt afgeboekt, terwijl negatieve goodwill in bepaalde gevallen rechtstreeks wordt bij-
geboektgeboekt op het eigen vermogen. "Een en ander komt mogelijk niet overeen met het Stramien, en 
zekerr niet met IAS 22, maar sluit wel aan op de praktijk in Nederland en tevens voor wat negatie-
vee goodwill betreft op art. 389 lid 8 Boek 2 BW"- aldus de RJ. 
Zeerr recent evenwel heeft de RJ zich aangesloten bij de IASC op dit punt: activering van verwor-
venn goodwill is geboden, evenals afschrijving ten laste van de resultaten. Indien dit voorstel zou 
wordenn gevolgd, zou in de praktijk van de financiële verslaglegging hier te lande een ingrijpende 
wijzigingg plaatsvinden. 
Immers,, de winst-en verliesrekeningen zouden voortaan worden belast met afschrijvingen op 
verworvenn goodwill, terwijl thans, dank zij de - gebruikelijke - afboeking op het eigen vermogen, 
dee resultatenrekeningen niet plegen te worden belast met zodanige afschrijvingen. Op deze wijze 
kunnenn thans de ge-acquireerde ondernemingen terstond integraal bijdragen tot de resultaten. 
Inn de interpretatieve mededeling d.d. 16 april 1998 van de Europese Commissie, waarin gepoogd 
wordtt een oplossing aan te reiken voor enige vraagpunten omtrent de toepassing van EG Richtlij-
nenn voor de jaarrekening, wordt de invloed van de IASC bespeurd. Trouwens, in de inleiding tot 
dezee mededeling wordt met zoveel woorden gewag gemaakt van het streven om verschillen met 
dee IASC (zoveel mogelijk) te voorkomen. De mededeling begint met te stipuleren, dat slechts in 
uitzonderingsgevallenn een beroep mag worden gedaan op de bevoegdheid tot afwijking van de 
bijzonderee bepalingen (derogerende bevoegdheid ex art. 2:362 lid 4 BW); met enige nadruk 
wordtt erop gewezen, dat deze zgn. derogerende bevoegdheid niet mag leiden tot invoering van 
eenn regel "van algemene aard, die in strijd is met de bepalingen van de Richtlijn", en evenmin tot 
hett creëren van "extra keuzemogelijkheden, die een behandeling mogelijk maken, die niet in 
overeenstemmingg is met de Richtlijn". Aldus de zienswijze van de Commissie. Met betrekking 
tott de winstverantwoording op langlopende contracten staat de Commissie met name volgende 
tweee methoden voor: in de eerste plaats de methode waarbij de winst op het contract in aanmer-
kingg wordt genomen nadat de opdracht geheel is voltooid (methode van winstneming op basis 
vann voltooide opdrachten); in de tweede plaats staat de Richtlijn, naar de mening van de Commis-
sie,, de methode van winstneming naar rato van de voltooiing van een opdracht toe, mits het voor-
zichtigheidsbeginsell  in acht wordt genomen, hetgeen in concreto inhoudt: a) de totale opbrengst 
vann het contract moet bekend zijn; b) het voltooide deel moet exact kunnen worden berekend, en 
c)) het werk aan de opdracht moet voldoende zijn gevorderd. Hier te lande was de bevoegdheid tot 
keuzee uit deze beide methoden reeds erkend in de Memorie van Toelichting op het ontwerp van 
wett Aanpassing Vierde Richtlijn, zij het dat deze Memorie de keuze voor de "percentage of com-
pIetion"-methodee plaatste in het kader van toepassing van art. 2:362 lid 4 BW, hetgeen - indien 
bedoeldd als erkenning van een afwijkende "regel van algemene aard"- niet geheel strookt met de 
zienswijzee van "Brussel" (zie boven). 
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Overr de waardering van "financial instruments" op marktwaarde of "fair value" rept deze mede-
delingg nog niet. De RJ te onzent (maart 1994, "Effecten") heeft zich over de waardering van ter 
beurzee genoteerde direct verkoopbare effecten aldus geuit, dat deze waarden op marktwaarde die-
nenn te worden gewaardeerd, indien dat voor het in de wet vereiste inzicht noodzakelijk is. Zowel 
gerealiseerdee als niet-gerealiseerde waardeveranderingen dienen volgens de RJ in de winst-en 
verliesrekeningg te worden opgenomen. In beginsel strookt deze methode van waardering op "fair 
value""  niet met de regelgeving in de EG-Richtlijn en wet; anders zou de RJ een beroep op art. 
2:3622 lid 4 BW niet noodzakelijk hebben geacht. 3 Het overleg in de contact-commissie met de 
bijj  de EU aangesloten lid-staten leidde tot een voorstel tot amendering van de Vierde Richtlijn, 
inhoudendee - kort gezegd - de aanvaarding van waardering van "financial instruments" op "fair 
value""  (october 1998). Deze contact-commissie ging uit van de erkenning, dat de tekst van de 
Vierdee Richtlijn (art. 31) "prohibits the use of fair values under the Fourth Directive". Een nieuw 
art.. 33 A t/m D in de Vierde Richtlijn wordt voorgesteld; "thereby ensuring that the realisation 
principlee remains intact where the fair value option is not taken"; "the requirement that "valuation 
mustt be made on a prudent basis" continues to apply to valuation at fair value". Het amende-
mentsvoorstell  wil geen verplichting tot invoering van de "fair value"-methode aan de lid-staten 
opleggen;; de lid-staten zullen vrij zijn deze methode in te voeren hetzij in de vennootschappelijke 
énn geconsolideerde jaarrekeningen hetzij uitsluitend in de geconsolideerde jaarrekening hetzij niet 
inn de vennootschappelijke noch in de geconsolideerde jaarrekening. In het voorstel wordt waarde-
ringg op "fair value"-methode o.a. niet toegestaan voor immateriële en materiële vaste activa, 
voorraden,, aandelen in en vorderingen op verbonden ondernemingen, deelnemingen en voorde-
ringenn op deelnemingen; toepassing van de "fair value" blijf t beperkt tot activa als effecten, niet-
uitgeslotenn vorderingen en leningen, handelsdebiteuren en -crediteuren en liquiditeiten, in 't kort 
tott "financial instruments", incl. derivaten. 
Belangrijkk is m.i. het voorgesteld art. 33c: " the change in the fair value should be in-
cludedd in the profit and loss account in arriving at the profit or loss for the financial year. Such 
changee in the fair value of financial instruments is not available for distribution but should after 
determiningg the profit or loss for the year be appropriated to the "fair value reserve". To the ex-
tentt that gains or losses are actually realised they should be released from the "fair value reserve". 
However,, no part of the "fair value reserve" may subsequently be shown in thee profit and loss ac-
count".. Dit nieuw in te voeren artikel in de Vierde Richtlijn bevat verschillende elementen: 
aa niet-gerealiseerde waardevermeerderingen van "financial instruments" dienen te worden op-

genomenn in de winst-en verliesrekening m.a.w. dienen als winsten te worden verantwoord 
ondankss het feit dat deze winsten (nog) niet zijn gerealiseerd; hiermede verwijdert het voor-
stell  zich van het in de Vierde Richtlijn neergelegde realisatiebeginsel, ook al wordt deze af-
wijkingg (nog) beperkt tot "financial instruments"; 

bb de dotatie aan een (nieuw in te voeren) wettelijke reserve is een zaak van winstbestemming, 
niett van winstbepaling; de nieuwe wettelijke reserve maakt deel uit van het gebonden ver-
mogen,mogen, valt onder de klem van de vermogensbescherming; de nevenfunctie van de jaarreke-
ningg t.w. vermogensbescherming blijf t in acht genomen; de doelstelling van instandhouding 
vanvan het nominaal vermogen wordt in verband met deze functie niet prijsgegeven; 

cc de klem van de vermogensbescherming op de ongerealiseerde winsten wordt opgeheven 
naarmatee deze ongerealiseerde winsten op "financial instruments" in werkelijkheid worden 
gerealiseerd;gerealiseerd; het realisatiebeginsel behoudt een functie met betrekking tot deze vermogens-
bescherming. . 
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Mochtt de "percentage of completion" methode voor langlopende contracten nog verdedigbaar 
kunnenn worden geacht - her realisatiebeginsel als zodanig wordt niet aangetast; het gekozen reali-
salletijdstipsalletijdstip is in geding -, het opnemen van niet-gerealiseerde baten in de resultatenrekening is 
zekerr niet in overeenstemming met het in de bestaande Vierde Richtlijn neergelegde realisatiebe-
ginsel.. Op het gebied van "financial instruments" valt een verwijdering van het realisatiebeginsel, 
enn daarmede een verzwakking van het voorzichtigheidsbeginsel te constateren, hoezeer ook bij 
toepassingg van de "fair value" voorzichtigheid wordt voorgeschreven. Een verzwakking van het 
voorzichtigheidsbeginsell  valt eveneens te bespeuren op het punt van verminderde terughoudend-
heidd in de IAS ten opzichte van activering van immateriële activa. 
Naderr over de betekenis van de IAS, in dit hoofdstuk onder "geconsolideerde en vennootschap-
pelijkee jaarrekening". 

3.33 Kenbronnen van de maatschappelijk aanvaardbare normen hier te lande 

Kortt samengevat een - niet uitputtende - opsomming: 
aa het BW en de op de wet steunende uitvoeringsvoorschriften; de EG-Richtlijnen (ge-

ïmplementeerdd in de nationale wetgeving, en, zover nog niet ge-implementeerd, beschikkend 
overr directe werking); 

bb de rechtspraak (OK, H.R.), in welk verband mede aandacht verdient de zgn. Richtlijn-
conformee interpretatie; 

cc de Richtlijnen van de RJ, die beschouwd worden algemeen maatschappelijk aanvaardbare 
normenn voor de beroepsgroep (NIVRA) te bevatten; deze Richtlijnen moeten wijken voor 
wett en rechtspraak; 

dd de IASC-standards, voorzover hun - toenemende - invloed waarneembaar is o.m. in 
(Europese)) regelgeving, Richtlijnen RJ en in de verslaggevingspraktijk; 

ee literatuur. 

1V.44 Nevenfunctie van de jaarrekening 

Hett BW heeft aan de vennootschappelijke jaarrekening een niet onbelangrijke nevenfunctie toe-
bedeeldd in het kader van de vermogens- en kapitaalbescherming. 
Art.. 2:105 leden 1 en 2 en art. 2:216 leden 1 en 2 BW bevatten een fundamentele regel omtrent de 
aansprakenn van aandeelhouders: 
"11 Voorzover bij de statuten niet anders is bepaald, komt de winst de aandeelhouders ten goede; 
22 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vat-
barebare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 
opgevraagdee deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statu-
tenn moeten worden aangehouden". 
Dezee in de leden 2 omschreven vermogensbescherming beoogt de instandhouding van het 
"gebondenn eigen vermogen" van de vennootschap, waarvan het door de aandeelhouders bijeenge-
brachtee kapitaal de kern vormt. Het "gebonden eigen vermogen" bestaat, behalve uit dit bijeenge-
brachtee kapitaal, uit de door de wet of statuten voorgeschreven reserves. Het vrij beschikbaar 
vermogenn is gelijk aan het verschil tussen het (eigen) vermogen en dit "gebonden vermogen". In-
koopp van eigen (volgestorte) aandelen evenals winstuitdelingen mogen slechts plaatsvinden uit dit 
vrijj  beschikbare eigen vermogen (art. 2:98 lid 2 en art. 2:207 lid 2 BW). 
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Dee wetgever gaat bij deze vermogensbescherming uit van het vermogen, dat blijkt uit de vennoot-
schappelijkee jaarrekening, opgesteld en gewaardeerd overeenkomstig de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen. De doelstelling van de vennootschappelijke jaarrekening is, gelijk bekend, de 
verstrekkingg van "zodanig inzicht, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het 
vermogenn en het resultaat". De normen, die op de vervulling van deze doelstelling zijn gericht, 
bezittenn aldus - indirect - mede een functie in deze vermogens- en kapitaalbescherming. De maat-
schappelijkk aanvaardbare normen bepalen welke activa en passiva op de balans worden opgevoerd 
enn hoe deze activa en passiva worden gewaardeerd. Het vereiste "inzicht" van art. 2:362 BW -
waarbijj  overweging verdient dat de vorming van het "verantwoorde oordeel" mede het oordeel 
vann crediteuren en verstrekkers van vreemd vermogen betreft - in concrete gevallen zou kunnen 
conflicterenn met de beoogde bescherming van het vermogen ten behoeve van crediteuren en ver-
strekkerss van vreemd vermogen. Art. 2:362 BW laat geen twijfel omtrent de voorrang van het 
"inzicht"-- criterium! 
Tussenn het instituut van de "wettelijke reserves" dat wij in de tekst van art. 2:105 en art. 2:216 
BWW aantroffen, en de beoogde vermogensbescherming bestaat een nauw verband. De uitkeer-
baarheidd van de winst van een vennootschap/houdster van (een) deelneming(en) moet worden be-
oordeeldd aan de hand van criteria van het vermogensbeschermingsrecht. De waardering van deel-
nemingenn overeenkomstig de netto-vermogenswaarde (zie hoofdstuk V onder 4) dient de 
"inzicht"-- doelstelling. De door de deelneming gerealiseerde winst is - voor een evenredig deel -
winstt van de deelnemende rechtspersoon - een bedrijfseconomische opvatting. Maar, het voor 
verplichtingenn jegens derden beschikbare aansprakelijk vermogen zou worden beschadigd, indien 
hett bedrag van nog niet ter beschikking van de deelnemende rechtspersoon staande winst van de 
deelnemingg zou worden onttrokken aan de deelnemende rechtspersoon ten behoeve van haar aan-
deelhouders.. De wettelijke reserve deelnemingen waakt tegen zodanige onttrekkingen. De beoog-
dee vermogensbescherming vormt m.i. de oorsprong van de wettelijke "reserve deelneming(en)". 
Dee herwaarderingsreserve legt, globaal gesproken, een "klem" op het gepubliceerde eigen vermo-
gen,, zover dit vermogen overtreft het vermogen bij zuivere toepassing van de "historische kost-
prijs""  als waarderingsmethode. Deze "klem" op een nominale vermogenstoename, die niet berust 
opp realisatie van winst, past in een bedrijfseconomische zienswijze, (bv. leer van de vervan-
gingswaarde).. De oorsprong van deze herwaarderingsreserve houdt m.i. verband met het 
"inzicht"-- vereiste en het "getrouwe beeld" (art. 2:362 BW). Deze doelstelling verdraagt zich ove-
rigenss op dit punt zeer goed met de beoogde vermogensbescherming. 
Hett uitkeringsverbod (artt. 2:105 en 2:216 BW) treft mede de inkoop van eigen aandelen. Indien 
dee ingekochte eigen aandelen niet slechts voor onmiddellijke verkoop vatbaar zijn doch tevens 
zekerzeker verkocht zullen worden op korte termijn, zullen m.i. het "inzicht" en het "getrouwe beeld" 
meerr gebaat zijn bij een activering dan bij een niet-activering, waartoe thans de wet verplicht (art. 
2:3855 lid 5 BW). Beekman vermeldt in zijn bijdrage in "Wisselwerking kapitaalbeschermings-
rechtt en jaarrekeningrecht" (NTVRA-geschrift no 48): "Al s enig land in de E.G. kent Nederland 
eenn activeringsverbod van eigen aandelen ". Dit activeringsverbod houdt rechtstreeks ver-
bandd met de door de wetgever beoogde vermogensbescherming. M.i. zou een activering in de 
zojuistt geschetste situatie meer in overeenstemming zijn geweest rnet de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen in het licht van de doelstelling van "inzicht" en "verantwoord oordeel"; desge-
wenstt had tegenover de actiefpost een gelijk bedrag onder het hoofd "wettelijke reserve" kunnen 
wordenn opgenomen. 
Inn het regime van de wet vermindert de koopsom van de eigen aandelen het beschikbaar vrij ver-
mogen.. Bij intrekking wordt het nominaal bedrag van de geplaatste aandelen verlaagd; het bedrag 
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vann het vrije vermogen neemt toe (!) met het nominaal bedrag van de ingetrokken aandelen. Bij 
herplaatsingherplaatsing van de ingekochte aandelen neemt het vrije vermogen toe met de verkoopprijs van 
dee (verkochte) eigen aandelen. 
Hett oogmerk vermogensbescherming, en dan in 't bijzonder kapitaalbescherming, speelt een niet 
onbelangrijkee rol bij de regeling omtrent inbreng in natura (waarover later meer). 
Ikk zou willen afsluiten met de algemene opmerking, dat het m.i. goed zou zijn de vermogensbe-
schermingg zoveel mogelijk neer te leggen in afzonderlijke regelingen zoals de wettelijke reserves 
(mogelijkk uitgebreid), en vragen omtrent activering, passivering en waardering te laten aan de 
ontwikkelingg van de maatschappelijk aanvaardbare normen in het zicht van art. 2:362 BW. 

IV.55 Uitbreiding gebied maatschappelijk aanvaardbare normen 

5.11 "Ter bespreking " met de ondernemingsraad 

Hett jaarrekeningrecht (titel 9 boek 2 BW) is op grond van art. 2:360 lid 1 van kracht voor n.v.'s, 
b.v.'s,, coöperaties en onderlinge waarborgmijen; aan deze reeks zijn toegevoegd commanditaire 
vennootschappenn en vennootschappen onder firma, waarvan alle volledig aansprakelijke venno-
tenn kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn, alsmede rechtspersonen naar buitenlands 
rechtt (en buiten de E.U. gevestigd), wier werkterrein geheel of nagenoegg geheel hier te lande ligt. 
Will  dit zeggen, dat de jaarstukken van bv. eenmanszaken en personenvennootschappen niet van 
doenn hebben met de maatschappelijk aanvaardbare normen? Voorzover een ondernemer in de zin 
vann de Wet op de Ondernemingsraden een onderneming in stand houdt, is hij verplicht ter be-
sprekingg aan de Ondernemingsraad jaarstukken te verstrekken die voldoen aan de eisen vervat in 
art.. 5 Besluit verstrekking financiële informatie aan Ondernemingsraden. Deze verplichting geldt 
niett voor n.v.'s, b.v.'s, coöperaties en onderlinge waarborgmijen, in het kort voor de lichamen, 
diee onder het jaarrekeningrecht in het BW vallen, en uit dezen hoofde verplicht zijn volgens 
maatschappelijkk aanvaardbare normen een jaarrekening op te stellen, die zodanig inzicht aan be-
langhebbenden,, w.o. de ondernemingsraad, verschaft, dat deze belanghebbenden zich een ver-
antwoordd oordeel kunnen vormen. Art. 5 lid 1 van genoemd Besluit bepaalt: "De jaarstukken ge-
venn volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een 
zodanigg inzicht dat de ondernemingsraad zich een verantwoord oordeel kan vormen omtrent het 
vermogenn en het resultaat alsmede voorzover de aard van de jaarstukken dat toelaat, omtrent de 
solvabiliteitt en de liquiditeit van de betrokken ondernemer, maatschap of niet rechtspersoonlijk-
heidd bezittende vennootschap". De informatieverstrekking zal zijn gericht op het naar behoren 
functionerenn van de ondernemingsraad, in welk verband is te denken aan de overleg- en advies-
functiee (artt. 23 t/m 30 Wet op de ondernemingsraden). De informatieverschaffing aan de onder-
nemingsraadd zal, naar kan worden verondersteld, zich (o.m.) richten op de functie van de onder-
nemingg als bron van werkgelegenheid. Een bepaling als art. 12 lid 2 letters a en b bv. verlangt af-
zonderlijkee vermelding van lonen, sociale lasten en pensioenlasten; een bepaling die evident ver-
bandd houdt met de doelstelling van de betreffende stukken. 

Hett gebruik van het begrip "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd""  is hier m.i. op z'n plaats. De voor de vennootschappelijke jaarrekening geldende 
normenn mogen mede van kracht worden geacht voor de jaarstukken, die worden opgesteld "ter 
bespreking""  met de ondernemingsraad. 
Hieronderr wordt gekeken naar het gebruik van het begrip "maatschappelijk aanvaardbare nor-
men""  buiten het gebied van jaarrekening of jaarstukken. 
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5.22 De maatschappelijk aanvaardbare normen en de inbreng in natura 

Indienn bij oprichting (of latere uitgiften van aandelen) wordt overeengekomen (tussen vennoot-
schapp en de oprichter c.q. aandeelhouders) dat de storting op aandelen in natura, d.i. anders dan in 
contanten,, zal plaatsvinden, bevat het BW een aantal bepalingen, die waarborgen dat het kapitaal, 
datt moet worden bijeengebracht, ook metterdaad wordt bijeengebracht. De inbreng (in natura) 
moett naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd (art. 2:80b en 2:191b BW). De 
inbrengg moet door de oprichters worden beschreven en gewaardeerd. De inbreng moet kunnen 
wordenn gewaardeerd - dat is een eis. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan krach-
tenss uitdrukkelijke wetsbepaling niet gelden als een in te brengen goed. Intellectuele eigendom 
kann wèl worden ingebracht, evenals "know how". Er moet door oprichters een beschrijving wor-
denn gemaakt van de inbreng, met vermelding van waarde en de toegepaste waarderingsmethoden 
(art.. 2:94a lid l/art . 2:204a lid 1). Deze waarderingsmethoden moeten voldoen aan normen die in 
hethet maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Een accountant legt voorts 
eenn verklaring af, inhoudende dat de waarde van de inbreng, bij toepassing van in het maatschap-
pelijkk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste het bedrag van de 
stortingsplichtt (uitgedrukt in geld) beloopt. In bijzondere omstandigheden mag, onder voorwaar-
den,, van de verplichte beschrijving en accountantscontrole worden afgeweken (o.m. van belang 
voorr interne reorganisaties van concerns). De accountant behoeft zich niet uit te spreken over de 
waardee van de inbreng als zodanig; de verklaring betreft de vraag of aan de verplichte storting op 
dee genomen aandelen tenminste is voldaan. 
Dezee bepalingen ter zake van inbreng anders dan in contanten, gelden zowel voor oprichting van 
eenn aandelenvennootschap, als ook voor overeenkomsten tussen een bestaande vennootschap en 
aandeelhouderss ter zake van een storting, anders dan in geld, op te nemen aandelen. 
Watt wordt in de wettekst (art. 2.94a en art. 2.204a BW) verstaan onder "normen die in het maat-
schappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd"? Wij hebben in het voorgaande gezien, 
datt de term "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" is 
ontwikkeldd met het oog op de vennootschappelijke jaarrekening. Wanneer op een aanpalend ter-
reinn - en de waardebepaling van een inbreng in natura mag een aanpalend terrein worden ge-
noemdd -, dan dient m.i. het gebruik van de term te worden uitgelegd als een verwijzing naar de 
voorr de opstelling van de jaarrekening geldende normen. Afwijkin g van laatstgenoemde normen 
iss geoorloofd, wanneer de bijzondere doelstelling van de regeling de afwijking eist. De vermo-
gensstaatt die een inbreng verantwoordt, zal een "getrouw" en "duidelijk" beeld moeten geven. Er 
bestaatt een nauw verband tussen inbreng en openingsbalans, waarmede de reeks jaarrekeningen 
aanvangt.. Het BW erkent twee waarderingsmethoden in de jaarrekening: historische kostprijs en 
actuelee waarde. Wat mag in dit verband onder historische kostprijs worden verstaan? De histori-
schee kostprijs (verminderd met eventuele afschrijvingen) bij de inbrengende partij? Denkbaar 
wanneerr de inbreng plaatsvindt in het kader van een interne reorganisatie binnen een groep. Wan-
neerr inbreng voor de inbrengende partij wél een realisatie betekent, zal "afrekening" plaatsvinden. 
Opp de openingsbalans van de vennootschap, waarin is ingebracht, zal de inbreng in natura (bv. 
eenn gehele of gedeeltelijke onderneming) worden verantwoord voor de waarde die daaraan werd 
toegekendd in de overeenkomst met de vennootschap en in de beschrijving door de oprichters werd 
opgenomen.. De in de overeenkomst tussen vennootschap en oprichters - ter zake van de storting 
opp aandelen - verantwoorde waarden kunnen worden geacht voor de vennootschap verkrijgings-
prijzenn te vormen (de betreffende goederen zijn onder bezwarende titel verkregen). 
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Inn het fiscale recht heeft, zoals bekend, de norm "het goede koopmansgebruik" betrekking op de 
toerekeningg van baten en lasten aan de opeenvolgende boekjaren. Aan begin en eind staan de 
waardenn in het economisch verkeer, in beginsel objectieve waarden. De tussen "begin" en "eind" 
behaaldee resultaten vormen het "totaal" van de jaarwinsten. De waardering op de "waarde in het 
economischh verkeer" van de inbreng in natura houdt verband met de doelstelling van de fiscale 
winstbepaling. . 
Hett gebruik van het begrip "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 
beschouwd""  bij de inbreng in natura doet de vraag rijzen omtrent de toepassing van dit begrip 
buitenn het eigenlijke terrein van de jaarrekening. Hoever wel? Hoever niet? De "normen die in het 
maatschappelijkk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd" mogen niet worden tot een passe-
partout.. Een gebruik buiten dit gebied (van de vennootschappelijke jaarrekening) houdt het risico 
in,, dat de normen buiten hun oorspronkelijke reikwijdte moeten worden "opgerekt". 

VI.66 De geconsolideerde jaarrekening 

6.11 Geconsolideerde jaarrekening en vennootschappelijke jaarrekening 

Hett is een notoir feit, dat veel ondernemingen hier te lande deel uitmaken van een groter organi-
satorischh en economisch verband ("groep"). Wat het BW onder groep verstaat, is te lezen in art. 
2:24bb BW: "een groep is een economische eenheid, waarin rechtspersonen en vennootschappen 
organisatorischh zijn verbonden". Art. 2:246 BW regelt de consolidatieplicht van een groep. Lid 1 
vann dit artikel heeft betrekking op de moedermaatschappij (de "top" van de groep); het tweede lid 
betreftt rechtspersonen, die de functie van "sub-top" binnen een groep vervullen. Lid 1 schrijft 
voor,, dat "de rechtspersoon, die alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het 
hoofdd staat van zijn groep, in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarreke-
ningg opneemt van de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de 
groepp en andere groepsmaatschappijen". Het begrip groep in onze wetgeving is economisch geo-
riënteerd.. Informatie omtrent het reilen en zeilen van de groep als gehéél wordt een noodzakelijk 
vereistee geacht voor het verkrijgen van inzicht in de economische positie van "top" (of "sub-
top"). . 
Dee Zevende Richtlijn van de EG d.d. 13 juni 1983 beoogt binnen het gebied van de EU coördine--
rendee regels op te stellen met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening. In de Considerans is 
o.m.. te lezen: " dat een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld om 
dee financiële informatie over een dergelijk geheel van ondernemingen ter kennis van aandeelhou-
derss en derden te brengen". In dit licht moet worden bezien de tekst van art. 29 leden 1 en 2 van 
dezee Zevende Richtlijn: "De in de consolidatie opgenomen activa en passiva worden gewaardeerd 
volgenss uniforme methoden en overeenkomstig de artt. 31 t/m 42 en art. 60 van de (Vierde) 
Richtlijnn EEG. De onderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt moet dezelfde waar-
deringsmethodenn toepassen als voor haar eigen jaarrekening. De lid-staten kunnen evenwel toe-
staann of voorschrijven dat voor de geconsolideerde jaarrekening andere waarderingsmethoden in 
overeenstemmingg met de vermelde artikelen van de (Vierde) Richtlijn worden gebruikt". Tot zo-
verr de leden 1 en 2 van art. 29. In art. 2:410 BW zijn deze voorschriften uit de Zevende Richtlijn 
terugg te vinden; lid 1 van dit artikel bepaalt - kort gezegd - dat de wettelijke bepalingen over de 
vennootschappelijkee jaarrekening moeten worden gevolgd, uitgezonderd de bepalingen omtrent 
dee "uitsplitsing" van het eigen vermogen. Het onderscheid tussen "gebonden vermogen" en "vrij 
vermogen""  behoeft in de geconsolideerde jaarrekening niet te worden vermeld (volgt uit art. 
2:4111 BW). Dit laatste illustreert het feit, dat de geconsolideerde jaarrekening economische in-
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formatieverstrekkingg beoogt, met behulp waarvan de vennootschappelijke jaarrekening de grond-
slagg kan vormen voor beslissingen zoals vaststelling en bestemming van de winst, en décharge 
vann bestuur. Het (juridisch) primaat ligt bij de vennootschappelijke jaarrekening. 
Lidd 3 van art. 2:410 BW bepaalt met betrekking tot de grondslagen van de geconsolideerde jaar-
rekening:: "Wegens gegronde redenen mogen andere waarderingsmethoden en grondslagen 
voorr de berekening van het resultaat worden toegepast dan in de eigen jaarrekening van de 
rechtspersoon".. De Memorie van Toelichting vermeldt dienaangaande: "Het derde lid gaat ervan 
uit,, dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva, en voor de berekening van het 
resultaatt in beginsel dezelfde moeten zijn als voor de moedermaatschappij". "Lid 3 laat afwijkin-
genn toe als daar gegronde redenen voor zijn". Van de bepalingen in titel 9 van Boek 2 mag niet 
wordenn afgeweken, tenzij het hier te lande vereiste inzicht tot een afwijking van de "bijzondere 
bepalingen""  (in titel 9) zou nopen (derogerende werking van art. 3:362 lid 1 eerste volzin). 
Inn dit verband mag een belangrijke ontwikkeling buiten onze grenzen in enkele EU-landen niet 
onvermeldd blijven. De nationale wetgevingen in Frankrijk, Duitsland, Italië en België staan aan 
internationaall  werkzame ondernemingen toe hun geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen 
overeekomstigg de IAS of de (US) GAAP; dit in afwijking van de vennootschappelijke jaarreke-
ningen,, waarvoor onverkort de bestaande nationale regelgevingen blijven gelden (!). De in deze 
nationalee wetgevingen geboden mogelijkheid om IAS of GAAP toe te passen is beperkt tot de 
geconsolideerdee jaarrekeningen, met dit voorbehoud (in deze nationale wetgevingen), dat toepas-
singg van IAS of GAAP niet in strijd mag komen met de bepalingen van de Zevende Richtlijn (en 
-- indirect - met de Vierde Richtlijn). Het Europese gemeenschapsrecht heeft voorrang! 
Inn concreto zou dit kunnen betekenen, dat de IAS niet van toepassing zou zijn op de waardebepa-
lingg van "financial instruments". Of zou een beroep kunnen worden gedaan op de zgn. derogeren-
dee werking van de "true and fair view"? Het zou in dit geval gaan om internationaal werkende 
ondernemingen,, om, zoals art. 2:362 lid 1 tweede volzin BW zegt, ondernemingen met internati-
onalee vertakkingen. Ik heb mijn twijfels omtrent een positief antwoord op de gestelde vraag: het 
zouu i.e. immers gaan om een regeling van algemene aard voor groepen ondernemingen. De 
"koninklijkee weg" is ongetwijfeld een aanvulling (amendering) van de Vierde Richtlijn, die mo-
gelijkk zou maken een integrale toepassing van de IAS; met het oog op de (neven)functie van de 
vermogensbeschermingg zou een uitbreiding van het instituut van de wettelijke reserves, waar mo-
gelijk,, overweging verdienen. De vraag blijf t intrigeren: waarom is in de wetgevingen van Frank-
rijk,, Duitsland, Italië en België de mogelijke toepassing van de IAS beperkt tot de geconsolideer-
dee jaarrekening, daarmede de deur open zettend voor het doorbreken van het (basis)principe van 
gelijkheidd van grondslagen van geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening? Het is op-
vallend,, dat in genoemde lid-staten een verplichte koppeling bestaat tussen de grondslagen van de 
fiscalefiscale winstbepaling aan de vennootschappelijke jaarrekening. Zou de "Maszgeblichkeit" of 
'Tunicité""  iets te maken kunnen hebben met deze - mogelijke - divergentie tussen geconsolideer-
dee en vennootschappelijke jaarrekening? Nader gepreciseerd: deze wetgevers wensen niet een 
bindingg van hun nationale belastingheffing (naar de winst) aan internationale "accounting stan-
dards"?? Gesteld, dat dit inderdaad één van de redenen mocht zijn geweest, is de vraag te stellen of 
eenn verzelfstandiging van de rgels voor de fiscale winstbepaling (autonomie) op de duur niet in de 
redenn zou liggen? Ik Iaat het bij het stellen van deze vragen. 
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6.22 Goodwill in de geconsolideerde jaarrekening 

Tott slot een enkel woord over de techniek van de consolidatie met betrekking tot de post good-
will .. Zoals wij zullen zien in het volgende hoofdstuk onder "waardering deelnemingen" geldt ten 
aanzienn van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend, in het algemeen de 
regel,, dat deze deelnemingen worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde. Het - eventuele 
-- verschil tussen de kostprijs van de deelneming en de (lagere) netto-vermogenswaarde pleegt te 
wordenn verantwoord onder de post goodwill (en tot heden vervolgens afgeboekt ten laste van 
vrijee reserves). Bij een opname in een geconsolideerde jaarrekening zal geen "vermogenssprong" 
ontstaan;; immers, de deelneming was reeds gewaardeerd op netto-vermogenswaarde (volgens 
systeemm moedermaatschappij). Bij waardering van de deelneming op kostprijs zal bij consolidatie 
hett verschil tussen kostprijs en netto-vermogenswaarde als "goodwill" worden verantwoord. In de 
USAA is afschrijving ten laste van het resultaat geboden, tenzij de "pooling of interests accoun-
ting"-methodee wordt toegepast. Bij toepassing van deze laatste methode worden activa en passiva 
samengevoegdd tegen bestaande boekwaarden; er ontstaat géén vermogenssprong bij deze samen-
voegingg én géén verantwoording van (deze vermogenssprong als) goodwill. Voorwaarde voor 
toepassingg van deze methode is: verkrijging van tenminste 90% van de gewone aandelen in de 
dochtermaatschappijj  tegen uitgifte van eigen gewone aandelen. Zover bekend, heeft de FASB in 
dee USA voorgesteld aan deze "pooling of interests accounting"-methode een einde te maken, in 
hett kader van een aanpassing aan de "standards" van de IASC (in de USA!). 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK IV 

ïï De Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen droeg niet voor niets deze naam. In de onder 
dee WJO gevormde jurisprudentie omtrent het begrip "belanghebbende" zijn vanuit deze op-
tiekk terecht niet slechts de kapitaalverschaffers, maar mede de werknemers en de onderne-
mingsradenn tot de "eerste kring" van belanghebbenden gerekend. 
Dee tekst van art. 1 WJO duidt op het nauwe verband in deze wet tussen "vennootschap" als 
rechtsvorm,, waarin de onderneming wordt gedreven, en de "onderneming" zélf. Het begrip 
"onderneming""  neemt in deze wet een centrale plaats in. 

22 Deze vermogenscorrecties vinden plaats in de stelsels, die de instandhouding van het vermo-
gen,, uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht, beogen. Dergelijke stelsels werden on-
derr het regime van de WJO aanvaardbaar geacht. In het thans geldende regime (BW) is voor 
dezee stelsels geen plaats ingeruimd, hoewel zij ook thans in beginsel aanvaardbaar zouden 
zijnn te achten. 

33 De bestaande regelgeving voor verzekeraars staat reeds thans toe niet-gerealiseerde winsten 
opp financiële beleggingen ten gunste van het resultaat te brengen. De regelgeving geeft ver-
zekeraarss de keuze genoemde winsten, behalve ten gunste van het resultaat, ten gunste van 
dee herwaarderingsreserve te brengen. Verzekeraars mogen de op de herwaarderingsreserve 
geboektee winsten vervolgens getemporiseerd overeenkomstig een consistent systeem ten 
gunstee van het resultaat brengen. 
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Bijlagee behorende bij  blz. 80 

Balans Balans 

1 1 
2 2 
3 3 

4 4 

activa a 
schulden n 
voorzie--
ningen n 
eigen n 
vermogen n 

Conceptuall  Framework /IASC 

In/ormatubehoeflenIn/ormatubehoeflen van gebruiken 

1.. financiële positie 
2.. beleidsresultaat 
3.. verandering in financiële positie 

Winst-Winst- en 
Verliesrekening Verliesrekening 

1. . gewone e 
baten n 
gewone e 
lasten n 
buitenge--
wonee baten/ 
lasten n 

rekeningg en 
verantwoording g 

StaatStaat HBM 

1.. geld-
ontvangsten n 

2.. geld-
uitgaven n 

JAARREKENING JAARREKENING 

aggregatie,, classificatie, allocatie aan 
perioden,, volgens DB Q 

Toelichting Toelichting 

1.. gekozen aW 
Focatiewaar--
derings-- en 
presenia--
tiemethoden n 

2.. risico's en 
onzeker--
heden n 

3.. specificatie/' 
segmentatie e 

continuiteits--
veronderstelling g 

Ofmemtngs-Ofmemtngs-
crilma crilma 

1.. ingaande 
potentiële/ / 
gereali--
seerdee eco-
nomische e 
waarden n 

2.. idem 
uitgaande e 

Meetbare Meetbare 
eigenschappen eigenschappen 

1.. historische 
kosten n 

2.. vervan-
gingskosten n 

3.. directe 
opbrengst--
waarde e 

4.. idem 
indirecte e 

I I 

Kwtyitei, Kwtyitei, tteitseisen tteitseisen 

1.. begrijpelij k 
2.. relevant 
S.. betrouw-

baar--
4.. vergelijk-

baar r 

Restricties Restricties 

1.. tijdi g 
2.. 'material ' 
3.. voorzichtig 
4.. kosten/nut 

TeTe kiezen kapitaal-
begripbegrip en handhavings-
doelsteüing doelsteüing 

1.. nominaal kapitaal 
2.. alg. koopkracht 
3.. fysiek kapitaal 

(specifieke e 
koopkracht) ) 

1)) DB = Dubbel Boekhouden 



VV CAPITA SELECTA IN DE "MAATSCHAPPELIJ K AANVAARDBAR E NORMEN" 

Inn dit hoofdstuk worden enkele capita selecta nader bezien. Achtereenvolgens worden behandeld: 
stelselwijziging,, waarderingsmethoden, toe te passen beginselen, wettelijke reserves (de herwaar-
deringsreservee en de reserve deelnemingen), de waardering van deelnemingen, de immateriële 
activaa en de voorzieningen. Deze onderwerpen zijn gekozen, omdat met name de inhoud van deze 
onderdelenn - in het kader van deze studie - karakteristiek zijn voor het stelsel van de "normen die 
inn het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd", zoals deze van kracht zijn 
inn het bestaande jaarrekeningrecht. Overeenkomsten en verschillen met de fiscale winstbepaling 
wordenn zichtbaar. 

V.ll  Stelselwijziging 

Art.. 2:362 BW leden 2 en 3 schrijft voor, dat de balans c.q. de winst-en verliesrekening "getrouw, 
duidelijkk en stelselmatig" de grootte van het vermogen c.q. de grootte van het resultaat weerge-
ven.. Dit zijn algemene normen, waaraan de jaarrekening moet voldoen. Van deze eis van 
"getrouw,, duidelijk en stelselmatig" mag niet worden afgeweken (óók al zou ten behoeve van het 
inn lid 1 van dit artikel 2:362 BW bedoelde "inzicht" een afwijking noodzakelijk zijn); dit is een 
verschill  met de bijzondere normen in de wet. 
Onderscheidd wordt gemaakt tussen "gelijktijdige stelselmatigheid" en "volgtijdelijke stelselma-
tigheid".. Gelijktijdige stelselmatigheid wil zeggen: gelijksoortige activa en passiva, baten en las-
tenn worden op dezelfde wijze gepresenteerd en gewaardeerd. "Volgtijdige stelselmatigheid" wil 
zeggen:: de in de tijd opeenvolgende balansen en winst-en verliesrekeningen worden opgesteld 
volgenss dezelfde waarderingsgrondslagen van activa en passiva en dezelfde methoden van toere-
keningg van baten en lasten. 
Dee eis van "stelselmatigheid" is verwant aan de eis van "bestendige gedragslijn" in het belasting-
recht.. Beide hebben gemeen: het afwijzen van "willekeur". De doeleinden zijn evenwel niet iden-
tiek.. De eis van "bestendige gedragslijn" is gericht tegen stelselwijzigingen, die - hoewel op zich-
zelff  bezien blijvend binnen het "goede koopmansgebruik", - "incidenteel fiscaal voordeel" beo-
gen,, en op deze grond niet toelaatbaar zijn. De eis van "stelselmatigheid" is gericht tegen stelsel-
wijzigingen,, die het "inzicht" en de vorming van een "verantwoord oordeel" belemmeren door 
hett aanbrengen van wijzigingen in de grondslagen van waardering of in de methoden van toere-
keningg van baten en lasten. 
Dee vereiste "stelselmatigheid" mag slechts worden doorbroken om "gegronde redenen" (art. 
2:3633 BW lid 4, en art. 2:384 BW lid 6). De wet geeft geen (nader) uitsluitsel omtrent hetgeen 
onderr "gegronde redenen" moet c.q. mag worden begrepen. Dit oordeel wordt aan de rechter ge-
laten,, die in concreto in een hem voorgelegd geval moet beslissen. Wijzigingen in het productie-
process of, sterker nog, wijzigingen in het assortiment van producten, dat aan afnemers wordt aan-
geboden,, schaalvergroting of inkrimping - dit zijn veranderingen in de onderneming, die als 
"gegrondee redenen" kunnen worden aangemerkt. Immers, het inzicht kan zijn gebaat wanneer in-
grijpendee wijzigingen in de onderneming hun weerslag vinden in wijzigingen in het systeem van 
dee jaarrekening. M.N. Hoogendoorn heeft een afzonderlijke studie gewijd aan dit verschijnsel 
"stelselwijziging""  t.w. zijn proefschrift "Stelselwijziging in de jaarrekening". M.N. Hoogendoorn 
(o.m.. in de afscheidsbundel Brezet "Gehandhaafd") noemt als "gegronde reden" óók een aanpas-
singg aan een algemeen gebruik in de bedrijfstak; een dergelijke aanpassing komt de vergelijk-
baarheidd en daarmede het "inzicht" in de jaarrekening ten goede. Wijzigingen in opvattingen ora-
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trentt "accounting standards" kunnen eveneens "gegronde redenen" inhouden. Het prijsgeven van 
verouderdee "standards" zal ten goede komen, naar mag worden aangenomen, aan het vereiste 
"inzicht".. Naar het oordeel van de Raad voor de Jaarverslaggeving is "stelselwijziging geboden. 
indienn het nieuwe stelsel tot een belangrijke verbetering van het inzicht leidt ". 
M.N.. Hoogendoorn verwijst in zijn bovengenoemde bijdrage naar de wettekst, waar een 
"verantwoordd oordeel" als doelstelling van het te vormen "inzicht" wordt genoemd; gaat een ver-
plichtingg tot stelselwijziging niet te ver, se. zolang het doel t.w. een verantwoord oordeel nog 
wordtt verkregen? 
Uitt de jurisprudentie een enkele greep. In zijn uitspraak d.d. 15.12/88 DJ 9-11 omtrent de waar-
deringg van zgn. annuities besliste de Ondernemingskamer (OK), dat "het door Aegon thans toe-
gepastee stelsel wezenlijk beter inzicht dan het door haar voorheen gebruikte stelsel geeft en der-
halvee is de toegepaste stelselwijziging aanvaardbaar". In deze uitspraak is de gedachte te vinden: 
verschaffingg van een "beter inzicht" is een "gegronde reden" voor stelselwijziging. Een inciden-
telee verbetering van het te tonen "resultaat" echter zal niet als een "gegronde reden" mogen wor-
denn aanvaard, hoe verleidelijk een stelselwijziging, die leidt tot het tonen van een beter resultaat, 
óókk moge wezen in een tijd, dat het met de onderneming slecht(er) gaat; een stelselwijziging om 
dezee reden zal als "willekeurig" voldoende "grond" missen. De redenen, die tot een stelselwijzi-
gingg hebben geleid, moeten worden vermeld "ter waarborging van de stelselmatige toepassing 
vann de gekozen grondslagen" (K.S.H. arrest van de OK 16.3.'78 DJ 1-06). Dit K.S.H.-arrest ver-
dientt onze aandacht mede om een andere reden. Bij overgang van het stelsel van voorraadwaarde-
ringring tegen (benaderde) vervangingswaarde naar historische kostprijs werd een vrijval van de 
"prijsverschillenreserve""  ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht. De toevoegingen 
aann deze reserve in voorgaande jaren waren ten laste van de winst-en verliesrekeningen gekomen. 
Dezee prijsverschillenreserve was aangemerkt als deel van het eigen vermogen. De O.K. achtte de 
boekingg ten gunste van de winst-en verliesrekening "niet juist, aangezien het voor het inzicht, dat 
dee jaarrekening dient te geven, niet aanvaardbaar is, dat het vroeger reeds onder het eigen vermo-
genn verantwoorde bedrag thans als winst wordt verantwoord". Deze motivering, die rechtstreeks 
verwijstt naar het doel van de jaarrekening, verdient inderdaad aandacht. 
Dee advocaat-generaal Verburg heeft in zijn conclusie een vergelijking gemaakt met het fiscale 
recht.. Bij de (fiscale) visie op de (totale) winst - en deze winst behoort afgezien van objectieve 
vrijstellingenn in beginsel te worden belast - , past het om het vrijgevallen bedrag ten gunste van 
dee winst te brengen, wanneer de toevoegingen aan de "reserve" indertijd ten laste van de winsten 
zijnn gebracht. Het "inzicht" in de betreffende jaarrekening zou echter worden vertroebeld door 
eenn dergelijke post in de vennootschappelijke winst- en verliesrekening op te nemen; het resultaat 
vann de onderneming zou een geflatteerd, derhalve misleidend beeld geven van de werkelijke gang 
vann zaken. Hier werkt door het verschil in doelstelling van fiscale winstbepaling en vennoot-
schappelijkee jaarrekening. M.N. Hoogendoorn begint zijn dissertatie over "Stelselwijziging in de 
jaarrekening""  met de vermelding van de beleidsruimte van de ondernemer; er is o.a. een keuze-
rechtt met betrekking tot waardering van activa en passiva. Het is mogelijk om, zonder van de ge-
gevenn voorschriften af te wijken, op verschillende punten keuzen te maken met betrekking tot de 
inrichtingg van de jaarrekening. Op grond van zijn onderzoek spreekt hij als zijn persoonlijk oor-
deell  uit, dat bij beslissingen van beursgenoteerde ondernemingen om een stelselwijziging in de 
vennootschappelijkee jaarrekening door te voeren fiscale motieven nauwelijks een rol spelen. Dit 
iss m.i. één van de positieve aspecten van het ontbreken van de "maatgevendheid"-doctrine (d.i. de 
normativiteitt van "maatschappelijk aanvaardbare normen" ten opzichte van "goed koopmansge-
bruik")) in ons recht. 
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Fiscalee motieven liggen - ik zou zeggen: uiteraard - ten grondslag aan een fiscale stelselwijziging; 
ditt is alleszins geoorloofd, mits de grenzen ("willekeur"; "incidenteel fiscaal voordeel") in acht 
wordenn genomen. 
Wijzigingg van stelsel in de vennootschappelijke jaarrekening moet worden bezien en beoordeeld 
opp de eigen mérites voor verbetering "inzicht", en grotere vergelijkbaarheid. 

V.22 Waardering activa en passiva op de balans 

2.11 Waarderingsmethoden 

Inn het fiscale recht heeft de balans niet een zelfstandige functie (vermogensstaat), maar is de ba-
lanss een middel om ontvangsten en uitgaven toe te delen aan de jaren waarop deze ontvangsten en 
uitgavenn betrekking hebben. In een puur kasstelsel is dit middel overbodig. Naast een staat van 
ontvangstenn en uitgaven kan alsdan desgewenst een vermogensstaat worden opgesteld, waarop 
bezittingenn en schulden worden opgenomen voor bv. historische kostprijzen, vervangingswaarden 
off  opbrengstwaarden, al naar gelang het doel dat met deze vermogensstaat wordt beoogd. De keu-
zee kan worden gemaakt, onafhankelijk van de inhoud van de staat van ontvangsten en uitgaven. 
Wanneerr echter de balans een functie vervult bij de toedeling van baten en lasten aan de opvol-
gendee jaren, zullen de beslissingen, welke activa en passiva, en voor welke waarden deze activa 
enn passiva in de balans zullen worden opgenomen, direct samenhangen met de gemaakte keuze 
voorr systeem van winstbepaling. 
Dee keuze van het systeem van winstbepaling hangt samen met de instandhoudingsdoelstelling. 
Zoalss het Stramien (105) in dit verband stelt: "Het verschaft de brug tussen de vermogensbegrip-
penn en de winstbegrippen Vandaar, dat winst het bedrag is dat overblijft nadat de kosten 
(mett inbegrip, indien van toepassing, van aanpassingen voor vermogensinstandhouding) van de 
batenn zijn afgetrokken". Wij kwamen deze instandhoudingsdoelstellingen reeds tegen in het Con-
ceptuall  Framework/IASC (onder handhavingsdoelstellingen). Het Stramien (106): "De physieke 
vermogensinstandhoudingsdoelstellingg vereist de keuze van de waarderingsgrondslag op basis 
vann actuele kosten". Het bekende vervangingswaardestelsel (Limperg en zijn "school") kent deze 
instandhoudingsdoelstelling.. De zgn. financiële vermogensinstandhoudingsdoelstelling valt uit-
eenn in twee typen: de nominale vermogensinstandhoudingsdoelstelling en de instandhoudings-
doelstellingg van het vermogen uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht. De historische 
kostprijsmethodee past m.i. bij de nominale instandhoudingsdoelstelling (de guldens, waarin de 
(historische)) kosten worden uitgedrukt, worden kwalitatief gelijk geacht aan de guldens waarin de 
opbrengstt wordt verantwoord). Over deze instandhoudingsdoelstellingen wordt nader gesproken 
inn hoofdstuk Vu. 
Dee fiscale winstbepaling is gericht op de vaststelling van de fiscale winst, en is niet gericht op de 
vaststellingg van het vermogen. De vennootschappelijke jaarrekening daarentegen is gericht zowel 
opp de vaststelling van vermogen als van resultaat. 
Hett begrip "vermogen" wordt in de wettelijke voorschriften niet nader omschreven. Wanneer de 
bepalingenn van art. 2:362 BW en art. 2:384 BW in onderling verband worden bezien, mag de 
conclusiee worden getrokken, dat het "vermogen" in de zin van de wet de uitkomst vormt van 
waarderingg van activa en passiva overeenkomstig de grondslagen, die in art. 2:384 BW worden 
vermeld.. Binden ga geeft in zijn lezenswaardige oratie "Het dilemma van vermogen en resultaat" 
(blz.. 23) een citaat uit de "Recommendations" van het Instituut van Chartered Accountants in En-
gelandd en Wales: "A balance sheet is therefore mainly a historical document which does purport 
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too show the realisable value of assets. Thus a balance sheet is not a statement of the net worth of 
thethe undertaking and this is normally so even where there has been a revaluaton of assets and the 
balancebalance sheet amounts are based on the revaluation instead of on costs". Dit begrip "vermogen** 
heeftt niet de pretentie de waarde in het economisch verkeer van de onderneming weer te geven. 
Bindeneaa wijst in zijn genoemde oratie op het feit, dat in de wet-en regelgeving belangrijk meer 
aandachtt wordt gegeven aan de waardering van activa en passiva dan aan de bepaling van het re-
sultaat.. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat de waarderingsmethoden, die in deze 
wet-enn regelgeving worden voorgeschreven, in verband staan met misschien niet als zodanig ex-
pliciett uitgesproken postulaten waarvan wordt uitgegaan bij de bepaling van het resultaat. Mis-
schienn is het mijn fiscale invalshoek, dat ik het verband met de winstbepalingg in de wet- en regel-
gevingg zoek. Ik voel mij gesterkt door een m.i. verwante gedachte in Burgert-van Hoepen-Joosten 
(m-8,, art. 2:362 BW): "Wij merken slechts op, dat de grote aandacht van wetgever en praktijk 
voorr de balans kan worden verklaard uit het feit dat de uitvoerige voorschriften voor, en detaille-
ringg van de balans vooral dienen ter beoordeling van de materiële inhoud van de winst- en ver-
liesrekening".. Dit is een interessante gedachte: de in wet- en regelgeving neergelegde balansvoor-
schriftenn behoren bij bepaalde methoden van berekening van het resultaat; als zodanig kunnen 
dezee voorschriften fungeren als even zovele toetsstenen of de in concreto gevolgde methode tot 
dee aanvaardbare methoden behoort. 
Zoalss wij reeds zagen, kende de WJO vrijheid van keuze van grondslagen, se. mits deze grond-
slagenn in overeenstemming waren met de "normen, die in het maatschappelijk verkeer worden 
aanvaard".. Twee waarderingsmethoden met name werden en worden hier te lande in de praktijk 
toegepast:: historische kostprijs (tenzij markt - c.q. bedrijfswaarde lager is) èn vervangingswaarde. 
Inn het onder vigeur van de WJO tot stand gekomen, en reeds meer genoemde K.S.H.-arrest werd 
overr deze beide methoden gezegd: "ieder van deze stelsels op zichzelf wordt in het maatschappe-
lij kk verkeer als aanvaardbaar beschouwd". 
Dee 4e Richtlijn gaat uit van waardering op "aanschaffings- of vervaardigingskosten" als algemene 
norm:: "De waardering van de posten in de jaarrekening geschiedt overeenkomstig de bepalingen 

diee zijn gebaseerd op het beginsel van de aanschaffings- of vervaardigingskosten"(art. 32). 
Dee Richtlijn volgt kennelijk de regel: "the original costs provide the only true and factual basis 
forfor the accounts". Mede door toedoen van de inbreng van Nederlandse zijde is de "historische 
kostprijs""  niet de enige toegelaten grondslag in de definitieve tekst van de Richtlijn geworden: 
art.. 33 lid 1 geeft ruimte aan waardering op de gronslag "vervangingswaarde" en aan "andere 
methodenn ten einde rekening te houden met de inflatie". Aandacht verdient lid 2 van het-
zelfdee art. 33: "In geval van toepassing van lid 1 wordt het bedrag van de verschillen tussen 
waarderingg op basis van de gebruikte methode en waardering volgens de algemene regel van art. 
322 aan de passiefzijde geboekt onder "Herwaarderingsreserve". Dit voorschrift in de Richtlijn on-
derstreeptt nog eens de "historische kostprijs" als algemene norm. Nederland heeft van de moge-
lijkheid,, die art. 33 van de Richtlijn geeft, gebruik gemaakt, zij het dat onze wet uitsluitend als 
alternatievee methode de waardering op "actuele waarde" kent. Zover bekend, zou Nederland de 
enigee lid-staat zijn, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot invoering van een tweede 
methode.. Het eerste ontwerp ter implementatie van de Richtlijn sprak een voorkeur uit voor de 
"actuelee waarde" binnen een wettelijk systeem, waarin zowel "historische kostprijs" als "actuele 
waarde""  aanvaardbaar zouden zijn. Art. 2:384 lid 5 BW zou volgens dit ontwerp gaan luiden: "De 
rechtspersoonn is verplicht tot herwaardering tegen actuele waarde indien het inzicht dat de 
jaarrekeningg behoort te geven, in ernstige mate wordt geschaad door waardering op een la-
geree dan de actuele waarde". In de Memorie van Toelichting wordt over de vervangingswaarde-
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leerr van o.a. Limperg gezegd: "Zowel op theoretische als practische gronden wordt aan haar toe-
passingg de voorkeur gegeven boven de waardering tegen historische kostprijs, ook ter bereiking 
vann een zuiverder voorstelling van afschrijvingen en resultaat ter voorkoming van de uitkering 
vann schijnwinsten". Tot zover de M.v.T. De parlementaire behandeling resulteerde in het laten 
vallenn van het voorgestelde lid 5. In het eerste lid van art. 2:384 BW werd opgenomen: "Al s 
grondslagg komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en, voor de materiële en 
financiëlee vaste activa en de voorraden, tevens de actuele waarde". Met betrekking tot materiële 
enn financiële vaste activa en voorraden bestaat derhalve een keuze tussen twee systemen, die in 
beginsell  van gelijke orde zijn. De aanvankelijke voorkeur van de wetgever voor de 
"vervangingswaarde""  heeft zich niet weten door te zetten. Met betrekking tot de immateriële vaste 
activa,activa, is de methode van waardering op actuele waarde uitgesloten; waardering op basis van 
historischehistorische kosten is, zoals wij reeds zagen, de enige bij de wet toegelaten waarderingsmethode. 
Inn art. 2:390 BW is de vorming van een herwaarderingsreserve voorgeschreven. Dit art. 2:390 
BWW vormt een complement op art. 2:384 BW, in zoverre dit laatste artikel ruimte geeft aan her-
waarderingenn ingevolge toepassing van een actueel waarde-systeem. Art. 2:390 BW bevat de im-
plementatiee van art. 33 van de Richtlijn. 

2.22 Voorraadwaardering 

Art.. 2:384 BW sluit vlottende activa met uitzondering van voorraden uit van de toepassing van 
waarderingg volgens een actueel waardesysteem. Voor deze vlottende activa komt slechts een 
waarderingg op historische uitgaafprijs (of lagere bedrijfs- c.q. marktwaarde) in aanmerking. De 
bestemmingg vormt de maatstaf voor het onderscheid tussen vaste en vlottende activa (O.K. d.d. 
18.12.'866 DJ 9-06 inzake Hollandia-Kloos). Deze uitspraak van de OK is in overeenstemming 
mett art. 2:364 lid 1 BW, waar de bestemming "om de uitoefening van de werkzaamheid van de 
rechtspersoonn al dan niet duurzaam te dienen" het criterium vormt voor het onderscheid tussen 
vastee en vlottende activa. "Onderhanden werken" behoren in deze zin tot vlottende activa - im-
merss niet bestemd om de bedrijfsuitoefening duurzaam te dienen - ; "onderhanden werken" zijn 
inn dit wettelijke systeem te rekenen tot de voorraden - immers, bestemd om door derden 
(opdrachtgevers)) te worden afgenomen. Art. 2:369 BW rekent expliciet onderhanden werk tot de 
voorraden. . 
Art.. 2:385 lid 2 BW bevat een lex specialis voor de waardering van voorraden en effecten binnen 
hethet systeem van waardering op basis van historische uitgaafprijzem "De waardering van gelijk-
soortigee bestanddelen van voorraden en effecten mag geschieden met toepassing van de 
regelss "eerst-in, eerst-uit"(Fifo), "laat-in, eerst-uit" (Lifo), of van soortgelijke regels". Tot deze 
categoriee "soortgelijke regels" pleegt mede het ijzeren-voorraadstelsel te worden gerekend. De 
historischee uitgaafprijzen bij een lifo-, ijzeren voorraad- of een ander basisprijzenstelsel hebben 
gewoonlijkk betrekking op in een verleden aangeschafte goederen of zaken met een gelijke of ver-
wantee functie als de actueel voorhanden voorraad. 
Zoalss wij zojuist zagen, behoren onderhanden werken tot de voorraden, met als consequentie, dat 
ditt art. 2:385 lid 2 BW in beginsel mede van toepassing is op onderhanden werken, se. voorzover 
hett gaat om "gelijksoortige bestanddelen" in deze werken. Onder "onderhanden werken" vallen 
o.a.. projecten in uitvoering bij aannemingsmaatschappijen, onderhanden opdrachten bij zakelijke 
dienstverleners,, onderhanden orders bij bv. electriciens en loodgieters. Voorzover het onderhan-
denn werk van een specifieke dienstverlener (se. verricht in het kader van zijn normale dienstver-
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lening)) bestaat uit (gewerkte, nog niet declarabele) uren, kunnen zijn uren worden aangemerkt als 
"gelijksoortigee bestanddelen", en worden gewaardeerd overeenkomstig een basisprijzen-stelsel. 
Hett fiscale recht rekent, zoals bekend, onderhanden werk niet tot de voorraad; het belastingrecht 
maaktt een onderscheid tussen voorraad en onderhanden werk (zie Hoofdstuk III , 1). 
Voorzoverr en zolang een rechtspersoon zijn onderneming op dezelfde voet voert en voortzet, 
kunnenn in de vennootschappelijke jaarrekening de "gelijksoortige bestanddelen" in de voorraad 
overeenkomstigg een (historische) basisprijs worden gewaardeerd. Een "stille herwaarderingsre-
serve""  zal doorgaans worden gevormd. 

2.33 Actuele waarde 

Hett Besluit waardering activa regelt uitsluitend de waardering op actuele waarde. Dit Besluit kent 
driee waarden: vervangingswaarde, bedrij fs waarde en (directe) opbrengstwaarde. De vervangings-
waardee mag worden toegepast, indien de betreffende materiële activa of voorraden metterdaad 
zullenn worden vervangen. Overtollige (surplus) voorraden zullen niet worden vervangen; vandaar 
waarderingg tegen (directe) opbrengstwaarde (= nettto-verkoop of netto-marktwaarde). Indien de 
opbrengstwaardee van een te vervangen voorraad lager is dan de vervangingswaarde, is waardering 
opp opbrengstwaarde voorgeschreven. Art. 2 van het Besluit Waardering Activa geeft een om-
schrijvingg van "vervangingswaarde". Ik citeer uit de toelichting: "Dit artikel (2) omschrijft de 
vervangingswaardee als het bedrag dat nodig is om goederen die bij de bedrijfsuitoefening worden 
gebruikt,, verbruikt of voortgebracht, te vervangen door goederen die in economisch opzicht een 
gelijkee betekenis hebben. De woorden "in economisch opzicht gelijke betekenis" zijn gekozen 
omm niet de gedachte te laten opkomen, dat de te vervangen goederen moeten worden vervangen 
doorr technisch gelijke of gelijkwaardige goederen, in plaats van door goederen van gelijke eco-
nomischee betekenis voor de bedrijfsvoering". Centraal staan de woorden: "gelijke economische 
betekeniss voor de bedrijfsvoering". Art. 3 van het Besluit gaat in op het begrip "bedrijfswaarde". 
Inn de toelichting staat, dat goederen ten dienste van een bedrijfsuitoefening die naar verwachting 
afloopt,, tegen bedrijfswaarde kunnen worden gewaardeerd. Indien deze toelichting letterlijk 
wordtt gevolgd, zou dit betekenen dat een waardering op lagere bedrijfswaarde niet zou zijn toe-
gestaan,, wanneer de bedrijfsoefening niet zou "aflopen". Deze beperking is niet te vinden in de 
tekstt van art. 3 van het Besluit. De bedrijfswaarde wordt afgeleid uit de nog te verwachten netto-
omzett (zolang het bedrijf wordt voortgezet), verminderd met de vervangingswaarde "van wat 
vermoedelijkk nog voor het staken van het bedrijf zal worden vervangen". De contante waarde van 
dezee netto-opbrengst wordt (als bedrijfswaarde) toegerekend aan de goederen die niet meer zullen 
wordenn vervangen. 
Dee kern van een winstberekening volgens het vervangingswaarde-stelsel is, dat de bij de ruil ge; 
realiseerdee transactiewinst d.i. opbrengst./. vervangingswaarde van het goed, als winst wordt ver-
antwoord;; een prijsstijging (vervangingswaarde ./. kostprijs van het goed) wordt verantwoord op 
"prijsverschillenrekening""  of "herwaarderingsrekening". Het BW hanteert de benaming 
"herwaarderingsreserve".. De toelichting op het Besluit geeft ruimte aan een variant op de winst-
berekeningg volgens het vervangingswaarde-stelsel, dat de toevoeging aan de 
"herwaarderingsreserve""  wil beperken tot het deel, dat geacht kan worden te zijn gefinancierd met 
eigenn vermogen. De toelichting bevat deze tekst: "De wet bevat geen beletsel om deze methode te 
volgenn binnen de grenzen die art. 362 stelt". Deze methode houdt in, dat de bij de ruil gereali-
seerdee transactiewinst niet slechts omvat het verschil tussen opbrengst en vervangingswaarde, 
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maarr óók een gedeelte van het (positieve) verschil tussen vervangingswaarde en historische kost-
prijs,, overeenkomend met het deel van de verkopen, dat was gefinancierd met vreemd vermogen. 

2.44 "Tertium non datur"? 

Dee wet kent twee methoden van waardering: historische kostprijs en actuele waarde. "Tertium 
nonn datur", althans in de wet. De tekst van art. 2:384 lid 1 slot BW is dwingend; inderdaad 
"tertiumm non datur". Slechts art. 2:362 lid 4 BW zou een opening kunnen afdwingen in een voor-
komendd bijzonder geval. In de toelichting op de jaarrekening kan een inzicht worden gegeven van 
dee uitkomsten van een methode van berekening, die uitgaat van eenheden van gelijke koopkracht. 
Samengevat:: onze wetgeving kent een tweetal instandhoudingspostulaten t.w. de instandhouding 
vann het nominaal vermogen c.q. de instandhouding van het productief vermogen. Eerst wanneer 
dee instandhouding van het nominaal vermogen c.q. het productief vermogen is gerealiseerd, kan 
sprakee zijn van winst. De doelstelling van instandhouding van het nominaal vermogen wordt na-
gestreefdd in een resultaatbepaling op basis van historische uitgaafprijzen; de instandhouding van 
hett productief vermogen wordt beoogd in een systeem van resultaatbepaling op basis van actuele 
waarde. . 
Onzee wetgeving geeft m.i. - zij het minder expliciet en minder krachtig dan de 4e Richtlijn - toch 
enigee voorrang aan het stelsel van historische kostprijzen; de in de wet aan de toepassing van het 
systeemm van actuele waarde opgelegde beperkingen getuigen van deze voorrang. 
Inn het recht van keuze tussen twee waarderingsmethoden ligt een opvallend verschil met de wet-
telijkee voorschriften inzake de fiscale winstbepaling. Afschrijving op basis van vervangingswaar-
dee is, zoals bekend, fiscaal niet toegestaan. Het dwingend voorschrift van art. 10 lid 1 Wet IB 
19644 beperkt de jaarlijks te verrichten afschrijving tot de kostprijs van de in dat jaar verbruikte 
werk-eenhedenn of nutsprestaties. 
Opp te merken is een geleidelijk mindere toepassing van het vervangingswaarde-stelsel in de jaar-
rekening.. Dit verschijnsel houdt ongetwijfeld verband met de beteugeling van de inflatie sedert 
hett begin van de jaren '80. Mocht het "spook van de inflatie" weer z'n kop opsteken, dan zal 
zonderr twijfel de roep om een "inflation accounting" (in diverse variaties) weer gaan weerklin-
ken. . 
Naarr het oordeel van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) dient bij de vaststelling van wat tot 
activaa en passiva behoort, in aanmerking te worden genomen het verband dat in de jaarrekening 
gehandhaafdd moet blijven tussen balans én winst-en verliesrekening. Ten aanzien van de grond-
slagenslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat klinkt de mening 
vann de RJ minder stellig: deze grondslagen zijn "nauw met elkaar verbonden". "Toepassing van 
gelijkee grondslagen verdient de voorkeur. Het wordt aanvaardbaar geacht de balans op te stellen 
opp basis van historische prijzen en de winst-en verliesrekening op basis van actuele waarde. In-
dienn de balans is opgesteld op basis van actuele waarde, is verschil in grondslagen niet toege-
staan". . 
Art.. 33 van de Vierde Richtlijn geeft ruimte voor toepassing van meer systemen van waardering 
dann uitsluitend "historische kostprijs" en "vervangingswaarde" (laatste systeem beperkt tot mate-
riëlee vaste activa en voorraden). Art. 33 geeft ruimte aan toepassing van methoden, waarbij "de 
postenn in de jaarrekening, met inbegrip van het eigen vermogen, worden gewaardeerd volgens 
anderee methoden teneinde rekening te houden met de inflatie". Een systeem, dat gericht is 
opp de instandhouding van het vermogen uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht, zou val-
lenn binnen dit art. 33. Zoals gezegd, onze wet geeft die ruimte niet. 
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Inn het kopje "Tertium non datur" heb ik een vraagteken geplaatst. Hetgeen hierboven werd ge-
zegd,, zou eerder een uitroepteken rechtvaardigen. Toch is het vraagteken niet misplaatst, wanneer 
achtt wordt geslagen op in gang zijnde ontwikkelingen. Ik noem in dit verband o.m. de voorstellen 
tott amenderen van de Vierde Richtlijn, die in de boezem van de Europese Commissie worden 
voorbereid.. In vervolg op het bestaande art. 33 zou, zoals wij reeds zagen in het vorige hoofdstuk 
bijj  de bespreking van de invloed van de IAS, worden opgenomen een art. 33A, waarin de be-
voegdheidd van de lid-staten tot afwijking van art. 32 ("historische kostprijs") wordt uitgebreid tot 
toepassingg van een waardering op fair value''' voor bepaalde financiële activa en passiva. Onder 
"fairr value" wordt verstaan de marktwaarde ten aanzien van goederen, waarvoor een markt be-
staat.. Is géén marktwaarde voorhanden, dan komt in aanmerking "the value resulting from esta-
blishedd valuation models and techniques ". "Such valuation models and techniques should 
ensuree a reasonable and prudent approximation of the market value". (Ik volg hier de beschikbare 
Engelsee tekst). De aldus omschreven "fair value" nadert het te onzent bekende begrip "waarde in 
hett economisch verkeer". Mocht een "reliable measurement" niet mogelijk zijn, m.a.w. bevat een 
waarderingstechniekk te véél subjectieve elementen of onzekerheden, dan dient de klassieke me-
thodee van waardering op historische kostprijs te worden gevolgd. Het gaat om het openstellen van 
eenn "nieuwe" waarderingsmethode voor een beperkt aantal posten. Lid-staten mogen deze metho-
dee verder nog beperken tot "items held for trading purposes". Hoe dan ook, het voorstel zou in 
beginsell  voor een aantal posten het realisatiebeginsel in de vennootschappelijke jaarrekening 
openbreken,, en daarmede de vennootschappelijke jaarrekening verder laten afwijken van de be-
ginselenn van de fiscale jaarwinstbepaling. De vestig de aandacht op het feit, dat de voorstellen niet 
beogenn een verplichting op te leggen, maar een vergroting van de vrijheid van handelen. Zo kun-
nenn - desgewenst - de wijzigingen uitsluitend in de geconsolideerde jaarrekening worden ver-
werkt. . 

V.33 Toe te passen beginselen bij opstelling balans en resultatenrekening 

3.11 Inleiding 

Art.. 2:384 leden 2 en 3 geven een omschrijving van de beginselen,, die dienen te worden toegepast 
bijj  de toepassing van de grondslagen, bedoeld in art. 2:384 lid 1 BW. De opsomming is niet li -
mitatief.. De wet geeft enkele fundamentele beginselen aan, die dienen te worden gevolgd zowel 
bijj  toepassing van het systeem van historische kostprijzen als bij toepassing van een vervan-
gingswaarde-stelsel.. Het zijn de vaste "ijkpunten" van ieder stelsel van winstbepaling, dat beant-
woordtt aan de "normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht". 
Dee hoofdzaak in een stelsel van winstbepaling is: de toerekening van baten en lasten aan de 
boekjarenn waarop deze baten c.q. lasten geacht worden betrekking te hebben. Deze toerekening is 
inn volgend schema samen te vatten: 
11 de baten (opbrengsten) worden toegerekend aan de jaren, waarin deze baten worden gereali-

seerd; ; 
22 de lasten (kosten), welke rechtstreeks verband houden met de baten (opbrengsten), worden 

toegerekendd aan de jaren waarin deze baten worden verantwoord (gerealiseerd); 
33 de overige lasten (kosten) worden toegerekend aan de jaren waarin deze lasten en kosten zijn 

ontstaan. . 
Dee Engelse SS AP formuleert het aldus helder en duidelijk: " revenues and costs are 
accruedd (that is, recognised as they are earned or incurred, not as money received or paid), mat-
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chedd with one another and dealt with in the profit and loss account of the period to which 
theyy relate ". De vestig de aandacht op het verschil: "earned" ten aanzien van "revenues", 
enn "incurred" met betrekking tot "costs". Ten aanzien van "earned" geldt het beginsel: "only 
whenn realised in the form of either cash or of other assets the ultimate cash realisation of which 
cann be assessed with reasonable certainty". 
Ookk bij de fiscale winstbepaling troffen wij de beginselen van voorzichtigheid, realisatie (baten) 
enn "matching" (kosten) aan; ook daar het zgn. "Niederstwertprinzip", dat ten grondslag ligt aan 
art.. 2:384 lid 2 slot BW en art. 2:387 leden 2 en 4 BW. (Een rechte lij n verbindt art. 2:384 lid 2 
slott (resultaatbepaling) met art. 2:374 lid 1 BW (balans)). 
Uitdrukkelijkk bepaalt art. 2:384 lid 1 BW dat de keuze van een grondslag voor de resultaatbepa-
lingg wordt beheerst door de doelstelling, die is neergelegd in art. 2:362 BW. Ook zonder deze uit-
drukkelijkee bepaling in art. 2:384 BW volgt uit het systeem van de wet, dat de gekozen grondsla-
genn en methoden van resultaatbepaling en balanswaardering in overeenstemming moeten zijn met 
dee "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd". Deze nor-
menn zijn gericht op de doelstelling: het "inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden ge-
vormdd omtrent het vermogen en het resultaat". Op de verwezenlijking van deze doelstelling is de 
toepassingtoepassing van de in acht te nemen beginselen zoals "voorzichtigheid", "realisatie" en 
"matching","matching", gericht. ï 

3.22 Voorzichügheidsbeginsel 

Art.. 31 van de Vierde Richtlijn geeft aan het voorzichtigheidsbeginsel een leidende rol: "het 
voorzichtigheidsbeginsell  moet steeds in acht worden genomen". "Voorzichtigheid" moet worden 
toegepastt zowel ten aanzien van "realisatie" als ten aanzien van "matching". De 
"voorzichtigheid""  in art. 2:384 lid 2 BW is gericht op de verwezenlijking van de doelstelling t.w. 
hethet vereiste "inzicht"; ligt als het ware onder de klem van art. 2:3362 lid 1 BW. Een voorbeeld, 
waarinn het verschil in doelstelling tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarreke-
ningg evident is: stel, een aannemingsbedrijf past in de vennootschappelijke jaarrekening, teneinde 
eenn gelijkmatige winstontwikkeling te tonen, een "percentage of completion method" of verwante 
methodee toe; bij de fiscale winstbepaling speelt het "inzicht" in de gelijkmatigheid van de winst-
ontwikkelingg niet of nauwelijks een rol; bij de fiscale winstbepaling verantwoordt de onderne-
mingg de winst op het werk "aan het eind van de rit" d.i. bij oplevering en aanvaarding, aldus het 
makenn van tussentijdse schattingen vermijdend. Deze laatste methode is het meest in overeen-
stemmingg met het realisatiebeginsel. 
Dee Memorie van Toelichting op de Aanpassingswet 4e Richtlijn: "In bepaalde bedrijfstakken, 
zoalss de bouwnijverheid en de scheepsbouw, ziet men veelal dat onder bepaalde omstandigheden 
dee waarde van besteld onderhanden werk niet wordt beperkt tot de vervaardigingsprijs, doch dat 
daaraann een evenredig deel van de te behalen winst wordt toegerekend. Dit wordt gerechtvaardigd 
geacht,, voorzover dit een betere voorstelling van het jaarresultaat geeft". De periodewinst hangt 
m.a.w.. niet af van het in die periode opgeleverde werk, maar van de in die periode verrichte pro-
ductie.. De wetgever wees in dit verband naar het zgn. derogatie-artikel (art. 2:362 lid 4 BW). Ik 
vraagg mij af of een beroep op derogatie wel noodzakelijk was. De betekenis van het voorzichtig-
heids-- en het realisatiebeginsel in de vennootschappelijke jaarrekening moet worden bezien in 
verbandd met het "inzichf'-vereiste van art. 2:362 lid 1 BW; deze doelstelling is maatgevend voor 
dee reikwijdte van de genoemde beginselen. Wanneer het goede inzicht in de gang van zaken in 
eenn bedrijfstak in het geding is, is het gerechtvaardigd een extensieve Richtlijn-conforme inter-
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pretatiee toe te passen. De "interpretatieve mededeling over bepaalde artikelen van de Vierde en 
Zevendee Richtlijn betreffende de jaarrekening" van de Europese Commissie 16 april 1998 geeft te 
kennen,, dat met betrekking tot de verantwoording van langlopende contracten de Richtlijn zowel 
dee methode van winstneming op basis van voltooide opdrachten als de methode van winstneming 
naarr rato van voltooiing van een opdracht toestaat, zij het dat de laatstgenoemde methode uitslui-
tendd is toegestaan wanneer "het voorzichtigheidsbeginsel volledig in acht wordt genomen". De in 
19966 vastgestelde richtlijn van de RJ gaat uit van de methode van winstneming naar rato van 
voltooiingg P(ercentage) 0(f) C(ompletion)). De richtlijn van RJ lijk t niet geheel, in overeenstem-
mingg te zijn met de Vierde Richtlijn van de EG, ge-implementeerd in titel 9 Boek 2 BW, maar 
wéll  met IAS. 
Dee geboden voorzichtigheid waakt tegen het "flatteren" van het eigen vermogen in de balans. Met 
hett activeren van kosten moet voorzichtigheid worden betracht. De heb elders met betrekking tot 
hett activeren van kosten, leidend tot zgn. immateriële activa in de zin van art. 2:365 BW opge-
merkt,, dat de Memorie van Toelichting niet voor niets zegt "het achterwege laten van activering 

niett zelden de voorkeur zal verdienen". De Europese Commissie lijk t een enigszins andere 
handelwijzee voor te staan (zie verder onder het hoofd "immateriële activa, hierna punt 6). Ten 
aanzienn van het activeren van kosten neemt de wetgever te onzent een terughoudend standpunt in. 
Mett betrekking tot activering van materiële activa wordt niet een gelijk afwijzend standpunt inge-
nomen.. Maar, óók daar regeert het voorzichtigheidsbeginsel. Welke kosten moeten en welke mp̂  
genn worden geactiveerd? Art. 2:388 BW geeft op deze vragen antwoord. 

3.33 Realisatiebeginsel 

Art.. 2:384 lid 2 BW schrijft voor: "Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid 
betracht.. Winsten worden slechts opgenomen, voorzover zij op de balansdatum zijn verwezen-
lijkt .. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in 
achtt genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden". 
Dee tweede zin bevat het realisatiebeginsel. Een overigens niet onbelangrijke uitzondering op de 
voorgeschrevenn toepassing van het realisatiebeginsel bevat het bijzondere regime voor verzeke-
raarss en banken. Ten aanzien van verzekeraars bepaalt lid 4 van art. 2:438 BW, dat waardestijgin-
genn van beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd, in de winst-
enn verliesrekening in aanmerking mogen worden genomen. De marktwaarde is maatgevend voor 
bepalingg van de actuele waarde (art. 2:442 lid 1 BW). Ten aanzien van banken schrijft art. 2:420 
lidd 3 BW voor, dat waardestijgingen van tot de handelsportefeuille behorende effecten (die tegen 
marktwaardee worden gewaardeerd) in de winst- en verliesrekening in aanmerking worden geno-
men. . 

Err zijn diverse tijdstippen waarop een bate gerealiseerd kan worden geacht, zoals: 
aa het tijdstip van de overeenkomst van koop en verkoop; 
bb het tijdstip van levering van de verkochte goederen; 
cc het tijdstip van verzending factuur naar afnemer; 
dd het tijdstip van voldoening van de overeengekomen tegenprestatie door de afnemer. 
Genoemdd is een overeenkomst van koop en verkoop; in plaats van "koop en verkoop" mag ook 
wordenn gelezen een andere obligatoire overeenkomst, welke een geldige titel voor eigendoms-
overdrachtt vormt. 
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Beekmann geeft in zijn artikel over "Economische beschikkingsmacht: Grondslag voor vermo-
gensverantwoordingg en winstneming" (MAB juli/augustus '88) volgende omschrijving: "Degene 
diee de economische beschikkingsmacht daadwerkelijk heeft, is hij die voor eigen rekening de in 
hethet object belichaamde waarde exploiteert of doet exploiteren en de mogelijkheid heeft deze 
waardee aan een ander over te dragen". Het tijdstip van overgang van deze economische beschik-
kingsmachtt geeft aan "wanneer het object bij de een moet worden geactiveerd en bij de ander 
moett worden gedeactiveerd. Hiermee ligt dus ook het realisatiemoment van opbrengsten, baten en 
winstenn vast (realisatiebeginsel)". Tot zover Beekman. Dit artikel van Beekman bevat een inte-
ressantee bijdrage tot een nadere invulling van het realisatiebeginsel in de vennootschappelijke 
jaarrekening.. Wanneer wij "zeggenschap" en "belang" zien als de twee meest wezenlijke ele-
mentenn van het recht van eigendom, dan is - aldus interpreteer ik Beckman's opvatting - de over-
gangg van het "belang" aan te merken als het moment, waarop het goed of de zaak het onderne-
mingsvermogenn van de overdragende partij verlaat. Overgang van het "belang" houdt in overgang 
vann de bevoegdheid om de waarde, die in dit "belang" ligt opgesloten, te gelde te maken. Deze 
omschrijvingg van "economische beschikkingsmacht" is verwant met het begrip "economische 
eigendom"" in het belastingrecht. 2 
Hett gaat derhalve om de vraag of het tijdstip van overgang van "economische beschikkings-
macht""  geacht kan worden een tijdstip van realisatie van eventuele transactiewinst (van de over-
dragendee partij) te zijn. 
Dee RJ stelt als regel, dat de bate dient te worden verantwoord op het tijdstip waarop de overeen-
gekomenn prestatie door de onderneming is verricht. De RJ wijst af als verantwoordingstijdstip: 

tijdstipp van betaling (indien later dan prestatie onderneming); 
sluitingg overeenkomst (bv. koop en verkoop) voorafgaand aan prestatie van onderneming; 
tijdstipp van gereedkoming product zonder overeenkomst (van koop en verkoop), 

hii  het laatste geval kan niet worden gesproken van een "overeengekomen transactie". Wil reali-
satiee aanwezig kunnen worden geacht op het tijdstip van voltooiing van de prestatie 
(gereedkomingg van het product), dan dient dit product op dat tijdstip te zijn verkocht. Aldus - in 't 
kortt - de RJ. Met "koop en verkoop" kan in dit verband worden gelijkgesteld iedere overeen-
komst,, die eigendomsoverdracht van een goed beoogt, tegen een bepaalde tegenprestatie. 
Inn zijn "De bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling" (1975, blz 131) trekt 
H.J.. van der Schroeff een scherpe lijn tussen transactie en afhandeling van de transactie (levering 
enn betaling). Van der Schroeff verwerpt "de praktijk", die transactiewinst op het tijdstip van leve-
ringring verantwoordt, en dan nog mits op het tijdstip van levering gelijkertijd de tegenprestatie in 
contantenn wordt ontvangen dan wel "binnen niet al te lange tijd" kan worden geïnd. Het komt mij 
voor,, dat deze gegispte "praktijk" getuigt van verstandig koopmanschap, immers in aanmerking 
neemtt de wijze waarop de transactie wordt voltooid. Levering én betaling zijn essentiële fasen in 
hett bedrijfsproces. Van der Schroeff wijst eveneens het standpunt van Van Bruinessen af 
("Encyclopediee van de Bedrijfseconomie", 1971, blz 76). Van Bruinessen stelde de bepaling van 
hett transactieresultaat mede afhankelijk van de risico's, die weliswaar optreden na de levering 
maarr wel inherent zijn aan de levering (indien althans deze risico's kwantitatief bepaalbaar zijn). 
Inn bedrijfseconomisch geïnspireerde opvattingen is de neiging waarneembaar het (uiterste) tijdstip 
vann realisatie te stellen op het tijdstip waarop de ondernemer de dooi"hem overeengekomen pres-
tatiee heeft verricht (het goed heeft geproduceerd) d.w.z. het tijdstip van realisatie is niet verbon-
denn aan het tijdstip van (juridische) levering c.q. oplevering. 
Mett betrekking tot de behandeling van "financial instruments" valt onder invloed van de IAS een 
verwijderingg van het realisatiebeginsel in de jaarrekening waar te nemen. 
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Bijj  de vraag of winst op de transactie is gerealiseerd, kan en mag in de fiscale winstberekening de 
aardd en de kwaliteit van de tegenprestatie niet buiten aanmerking blijven. Het is deze tegenpres-
tatie,, die beslist over winst of verlies OP de transactie. Normaliter zal op het tijdstip van overgang 
vann belang tevens het resultaat op de transactie worden gerealiseerd. Indien echter de vordering 
vann zodanige aard is, dat deze "il-liquide" is, m.a.w. niet-verzilverbaar, neemt de "ability to pay" 
niett toe. In dergelijke gevallen zal, in ieder geval fiscaal, de transactiewinst eerst als gerealiseerd 
zijnn aan te merken, wanneer en voorzover de vordering "liquide" (verzilverbaar) wordt. 
Eenn verwant standpunt wordt aangetroffen in de Engelse SSAP, zoals wij reeds zagen: "only 
whenwhen realised in the form of either cash or of other assets the ultimate cash realisation of which 
cancan be assessed with reasonable certainty". In deze nuchtere en heldere woorden is "the heart of 
thee business" neergelegd! In de Nederlandse vennootschappelijke wet- en regelgeving blijft  het 
liquiditeitsaspectliquiditeitsaspect van de tegenprestatie buiten zicht. 

Hierr ligt m.i. een wezenlijk verschil tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarre-
kening. . 
Dee ruil-arresten en de met het principe van deze arresten verbonden vervangingsreserve in het 
belastingrechtt zijn nauw verbonden met het "hart" van het goede koopmansgebruik t.w. het reali-
satiebeginsel.. Een gulden, die moet worden besteed voor herstel of vervanging, is niet beschik-
baarr voor afdracht aan de fiscus. De fiscus behoudt evenwel zijn claim op de "doorgeschoven 
meerwaarde";; de fiscus realiseert zijn claim bv. door middel van lagere afschrijvingen op een 
vervangendd duurzaam productiemiddel. Hier ligt een verschil met de vennootschappelijke jaarre-
kening.. Immers, een verantwoording van gemaakte boekwinst in de vennootschappelijke jaarre-
keningg schept op zichzelf niet een plicht tot afdracht of uitkering. Het komt mij voor, dat de doel-
stellingg van art. 2:362 BW méér is gediend met een verantwoording van de afschrijvingen op 
duurzamee productiemiddelen op basis van verkrijgingsprijzen zoals omschreven in art. 2:388 BW 
dann op basis van met "doorgeschoven meerwaarden'''' verlaagde kostprijzen. Een behandeling van 
"doorgeschovenn boekwinst" als "eerste afschrijving" zoals in het belastingrecht geboden, lijk t mij 
nauwelijkss of niet in overeenstemming met de strekking van art. 2:386 BW. De conclusie mag 
wordenn getrokken, dat de ruil-arresten en het instituut van de vervangingsreserve niet deel uitma-
kenn van de "in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen". Van der Zanden maakt in zijn 
"Maatschappelijkk aanvaardbare normen in de jaarrekening en goed koopmansgebruik" (blz. 270) 
dee volgende opmerkingen: "Naar mijn oordeel gaat het bij de vervangingsreserve dan ook de 
factoo om een fiscale faciliteit". "Hoewel in de fiscale literatuur de ruil-arresten als een uitwerking 
vann goed koopmansgebruik worden gezien, is deze gedragslijn m.i. niet te herleiden tot één van 
dee grondslagen van goed koopmansgebruik". Tot zover Van der Zanden. Deze opmerkingen van 
Vann der Zanden zijn verklaarbaar vanuit zijn uitgangspunt om "goed koopmansgebruik" te laten 
opgaann in de "maatschappelijk aanvaardbare normen", d.w.z. de vennootschappelijke jaarreke-
ningg normatief te stellen voor de fiscale winstbepaling (in een aanvulling is ruimte voor verwer-
kingg van specifiek fiscale faciliteiten, zoals bv. de vervangingsreserve). 

3.44 Matching- ofveroorzakingsbeginsel 

Art.. 2:388 BW biedt m.i. de sleutel voor de toepassing van het "matching-principe" ofveroorza-
kingsbeginsell  volgens de wet; in het bijzonder geldt dit voor het bepaalde in het tweede lid, dat 
betrekkingg heeft op zowel vlottende als vaste activa. Geactiveerd moeten worden eventuele ge-
bruiktee grond- en hulpstoffen, alsmede de directe kosten, die aan de vervaardiging van het actief 
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kunnenn worden toegerekend. In de kostprijs kan een redelijk deel van de indirecte kosten (en 
rentee van schulden) worden opgenomen. 
Directee kosten moeten worden toegerekend aan de actiefpost; indirecte kosten (en rente op schul-
den)) mogen worden toegerekend (dus niet: moeten) met dien verstande, dat laatstgenoemde toe-
rekeningg d.w.z. van indirecte kosten beperkt dient te blijven tot een "redelijk deel". Het BW geeft 
m.i.. aan ondernemers een grotere bewegingsvrijheid dan de fiscale rechter. Goed koopmansge-
bruïkk verlangt - aldus is de jurisprudentie samen te vatten - als onderste grens een activering van 
dee variabele algemene en van de (variabele en constante) bijzondere kosten. Het constante deel 
vann de algemene kosten mag buiten activering d.w.z. buiten toerekening aan de actiefpost worden 
gelaten.. De "onderste grens" ligt m.i. in het fiscale recht hoger dan in het vennootschapsrecht. 
Integralee kostprijs is de bovenste grens. Verkoopkosten komen niet in aanmerking voor active-
ring.. Waardering van voorraden produkt of halffabrikaat tegen volledige kostprijs betekent waar-
deringg op de volledige fabricagekostprijs. In de "Beschouwingen" van het Tripartite Overleg 
(T.O.)) - voorloper van de Richtlijnen van de RJ - is te lezen: " Integrale kostprijs verdient de 
voorkeur;; waardering op variabele kosten (direct costing) of op variabele kosten verhoogd met 
minderr dan het integrale deel van de overige kosten is toelaatbaar". In de USA geldt het als gene-
rallyy accepted accounting principle: "selling expenses constitute no part of inventory costs". Ten 
aanzienn van het verzekeringsbedrijf (art. 2:427 BW - art. 2:446 BW) geldt niet de regel, dat ver-
koopkostenn niet voor activering in aanmerking komen; uit art. 2.2.434 lid 1 letter b is af te leiden, 
datt gemaakte acquisitiekosten kunnen worden geactiveerd, hetzij als zelfstandige post hetzij in 
minderingg van de voorziening niet-verdiende premies c.q. voorziening levensverzekering. Art. 
2:4400 lid 2 BW geeft een omschrijving van het begrip acquisitiekosten; uit deze omschrijving 
blijkt ,, dat als acquisitiekosten zijn aan te merken: de (directe en indirecte) kosten van verkoop 
vann polissen. 
Wijj  hebben hier in 't bijzonder zaken, die voor de omzet zijn bestemd, op het oog: goederen in 
bewerking,, eindprodukten, onderhanden werken, lopende orders. De t.z.t. te realiseren transac-
tiewinstt bestaat uit het verschil tussen opbrengst en (ge-activeerde) kosten. 
Dee beslissing van de Ondernemingskamer d.d. 16 maart 1978 inzake K.S.H. (Koninklijke Schol-
tenn Honig) DJ 1-06 betrof o.m. het begrip kostprijs van vervaardigde producten. De OK besliste, 
datdat in de toelichting dient te worden vermeld of de door K.S.H, bedoelde kostprijs al dan niet een 
integralee kostprijs is, en, zo niet, dient in algemene termen te worden vermeld, welke kostencate-
gorieënn daarin niet zijn opgenomen. Een waardering op een kostprijs zonder het constante deel 
derr algemene kostprijs valt binnen de twee uitersten - "integrale kostprijs"/"direct costing" en 
daarmedee binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaardbaar in de zin van de vennootschap-
pelijkee jaarrekening. Deze conclusie kan m.i. uit de beslissing van de OK worden getrokken. 
Gesprokenn wordt steeds over "matching" van opbrengsten en kosten, in welk verband ik wil op-
merkenn dat de kostencijfers kunnen en zullen verschillen, naar gelang van historische 
"kostprijzen""  dan wel "vervangingswaarde" wordt uitgegaan. 
Dee regel van art. 2:388 BW geldt evenzeer voor zelfvervaardigde productiemiddelen. Op dit punt 
valtt een verschil te constateren met de fiscale jurisprudentie. H.R. 30.9.'64 BNB 66/52 immers 
schreeff  voor een integrale kostprijsberekening (incl. financieringskosten) ten aanzien van zelf 
vervaardigdee bedrijfsmiddelen. De FED-brochure "Goed koopmansgebruik" van de hand van 
Brüll/Zwemmer/Cornelissee zegt hierover: "De integrale activering van voortbrengingskosten kan 
n.o.m.. niet op goed koopmansgebruik worden gebaseerd doch uitsluitend op de wettelijke parallel 
tussenn aanschaffings- en voortbrengingskosten". Ik wil in dit verband opmerken, dat deze zgn. 
wettelijkee parallel m.i. allerminst dwingt tot een beslissing als door de H.R. in 1964 gegeven. Het 
BWW is op dit punt consistenter. 
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3.55 Continuïteitsbeginsel 

Art.. 2:384 lid 3 BW bevat het zgn. going-concernprincipe: "bij de waardering van activa en pas-
sivaa wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de rechtsper-
soon,, waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet tenzij die veronderstelling 
onjuistt is of haar juistheid aan gerede twijfel onderhevig is ". Centraal staat in deze omschrij-
ving:: "het geheel der werkzaamheden, waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn". M.a.w. 
centraall  staat de onderneming, die door de rechtspersoon wordt gedreven. Is de veronderstelling, 
datt deze onderneming geacht mag worden continuïteit te bezitten, onjuist dan wel aan "gerede 
twijfel""  onderhevig, dan is de "going-concern"- veronderstelling niet meer van toepassing op de 
waarderingg van die activa en passiva, die dienstbaar zijn aan de uitoefening van de onderneming. 
Wanneerr is dat ogenblik aangebroken? Met wetenschap achteraf is het niet moeilijk een oordeel 
tee vellen. Het vellen van een oordeel vooraf is heel wat moeilijker, waarbij ook weegt het feit, dat 
hett oordeel, dat de ontkenning van c.q. het uitspreken van "gerede twijfel" omtrent de continuïteit 
vann de onderneming een zeker "doodvonnis" inhoudt. Een "doodvonnis" pleegt onherroepelijke 
gevolgenn te hebben. Een specifiek probleem doet zich voor, wanneer het toekomstperspectief van 
dee onderneming op zichzelf goed is doch de financiële mogelijkheden van de rechtspersoon te-
kortschietenn om dit perspectief waar te maken; het probleem verschuift dan van de onderneming 
naarr de rechtspersoon: "bezit deze rechtspersoon nog mogelijkheden tot een financiële reorgani-
satiee of een financiële herstructurering?". Er wordt wel gezegd: "voor ieder goed project is finan-
cieringg te vinden". De vraag is op welke plaats is deze financiering te vinden; èn komt deze fi-
nancieringg nog op tijd? 

Zolangg de ondernemingsleiding vertrouwen heeft in de toekomst ondanks een ongunstige actuele 
situatie,, is het zaak dat de leiding in de toelichting dit vertrouwen rechtvaardigt en onderbouwt. 
Hett "inzicht", dat moet leiden tot een "verantwoord oordeel", vergt dit. Voor belanghebbenden is 
dee vraag continuïteit-discontinuïteit een essentiële zaak. 

V.44 Waardering deelnemingen 

4.11 Netto-vermogenswaarde 

Art.. 2:24c BW geeft een omschrijving van het begrip deelneming in de zin van het BW: een ka-
pitaalverschaffingg met het oogmerk een duurzame verbondenheid te cre-eren tussen de deelne-
mingg en de deelnemende rechtspersoon "ten dienst van de eigen werkzaamheid" (van de deelne-
mendee rechtspersoon). Een kapitaaldeelname van 20% of meer wordt verondersteld een deelne-
mingg in de zin van .het BW te zijn - een vermoeden, dat zo nodig voor een weerlegging vatbaar is. 
Art.. 2:389 BW bevat waarderingsregels voor deelnemingen "waarin de rechtspersoon invloed van 
betekeniss uitoefent op het zakelijke en financiële beleid". Indien de deelnemende rechtspersoon 
(alleenn of samen met dochtermaatschappijen) 20% of meer van het stemrecht in de deelneming 
"naarr eigen inzicht" kan uitoefenen, wordt deze "invloed van betekenis" verondersteld aanwezig 
tee zijn - een vermoeden, dat kan worden weerlegd. Kort samengevat, het gaat bij art. 2:389 lid 1 
omm een combinatie van kapitaalverschaffing èn stemrecht. 
Dee wet - art. 2:389 lid 1 BW - schrijft als waarderingssysteem de "netto-vermogenswaarde" voor, 
tenzijj  aan de deelnemende rechtspersoon "onvoldoende gegevens" ter beschikking staan om de 
netto-vermogenswaardee toe te passen. In het laatste geval - er staan onvoldoende gegevens ter be-
schikkingg om de netto-vermogenswaarde te bepalen - wordt de vermogensmutatiemethode toege-
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staan:: basis vormt de (historische) kostprijs vermeerderd c.q. verminderd met de aan de deelne-
merr toe te rekenen aandelen in de resultaten van de deelneming. Ik ga in het vervolg uit van de 
voorgeschrevenn netto-vermogenswaarde-methode m.a.w. van de beschikbaarheid van voldoende 
gegevenss om deze methode toe te passen. De netto-vermogenswaarde van de deelneming wordt, 
kortt samengevat, bepaald "door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en haar 
resultaatt te berekenen op dezelfde grondslagen als zijn (d.i. van de deelnemende rechtspersoon -
H)) activa, voorzieningen, schulden en resultaat" (art. 2:389 lid 2 BW). 
Dee waardering op netto-vermogenswaarde houdt m.i. niet in, dat een derde waarderingsmethode 
inn de wet wordt ingevoerd naast de "historische kostprijs" of "actuele waarde". De netto-
vermogenswaardee volgt de waarderingsmethode van de deelnemende rechtspersoon met betrek-
kingg tot de "eigen" activa en passiva: "historische kostprijs" of "actuele waarde". Uitgaande van 
dee duurzame betrokkenheid ten dienste van de eigen onderneming, wordt een (met de kapitaal-
verschaffingg evenredig) deel van het vermogen d.i. van het saldo van activa en passiva van de 
vennootschapp waarin wordt deelgenomen, verantwoord bij de deelnemende rechtspersoon. Bij 
eenn consolidatie worden de activa en passiva van de leden van een groep als "één geheel" opge-
nomen;; waardering volgens netto-vermogenswaarde leidt wél tot eenzelfde uitkomst (eind-cijfer) 
alss consolidatie, maar, anders dan bij consolidatie, vindt er géén toerekening van de afzonderlijke 
activaa en passiva, baten en lasten aan de deelnemende rechtspersoon plaats. Het aandeel in de ac-
tivaa en passiva van de vennootschap, waarin wordt deelgenomen, wordt, via de netto-
vermogenswaarde,, "gebundeld" verantwoord. Door de deelneming gerealiseerde winst wordt -
proo rata parte - toegerekend aan de deelnemende persoon ("houdermij."); dit aandeel in de winst 
vann de deelneming - uitgekeerd of gereserveerd - maakt deel uit van de winst van het deelnemen-
dee lichaam. De economische verwevenheid tussen deelnemer en deelneming ligt aan deze visie 
tenn grondslag. Wij stuiten hier op een belangrijk verschil met de verantwoording bij de fiscale 
winstbepaling;; het uitgangspunt is daar: de juridische zelfstandigheid van de vennootschap, 
waarinn wordt deelgenomen; het "ne bis in idem" voorkomt, zoals wij zagen in hoofdstuk I, meer-
voudigee heffing van vennootschapsbelasting. De verantwoording van het verschil tussen kostprijs 
enn netto-vermogenswaarde van een verworven deelneming in de vennootschappelijke jaarreke-
ningg onder "goodwill" d.w.z. onder een afzonderlijke actiefpost bij de deelnemende rechtsper-
soon,, is begrijpelijk vanuit de visie op de onderneming van de deelneming als verlengstuk van de 
eigeneigen onderneming. 

Dee waardering van de deelneming op netto-vermogenswaarde kan een consolidatie - gesteld, de 
deelnemendee rechtspersoon èn het lichaam waarin wordt deelgenomen, maken deel uit van één 
groepp - in beginsel "geruisloos" doen verlopen. De netto-vermogenswaarde vervult bij de conso-
lidatielidatie een scharnierfunctie. 

4.22 Goodwill 

Inn "goede tijden" pleegt de kostprijs van een deelneming boven de netto-vermogenswaarde te lig-
gen;; in "slechte tijden" kan het omgekeerde het geval zijn. De oorzaak van deze verschillen zal 
mett name zijn gelegen in de - positieve of negatieve - waarde van de (niet op de balans voorko-
mende)) immateriële activa. Wat gebeurt er met dit verschil tussen kostprijs en netto-
vermogenswaardee d.i. de door de wet voorgeschreven waardering? Allereerst: de netto-
vermogenswaardee is hoger dan de kostprijs. Gebruikelijke oorzaak: onder-rentabiliteit. Een reor-
ganisatiee zal moeten worden doorgevoerd om de deelneming op het gewenste niveau te brengen. 
Eenn verantwoording van het verschil onder "voorziening reorganisatiekosten" ligt voor de hand. 
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Indienn niét een dergelijke voorziening behoeft te worden gevormd, zal de "negatieve goodwill" 
wordenn verantwoord in de herwaarderingsreserve (art. 2:389 lid 8 BW). Aan de actief-zijde is de 
deelnemingg verantwoord op netto-vermogenswaarde; aan de passief-zijde de herwaarderingsre-
serve;; saldo: de kostprijs. Naarmate het verschil tussen kostprijs en netto-vermogenswaarde af-
neemt,, zal de (niet-uitkeerbare) herwaarderingsreserve afnemen. 
Inn "booming"- perioden zal het omgekeerde verschijnsel zich voordoen: kostprijs is hoger dan 
netto-vermogenswaarde.. Wat te doen met dit verschil, dat met het verzamelbegrip "goodwill" 
wordtt geduid? Drie methoden zijn te noemen: 
aa activeren, en afschrijven ten laste van de winst-en verliesrekening gedurende een aantal ja-

ren;; indien de afschrijvingstermijn gelijk wordt gesteld aan de vermoedelijke gebruiksduur 
vann dit actief, kan het beste inzicht in de rentabiliteit worden verkregen; in de USA de voor-
geschrevenn methode (indien niet de "pooling of interests accounting"-methode wordt toege-
pastt - zie IV.6.2); 

bb onmiddellijke afboeking (in zijn geheel) ten laste van winst-en verliesrekening; deze metho-
dee wordt hier te lande, zover ik weet, niet toegepast; 

cc onmiddellijke afboeking ten laste van het eigen (vrije) vermogen; dit was de hier te lande 
meestt gebruikelijke methode; het eigen vermogen wordt verlaagd; de winst-en verliesreke-
ningenn verantwoorden de baten uit de deelneming, terwijl niet wordt afgeschreven op de 
goodwilll  (die is immers in één keer afgeboekt).; de IASC acht deze methode niet juist; me-
thodee a) zal in de toekomst de heersende methode worden, naar mag worden verondersteld. 

Eenn bijzonder probleem doet zich voor wanneer een deelneming (A) zelf een deelneming (B) 
verwerft,, waarvan de kostprijs hoger is dan de netto-vermogenswaarde. Stel, het is gebruik zowel 
bijj  deelneming A als bij de houdster (van deelneming A) de goodwill (verschil kostprijs en netto-
vermogenswaarde)) onmiddellijk geheel af te boeken op het eigen vermogen. Deelneming A 
brengtt de afboeking ten laste van de ingehouden winsten. De houdster van deelneming A boekt de 
dalingg van de netto-vermogenswaarde van deelneming A af op de (als onderdeel van haar eigen 
vermogen)) aangehouden wettelijke reserve deelneming (weergevend bij de deelneming ingehou-
denn winsten). 

4.33 Netto-vermogenswaarde en fiscale waardering 

Magg de netto-vermogenswaarde-methode ook bij de fiscale winstbepaling worden gevolgd? Deze 
vraagg was onderwerp van het arrest van de H.R. 23.9.'92 BNB 93/60. De H.R. achtte het systeem 
inn strijd met goed koopmansgebruik, aangezien dit systeem kan leiden tot waardering van de 
deelnemingg beneden kostprijs c.q. bedrijfswaarde (!), "hetgeen medebrengt dat in dit stelsel ver-
liezenn tot uitdrukking kunnen worden gebracht die in feite niet zijn geleden". De H.R. verwerpt 
dezee methode niet, omdat winsten tot uitdrukking kunnen worden gebracht, die niet zijn gereali-
seerd.. M.i. zou juist dit gevolg reden kunnen zijn om het systeem in strijd met goed koopmansge-
bruikk te achten. Opgemerkt moet echter worden, dat waardering boven kostprijs niet aan de orde 
was,, aangezien belanghebbende het systeem: kostprijs of lagere netto-vermogenswaarde verde-
digde!!  In zijn arrest van 14.6.'78 BNB 79/181 aanvaardde de H.R. een waardering op intrinsieke 
waarde;; een waardering boven kostrpijs werd uitdrukkelijk geoorloofd geacht. Ik neem aan, dat 
dee H.R. deze beslissing uit 1978 in 1992 heeft teruggenomen. Impliciet wees m.i. de H.R. de 
"verlengstuk-gedachte""  met betrekking tot waardering van deelnemingen af. Interessant was de 
volgendee overweging van de H.R.: "Daaraan doet niet af dat art. 2:389 BW waardering op netto-
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vermogenswaardee toelaat, aangezien deze bepaling is gericht op de verschaffing van het in art. 
2:3622 lid 1 BW omschreven inzicht en op de verwezenlijking van de zgn. vermogensbescher-
ming,, en te dien einde met betrekking tot deelnemingen voorschriften geeft, die voor de heffing 
vann de vennootschapsbelasting niet van belang zijn". Deze overweging geeft op duidelijke wijze 
dee zienswijze van de H.R. weer. 
Constantee jurisprudentie van de H.R. verhindert in het fiscale recht de afzondering van een post 
"goodwill""  uit de kostprijs van de deelneming, en daarmede de behandeling als afzonderlijk ver-
worvenn goodwill (of ander immaterieel actief). Aan de verkoper is de prijs betaald voor verkrij-
gingg van de deelneming, en niet nog voor een afzonderlijk goed (dat als zodanig afzonderlijk kan 
wordenn geactiveerd). Te noemen in dit verband is H.R. 24.9.'75 BNB 76/184. Het afsplitsen van 
eenn goodwill-post, en een afzonderlijke behandeling van dit afgesplitste actief, zijn te verklaren 
vanuitt een benadering overeenkomstig "in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen", 
zoalss deze o.m. in art. 2:389 BW zijn neergelegd. 

V.55 De wettelijke reserves 

5.11 Vermogensbescherming/gebonden eigen vermogen 

Dee in de wet voorgeschreven wettelijke reserves spelen een rol bij de delging van tekorten (art. 
2:588 lid 4 BW, art. 2:104 BW en art. 2:215 BW), de inkoop van eigen aandelen (art. 2:98 leden 2 
enn 3 BW en art. 2:207 leden 2 en 3), en de uitkeringen van winst (art. 2:105 lid 2 BW en art. 
2:2166 lid 2 BW). Het instituut van de wettelijke reserve heeft een functie, zoals uit de genoemde 
wetsartikelenn blijkt, bij de bescherming van het eigen vermogen (incl. kapitaal). Deze nevenfunc-
tiee werd omschreven in hoofdstuk W. Bij deze bescherming van het eigen vermogen (ten behoeve 
vann crediteuren en andere belanghebbenden/niet-aandeelhouders) staan de bepalingen omtrent de 
uitkeringg van winst centraal. Art. 2:105 lid 1 c.q. art. 2:216 lid 1 BW bepalen dat de winst : 
"voorzoverr bij de statuten niet anders is bepaald" aan de aandeelhouders ten goede komt. Kapitaal 
enn de krachtens wet en/of statuten aan te houden reserves (d.z. de niet-uitkeerbare of gebonden 
reserves)) vormen samen het gebonden vermogen. Dit gebonden vermogen mag niet door uitke-
ringenn aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden worden aangetast. Tot de "uitkeringen 
vann winst" als bedoeld in art. 2:105 lid 1 BW c.q. art. 2:216 lid 1 BW behoren óók de uitreikin-
genn van bonusaandelen of stockdividenden. De achterliggende gedachte is, naar valt aan te ne-
men:: de vennootschap zelf- en niet de aandeelhouders - verricht de verplichte storting op de uit-
gegevenn aandelen; de vennootschap wendt een deel van haar reserves aan ten dienste van haar 
aandeelhouders.. Maar, zo kan anderzijds worden overwogen, door een overboeking van winst of 
reservess naar kapitaal wordt het eigen vermogen niet verkleind. Wanneer de uitreiking van aan-
delenn ten laste van vrije winst of vrije reserves gaat, neemt het gebonden vermogen zelfs toe. De-
zee overwegingen liggen ten grondslag aan de (nog nader te bespreken) in de wet geboden moge-
lijkheidd tot omzetting van wettelijke reserves (herwaarderingsreserve, reserve deelnemingen) in 
aandelenkapitaal. . 

Inkoopp van eigen aandelen mag slechts plaatsvinden, indien de vérkrijgingsprijs van de eigen 
aandelenn of certificaten niet hoger is dan het bedrag van het vrij uitkeerbare vermogen (ex art. 
2:988 en art. 2:207 BW). Art. 2:373 lid 3 BW schrijft voor, dat de ingekochte eigen aandelen of 
certificatenn niet in mindering van het kapitaal mogen worden geboekt. M.a.w., de inkoop van ei-
genn aandelen of certificaten mag niet worden behandeld als een terugbetaling op het kapitaal. Art. 
2:3855 BW bepaalt, dat eigen aandelen of certificaten niet mogen worden ge-activeerd. Boven-
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staandee voorschriften, in onderling verband bezien, houden in, dat het bedrag van een inkoop van 
eigenn aandelen of certificaten in mindering komt van het voor uitkering beschikbaar vermogen, 
hett zgn. vrije vermogen. 
Opp ét fiscale vermogensopstellingen mogen onder bezwarende titel verkregen eigen aandelen of 
certificatenn wèl worden geactiveerd, mits de transactie waarbij de eigen aandelen of certificaten 
werdenn verkregen, valt onder de uitzonderingsgevallen in de zin van H.R. d.d. 14.11.'56 BNB 
57/200 (d.i. de voor dadelijke wederverkoop vatbare eigen aandelen of certificaten hebben de be-
stemmingg een bezit van slechts voorbijgaande aard te vormen). M.i. is het fiscale recht op dit punt 
genuanceerderr dan het BW. 

5.22 De herwaarderingsreserve en reserve deelnemingen 

Ikk beperk mij hieronder tot een tweetal wettelijke reserves, die worden voorgeschreven in het 
rechtt op de jaarrekening, t.w.: 
aa de wettelijke reserve ter zake van herwaardering van activa bij toepassing van het actuele 

waarde-systeem,, en ter zake van verkregen zgn. negatieve goodwill (art. 2:389 lid 6 en 2:390 
BW); ; 

bb de wettelijke reserve voor ingehouden winst van deelnemingen die bij de deelnemende 
rechtspersoonn worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde (art. 2:389 lid 4 BW). 

Toepassingg van het actuele waarde-systeem zal tot gevolg hebben, dat aanpassingen aan opgetre-
denn prijsverhogingen tot herwaarderingen van activa leiden, se. voorzover het actuele waarde-
systeemm op deze activa mag worden toegepast. Deze herwaarderingen leiden tot een vergroting 
vann het eigen vermogen (op de balans). Is deze vermogenstoename te kwalificeren als winst? Het 
antwoordd is negatief. De "meerwaarde" is niet in een transactie gerealiseerd. Aan een wezenlijk 
vereistee van "winst" wordt niet voldaan. Naar bedrijfseconomische opvattingen - ik denk hier 
o.m.. aan de vervangingswaardeleer (Limperg c.s.), welke leer in belangrijke mate ten grondslag 
ligtt aan het actuele waarde-systeem in de wet - is hier géén sprake van winst. Het Stramien (109) 
spreektt in dit verband over behandeling "als aanpassingen voor vermogensinstandhouding die 
deell  van het eigen vermogen uitmaken, en niet als winst". De herwaardering (ophoging boek-
waarde)) en de toevoeging aan de herwaarderingsreserve lopen rechtstreeks via het vermogen, en 
niett via de winst- en verliesrekening of via de winstverdeling. Hier ligt een verschil met de 
(wettelijke)) reserve deelnemingen, zoals wij nog zullen zien. 
Herwaarderingg van activa van een deelneming zal leiden tot vermogenstoename van de deelne-
ming,, en par consequence tot verhoging van de boekwaarde van de deelneming bij het deelne-
mendd lichaam (netto-vermogenswaarde). Deze vermogenstoename wordt "gecorrigeerd" door een 
overeenkomstigee toevoeging aan de herwaarderingsreserve. Niet alleen eigen activa, maar ook 
activaa van een deelneming (verlengstuk) kunnen aldus leiden tot vorming c.q. verhoging van de 
herwaarderingsreserve. . 
Eenn bijzondere toevoeging aan de herwaarderingsreserve troffen wij (bij de behandeling van de 
waarderingg van deelnemingen) aan ter zake van de verantwoording van zgn. negatieve goodwill. 
Dee toename van het eigen vermogen met het (positieve) verschil tussen netto-vermogenswaarde 
enn kostprijs deelneming wordt "gecorrigeerd" door toevoeging van dit verschil aan de herwaarde-
ringsreserve. . 
Dee wet schrijft in art. 2:389 lid 3 BW de vereiste minimum-stand van de reserve voor: "De her-
waarderingsreservee mag niet verder worden verminderd dan tot de som der in de reserve opge-
nomenn herwaarderingen van activa welke op de balansdatum nog aanwezig zijn". Uit de parle-

-107--



mentairee behandeling blijkt, dat deze minimum-stand weergeeft het bedrag van toevoeging aan 
herwaarderingsreservee ter zake van een verhoging van de boekwaarde (bv. van een duurzaam 
productiemiddel),, verminderd met de intussen verrichte afschrijvingen op de indertijd gepleegde 
verhogingg van de boekwaarde. 
Inn geval van prijsdalingen onder de historische kostprijs, zal de herwaarderingsreserve kunnen 
wordenn gebruikt voor afboeking van de verschillen tussen vervangingswaarde en historische 
kostprijs.. Zover op de balans nog activa voorkomen, waarvan de boekwaarde - tengevolge van 
toegepastee herwaarderingen - hoger is dan zou zijn geweest onder toepassing van methode van de 
historischee kostprijs, moet de door de wet voorgeschreven minimum-stand worden gehandhaafd. 

Dee deelnemende rechtspersoon moet een wettelijke reserve aanhouden ter hoogte van zijn aandeel 
inn de resultaten d.z. winsten én verliezen van zijn deelnemingen verminderd met de uitkeringen 
(dividenden)) waarop de deelnemende rechtspersoon recht heeft verkregen. Op dit saldo van 
winstenn en uitkeringen mag de deelnemende persoon voorts nog in mindering brengen de uitke-
ringenn "waarvan hij zonder beperking ontvangst in Nederland kan bewerkstelligen" (art. 2:389 lid 
44 BW). De deelnemende persoon "mag"; deze "aftrekpost" is facultatief. Voorwaarden zijn: 

dee vennootschappelijke macht om de deelnemingen te doen besluiten tot het verrichten van 
uitkeringenn uit ingehouden winsten (de deelnemer zal over een meerderheid in de algemene 
vergaderingenn moeten kunnen beschikken of, wanneer het om uitkeringen uit aan houders 
vann een bepaald soort aandelen toekomende reserves gaat, over de beschikkingsmacht (over 
dezee reserves); 
dede feitelijke mogelijkheid tot een onbelemmerde uitkering. 

Dee vraag is te stellen of indien de betreffende ingehouden winsten gebonden zijn aan de bedrijfs-
voeringg m.a.w. niet beschikbaar zijn voor uitkering, nog wel voldaan wordt aan de tweede voor-
waarde.. M.i. wordt niet voldaan aan de voorwaarde, dat "zonder beperking ontvangst in Neder-
landd kan worden bewerkstelligd". 
Dee wettelijke reserve dient om het vermogen van de deelnemende rechtspersoon te beschermen. 
Dee Toelichting op de (eerste) Nota van wijziging op het ontwerp van wet Aanpassing 7e Richt-
lijn:: "De rechtvaardiging van de reserveringsplicht is gelegen in het feit dat de resultaten van de 
maatschappijj  waarin de rechtspersoon deelneemt wel zijn behaald maar dat de rechtspersoon die 
nogg niet in zijn macht heeft". De vermogensbescherming eist een strikte toepassing van het reali-
satieprincipee nl. een toepassing bezien vanuit de rechtspersoon als afzonderlijke juridische enti-
teit.teit. Een deel van de winst van de deelnemende entiteit moet worden "op zij gezet" ten behoeve 
vann een bepaalde in de wet neergelegde bestemming. Vanuit deze optiek is de voorkeur te geven 
aann een vorming of toevoeging van de reserve uit de winstverdeling. De voeg hier aan toe, dat 
wettekstt en parlementaire behandeling andere mogelijkheden van vorming of toevoeging open 
laten. . 

5.33 Omzetting in kapitaal 

Art.. 33 lid 2 sub b van de Vierde Richtlijn bepaalt: "De herwaarderingsreserve kan te allen tijde 
geheell  often dele in kapitaal worden omgezet". Een bepaling, die aan duidelijkheid niets te wen-
senn overlaat. Lid 2 van art. 2:390 BW bevat de implementering van dit voorschrift van de Vierde 
Richtlijn.. Het bezwaar dat (nog) niet gerealiseerde vermogenstoename wordt "uitgedeeld", heeft 
moetenn wijken voor de overweging, dat het i.e. gaat om een mutatie binnen het gebonden vermo-
gen.. Art. 2:389 lid 4 BW: "Deze reserve kan in kapitaal worden omgezet" zet de lijn van art. 33 
lidd 2 sub b Vierde Richtlijn jo art. 2:390 lid 2 BW door naar de "reserve deelnemingen". De vor-
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mingg van deze laatste reserve is niét voorgeschreven in de Vierde Richtlijn; deze wettelijke reser-
vee is een creatie van de nationale wetgever. Gelet op de verwantschap tussen deze beide wettelij-
kee reserves, is de zojuist geciteerde bepaling in art. 2:389 lid 4 BW een begrijpelijk sequeel van 
art.. 2:390 lid 2 BW. 

V.66 Immateriële activa 

Naarr luid van art. 2:365 BW worden onder het hoofd "immateriële activa" verantwoord: 
aa kosten, verband houdend met de oprichting en uitgifte van aandelen; 
bb kosten van onderzoek en ontwikkeling; 
cc kosten van verwerving "ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele 

eigendom"; ; 
dd kosten van goodwill "die van derden is verkregen"; 
ee "vooruitbetalingen op immateriële vaste activa". 
Inn art. 9 (C) van de Vierde Richtlijn komt de volgende opsomming voor (onder cijfers 2 t/m 4): 
i)) "Concessies, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden voorzover zij a) 

onderr bezwarende titel zijn verkregen, b) in eigen bedrijf tot stand zijn gebracht, voorzover 
hett nationale recht toestaat dat zij onder de activa worden opgenomen"; 

ii )) "Goodwill, voorzover deze onder bezwarende titel is verkregen"; 
iii )) "Vooruitbetalingen". 
Art.. 2:365 BW zoals het thans luidt, bevat de implementatie van art. 9 (C) van de Vierde Richt-
lijn. . 
Dee Memorie van Toelichting op het ontwerp van art. 2:365 BW: "Zoals bekend, plegen de im-
materiëlee activa wegens hun moeilijk grijpbare waarde met een zeker wantrouwen te worden be-
jegend.. Het achterwege laten van activering zal niet zelden de voorkeur verdienen. Dat de post 
voorkomtt in het Richtlijn-schema van de artt. 8 en 9 sluit dit niet uit - de vermelding aldaar bete-
kentt slechts dat de rechtspersonen vrij zijn de post, binnen de door de overige voorschriften ge-
steldee grenzen, op te nemen ". Deze passage pleit voor de opvatting, dat de opsomming in 
dee wet limitatief is bedoeld. Van der Zanden merkt in zijn lezenswaardig artikel in "Fiscaal On-
dernemingsrecht""  (1997, 1) op: "Indien dit laatste (t.w. de opsomming is niet limitatief) het geval 
is,, zou de bepaling ten aanzien van zowel de verkrijging van derden als voorwaarde voor active-
ringg als die ter zake van de vorming van wettelijke reserves (t.w. tegenover een activering van 
kostenn van onderzoek en ontwikkeling) illusoir zijn. Door toevoeging van posten zouden deze 
alsdann kunnen worden ontgaan". Ik laat de vraag limitatief of enuntiatief hier verder rusten. 
Hett aanvankelijke ontwerp van wet bevatte de bepaling, dat concessies, vergunningen en "rechten 
terr zake van voortbrengselen van de geest" voor opneming in de balans slechts in aanmerking 
kwamen,, "indien zij van derden anders dan om niet zijn verkregen". In de uiteindelijke tekst komt 
dezee voorwaarde niet meer voor. Blijkens de Memorie van Toelichting op het Ontwerp Vereen-
voudigingswett ('89) werd een verruiming beoogd; niet slechts van derden gekochte vergunningen 
etc.. komen voor activering in aanmerking. Tekst en ratio mogen m.i. tot de conclusie leiden, dat 
dee Nederlandse wetgever impliciet, in afwijking van het aanvankelijke ontwerp, gebruik heeft 
gemaaktt van de bevoegdheid krachtens de Richtlijn om toe te staan, dat in eigen onderneming 
voortgebrachtee "intellectuele eigendom" mag worden geactiveerd, zij het met deze beperking, dat 
slechtss mogen worden ge-activeerd de uitgaven, die ter zake aan derden buiten eigen organisatie 
zijnzijn gedaan (ex art. 2:365 lid 1 letter c jo art. 2:385 lid 4 BW). Met deze beperking zijn vatbaar 
voorr activering in eigen onderneming voortgebrachte "industriële en intellectuele eigendom", zo-
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alss auteursrechten, octrooien en merken, inclusief licenties die in de wet zijn geregeld, doch ook 
contractuelee rechten, zoals dat tot exploitatie van zgn. know-how" (Memorie van Toelichting). 
Watt te doen met de in eigen bedrijf gemaakte kosten voor concessies e.d.? Kunnen deze kosten 
wordenn geactiveerd onder het hoofd "onderzoek en ontwikkeling"? De Memorie van Toelichting 
opp het ontwerp van art. 2:365 BW ("oud") verdedigde deze handelwijze. Tegenover activering 
staatt de plicht tot dotatie aan een wettelijke reserve; in overeenstemming met de 4e Richtlijn (art. 
377 lid 1 jo art. 34 lid 1 letter b) schrijft het BW (art. 2:365 lid 2) deze dotatie voor. 
Dee interpretatieve mededeling van de Europese Commissie d.d. 16.4.'98 luidt ten aanzien van 
"concesssies,, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden": "Uit de formule-
ringg van de Richtlijn volgt, dat zulke activa, indien zij onder bezwarende titel zijn verkregen, 
moetenmoeten worden geactiveerd". Deze interpretatieve mededeling bevat géén verplichtingen voor de 
Lid-staten,, en moet uiteraard wijken voor beslissingen van het Hof van Justitie E.G. Dit neemt 
niett weg, dat van deze mededeling een zeker gezag uitgaat. De strekking van de mededeling van 
dee Commissie lijk t niet geheel in overeenstemming met de hierboven geciteerde zinsnede uit de 
Memoriee van Toelichting. 3 
Goodwilll  mag worden ge-activeerd, mits "van derden verkregen". Is goodwill begrepen in de 
waardee van een onderneming ingebracht ten titel van storting op genomen aandelen (inbreng in 
natura)) "van derden verkregen"? Wanneer wij letten op de tekst van Richtlijn (art. 9 (C)), zien wij 
alss voorwaarde voor activering "Voorzover onder bezwarende titel verkregen". Deze onder be-
zwarendee titel verkregen goodwill mag worden aangemerkt als van derden verkregen; niet voort-
gebrachtt in de door de aandelenvennootschap gedreven onderneming. 

V.77 Voorzieningen 

7.11 Het regime van art. 2:374 BW 

Hett BW onderscheidt tussen schulden, voorzieningen en overlopende posten. Indien het bedrag 
vann een verplichting vaststaat, is een schuld aanwezig; staat het bedrag niet vast, dan wordt een 
voorzieningg gevormd. De factor "onzekerheid" vormt het onderscheidend criterium. Het onder-
scheidd tussen schuld en voorziening is dientengevole in hoge mate afhankelijk van het persoonlijk 
oordeell  van de ondernemer. 
Art.. 23 WJO gewaagde van "passiva die de strekking hebben een voorziening te vormen tegen 
risico'ss en verplichtingen, waarvan omvang niet nauwkeurig bekend is". Twee typen voorzienin-
genn worden hier genoemd t.w. de voorzieningen ter zake van verplichtingen d.w.z. ter zake van 
bestaandebestaande schulden, waarvan omvang niet bekend is, én de voorzieningen ter zake van risico's 
d.w.z.. ter zake van (reële) kans(en) op het ontstaan van verplichtingen. Art. 20 lid 4 van de Vier-
dee Richtlijn geeft volgende omschrijving: voorzieningen "beogen een dekking te vormen voor 
naarr hun aard duidelijk omschreven verliezen of verplichtingen die op de balansdatum als waar-
schijnlijkschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, doch waarvan niet bekend is, in welke omvang en 
wanneerwanneer zij ontstaan". Mede tot deze categorie worden gerekend verplichtingen, waarvan het 
volstrektt zeker is dat zij zullen ontstaan; het tijdstip van ontstaan is" (nog) niet bekend. Bv. een 
overeenkomstt waarbij een verzekeraar een geldsom zal uitkeren op tijdstip van overlijden van de 
verzekerde.. Dat de verzekerde eens zal overlijden, staat vast; het tijdstip van overlijden echter is 
niett bekend. De verplichting kent een tijdsbepaling; de tijdsduur is onzeker. 
Lidd 2 van art. 20 van de Richtlijn erkent de vorming van voorzieningen ter zake van "naar hun 
aardd duidelijk omschreven kosten, die oorsprong hebben in het boekjaar of in een vorig boekjaar, 
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enn die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, doch waarvan 
niett bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen worden gemaakt". De meergenoemde inter-
pretatievee mededeling van de EC d.d. 16 april 1998 geeft (in punt 18 van deze mededeling) aan, 
datt "het bestaan van een relatie met een derde" de achtergrond vormt van lid 1 van art. 20 Vierde 
Richtlijn,, waarbij m.i. met "relatie" een "rechtsbetrekking" wordt bedoeld; lid 2 van art. 20 Vier-
dee Richtlijn wil de vorming van een voorziening toestaan in de gevallen, waarin "geen sprake is 
vann een verplichting aan een derde" (punt 19 van de mededeling). 
Art.. 2:374 BW bevat de implementatie van art. 20 van de Richtlijn in onze wetgeving. Art. 2:374 
BWW onderscheidt drie typen voorzieningen: 
aa Voorzieningen ter zake van op balansdatum bestaande verplichtingen of verliezen, waarvan 

omvangg weliswaar onzeker is, maar wel redelijkerwijs te schatten. De voorwaarde 
"redelijkerwijss te schatten" komt niet in de Richtlijn voor; is een nadere begrenzing in de 
nationalee wetgeving. Indien omvang niet "redelijkerwijs te schatten", dan wordt geen voor-
zieningg gevormd. Wèl vindt vermelding in de toelichting op de jaarrekening plaats. Voldoen 
balanss en winst-en verliesrekening nog aan de eis, dat zij een zodanig "inzicht" verschaffen, 
datt belanghebbenden een "verantwoord oordeel" kunnen vormen? Toegegeven, de toelich-
tingg geeft informatie zodat een zorgvuldige lezer kennis kan nemen van de bestaande feiten. 
Hett "niet-redelijkerwijs te schatten" mag - en dat is een voor de hand liggende conclusie -
slechtss in een uitzonderingsgeval een excuus vormen om niet een voorziening te vormen, 

bb Voorzieningen ter dekking van "op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te 
verwachtenn verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten". 
Hett verschil met de voorzieningen onder letter a is hierin gelegen, dat de bedoelde verliezen 
off  verplichtingen - op balansdatum - weliswaar nog niet bestaan maar wel zijn te verwach-
ten.. De oorsprong, de oorzaak van deze te verwachten verliezen of verplichtingen, moet op 
balansdatumm aanwezig zijn. De risico's moeten reëel aanwezig zijn. M.N. Hoogendoom 
spreektt in zijn "Voorzieningen in de jaarrekening" over "onontkoombaar" te achten verlie-
zenn c.q. verplichtingen. Over de aard van de oorzaak van de te verwachten verliezen of ver-
plichtingenn spreekt de wettekst niet. De oorzaak kan zijn gelegen in een bestaande rechts-
verhouding;; de oorzaak kan ook zijn gelegen in economische of maatschappelijke omstan-
digheden,, die een bepaald verlies of bepaalde verplichting "onontkoombaar" maken. 
Dee RJ vat, indien ik het goed zie, de punten a en b samen in de eis, dat de op balansdatum 
bestaandee risico's specifieke risico's dienen te zijn d.w.z. risico's die aan bepaalde activitei-
tenn dan wel bepaalde activa/passiva zijn verbonden, uitgaande boven het algemene onder-
nemingsrisico. nemingsrisico. 

cc Voorzieningen voor "kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het 
makenn van die kosten zijn oorsprong vindt in het boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en 
dee voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren". 
Dee kosten moeten zijn veroorzaakt door de bedrijfsuitoefening gedurende het boekjaar of 
eenn voorafgaand boekjaar; het maken van de kosten (de uitgave) t.z.t. moet vaststaan of 
waarschijnlijkk zijn - in zoverre geen afwijking met art. 20 lid 2 van de Richtlijn. De afwij-
kingg ligt in de woorden "een gelijkmatige verdeling". Deze woorden kunnen zijn geïnspi-
reerdd door de tekst van art. 13 (la) Wet IB (kosten-egalisatie-reserve); deze gevolgtrekking 
ligtt m.i. voor de hand. Het verschil in redactie tussen Richtlijn en Wet wekt de indruk, dat de 
Richtlijnn toestaat een dadelijke opvoering van de voorziening (in zijn geheel), terwijl de wet 
verwijstt naar een geleidelijke opbouw, waardoor een "piek" in enig jaar wordt vermeden. 
Gaatt het hier uitsluitend om regelmatig, met tussenpozen, terugkerende kosten, of gaat het 
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hierr mede om incidenteel optredende kosten? Richtlijn-conforme interpretatie leidt m.i. tot 
dee laatste opvatting. Blijf t de eis van "gelijkmatige" opbouw. Mag deze eis aldus worden 
uitgelegd,, dat, indien een (incidentele) oorzaak en een effectieve uitgave niet in hetzelfde 
jaarr vallen, een voorziening mag zorgen voor een spreiding in de tijd? De moet volstaan met 
hett stellen van deze vraag. Ik ben geneigd de vraag bevestigend te beantwoorden. 

Dezee in de wet gegeven opsomming is limitatief. Wordt aan de omschrijving voldaan, dan moet 
dee voorziening worden gevormd. De vorming is niet overgelaten aan de vrije beslissing van de 
ondernemer. . 
Dee regelgeving op de jaarrekening rekent tot voorzieningen posten, die in het fiscale recht tot de 
schuldenn behoren. Is een post juridisch een schuld, dan moet de post fiscaal als schuld worden 
verantwoord;; niet de mate van onzekerheid omtrent omvang en/of tijdstip van ontstaan van af-
dwingbaree verplichting beslist. 

7.22 Voorzieningen verzekeraars 

Afdelingg 15 van titel 9 bevat een reeks voorschriften, die uitsluitend betrekking hebben op verze-
keraars.. Art. 2:435 BW geeft een opsomming van de technische voorzieningen. Lid 2 van dit arti-
kel:: "Art. 374 is van toepassing op de verzekeringstechnische voorzieningen voorzover de waarde 
vann de technische voorzieningen zich daartegen niet verzet". De considerans op de EG-Richtlijn 
verzekeraarss overweegt, dat verzekeraars niet buiten de algemene regeling mogen blijven, maar, 
gezienn de specifieke kenmerken van de branche, bevat de betreffende Richtlijn uitsluitend afwij-
kingenn (van het algemene regime). Art. 56 van de EG-Richtlijn verzekeraars geeft het doel aan: 
"Hett bedrag van de technische voorzieningen dient te allen tijde voldoende te zijn om de onder-
nemingg in staat te stellen de verplichtingen welke uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloei-
en,, voorzover redelijkerwijs te voorzien valt, na te komen". Art. 2 lid 1 van het Besluit technische 
voorzieningenn verzekeringsbedrijf 1994 schrijft ten aanzien van de voorziening voor levensver-
zekeringenn de toepassing van "een voldoende voorzichtige prospectieve methode" voor, daarme-
dee de betekenis van het voorzichtigheidsbeginsel in deze branche nog eens onderstrepend. De 
Richtlijnn verzekeraars bevat in art. 30 een bepaling, die betrekking heeft op de egalisatievoorzie-
ning.. Art. 30 laat de instelling van een egalisatievoorziening over aan de lid-staten. Art. 2:435 lid 
11 letter e BW noemt de egalisatievoorziening "voorzover egalisatie van winsten en verliezen bij 
off  krachtens de wet is toegestaan". Het Besluit Reserves Verzekeraars (BRV) regelt de egalisatie-
reservee verzekeraars voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting. Deze fiscaal-
rechtelijkee regelgeving is niet een regelgeving "bij of krachtens de wet" als is bedoeld in art. 
2:4355 lid 1 letter f; de reikwijdte van het BRV blijf t beperkt tot de toepassing van de Wet Ven-
nootschapsbelasting;; dit is het terrein van het BRV. 

7.33 Voorziening belastingen 

Afzonderlijkk dienen op de balans te worden opgenomen de voorziening voor belastingverplich-
tingen,, en de voorziening voor pensioenverplichtingen. Over deze beide voorzieningen is reeds 
veell  gepubliceerd. Deze studie heeft niet de intentie weer een publicatie aan deze reeks toe te 
voegen.. Ik wil volstaan met de opmerking, dat het juiste "inzicht" in het resultaat, en daardoor in 
dee rentabiliteit van de onderneming wordt gediend, wanneer de jaarrekening de fiscale last van 
hethet jaar zélf toont. Hoe bij verlies? Het "inzicht" wordt m.i. gediend wanneer het effect van het 
rechtt op verliescompensatie terstond in het verliesjaar wordt verantwoord, se. mits, zover het de 
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voorwaartsee compensatie betreft, een positieve rentabiliteit in komende jaren wordt verwacht. 
Wordtt aan een positieve rentabiliteit getwijfeld, gelet op "de zorgelijke situatie" van de onderne-
ming,, dan is het anticiperen op komende winsten onvoorzichtig. 
Dee zgn. belastinglatenties - zowel de niet-opeisbare "schuld" als de "vordering op de fiscus" -
zijnn juridisch gezien geen rentedragende posten. Hoe te verantwoorden: op contante waarde of op 
nominaall  bedrag? De RJ spreekt een voorkeur uit voor waardering op nominaal bedrag. De wet 
zélff  laat de vraag open. De zou eveneens een voorkeur willen uitspreken voor waardering op no-
minaall  bedrag, en wel vanuit de gedachte, dat waardering op nominaal bedrag het meest in over-
eenstemmingg is met een juiste toerekening van de belasting naar de winst aan de opeenvolgende 
boekjaren.. Het "inzicht" in de rentabiliteit wordt gediend. 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK V 

M.N.. Hoogendoorn vestigt in zijn bijdrage voor het FMA-Congres (1994) de aandacht op 
hett feit, dat het "matching"- beginsel niet als zodanig is opgenomen in onze wetgeving 
(evenminn expressis verbis in de 4e Richtlijn). Gesteld zou kunnen worden, dat art. 2:362 lid 
55 het "matching"- of veroorzakingsbeginsel impliceert, met deze aantekening, dat niet is 
voorgeschrevenn op welke wijze dit principe dient te worden toegepast. Art. 2:388 BW kan 
eenn sleutel aanreiken. 

Hett tijdstip van levering (overdracht) van de economische eigendom is in het algemeen een 
verplichtt tijdstip van winstverantwoording (H.R. 23.9.'94 BNB 95/72 m.n. Juch). Verhelde-
rendd is m.i. nog steeds de beschouwing van Hellema in Geschrift nr 108 van de Vereniging 
voorr Belastingwetenschap over "juridische perspectieven van de economische eigendom". 
Hett bezit van het volledige belang, incl. de bevoegdheid om dit belang te exploiteren, heeft 
eenn juridische basis. 

Eenn verschuiving in de opvattingen omtrent immateriële activa zou uit deze interpretatieve 
mededelingg van de E.C. kunnen worden afgeleid, en wel een verschuiving in de richting van 
geringeree terughoudendheid ten aanzien van activering. Een ontwikkeling in de richting van 
dee IASC. 
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VII  EVALUATI E VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN FISCALE WINSTBEPALING EN 
VENNOOTSCHAPPELIJK EE JAARREKENING IN DE PRAKTIJ K 

VI .. 1 Inleiding 

Inn voorgaande hoofdstukken zijn, naast overeenkomsten, een aantal verschillen opgemerkt tussen 
dee nonnen voor de fiscale winstbepaling en de normen voor de vennootschappelijke jaarrekening. 
Opgemerktt werden verschillen, zoals: 
11 fiscaal: zelfstandige winstberekening per onderneming; winstverantwoording op transacties 

tussenn fiscaal zelfstandige, doch economisch en organisatorisch verbonden ondernemingen 
opp basis van "arms length"; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: transacties binnen een groep van verbonden ondernemingen mogen 
wordenn verantwoord als interne transacties; 

22 fiscaal: voor de inhoud van het realisatiebeginsel in het fiscale recht is richtinggevend het 
doell  van de fiscale winstbepaling: heffing naar de voor afdracht beschikbare winst; ver-
vreemdingg en verlies van een goed, dat in de onderneming wordt gebruikt, houdt niet een re-
alisatiee (van eventuele meerwaarde) in, indien de opbrengst c.q. vergoeding gebruikt moet 
wordenn voor vervanging van het vervreemde c.q. verloren gegane goed; op deze basis rusten 
dee ruil-arresten en de vervangingsreserve; de consequentie is "doorschuiving" van boek-
waarden;; de "boekwinsten" worden als ongerealiseerd aangemerkt; lagere afschrijvingen op 
eenn vervangend bedrijfsmiddel; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: géén verlaagde basis voor afschrijvingen op vervangende duurzame 
productiemiddelen; ; 

33 fiscaal: vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting zijn de voordelen uit deelnemin-
genn in lichamen, die als zelfstandige entiteiten onderworpen zijn aan heffing van vennoot-
schapsbelastingg of soortgelijke heffing naar de winst ("ne bis in idem"); 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: toepassing van het "verlengstuk-principe" leidt bij de deelnemende 
rechtspersoonn (met "invloed van betekenis") tot winstverantwoording van door de deelne-
mingen)) behaalde winst(en) overeenkomstig de "netto-vermogenswaarde" (of soortgelijke 
vermogensmutatiee methode); zover de rechtspersoon niet de beschikking heeft over deze 
winst(en)) van haar deelnemingen), is opneming van deze winst(en) in een niet-uitkeerbare 
bestemmingsreservee (herwaarderingsreserve) vereist. 

44 fiscaal: goodwill, begrepen in de koopprijs van een deelneming, mag niet als een afzonder-
lij kk goed bij de deelnemende rechtspersoon worden behandeld (se. tenzij verworven door af-
zonderlijkee transactie met de deelneming); gekocht immers zijn aandelen in een zelfstandige 
entiteitt (en niet bestanddelen van het vermogen van deze entiteit; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: de in de koopprijs begrepen goodwill (te kwantificeren als verschil tus-
senn koopprijs en netto-vermogens waarde) wordt als zelfstandig goed bij de deelnemende 
rechtspersoonn verantwoord. 

Inn hoeverre werken deze en andere ingrijpende verschillen door in de praktijk? 

VI.22 Onderzoek door de belastingdienst 

Eenn belangrijk initiatief van het Ministerie van Financiën heeft geleid tot een rapport "Verschillen 
tussenn de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening", met als onder-titel "resultaat van een on-
derzoekk naar de verschillen die in de praktijk voorkomen". Het onderzoek betrof het jaar 1992. 
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Objectt van het onderzoek was de categorie vennootschappen die door de directie grote onderne-
mingenn wordt aangeduid met het cijfer ü. Per eenheid grote ondernemingen vallen de eerste 200 
"grotee ondernemingen" onder categorie I; 201 t/m 600 onder categorie ü; de overigen vallen on-
derr categorie Hl. Categorie III bleef buiten het onderzoek; reden: bij deze categorie pleegt de ven-
nootschappelijkee jaarrekening aan te sluiten op de fiscale jaarrekening (deze categorie betreft 
kleineree ondernemingen, die niet of slechts beperkt publicatieplichtig zijn krachtens het vennoot-
schapsrecht).. Categorie I bleef buiten het onderzoek, o.m. vanwege het feit, dat "specifieke zowel 
kwalitatievee als kwantitatieve aspecten van enkele van deze ondernemingen de anonimiteit van de 
oorsprongg van de onderzoeksgegevens nagenoeg onmogelijk maken" (blz. 14 van het rapport). 
Hett rapport gewaagt van het (zeer) gecompliceerde karakter van de verschillen in deze categorie 
I.. Het lijk t mij verantwoord te veronderstellen dat de verschillen tussen de fiscale winstbepaling 
enn de vennootschappelijke jaarrekening in deze categorie I stellig niet geringer zijn dan bij de on-
derzochtee vennootschappen in categorie II. 
Categoriee II vormde derhalve object van onderzoek, met dien verstande dat van het onderzoek 
werdenn uitgezonderd de vennootschappen werkzaam op het gebied van bank- en verzekeringswe-
zen,, evenals gas-, olie- en scheepvaartmaatschappijen. 
Err zijn enkele conclusies van algemene aard te trekken uit het cijfermatig onderzoek: 
11 Ca 26,5% van het totaal aantal onderzochte vennootschappen (ca 22,5% van het totaal van 

actieveactieve vennootschappen) in de categorie II laat geen verschillen zien tussen de fiscale en 
vennootschappelijkee jaarcijfers. Hieraan moet worden toegevoegd, dat de aangiften zonder 
verschillenn - aldus het rapport - de kleinere ondernemingen in deze categorie betreffen (blz. 
25). . 

22 Ca 77,5% van de actieve vennootschappen in categorie II laat wèl verschillen zien tussen de 
fiscalee en vennootschappelijke jaarcijfers. Deze 77,5% omvat de grote(re) ondernemingen in 
dezee categorie U. De redenen, waarom de ondernemingen in categorie I buiten het onderzoek 
werdenn gehouden, zijn te respecteren; het is echter te betreuren, dat deze ondernemingen 
buitenn het onderzoek dienden te worden gehouden, aangezien het betrekken van deze catego-
riee in het onderzoek een vergroting van het inzicht in de verschillen had kunnen verschaffen. 

33 Aangenomen mag worden, dat de vennootschappelijke jaarrekening van de grote(re) ven-
nootschappenn in categorie II, waar verschillen tussen de fiscale winstbepaling en vennoot-
schappelijkee jaarrekening werden aangetroffen, wordt geregeerd door de bepalingen van titel 
99 Boek 2 BW. De conclusie lijk t gerechtvaardigd, dat de toepassing van het regime van titel 
99 Boek 2 BW in de vennootschappelijke jaarrekening mag worden aangewezen als een oor-
zaakk van de verschillen tussen de fiscale winstbepaling en de vennootschappelijke jaarreke-
ningg (in deze categorie). Deze omstandigheid kan worden uitgelegd als een bevestiging van 
dee opzet van de wetgever indertijd om het normenstelsel voor de vennootschappelijke jaar-
rekeningg ("maatschappelijk aanvaardbare normen") afzonderlijk te houden van de normen 
voorr de fiscale winstbepaling ("goed koopmansgebruik"). 

44 Uit het verrichte onderzoek blijkt, dat zowel het aantal verschillen (tussen fiscaal en ven-
nootschappelijkk resultaat) als het financiële belang van deze verschillen aanzienlijk is (blz. 
27).. Het rapport maakt onderscheid tussen "positieve afwijkingen" (het fiscale resultaat is 
groterr dan het vennootschappelijk resultaat) en "negatieve afwijkingen" (het fiscale resultaat 
iss kleiner). Het saldo (van positieve en negatieve afwijkingen) is negatief ƒ 2.000 mio d.w.z. 
dee aangegeven belastbare winsten zijn ƒ 2 miljard lager dan de (gepubliceerde) vennoot-
schappelijkee winsten. Van dit cijfer van ƒ 2 miljard is ca ƒ 1 miljard terug te voeren op de 
deelnemingsvrijstelling.. Het totaal van positieve en negatieve verschillen tesamen bedraagt 
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niett minder dan ƒ 9 miljard. Terecht geeft het rapport aan deze verschillen de kwalificatie 
"zeerr aanzienlijk". De afwijkingen in categorie I zijn in deze cijfers niet begrepen; immers, 
dee ondernemingen in deze categorie vielen buiten het onderzoek, evenals de banken, verze-
keraars,, gas-, olie- en scheepvaartmaatschappijen van categorie II. Naast de cijfermatige be-
palingg van de verschillen heeft het onderzoek mede gestreefd naar het verkrijgen van inzicht 
inn de oorzaken van de gevonden verschillen. Dit gedeelte van het onderzoek stuitte op moei-
lijkheden.. "Daar helaas regelmatig is vastgesteld dat gegevens, al dan niet specifiek van be-
langg voor het inventariseren van verschillen, in dossiers van de Belastingdienst ontbraken, 
zijnn de nodige onvolkomenheden bij de uitvoering van het onderzoek naar voren gekomen. 
Mett name informatie waaruit de eventuele oorzaak van een verschil kan worden afgeleid 
blijktt regelmatig geheel afwezig" (blz. 23). Niettegenstaande deze moeilijkheden heeft het 
onderzoekk een aantal concrete oorzaken kunnen opsporen. Het rapport heeft zelfs gestreefd 
naarr een kwantificering van de bijdragen van deze oorzaken aan de gevonden verschillen 
tussenn fiscale en vennootschappelijke resultaten. 

VI.33 Oorzaken van de gevonden verschillen 

3.11 Deelnemingen 

Zoalss was te verwachten, bleek het verschil tussen de "netto vermogenswaarde" van deelnemin-
genn (in de vennootschappelijke jaarrekening) en de "historische kostprijs" (in de fiscale winstbe-
paling)) tot "buitengewoon grote" waarderingsverschillen te leiden. Eveneens aanzienlijk bleken 
dee verschillen op het punt van de resultaten uit deelnemingen - overeenkomstig de verwachtin-
gen.. Interessant was, dat het bedrag van de deelnemingskosten, die krachtens art. 13 lid 1 Wet 
Vpbb niet-aftrekbaar zijn, doch vennootschappelijk ten laste van het resultaat plegen te worden 
gebracht,, "nagenoeg gelijk" was aan het bedrag van de fiscaal in aftrek gebrachte liquidatieverlie-
zenn ex art. 13d Wet Vpb (vennootschappelijk werden de uit een liquidatie voortkomende verlie-
zenn gewoonlijk in een eerder jaar c.q. eerdere jaren ten laste van het resultaat gebracht). Dit 
"nagenoegg gelijk"- zijn van beide overigens belangrijke bedragen kan een merkwaardigheid zijn, 
diee uitsluitend opging voor het jaar 1992. 

3.22 Vervangingsreserve (en andere "toelaatbare reserves**) 

"Dee gevolgen van het fiscale gebruik van de vervangingsreserve werken in beginsel door bij de 
behandelingg van de waardering van alle activa die als bedrijfsmiddelen aangemerkt kunnen wor-
den.. In de praktijk lijken deze gevolgen voornamelijk bij de waardering van materiële vaste activa 
significantt door te werken"." het benutten van de faciliteit van de fiscale vervangingsreser-
vee is de meest geïnventariseerde achterliggende oorzaak van de verschillen tussen de fiscale en 
vennootschappelijkee jaarrekening met betrekking tot materiële vaste activa" (blz. 47). - Volledig-
heidshalvee merk ik op, dat het gebruik van het woord "faciliteit" met betrekking tot de vervan-
gingsreservee niet van mij afkomstig is - . 
Dee ook bij mij bestaande verwachting, dat de fiscale afschrijvingen op materiële vaste activa 
(anderee dan bedrijfsgebouwen) op een lager bedrag zouden uitkomen dan de afschrijvingen in de 
vennootschappelijkee jaarrekening bleek niet te kloppen met de werkelijkheid. Met betrekking tot 
bedrijfsgebouwenn bleek de verwachting wel in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. 
Redenn kan liggen in een verschillend stelsel van afschrijving (degressief-lineair; economische le-
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vensduur-technischee levensduur); reden kan óók liggen in schattingsverschillen, die deel uitma-
kenn van een méér omvattende fiscale schikking of compromis. Ik kan mij moeilijk voorstellen, 
datt een rijksaccountant, wanneer hij bij een onderzoek op een verschil stuit, niet om nadere expli-
catiee zou vragen. 
Eenn enkel woord over de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de kosten-
egalisatiereservee en de reserve assurantie eigen risico. Uit het onderzoek bleek dat de belasting-
plichtigen,, bij wie het onderzoek werd uitgevoerd, "globaal even vaak een fiscale reserve ter ega-
lisatiee van kosten als vennootschappelijk een voorziening voor kostenegalisatie vormen" (blz. 
49).. Uit het onderzoek bleek voorts, dat in ongeveer 2/3 van de gevallen waarin de fiscaal toe-
laatbaree reserve assurantie eigen risico werd gevormd, óók een voorziening werd gevormd in de 
vennootschappelijkee jaarrekening. "Een opmerkelijke uitkomst daar de reserve assurantie eigen 
risicoo toch veelal als een fiscale faciliteit wordt gezien. In de praktijk wordt blijkbaar ook ven-
nootschappelijkk het belang van deze voorziening ingezien" (blz. 52). Deze feitelijke constatering 
bevestigtt het practische belang van deze faciliteit. De kwalificatie "faciliteit" acht ik ten aanzien 
vann deze toelaatbare reserve terecht. De RJ aanvaardt de "a.e.r." als voorziening (de IASC niet). 
Ikk vestig gaarne de aandacht op de conclusie in het rapport: "Er valt vanuit praktisch oogpunt -
loss van ook sterke theoretische argumenten - veel voor te zeggen om deze reserves expliciet als 
fiscaall  toelaatbare voorzieningen aan te merken". 

3.33 Onderhanden werk 

Hett realisatiebeginsel maakt zowel deel uit van het goede koopmansgebruik als van de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. Dit betekent niet, dat inhoud en reikwijdte van dit realisatiebe-
ginsell  in deze twee normenstelsels gelijk zijn. Zoals reeds uiteengezet in hoofdstuk V, heeft het 
verschill  in doelstelling van beide normenstelsels tot gevolg, dat inhoud en reikwijdte niet gelijk 
zijn.. Dit werd hiervoor reeds zichtbaar bij de ruilarresten en de vervangingsreserve (annex 
"doorschuivingg boekwaarden"); het wordt eveneens zichtbaar bij het verschil in tijdstip van 
winstnemingg op onderhanden werken. Bij de fiscale winstbepaling pleegt de methode van winst-
nemingg bij oplevering en aanvaarding van het voltooide werk te worden gevolgd, welke methode 
nogg onlangs door H.R.26.2.'97 BNB 97/145 werd gefiatteerd. Daarentegen gaat de in 1996 vast-
gesteldee Richtlijn van de RJ uit van de methode van winstneming naar rato van voortschrijding 
vann het werk. Dit betekent, dat de fiscaalrechtelijke en de vennootschapsrechtelijke gedragslijnen 
uiteengaan.. Kuijl en Van der Heijden merken in hun bijdrage op het symposium naar aanleiding 
vann het onderzoeksrapport van Financiën naar de verschillen tussen de fiscale en vennootschap-
pelijkee jaarrekening (betrekking hebbend op het jaar 1992) op: "Dat betekent dat een soortgelijk 
onderzoekk nu wellicht grotere discrepanties zou laten zien". 

3.44 Voorzieningen 

Zienn wij ten aanzien van de winstneming op onderhanden werk een toenemende discrepantie tus-
senn goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen ontstaan, met betrekking tot 
dee voorzieningen is een tegengestelde beweging waarneembaar. Deze laatste ontwikkeling heeft 
eenn (voorlopig) hoogtepunt bereikt in het arrest van de H.R. van 2.8.'98 BNB 98/409 m.n. 
RJ.. de Vries; de Staatssecretaris heeft als reactie op dit arrest wetgeving aangekondigd met het 
oogmerkk de situatie vóór het arrest van 2.8.'98 te herstellen. Deze ontwikkeling in de jurispru-
dentiee werd manifest in het zgn. mestafvoer-arrest H.R. 8.6.'96 BNB 97/37 m.n. Slot. Het jaar 

-118--



vann onderzoek was 1992 d.w.z. vóórdat de convergerende ontwikkeling zichtbaar werd. Het be-
hoeftt geen verwondering te wekken, dat in 1992 de voorzieningen op het gebied van milieu, reor-
ganisatiess en garanties in de fiscale winstbepaling achterbleven bij de voorzieningen in de ven-
nootschappelijkee jaarrekening. "De verschillen worden veelal veroorzaakt doordat fiscaal in het 
algemeenn strengere eisen dan vennootschappelijk worden gesteld aan het vormen van dergelijke 
voorzieningen""  - aldus het onderzoeksrapport. 

3.53.5 Goodwill (en andere immateriële activa) 

Indienn de acquisitie-prijs van een deelneming ("met invloed van betekenis") hoger ligt dan de 
netto-vermogenswaarde,, wordt dit positieve verschil tussen kostprijs en netto-vermogenswaarde 
inn de vennootschappelijke jaarrekening verantwoord als "goodwill", verzamelpost voor het com-
plexx immateriële activa, waarvoor de acquirerende ondernemer bereid was de bedoelde 
(meer)prijss te betalen. Gebruikelijk was, althans in ons land, deze (meer)prijs in de vennoot-
schappelijkee jaarrekening in één keer onmiddellijk in mindering te brengen van het eigen vermo-
genn van de acquirerende onderneming. Minder gebruikelijk, althans tot dusverre, was het om deze 
goodwilll  te activeren en vervolgens ten laste van het resultaat af te schrijven in een aantal jaren. 
Inn beide gevallen wordt de "goodwill" uit de deelneming gelicht; "liftin g of the corporate veil" 
vindtt plaats, althans met betrekking tot de in de kostprijs van de deelneming begrepen goodwill 
(vann de deelneming). In de toekomst zal de methode van activeren en afschrijven regel worden, 
naarr mag worden verwacht. 

Fiscaalrechtelijkk is een dergelijke partiële transparence niet geoorloofd (de goodwill is een essen-
tieell  vermogensbestanddeel van de juridische en fiscaal zelfstandige deelneming). Ik moge o.m. 
verwijzenn naar H.R. 24.9.'75 BNB 76/184. In het eerste geval (goodwill wordt onmiddellijk in 
minderingg van het eigen vermogen gebracht) wordt noch fiscaal noch vennootschappelijk een be-
dragg ten laste van het resultaat gebracht. Deze posten zijn buiten het onderzoek gelaten. De twee-
dee categorie (vennootschappelijk wordt via afschrijving over een aantal jaren de "meerprijs" ten 
lastee van het resultaat gebracht, terwijl fiscaal géén bedrag ten laste van de winst wordt gebracht) 
werdd wél in het onderzoek betrokken. Het Financieel Dagblad publiceerde op 5 januari 1999 
(onderr "Beurzen en Markten"): "Merrill Lynch in Londen rekende twee jaar geleden al eens uit 
datt Nederlandse bedrijven in de periode 1987 t/m 1996 ƒ 61 mrd aan goodwill (betaald bij over-
names)) hebben afgeschreven van het eigen vermogen. Daar is over 1997 ƒ 14 mrd bijgekomen. 
Wass dit op de internationaal gangbare wijze geboekt (afgeschreven ten laste van resultaten in een 
aantall  jaren - H), dan waren de Nederlandse winsten vorig jaar 8% lager uitgevallen ". Be-
paaldd geen geringe cijfers. Bij de hierboven genoemde tweede categorie, die wél in het onderzoek 
wass betrokken, bedroegen de vennootschappelijk verrichte afschrijvingen over 1992 rond ƒ 42 
mio;; vennootschappelijk bedroeg de boekwaarde van de zelfstandig geactiveerde goodwill rond 
ƒƒ 300 mio. 

3.66 Rulings, compromissen en intercompany-afspraken 

Rulingss worden in het rapport als volgt omschreven: 
"Eenn ruling is een binnen het kader van de belastingwet, jurisprudentie en resoluties door de fis-
cuss vóóraf verstrekte standpuntbepaling ten aanzien van het Nederlandse belastingrecht in inter-
nationaall  concernverband dan wel in grensoverschrijdende situaties. Veelal betreft dit afspraken 
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overr - naar Nederlandse fiscale maatstaven beoordeeld - aanvaardbare "arms length" beloningen 
voorr transacties tussen verbonden lichamen ("intercompany"- transacties)" (blz. 81). "Rulings"-
hett zij nog eens met nadruk gezegd - houden niet in een buitenwettelijke belastingheffing. Com-
promissenn ("vaststellingsovereenkomsten") moeten zich, wat het recht aangaat, bewegen binnen 
aanvaardbaree "bandbreedten", willen zij niet het risico van nietigheid lopen (wegens strijd met de 
"openbaree orde"). De verschillen tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarreke-
ningg zijn grosso modo terug te voeren tot de "arms-length"-eis, die geldt voor de fiscale winstbe-
rekeningg zowel met betrekking tot de juridisch en fiscaal zelfstandige groepsleden als met betrek-
kingg tot de (juridisch onzelfstandige) vaste inrichtingen. De verschillen tussen de fiscale winstbe-
palingg en vennootschappelijke jaarrekening in zgn. "intercompany"-verhoudingen beperken zich 
niett tot verschillen in de tijdstippen van winstneming - de inzet van H.R. 8.5.'57 BNB 57/208 
m.n.. Smeets -, zij strekken zich mede uit tot de omvang van de winstnemingen - de inzet van 
H.R.. 17.8.'98 BNB 98/385 met noot van mijn hand. Onderlinge transacties tussen fiscaal zelf-
standigee onderdelen van een groep zijn onderworpen aan de "arms length"- test als waren het 
transactiess tussen "derden". Het is zeker niet uitgesloten, dat een in het onderzoek geconstateerd 
verschill  in een "vaste inrichting"- winst op dit fundamenteel verschillende uitgangspunt van fis-
calee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening is terug te voeren. " kunnen koersver-
schillenn vennootschappelijk buiten het resultaat om rechtstreeks op het eigen vermogen worden 
geboekt.. Fiscaal zal de historische koers zijn gehanteerd en zullen koersverschillen immer in de 
winstberekeningg zijn betrokken. Deze rubriek wordt nagenoeg geheel gedomineerd door één vaste 
inrichtingg op het gebied van concernfinanciering. Gezien het financiële belang (negatief ruim 
ƒƒ 200 mio) is het wederom teleurstellend dat ook dit verschil niet verder is toe te lichten" (blz. 
80). . 

Vï.44 Conclusies van algemene aard met betrekking tot de oorzaken van de gevonden ver-
schillen n 

11 De in de inleiding tot dit hoofdstuk genoemde ingrijpende verschillen tussen de fiscale 
winstbepalingg enerzijds en de vennootschappelijke jaarrekening anderzijds blijken niet 
"papieren""  verschillen, doch integendeel in de praktijk levende, daadwerkelijke verschillen 
tee zijn. De uitkomsten van deze verschillen zijn aanzienlijk, zoals het onderzoek, ondanks 
diversee beperkingen, heeft laten zien. 

22 M.N. Hoogendoorn maakte in zijn bijdrage op het symposium naar aanleiding van het on-
derzoeksrapportt een onderscheid tussen stelselverschillen en schattingsverschillen. Een zin-
nigg onderscheid. Ten aanzien van de stelselverschillen staat voorop de keuze-vrijheid van de 
ondernemer.. Bij zijn keuze voor een stelsel in de fiscale winstbepaling is de ondernemer niet 
gebondenn aan een gemaakte keuze in de vennootschappelijke jaarrekening; bij zijn keuze 
voorr een stelsel in de vennootschappelijke jaarrekening is hij niet gebonden aan zijn beslis-
singg inzake het systeem van fiscale winstbepaling. De ondernemer kan zich bij zijn keuzes 
latenn leiden door de onderscheiden doeleinden (van de jaarrekeningen). De deel dit standpunt 
tenn aanzien van vrijheid van keuze van stelsel, se. mits binnen grenzen van het recht. Ter za-
kee van schattingsverschillen merkte M.N. Hoogendoorn op, dat "schattingen van feiten in 
beidee gevallen aan elkaar gelijk dienen te zijn". Terecht maakt hij een uitzondering voor 
schattingen,, die niet gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Er kunnen zich intussen nieuwe 
feitenn hebben voorgedaan, nieuwe ontwikkelingen, die een andere zienswijze ten aanzien 
vann de situatie op balansdatum rechtvaardigen. Zulk een andere zienswijze kan zich voor-
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doenn ten aanzien van een schatting van de omvang van een voorziening, maar ook bij de 
schattingg van de economische levensduur van een bedrijfsmiddel (waarschijnlijk de meest 
voorkomendee schatting in de praktijk). Zelfs bij een gelijktijdige schatting kunnen zich, zij 
hett in uitzonderingsgevallen, gerechtvaardigde verschillen voordoen. Het gaat om de beoor-
delingdeling van feiten; deze beoordelingen kunnen afhankelijk zijn van (verschillende) zienswij-
zen.. Samenvattend, zou ik ten aanzien van schattingsverschillen willen stellen, dat deze ver-
schillenn zich kunnen en mogen voordoen mits de ondernemer deze afwijkingen kan motive-
ren. . 

33 De gebleken afwijkingen in de praktijk tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke 
jaarrekeningg sluiten aan bij de verschillen in doelstelling en/of structuur van de wet, als daar 
zijn: : 

dee zelfstandige winstberekening per onderneming betreft fiscaal zelfstandige entiteiten 
diee deel uitmaken van een groep economisch en organisatorisch verbonden lichamen, 
juridischh onzelfstandige vaste inrichtingen die gevestigd zijn buiten land van vestiging 
vann de rechtspersoon waartoe deze inrichtingen behoren, economisch zelfstandige on-
dernemingenn die juridisch toebehoren aan één en dezelfde natuurlijke persoon; dit ver-
schill  tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening is geworteld in 
dee structuur van inkomsten- en vennootschapsbelasting, zoals o.m. bevestigd in H.R. 
20.5/577 BNB 57/208. 
dee kosten-arresten maken een uitzondering op de "dealing at arms length"- toets, indien 
uitt toepassing van deze toets voortvloeiende correcties "in de belaste sfeer" niet leiden 
tott overeenkomstige correcties in de "belaste sfeer" bij de personen, die de betreffende 
prestatiess jegens de onderneming hebben verricht; de (totale) winstbepaling van een 
ondernemingg wordt in het systeem van heffing van inkomsten- en vennootschapsbelas-
tingg aldus beïnvloed door de fiscale positie van eigenaar, aandeelhouder, lid of deelne-
merr (zie o.m. noot Den Boer bij arresten BNB 86/293-297). 
goodwill,goodwill, begrepen in de kostprijs van een deelneming, mag niet als een afzonderlijk en 
afschrijfbaarr goed (actief) worden opgenomen op de fiscale vermogensopstelling van de 
onderneming,, die de acquisitie van de deelneming heeft verricht; deze afwijking tussen 
fiscalee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening komt voort uit een funda-
menteell  verschil in positie van de verkregen (aandelen in de) deelneming. 
ruilarrestenruilarresten en vervangingsreserve houden verband met de (eigen) doelstelling van de 
fiscalee winstbepaling, zoals deze doelstelling de inhoud van het realisatiebeginsel heeft 
bepaald. . 
hethet "ne bis in idem " beginsel voorkomt meervoudige heffing van vennootschapsbelas-
tingg over in oorsprong dezelfde winst; dit aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag 
liggendd beginsel is aldus een typisch fiscaalrechtelijk beginsel. 
dee terughoudendheid ten aanzien van opvoering van immateriële activa in de fiscale 
vermogensopstellingg houdt verband met de uit de doelstelling van de fiscale winstbe-
palingg voortkomende voorzichtige toerekening van kosten en baten (de nog bestaande 
terughoudendheidd in de vennootschappelijke jaarrekening houdt m.i. verband met de 
(neven)) functie van vermogensbescherming, terwijl de tendens tot vermindering van 
dezee terughoudendheid verband houdt met de (prevalerende) "inzicht"-doelstelling). 
hett verschil in winstverantwoording op onderhanden werken tussen fiscale winstbepa-
lingg en vennootschappelijke jaarrekening is terug te voeren op verschil in doelstelling 
fiscalee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening. 
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VI II  DE BETEKENI S VAN DE BEDRIJFSECONOMI E VOOR "GOE D KOOPMANS-
GEBRUDC""  EN "MAATSCHAPPELIJ K AANVAARDBAR E NORMEN" 

VII .. 1 Wat is winst? 

1.11 Inleiding - verscheidenheid van winstbegrippen 

"Watt is winst? Onder welke voorwaarden mag een vermogenstoename winst worden genoemd?". 
Mett deze vragen wenden wij ons tot de wetenschap, die het ondernemïngsgebeuren tot object 
heeftt t.w. de bedrijfseconomie. 
Prof.. dr A. Mey schreef in zijn bijdrage aan de FED-bundel "Winst en verlies" (1953): 
"winstt (inkomen van het ondernemen) kan principieel niet anders zijn dan het synchrone 
verschill  tussen de opbrengst bij verkoop en de waarde van het verkochte". Het waarde-vraagstuk 
isis een centraal vraagstuk bij de bepaling van resultaat en vermogen. 
Doorr beoefenaren van de wetenschap van de bedrijfseconomie wordt niet een eensluidend ant-
woordd gegeven op de vraag aan de hand van welke maatstaf c.q. maatstaven de waarde (waarden) 
dientt (dienen) te worden bepaald. Verhelderend, althans in mijn ogen, werkt het opsporen van 
verbandenn tussen waarderingsmaatstaven en de zgn. instandhoudingspostulaten of handhavings-
doelstellingen.. J.C. Brezet schreef in de afscheidsbundel voor Burgert ("Resultaat") o.m.: "De 
wezenlijkk bedrijfseconomische interpretatie houdt verband met de handhavingsdoelstellingen, 
waarvann ondernemingen bij hun winstbepaling uitgaan". Er is, aldus Brezet, meer dan één be-
drijfseconomischh winstbegrip; "different concepts of profits for different purposes". Het centrale 
thema:: een vermogenstoename kan en mag eerst winst worden genoemd, wanneer de instandhou-
dingsdoelstellingg is gerealiseerd. 
Hett streven naar winst betekent het streven naar overschotten, surplussen boven de instandhou-
dingsdoelstelling.. De instandhoudingsdoelstelling betreft de bodem; komt de bodem in zicht, dan 
dreigenn rode cijfers. 
Verschillenn in instandhoudingsdoelstellingen veroorzaken verschillen in het begrip "winst". Ver-
schillenn in instandhoudingsdoelstelling zijn niet de enige oorzaak; wèl een belangrijke en herken-
baree oorzaak van de verschillen tussen bedrijfseconomische winstbegrippen. Deze doelstellingen 
zijnn globaal te onderscheiden in twee basistypen: de doelstellingen, die uitgaan van de instand-
houdingg van het vermogen, en de doelstellingen, die uitgaan van de instandhouding van het pro-
ductievee apparaat. In het kort: financiële instandhouding ("de creditzijde van de balans") en de 
"physieke""  instandhouding ("de debetzijde van de balans"). Er is hier niet aanwezig: een "of 
... ..of " verhouding. Er zijn diverse kruis-verbanden. Ik kom daarop later nog terug. 
Bijj  de financiële instandhoudingsdoelstelling kan onderscheid worden gemaakt tussen instand-
houdingg van het nominale geld vermogen ("gulden is gulden"), en de instandhouding van het ver-
mogen,, uitgedrukt in eenheden van gelijke koopkracht, het grondbeginsel van de diverse typen 
vann "inflation accounting". In tijden van galoperende inflatie blijkt de "gulden is gulden-regel", 
mett name bij vergelijkingen van cijfers, die op lange(re) perioden betrekking hebben, eenjictie te 
zijn.. Aanpassing van de cijfers aan de koopkrachtverhoudingen ("adjusted historical costs") is te 
zienn als een aanvulling, een noodzakelijke correctie, zo men wil, op het eerder genoemde traditio-
nelee en gebruikelijke nominalistische stelsel. 
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1.22 Nominalistische handhavingsdoelstelling 

Dee instandhouding van het nominaal geïnvesteerd vermogen is, zoals gezegd, een in de praktijk 
algemeenn aanvaarde en gevolgde doelstelling. Aan de onderneming is geldvermogen toever-
trouwdd (met het oogmerk dit vermogen rendabel te maken). Het surplus aan geldvermogen, dat 
doorr de onderneming in deelname aan het maatschappelijk verkeer (ruilproces) wordt verkregen, 
iss winst (se. afgezien van kapitaalstortingen en onttrekkingen). Van winst kan en mag eerst sprake 
zijn,, indien het vermogen van de onderneming (in geld uitgedrukt) het aan deze onderneming 
toevertrouwdee nominaal vermogen gaat overtreffen; immers, aan de doelstelling: instandhouding 
vann het (historisch) toevertrouwde vermogen is dan voldaan. Bij de toepassing van welke waarde-
ringsmethodee en welk stelsel van winstbepaling kan deze instandhoudingsdoelstelling tot zijn 
rechtt komen? Bij de toepassing van een methode van waardebepaling op basis van historische 
kostprijzenn zal winst eerst blijken, wanneer de opbrengsten de (historisch bepaalde) kosten en 
lastenn overtreffen. De guldens die besteed zijn voor de aanschaffing of vervaardiging van pro-
ducten,, zijn in dit systeem kwalitatief gelijk aan de guldens, die worden verkregen bij de verkoop 
vann deze producten. Bij toepassing van de waarderingsmethode van historische kostprijzen wordt 
winstt genoten, wanneer is voldaan aan bovenomschreven instandhoudingsdoelstelling. Het stelsel 
vann historische kostprijzen bevat een gebruikelijk complement, wanneer de bedrijfswaarde of 
marktwaardee lager is dan de historische kostprijs; in deze gevallen wordt de te verantwoorden 
waardee bepaald door de (lagere) bedrijfswaarde of marktwaarde. "Cost or market if lower"; het 
zgn.. Niederstwertprinzip. 
Dee rechtsbetrekkingen tussen de onderneming en de financiers (banken, crediteuren, geldgevers) 
plegenn te worden uitgedrukt in nominale guldens. Het Handboek voor NV en BV (Van der Heij-
den-Vann der Grinten, 10e druk blz. 209): "Welk is het recht van de vennoot, dat als zijn aandeel, 
welkee is de plicht der vennootschap, die als haar kapitaal moet worden verstaan? Het aandeel is 
dee samenvatting van het recht van aandeelhouders jegens de vennootschap. Het vermeldt een 
geldswaarde,, aangeduid als nominaal bedrag van het aandeel. De som van de bedragen van alle 
aandelenn vormt het kapitaal van de vennootschap". "Het kapitaal geeft aan het bedrag, tot hetwelk 
dee vennootschap zich verplicht haar vermogen onder vennootschappelijk verband te houden". Het 
tee beschermen kapitaal is het nominale kapitaal. Gestort agio maakt - uiteraard - deel uit van het 
eigenn vermogen, maar behoort niet tot het kapitaal van de vennootschap, de "onlosbare vennoot-
schappelijkee schuld". Het agio kan deel uitmaken van het te beschermen vermogen, indien het 
zouu behoren tot een krachtens de statuten aan te houden reserve. 
Niett onvermeld wil ik hier laten het oordeel (o.a. Burgert c.s. in hun commentaar op art. 2:384 
BW,, blz. 36), dat voor het doelmatig afleggen van rekening en verantwoording de waardering op 
basiss van historische kosten de voorkeur verdient. Eén van de argumenten is, dat de rekenschaps-
functiee (van de jaarrekening) dient te berusten op werkelijk afgesloten transacties (en niet op 
transactiess die afgesloten hadden kunnen worden). De jaarrekening moet, zoals wij reeds zagen 
(blz.. 42), verschillende functies vervullen. Rekening en verantwoording door het bestuur betreft 
hett afleggen van rekening en verantwoording over beheer van toevertrouwd vermogen. De citeer 
Burgertt c.s. (Inleiding, blz. 51): "Deze doelstelling is n.o.m. fundamenteel van aard. Als men wil , 
kann men deze doelstelling ook koppelen aan een gebruikersbehoefte nl. de behoefte aan informa-
tiee om te beslissen het bestuur al of niet te dechargeren ". 
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1.33 Instandhouding van eenheden van gelijke koopkracht - de studie van Hofstra 

Inn zijn studie "Inflatieneutrale belastingheffing" (blz. 42) schrijft Hofstra: "Die functie van reken-
eenheidd kan bij vergelijking van waarden in de tijd slechts goed tot haar recht blijven komen in-
dienn met de koopkrachtdaling van de munt rekening wordt gehouden. Bij de winstberekening 
speeltt waarde vergelijking in de tijd een belangrijke rol". Elders in dezelfde studie (blz. 53):" 
eenn inflatieneutrale berekening spreekt slechts van winst voorzover er een surplus blijkt boven 
eenn niet in guldens maar in koopkracht gehandhaafd vermogen". Hofstra spreekt hier over de be-
drijfseconomischee winstbepaling in verband met de handhaving van de koopkracht van het ver-
mogen. . 
Hett principe van "inflation accounting" is reeds te vinden bij Schmalenbach. Kort gezegd: de 
plaatss van de nominale (reken)eenheid wordt ingenomen door een "eenheid van gelijkblijvende 
koopkracht".. De instandhouding van het nominaal vermogen wordt aangevuld tot de instandhou-
dingg van de (algemene) koopkracht van het vermogen. Zoals wij reeds zagen (hoofdstuk V, 2) 
heeftt de Nederlandse wetgever bij de implementatie van de Vierde Richtlijn de methode van 
"inflationn accounting" niet als waarderingsmethode toegelaten in het BW. 
Dee conclusies van Hofstra's rapport zijn niet deel gaan uitmaken van onze fiscale wetgeving, in 
welkk verband overigens wel opgemerkt mag worden, dat voorzieningen als vermogensaftrek en 
voorraadaftrekk indertijd naar aanleiding van het rapport van Hofstra zijn ingevoerd. In tijden van 
herlevendee inflatie zal de studie van Hofstra actualiteit (her)winnen. Vanuit een fïscaalrechtelijke 
gezichtshoekk bezien, bezit het rapport van Hofstra twee belangrijke elementen: 
11 de correctie-maatstaf (koopkracht) is objectief bepaalbaar; niet afhankelijk van subjectieve 

schattingenn van belastingplichtigen of belastingdienst; 
22 de correctie betreft de opbrengst van alle bronnen waar tijdsverschillen van betekenis zijn 

(enn niet uitsluitend opbrengst uit onderneming), en komt aldus niet in conflict met een ge--
lijkheidsbeginsel. . 

Dee mag in herinnering brengen volgende zinsnede uit Van Dijck's afscheidscollege (in 1988): "Ik 
gelooff  dat het goed is juist in een tijd van weinig inflatie zich met dit vraagstuk bezig te houden. 
Wee praten dan over een voorziening, die op dat moment geen budgettaire opbrengst vraagt en 
waaroverwaarover men dan ook zonder hartstocht kan spreken". 

1.44 Instandhouding van het productief vermogen van de onderneming ("Substantie") 

Dee zgn. substantialistische stelsels, zoals "lifo" , "ijzeren voorraad" of vervangingswaarde, zijn 
gericht,, in enger dan wel ruimer verband, op de handhaving van het produktief vermogen van de 
onderneming,, van de voor de instandhouding van de onderneming vereiste, vaste en vlottende 
productiemiddelen.. De instandhouding van de "bron" wordt beoogd. De beoogde instandhouding 
kann zich beperken tot vlottende productiemiddelen, tot goederen ("lifo " of "ijzeren voorraad"); de 
instandhoudingg kan mede betreffen de duurzame produktiemiddelen (vervangings-
waardesysteem).. In hoofdstuk Dl. 1.7 ben ik reeds ingegaan op de "lifo " en "ijzeren voorraad" 
stelsels.. De vraag is: beogen de laatstgenoemde stelsels een instandhouding van geïnvesteerd ver-
nogenn dan wel een instandhouding van "physieke" productiemiddelen? Deze vraag wordt opge-
worpen,, omdat zowel "lifo " als "ijzeren voorraad" historische kostprijzen, zij het uit een (min of 
meerr verwijderd) verleden als basisprijzen hanteren. Wanneer de onderneming ophoudt of van 
aardd verandert, zullen (min of meer aanzienlijke) nominale boekwinsten aan het licht komen. De 
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(nominale)) boekwinsten komen aan het licht, wanneer de in het kader van deze stelsels beoogde 
instandhoudingsdoelstellingg is verwezenlijkt c.q. in zoverre niet meer wordt gesteld. De bedrijfs-
economiee bekommert zich in het algemeen om de onderneming, zolang deze onderneming is, 
m.a.w.. niet om wat bij of na het einde van de onderneming gebeurt. 
Bedrijfseconomischh zijn "lifo " en "ijzeren voorraad" als substantialistisch te duiden. "Lifo " en 
"ijzerenn voorraad" hebben betrekking op voorraden. J.L. Mey ("Theoretische bedrijfseconomie", 
blz.. 219 ) poneert de stelling: "Consequent doorredenerend zou men n.o.m. de gedachte van de 
ijzerenijzeren voorraad op het gehele complex van activa moeten toepassen, dat voor de voortzetting 
vann het bedrijf noodzakelijk is, dus niet alleen op de voorraden grondstoffen en product, maar 
ookk op het complex duurzame produktiemiddelen". "De verbruikte werkeenheden (van de duur-
zamee productiemiddelen) zullen dus tegen vervangingswaarde in het credit van de balans moeten 
wordenn opgenomen". Tot zover J.L. Mey. De verbruikte werkeenheden, zover niet vervangen, 
zullenn bij een consequente toepassing van de ijzeren-voorraad gedachte op een "manco-
voorziening""  voor hun vervangingskoopprijs worden verantwoord. Duurzame produktiemiddelen 
zijnn bedrijfseconomisch gezien (gebonden) voorraden werkeenheden, die in de loop der jaren 
wordenn verbruikt. Op deze gedachte berust de o.m. door Muiswinkel naar voren gebrachte uit-
breidingg van de ijzeren voorraad tot duurzame productiemiddelen. 
Anderss dan koopkrachtcorrectiestelsels, gericht op de instandhouding van gelijkblijvende koop-
krachtt van het eigen vermogen, laten de genoemde substantialistische systemen (w.o. mede be-
grepenn het vervangingswaardestelsel) de monetaire activa en passiva buiten zicht. Deze substan-
tialistischee systemen richten zich op de instandhouding van het complex vaste en/of vlottende 
productiemiddelenn en beogen dientengevolge de gevolgen van de prijsstijgingen van deze activa 
bijj  de winstberekening uit te schakelen. Nu zal een algemene prijsstijging (inflatie) in 't algemeen 
doorwerkenn in specifieke prijsstijgingen, maar de algemene en de specifieke prijsstijging behoe-
venn niet parallel te lopen. Het is zelfs mogelijk, dat de specifieke prijsstijging van een bepaald 
goedd dank zij bv. technische verbeteringen, achterblijft bij de algemene prijsstijging of zelfs, dat 
dee prijs van een specifiek actief daalt, ondanks een algemene prijsstijging. In de zgn. substantia-
listischee stelsels wordt dan deze specifieke prijsontwikkeling gevolgd. 

1.55 Vervangingswaardestelsel 

Hett vervangingswaardestelsel is waard dat aan deze theorie meer in het bijzonder aandacht wordt 
besteed.. Limperg mag de "geestelijke vader" van deze leer in ons land worden genoemd. Limperg 
enn diens medestanders (w.o. A. Mey en J.L. Mey) hebben een sluitend en wetenschappelijk ver-
antwoordd systeem in het leven willen roepen, waarin de vervangingswaarde als norm zowel voor 
dee bepaling van vermogen als van resultaat centraal staat. De erkenning van het actuele waarde-
systeemm (een treffende benaming) in het jaarrekeningrecht moge gelden als een triomf voor de 
verdedigerss van deze theorie, ook al moge deze triomf minder groot zijn dan aanvankelijk was 
gehooptt t.w. een erkenning als primaire waarderingsnorm. De aandacht voor de vervangings-
waarde-theoriee is gedurende de laatste decennia afgenomen. De - succesvolle - beteugeling van de 
inflatiee in de praktijk is ongetwijfeld één van de oorzaken. De omstandigheid, dat de theorie toch 
minderr sluitend bleek te zijn dan aanvankelijk verondersteld is een andere oorzaak, i Verwante 
gedachtenn als van Limperg en de zijnen zijn te vinden bij Schmidt ("Organische Bilanz", 1921) 
ènn - meer recent - in het Sandilands-rapport (1975); dit laatste rapport gaat uit van "current cost-
accounting".. Eén van de kernpunten van het systeem is m.i. gelegen in de in de inleiding geci-
teerdee woorden van A. Mey omtrent het synchrone verschil tussen opbrengst bij verkoop en de 
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waardee van het verkochte; het verschil tussen opbrengst en (berekende) actuele kostprijs d.w.z. 
vervangingswaardee (in plaats van een historische kostprijs, die wordt bepaald door in het verle-
denden aangekochte grondstoffen en door afschrijvingen op in het verleden aangeschafte bedrijfs-
middelen).. Deze gelijktijdigheid deelt de vervangingswaarde overigens min of meer met de ver-
vangingskoopprijss (in het ijzeren-voorraadstelsel) en met de "laatste" inkopen (in "lifo") . 
"Identiekee goederen kunnen op hetzelfde moment en op dezelfde plaats géén verschillende waar-
dee hebben"- aldus A. Mey; en deze waarde is gelijk aan de offers voor de vervanging. "Slechts 
wanneerr vervanging onmogelijk is of niet meer economisch verantwoord, kan niet naar vervan-
gingswaardee worden gerekend, maar treedt als alternatief de opbrengstwaarde op. Met deze de-
termineringg is de waarde van alle zaken onder alle omstandigheden bepaald. Toepassing in 
bepaaldee gevallen moge nog enkele problemen opwerpen, het beginsel is daarmede niet aange-
tast".. Einde citaat prof. A. Mey uit zijn bijdrage aan de bundel "Winst en verlies" (FED, 1953). 
Eenn helder beeld van een aantal kern-stukken van de vervangingswaarde-leer geven de stellingen 
vann prof. dr HJ. van der Schroeff over de "Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie van de ver-
vangingswaarde""  (Vereniging voor Belastingwetenschap, nr 97). Ik laat Van der Schroeff aan het 
woord. . 
Stellingg 1: "In bedrijfseconomische zin dient onder de winst, welke door een bedrijfshuishouding 
inn een periode wordt gemaakt, te worden verstaan, de vermogenstoeneming in die periode, welke 
voorvoor vertering vatbaar is met instandhouding van de bron, waaruit de winst vloeit", i 
Stellingg 8: "Met betrekking tot de grootte van de winst leert de theorie van de vervangingswaarde, 
datdat alleen dat deel van de vermogensvermeerdering als winst kan worden aangemerkt dat voor 
uitkeringg vatbaar is, nadat de vervangingsverplichting ten opzichte van de collectiviteit der voor 
dede bedrijfsvoering noodzakelijke middelen is nagekomen. Deze vervangingsverplichting geldt 
slechtss voor die middelen, welke een functie hebben in het bedrijf en ten aanzien van de norma-
tievee grootte van hun voorraden". 
Inn de stellingen 1 en 8 is de instandhoudingsdoelstelling evident. Eerst wanneer aan deze doel-
stellingg is voldaan, kan en mag van winst worden gesproken. Voorop staat, dat de collectiviteit 
vann de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke activa niet wordt aangetast. Het voldoen aan de in-
standhoudingsdoelstellingg geldt als een (economische) verplichting. Het niet-voldoen aan deze 
(economische)) verplichting mag - zo kan worden geconcludeerd - de ondernemingsleiding als een 
tekortkomingg worden aangerekend. 
Aann de hand van enkele specifieke onderwerpen t.w. a) het begrip "vervanging", b) de leer van de 
"gecoördineerdee waardebegrippen", c) de prijsverschillen- of waardeverschillenrekening, en d) 
financieringswinst,, wil ik hieronder, zij het zeer in het kort, de betekenis van deze bedrijfsecono-
mischee theorie voor het winst-vraagstuk nalopen. 

add a Gegeven de dynamiek in het ondememingsgebeuren, zou de toepassing van de norm 
"vervangingswaarde""  wel bijzonder eng zijn, wanneer bij vervanging uitsluitend aan een tech-
nischh identieke vervanging zou worden gedacht. Een technisch vervangingsbegrip past bij een 
statischee maatschappij. Met "vervanging" moet economische vervanging worden bedoeld. De 
(economische)) functie is het beslissend criterium. Het gaat om de "gelijke economisch betekenis 
voorr de bedrijfsvoering". Het subjectieve inzicht van de leiding van de onderneming zal een deci-
sievee rol spelen. 
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add b Niet in alle omstandigheden kan de vervangingswaarde als waardebepalende norm gelden. 
Wanneerr vervanging economisch niet doelmatig of onmogelijk is, geldt de vervangingswaarde 
niett (meer) als norm. De plaats wordt ingenomen door de opbrengstwaarde (d.i. de leer van de 
gecoördineerdegecoördineerde waardebegrippen). Dikwijl s zal de keuze voor de opbrengstwaarde als norm ge-
maaktt worden, wanneer de opbrengstwaarde lager is dan de vervangingswaarde. (Vervanging kan 
echterr in een dergelijke situatie toch economisch rationeel zijn nl. wanneer niet-vervanging een 
groterr nadeel zou veroorzaken). 

Inn het begrip opbrengstwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen directe opbrengstwaarde en in-
directee opbrengstwaarde. De directe opbrengstwaarde zal normaliter gelijk zijn aan de markt-
waarde.. De indirecte opbrengstwaarde bv. van een duurzaam produktiemiddel, wordt afgeleid uit 
dee opbrengst van het vervaardigde produkt of de verrichte dienst. Het Besluit Waardering Activa 
(BWA)) d.d. 22.12.1983/2.12.1993 dat uitvoering geeft aan art. 2:384 lid 4 BW, hanteert niet het 
begripp "indirecte opbrengstwaarde", doch het begrip "bedrijfswaarde". Het BWA geeft een om-
schrijvingg van het begrip "bedrijfswaarde" (art. 3): "de waarde, ten tijde van de waardering, van 
hett aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen deel van de netto-omzet, die kan wor-
denn verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd". De waardering 
opp bedrijfswaarde betreft goederen, waarvan wordt aangenomen, dat zij niet zullen worden ver-
vangen.. In het vennootschapsrecht geldt bedrijfswaarde als alternatieve waarde nl. wanneer ver-
vangingg niet in de reden ligt. 

add c Op de rekening "prijsverschillen" of "waardeverschillen" worden verantwoord in de eerste 
plaatss de positieve verschillen tussen vervangingswaarde en historische kostprijs van goederen op 
hett tijdstip van de ruil (transactie-tijdstip); in de tweede plaats de positieve verschillen op balans-
datumm tussen vervangingswaarde van op de balans voorkomende activa en historische kostprijs 
(minuss afschrijvingen). Een vermogenstoename, die niet als winst mag worden geduid, wordt op 
dezee rekening verantwoord. 
"Geenn winst zonder ruil" geldt als algemene regel. "Inkomen vormt zich uitsluitend door ruil. Er 
kann dus in het algemeen geen sprake zijn van ongerealiseerd inkomen of ongerealiseerde winst 

".. (J.L. Mey "Theoretische bedrijfseconomie" blz. 40). De aanduiding van de rekening 
"prijsverschillen""  of "waardeverschillen" als prijs verschillenreserve of herwaarderingsreserve 
wordtt in deze gedachtengang - m.i. terecht - onjuist geacht. Van een uit winsten gevormde reserve 
iss geen sprake; het gaat in deze gedachtengang om een niet-uitkeerbaar vermogenssurplus. 
VanVan winst kan en mag eerst sprake zijn, wanneer zowel een zgn. kapitaalsurplus als een vermo-
genssurplusgenssurplus aanwezig is. 
Inn de eis van "kapitaalsurplus" herkennen wij de instandhoudingsdoelstelling (van het productief 
vermogen).. Zoals Limperg schreef, het gaat om de instandhouding van "het vermogen van het 
bedrijff  d.w.z. het productieapparaat" (MAB, jan. 1937 blz. 2). In de eis van 
"vermogenssurplus""vermogenssurplus" vinden wij terug de instandhouding van het nominaal vermogen. Anders ge-
zegd:: een vermogenssurplus kan slechts winst zijn tot het bedrag van eventueel aanwezig kapi-
taalsurplus;; in de terminologie van de leer van de vervangingswaarde: een vermogenstoename, 
diee niet onder de klem van de vervanging ligt. 
Graafstall  ("Fluctuaties in de koopkracht van het geld en de jaarrekening", MAB novem-
ber/decemberr 1970, blz. 456) sprak in dit verband van "een restant van nominalistische gedach-
tengang""  bij Limperg en de zijnen. Ik vraag mij af of deze (bedekte) kritiek wel terecht is. Het 
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komtt mij voor, dat Limperg en de zijnen in acht namen de realiteit van de rechtsbetrekkingen tus-
senn financier(s) en onderneming. 
Dee rekening "prijsverschillen" of "waardeverschillen" vinden wij in het BW terug onder de be-
namingg "herwaarderingsreserve" (art. 2:390 BW). Lid 3 van art. 2:390 BW geeft de voorgeschre-
venn minimum-stand aan (bedrag van de "wettelijke reserve"): "de som der in de reserve opgeno-
menn herwaarderingen van activa welke op de balansdatum nog aanwezig zijn" m.a.w. op de som 
vann de ongerealiseerde waardestijgingen. 
Hett woord "reserve" duidt op eigen vermogen; deze "reserve" vertegenwoordigt eigen vermogen 
inn vennootschapsrechtelijke zin (fiscaalrechtelijk zou de post zijn te kwalificeren als voorzie-
ning).. De mogelijkheid om - in het voetspoor van de 4e EG-Richtlijn - deze reserve om te zetten 
inn aandelenkapitaal vormt een consequentie van de visie op deze reserve als gebonden eigen ver-
mogen. . 

add d Van der Schroeff kwalificeerde in zijn Inleiding voor de Vereniging van Belastingweten-
schapp (Geschrift nr 97 van de Vereniging) het winstvraagstuk als een wflrarc/e-vraagstuk; géén fi-
nancieringsvraagstuk.. Monetaire activa en passiva blijven bij de klassieke vervangingswaardethe-
oriee buiten zicht. Financieringsverhoudingen (eigen - vreemd vermogen) zijn in de klassieke theo-
riee van geen belang voor de winstbepaling. Indien productiemiddelen gedeeltelijk met vreemd 
(nominaal)) vermogen worden gefinancierd, kan - in tijden van prijsstijging - de vraag worden ge-
steldd of het zgn. financieringsvoordeel bij de winstbepaling buiten aanmerking móet worden ge-
laten.. Tot goed begrip diene, dat het gaat om situaties, waarbij de monetaire passiva in een onder-
nemingg de monetaire activa structureel overtreffen. In MAB febr. '69 blz 36 verdedigt Van der 
Schroefff  in een artikel over "winstbepaling en financieringsstructuur" de van de klassieke ver-
vangingswaardeleerr afwijkende opvatting, dat "de vervangingsverplichting, waaronder de vermo-
genstoenemingg uit hoofde van de herwaardering ligt, wèl bestaat voorzover het accres het met ei-
genn vermogen gefinancierde deel betreft, niet voor het deel, dat met vreemd vermogen werd gefi-
nancierd";; tegenover waardestijging van het productiemiddel staat in zoverre een nominaal ge-
lijkblijvendee verplichting tegenover de financier (vreemd vermogen). In deze visie (van Van der 
Schroeff)) wordt dit financieringsvoordeel eerst winst naar gelang de afschrijvingen op het pro-
ductiemiddell  in het ruilverkeer worden terugverdiend. 
Inn de Nota van Toelichting op het Besluit Waardering Activa (BWA) wordt opgemerkt, dat de 
Wett (het BW) geen beletsel bevat om de toevoegingen van waardestijgingen van activa aan de 
herwaarderingsreservee te beperken en wel naar evenredigheid met de financiersverhouding eigen 
vermogen/vreemdd vermogen (gearing adjustment). 

Tott zover dit exposé van de leer van de vervangingswaarde. 

Alss verdienste van deze leer is m.i. te noemen de verdieping van het winstbegrip. Essentiële ei-
genschapp van winst is de "verteerbaarheid"; zoals Limperg en de zijnen het - misschien ietwat 
archaïschh doch wel duidelijk - pleegden uit te drukken: de winst moet kunnen worden 
"afgescheiden""  van de "stam" (onderneming) zonder deze "stam" zelf "aan te tasten" of "uit te 
hollen".. "Geen winst zonder ruil"; winstneming eerst wanneer de ruil is voltooid. 3 Hiermede hin-
genn samen: het elimineren van het begrip ongerealiseerde winst. Een andere verdienste van het 
werkk van Limperg en de zijnen ligt in de (verhelderende) visie op duurzame productiemiddelen 
alss gebonden hoeveelheden ("bundels") werkeenheden; welke waarde hebben op een bepaald 
tijdstipp de resterende werkeenheden? 
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1.66 Kruis-verbanden 

Bijj  de besproken financiële en economische ("physieke") instandhoudingsdoelstellingen gaat het 
inn veel gevallen niet om een "of ....öf', maar om een 'én én", in deze zin, dat, aanvullend of 
gedeeltelijk,, een andere doelstelling geldt. 
Eenn voorbeeld is Schmalenbach, de "geestelijke vader" van het ijzeren voorraadstelsel. Buiten de 
"bestendigg aan te houden" voorraad verdedigde Schmalenbach voor de overige vermogensbe-
standdelenn een vorm van "inflation accounting" d.i. de eliminering van het effect van koop-
krachtveranderingg van de geldeenheid uit de winstberekening. 
Dee toepassing van "lifo " of "ijzeren voorraad" in een stelsel, dat is gebaseerd op een waardebe-
palingg op de grondslag van historische kostprijzen, is een ander voorbeeld. Limperg en de zijnen 
steldenn naast de aanwezigheid van een kapitaalsurplus tevens de aanwezigheid van een 
(nominaal)) vermogenssurplus als voorwaarde voor aanwezigheid van winst. Kooiman verdedigde 
inn zijn inleiding voor de Vereniging van Belastingwetenschap (Geschrift no 97) over de 
"Fiscaalrechtelijkee toepassing der theorie van de vervangingswaarde" (hetzelfde onderwerp als de 
inleidingg van Van der Schroeft) de stelling: "Bij het vaststellen van het "verteerbaar inkomen" 
dientt in principe óók rekening te worden gehouden met de normatief vereiste bezittingen (en 
schulden),, welke in de geldsfeer liggen. Aldus wordt in overeenstemming met een van de leiden-
dee gedachten van de vervangingswaardetheorie een sluitend systeem verkregen ter bepaling van 
hett "verteerbaar inkomen"". Tot zover Kooiman. Kooiman beoogde een uitbreiding van de theo-
riee van de vervangingswaarde naar de monetaire activa en passiva. Een dergelijke uitbreiding zal, 
lijk tt mij, zich richten naar de gelijkblijvende koopkracht van de geldeenheid als norm. 
Inn zijn bijdrage "Algemene grondslagen van waardering en winstbepaling" aan het werk "Externe 
verslaggevingg in theorie en praktijk" (1997,2e druk) vestigt Krens de aandacht op dit verschijnsel 
vann kruisverbanden. Deze kruisverbanden moeten m.i. niet dogmatisch worden bezien als inbreuk 
opp deze of gene "leer"; positief geformuleerd: zij fungeren als aanvullingen op onvolmaaktheden, 
diee inherent zijn aan menselijk denkwerk. 

1.77 Vervangingswaardeleer fiscaal afgewezen 

Art.. 10 lid 1 Wet IB 1964 schrijft, zoals bekend, voor, dat de jaarlijkse afschrijving op bedrijfs-
middelenn wordt gesteld op het deel van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbren-
gingskosten,, dat aan dat jaar kan worden toegerekend. Ten laste van de jaarwinst mag komen de 
(historische)) kostprijs van de aan dat jaar toe te rekenen verbruik van werkeenheden. Dit voor-
schriftt richt zich tegen een afschrijving op vervangingswaarde; het richt zich eveneens tegen uit-
breidingg van het ijzeren voorraad-stelsel naar bedrijfsmiddelen ("voorraden" werkeenheden). 4 De 
correctiepostt - prijsverschillenrekening - mag en kan niet zijn een deel van het eigen vermogen 
("reserve");; hier lag en ligt een struikelblok. De belangrijkste hindernis was m.i., dat voor de ca-
tegoriee "winst" een inflatie-bestendige constructie zou worden gevonden, en niét voor andere ca-
tegorieënn "inkomsten". 5 
Ikk wil besluiten met een tweetal citaten uit het betoog van Teekenbroek - indertijd een belangrijk 
lidd van de H.R. - op de Belastingconsulentendag 1958: "Neem een algemeen principe, dat aan het 
belastingrechtt ten grondslag ligt t.w. dat de belastingdruk gelijkelijk over de belastingplichtigen 
verdeeldd moet worden. Hoe komt de vervangingswaardeleer hiermee uit?". "Het is mijn overtui-
gingg dat men een bevredigende oplossing van het vraagstuk van de fiscale winstberekening, w.o. 
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dee voorraadwaardering ressorteert, niet langs de weg van de vervangingswaardeleer moet zoeken. 
Dee mérites, die deze leer in het bedrijfseconomische vlak mogen hebben, staan hiernaast". 

VII. 22 Het verband tussen bedrijfseconomie en goed koopmansgebruik 

2.11 Inleiding 

Wijj  hebben hierboven enkele thema's van de klassieke bedrijfseconomie bezien, die van beteke-
niss zijn voor de fiscale jaarwinstbepaling én voor de vennootschappelijke jaarrekening. Niet mo-
genn wij uit het oog verliezen, dat het praktische doel van de bedrijfseconomie was een "tool of 
management"management" te kunnen zijn. De functie "tool of management" betekent mede: gerichtheid op de 
toekomst.. De "economie concept of profit" houdt - kort aangeduid - in, dat winst voorstelt het 
vermogensaccress tussen twee peildata; vermogen op te vatten als contante waarde van toekomsti-
gee kasstromen. Bij de fiscale jaarwinstbepaling gaat het om het meten van actuele draagkracht (in 
dee zin van "ability to pay"). Natuurlijk, de toekomst blijf t niet buiten zicht, wanneer het gaat om 
afwaarderingenn op bedrijfswaarde, zo deze noodzakelijk zijn. Maar de blik is toch in hoofdzaak 
opp het "heden" gericht. Wijden wij ons thans aan het verband tussen de wetenschap der bedrijfs-
economiee en goed koopmansgebruik. 
Inn zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" (blz.31) merkt Brüll op: 
"Dee verwijzing naar goed koopmansgebruik in 1914 kon niet als verwijzing naar de bedrijfseco-
nomiee worden opgevat, omdat deze nog niet bestond". Met het jaartal "1914" had Brüll de Wet 
opp de Inkomstenbelasting van het jaar 1914 op het oog. Na de eerste wereldoorlog kwam inder-
daadd de beoefening van de wetenschap van de bedrijfseconomie op, hier te lande aan de univer-
siteitt Amsterdam en de hogeschool Rotterdam. Ik mag hier verwijzen naar hoofdstuk UI blz. 24 
e.v.. van deze studie. In de periode 1914 t/m 1940 d.i. onder het regime van de Wet op de Inkom-
stenbelastingg (1914) zijn met name op het punt van de voorraadwaardering voor die dagen mo-
dernee bedrijfseconomische opvattingen verdedigd - een enkele keer met succes (H.R. 12.5.'20 B 
2456),, meermalen zonder succes. Het is de verdienste van de bedrijfseconomie geweest, dat deze 
wetenschapp inzichten, die in de comptabele praktijk leefden, heeft verdiept en in onderlinge sa-
menhangg heeft geplaatst; ik noemde reeds o.a. de waardering op (lagere) marktwaarde of (lagere) 
bedrijfswaarde,, de ruil als voorwaarde voor winstneming, de verteerbaarheid van de winst, de leer 
vann de kostprijs d.i. de toerekening van kosten aan volgende perioden (waarin de opbrengsten 
wordenn genoten). In zoverre kunnen de resultaten van de wetenschap als verrijking en versterking 
vann "oude" beginselen worden gezien (realisatiebeginsel, het zgn. "Niederstwertprinzip"). Bij-
zonderee betekenis voor de bepaling van winst of verlies heeft de bedrijfseconomie gehad ten aan-
zienn van de gevolgen van inflatie c.q. prijsstijging. De bedrijfseconomie was, anders dan de tradi-
tionelee comptabele praktijk, in staat een antwoord - beter: antwoorden - te geven op de proble-
men,, die verband houden met inflatie en prijsstijging. 
Dee H.R. heeft in zijn bekende arrest van 8.5.'57 BNB 57/208 niet uitgesproken, dat goed koop-
mansgebruikk beperkt is tot "bedrijfseconomisch juist". Een als "goed" aanvaard gebruik verliest 
nietniet deze kwalificatie om de simpele reden, dat het zou stammen uit de "comptabele praktijk". 
Eenn dergelijk gebruik kan aanvaardbaar zijn, mits wet of beginsel van de wet het gebruik recht-
vaardigt.. 6 
Eenn voorbeeld van het vorenstaande vormt de aanvaarding van het omslagstelsel voor pensioe-
nen;; de uitkeringen t.z.t. vormen bedrijfskosten, hoezeer ook de verrichte arbeid - de bron van het 
pensioenn - in het verleden ligt en deze arbeid indertijd heeft bijgedragen tot de vorming van 
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winsten.. De vennootschappelijke jaarrekening eist een voorziening - begrijpelijk vanuit de doel-
stellingg een betrouwbaar beeld te geven van het vermogen. Is een omslagstelsel bedrijfsecono-
mischh perse "onjuist"? De geloof het niet, in welk verband ik het oog heb op gevallen, waarin het 
slechtss gaat om (een) enkele verplichtingen): de kans dat een actuariële berekening, gebaseerd op 
dee wet van de zgn. wet van de grote aantallen, met de realiteit zal kloppen, is gering; waarom dan 
eenn verplichting tot schatting? Art. 9b Wet IB 1964 staat m.i. niet aan het omslagstelsel in de 
weg.. Immers, in het omslagstelsel vindt géén waardering plaats. De wil verder verwijzen naar Ste-
vens,, "Pensioen in winstsfeer" (3e druk, 1993, blz. 70). 

2.22 Drie zienswijzen 

Dee heb voor elk van deze drie zienswijzen één in mijn ogen representatief auteur gekozen: Jacobs 
(a),, Usselmuiden (b) en Hofstra (c). 

aa "Goed koopmansgebruik" is een bedrijfseconomisch begrip 

"Hetgeenn de bedrijfseconomie leert", is goed koopmansgebruik. Aan J.P. van Poppel ("25 jaar 
VAGA" )) worden de woorden toegeschreven: "goed koopmansgebruik behoort niet anders in te 
houdenn dan bedrijfseconomisch juist". Wat is bedrijfseconomisch juist? J.J. Hof schreef in zijn 
"Raakpuntenn bedrijfseconomie en belastingen naar de winst" (Fiscale studieserie FED, 1957): 
"goedd koopmansgebruik is een begrip, waarvan de inhoud wordt bepaald door de bedrijfsecono-
miee als normatieve wetenschap" (blz. 19). Een systematisch verantwoorde opvatting trof ik aan 
bijj  Jacobs ("Balanscontinuïteit en foutenleer" FED Fiscale brochure, 1974). Om deze reden wil ik 
hierr nader ingaan op de opvattingen van Jacobs. Jacobs omschrijft goed koopmansgebruik als 
volgt:: "Goed koopmansgebruik omvat het complex van regels van bedrijfseconomische aard, ge-
richtt op een voorzichtige toerekening van offers en opbrengsten aan de perioden waarop zij be-
trekkingg hebben, voorzover die regels bedrijfseconomisch geaccepteerd (althans niet verworpen) 
wordenn uitgaande van een bepaald instandhoudingspostulaat ". Even verder: "goed koop-
mansgebruikk omvat alleen regels van bedrijfseconomische aard. De invloed van de beginselen der 
wett op de jaarwinstbepaling dient men niet tot goed koopmansgebruik te rekenen". Beginselen als 
"bestendigee gedragslijn" en "balans-continuïteit" maken z.i. niet deel uit van het goede koop-
mansgebruik.. "Alleen die bedrijfseconomische regels behoren tot goed koopmansgebruik, welke 
verantwoordd zijn, gegeven een bepaald instandhoudingspostulaat (in fiscalibus bijna altijd: in-
standhoudingg van het nominaal vermogen)". Tot zover Jacobs. Een weloverwogen visie op "goed 
koopmansgebruik""  en fiscale winstbepaling. De keuze van instandhoudingspostulaat behoort tot 
hett terrein van de bedrijfseconomie; de belastingwet c.q. het beginsel van de belastingwet beperkt 
dezee keuze ("tot bijna altijd: instandhouding van het nominaal vermogen"). Jacobs ziet een regel 
vann (fiscale) winstbepaling onderworpen aan een toetsing in twee achtereenvolgende fasen: de 
regell  dient allereerst bedrijfseconomisch verantwoord te zijn én vervolgens niet in strijd te komen 
mett de belastingwet of beginsel van deze wet. Het woord "goed" in goed koopmansgebruik houdt 
inn deze opvatting in, dat de voorgestelde methode van winstbepaling bedrijfseconomisch verant-
woordd is; het woord "goed" houdt niet in, dat deze methode toelaatbaar is voor de fiscale jaar-
winstbepaling.. Vóór het standpunt van Jacobs zou pleiten het arrest van de H.R. d.d. 20.6.'23 (B 
3259):: het ijzeren voorraad-stelsel werd niet zozeer afgewezen omdat het strijdig zou zijn met 
goedd koopmansgebruik, alswel omdat het strijdig zou zijn met het wettelijk systeem (gulden = 
gulden).. Dit was 19231 De meen, dat de genoemde opvatting te kort doet aan de bepaling in de 
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wet,, dat de jaarwinst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik. In de wet is de functie van 
goedd koopmansgebruik neergelegd. Goed koopmansgebruik, wil het metterdaad "goed" zijn, 
dientt te beantwoorden aan de beginselen van de belastingwet, waarin dit begrip fungeert t.w. de 
wettenn op de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. N.m.m. is dit de strekking van het ar-
restt H.R. 8.5.'57 BNB 57/208. Een bedrijfseconomisch verantwoord "gebruik" kan een grondslag 
vann goed koopmansgebruik vormen; het rechtsbeginsel zal bij de vaststelling van het "goede 
koopmansgebruik""  deze grondslag kunnen verdiepen, verbreden of versmallen of zelfs verwer-
pen.. In een reeks arresten heeft de H.R een eigen inhoud gegeven, - aan de hand van concrete ge-
vallenn -, aan het begrip goed koopmansgebruik (o.m. H.R 21.6.'61 BNB 61/272 en 61/273 en 
H.R.15.10.'800 BNB 81/85). 

bb "Goed koopmansgebruik" verwijst naar gewoonterecht; "goed koopmansgebruik" is dien-
tengevolgetengevolge een rechtsbegrip 

IJsselmuidenn mag genoemd worden als de verdediger van deze opvatting; IJsselmuiden heeft op 
ditt punt een eigen geluid doen horen. Ik laat IJsselmuiden zelf aan het woord. In zijn noot onder 
H.R.. 22.12.'93 BNB 94/121, in FED d.d.l7.3.'94 schreef IJsselmuiden: "Goed koopmansgebruik 
zouu ik willen omschrijven als het samenhangend geheel van internationaal algemeen aanvaarde 
beginselenn en regels voor behoorlijke financiële rekening en verantwoording". "De term heeft het 
karakterr van een code of symbool waaronder het zojuist omschreven geheel van beginselen en 
regelss wordt samengevat. Dezelfde regels worden ook met andere woorden aangeduid: generally 
acceptedd accounting principles (g.a.a.p.), Grundsatze ordnungsmassiger Buchführung (GoB), 
normenn die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd (art. 2:362 lid 11 
BW)".. Tot zover IJsselmuiden. Goed koopmansgebruik (evenals de normen bedoeld in art. 2:362 
lidd 1 BW, de G.o.B. en de g.a.a.p) verwijzen in zijn opvatting naar buiten de wet door betrokke-
nenn - in de eerste plaats de ondernemers - zelf gevormde, toegepaste en als recht erkende regels. 
Inn een noot op blz. 17 van zijn "De Fiscale Balans" verwijst IJsselmuiden naar Trumpler ("Die 
Bilanzz der Aktiengesellschaft"), die goed koopmansgebruik omschrijft "als het ongeschreven ge-
woonterechtt van eerlijke kooplieden waarin de ervaring van eeuwen haar neerslag heeft gevon-
den".. Zelf schrijft IJsselmuiden (op blz. 18 van "De Fiscale Balans"): "Goed koopmansgebruik 
vattenn wij dus op als het deels beschreven deels onbeschreven gewoonterecht inzake de jaarreke-
ning.ning. Op blz. 17 van hetzelfde werk omschrijft IJsselmuiden de taak van de rechter: "ten eerste 
hett opsporen van de gebruiken in handel en industrie; vervolgens het beoordelen of zij mogen 
wordenn aangemerkt als gewoonterecht; voorts het toetsen van de gevonden regels aan de wet, het 
wettelijkee systeem en de doeleinden waartoe de jaarrekening dient ". Uit de eerste twee 
handelingenn van deze "drie-traps-raket" volgt het goede koopmansgebruik; het gaat hier om het 
vindenvinden van het goede koopmansgebruik door de rechter. Daarna volgt de toetsing van het gevon-
denn goede koopmansgebruik aan de belastingwet; uit deze toetsing kunnen afwijkingen (door de 
wett gewild) van goed koopmansgebruik resulteren. Goed koopmansgebruik is prae-
fiscaalrechtehjk;; IJsselmuiden verwerpt de opvatting, dat goed koopmansgebruik een fiscaal-
rechtelijkk begrip zou (kunnen) zijn. "Goed" is gereserveerd voor prae-fiscaal gewoonterecht. 
Inn dit verband wil ik verwijzen naar de bekende arresten H.R. 7.3.'56 BNB 56/121 en H.R. 
14.11.'566 BNB 57/1. De H.R. overwoog: "dat toch bepaling van den voorraad op vorenomschre-
venn wijze de mogelijkheid laat, dat door, al dan niet willekeurige, wijzigingen in de samenstelling 
vann den voorraad verliezen of winsten worden opgeroepen zonder dat daartoe in redelijk-
heidd aanleiding bestaat; dat op dezen grond het stelsel van belanghebbende niet in overeenstem-
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mingming met goed koopmansgebruik kan worden geacht" (cursivering van mijn hand-H). De rechter 
betrektt het rechtsbeginsel rechtstreeks in zijn oordeel omtrent "goed koopmansgebruik"; de 
rechterr hanteert "goed koopmansgebruik" als (fiscaal) rechtsbegrip. Dit is niet een kwestie van 
puurr theoretisch belang. Het is de integratie van recht en economie in het goede koopmansge-
bruik,, dat de weg opent naar eigen, ge-integreerde, oplossingen. In de visie van IJsselmuiden be-
perktperkt de toets van het rechtsbeginsel het gevonden goede koopmansgebruik. i 
Inn zijn beschouwing over "De eenheid van het recht in de balans" (MBB november 1969) besluit 
IJsselmuidenn met de woorden: "Het maatschappelijk verkeer legt de band tussen bedrijfsecono-
miee en recht: alleen een bedrijfseconomische opvatting die in het maatschappelijk verkeer is ge-
accepteerd,, heeft kracht van recht". 
Inn zijn meergenoemde beschouwing "De eenheid van het recht in de balans" schrijft IJsselmuiden 
(blz.. 207): "Al s de wet op de jaarrekening niet kiest voor de in ons recht door lange traditie ge-
ijktee formule "goed koopmansgebruik", zal het fiscale recht de eenheid van rechtsorde moeten 
herstellenn door receptie van de normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
wordenworden beschouwd'. Tot zover IJsselmuiden. De bedoelde normen worden, gelijk bekend, ge-
noemdd in het BW. IJsselmuiden heeft in de praktijk deze receptie (van het vennootschapsrecht) 
toegepastt door (fiscale) jurisprudentie te beoordelen aan de hand van bepalingen in titel 9 van 
boekk 2 BW. "Niet - natuurlijk niet - in die zin dat de civielrechtelijke wetsbepalingen voor de fis-
calee winstbepaling gelden maar wel indirect in zover de wettelijke regels de neerslag vormen van 
dee door ondernemers, accountants en andere belanghebbenden bij de jaarrekening aanvaarde re-
gels""  (FED d.d. 17.3.'94 blz. 765). Door de implementatie van de Vierde E.G.-Richtlijn is in het 
BWW naar de opvatting van IJsselmuiden het recht, waarnaar zowel goed koopmansgebruik als de 
maatschappelijkee aanvaardbare normen verwijzen, gecodificeerd. In het BW zijn de normen te 
vinden,, waaraan gebruiken, handelwijzen en methoden - mede - op het gebied van de fiscale 
winstbepalingg zijn te toetsen. Niet alle bepalingen in titel 9 worden door IJsselmuiden gewaar-
deerd;; er is een zeker voorbehoud "voor zover". Het BW is onderworpen aan een - naar ik aan-
neemm -, marginale toets: "zijn de bepalingen in de wet in overeenstemming met het prae-fiscale 
gewoonterecht?".. Eerst na deze toets kan de "receptie" plaatsvinden. Dit voorbehoud, lijk t mij, 
treftt de regeling van de "actuele waarde" als waarderingsmethode ("aldus schept de wet ruimte 
voorr willekeurige beïnvloeding van het resultaat" - IJsselmuiden in MBB januari 1985 blz. 9). 
Hett is een verdienste van IJsselmuiden geweest, dat hij het verwijt, dat goed koopmansgebruik 
slechtss een "leeg woord" was, heeft ontzenuwd. IJsselmuiden heeft een boeiende theorie ont-
vouwd.. Mijn (hoofd) bezwaar tegen de theorie van IJsselmuiden is, dat hij de betekenis van goed 
koopmansgebruikk als autonoom fiscaalrechtelijk begrip heeft miskend. 
Art.. 3 van de Wet houdende "Algemeene Bepalingen der wetgeving van het Koningrijk" van 15 
meii  1829 zegt: "Gewoonte geeft geen regt, dan wanneer de Wet daarop verwijst". De belasting-
wett (art. 9 Wet IB 1964) verwijst naar "goed koopmansgebruik"; niet naar "koopmansgebruik" 
zonderr meer, maar naar "goed koopmansgebruik". Zoals wij zagen, omschreef IJsselmuiden goed 
koopmansgebruikk als "het deels beschreven deels onbeschreven gewoonterecht inzake de jaarre-
kening".. Paul Scholten gaf in zijn Algemeen Deel van de serie-Asser (1934, blz. 149) volgende 
samenvatting:: "Vatten wij terwille der duidelijkheid in deze moeilijke materie onze conclusies 
nogg eens samen: er is onbeschreven en beschreven gewoonterecht. Die beschrijving kan in de 
rechtspraak,, zij kan ook op andere wijze geschieden. De beschrijving heeft zelfstandige betekenis. 
Dochh óók het niet-beschreven gewoonterecht kan recht zijn. Het is dan aanwezig indien er zooda-
nigee herhaling van handelen is, dat in het maatschappelijk leven op voortzetting daarvan wordt 
gerekend".. Tot zover Scholten. De belastingwet erkende het "gebruik van de goede, eerlijke 
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koopman""  als recht. Gedurende de eerste decennia na 1893 werd "koopmansgebruik" veronder-
steldd "goed koopmansgebruik" te zijn; het beroep op de corrigerende functie van het woord 
"goed""  bleef beperkt. Gaandeweg verschoof het accent van "gebruik" naar "goed". De taak van 
dee rechter strekte zich uit tot vormgeving van goed koopmansgebruik, tot het stellen van voor-
waardenn en het plaatsen van grenzen. Ge-ijkte koopmansopvattingen en bedrijfseconomische in-
zichtenn vormen een basisbestand van het goede koopmansgebruik van de rechter. "Wat goed 
koopmansgebruikk is en wat niét, zal door de jurisprudentie moeten worden uitgemaakt", aldus de 
Memoriee van Toelichting op het ontwerp van wet op de winstbelasting (zittingsjaar 39/40, blz. 8). 
Inn de Memorie van Toelichting op het ontwerp van een in te voeren art. 9c in de Wet IB 1964 
(vergaderjaarr 98/99, no 3) is te lezen: "De toelaatbaarheid van een voorziening is uitsluitend af-
hankelijkk van de vraag of deze met goed koopmansgebruik in overeenstemming is. De wetgever 
heeftt niet beoogd het jaarwinstbegrip vast te leggen, maar er juist naar gestreefd ruimte te 
biedenn voort nadere ontwikkelingen. Aan de belastingrechter is de taak toebedeeld het jaarwinst-
begripp nader af te bakenen en aan te passen aan de optredende ontwikkelingen". Tot zover deze 
Toelichting.. Door nauwlettend acht te slaan op de behoeften van de praktijk en op de inzichten 
vann de wetenschap vervult de rechter de hem door de wetgever toevertrouwde taak. De volsta in 
ditt verband met het noemen van een tweetal arresten, waarin de zelfstandigheid van het door de 
rechterr gevormde goede koopmansgebruik ten opzichte van "gebruik" of "gewoonte" duidelijk is 
verwoord.. In het arrest van de H.R. d.d. 16.2 '72 BNB 72/76 is te lezen: 'dat de stelling dat de 
fiscalee term goed koopmansgebruik ziet op het feitelijk gebruik van collega's, onjuist is, immers 
hett gebruik ook van door belanghebbende als goede kooplieden aangeduide ondernemers in strijd 
kann zijn met fiscaal "goed koopmansgebruik". In het meergenoemde arrest H.R. 18.12.'91 BNB 
92/1811 werd overwogen: "De term goed koopmansgebruik betekent niet dat uitsluitend hetgeen 
gebruikelijkk is noch dat al hetgeen gebruikelijk is, daartoe behoort. De term staat niet in de weg 
aann de toepassing van op zichzelf goede wijzen van winstberekening die niet eerder zijn toege-
past,, en houdt anderzijds geen waarborg in dat hetgeen te eniger tijd als goed koopmansgebruik is 
aanvaard,, niet in het licht van latere ontwikkelingen zal moeten worden afgewezen". 
Ikk wil afsluiten met het signaleren van een onderscheid tussen de theorie "goed koopmansgebruik 
iss een bedrijfseconomisch begrip" en "goed koopmansgebruik is een (gewoonte)rechtelijk be-
grip";; een maatschappelijk aanvaard gebruik (gewoonte) is in deze laatste opvatting goed koop-
mansgebruik,, ook al wordt dit gebruik bedrijfseconomisch afgewezen; een bedrijfseconomisch 
inzichtt is niet goed koopmansgebruik zolang niet maatschappelijk aanvaardbaar (gewoonte). 

cc Goed koopmansgebruik is eenjïscaalrechtelijk begrip 

Hofstra-Stevenss "Inkomstenbelasting" (blz. 195): "De inhoud van het begrip fiscale jaarwinst 
moett worden bepaald door doel en strekking van de inkomstenbelasting. Die kunnen afwijken 
vann wat de bedrijfseconomie en van wat de ondernemer voor ogen hebben. Ook het goede 
koopmansgebruikk van art. 9 is een fiscaalrechtelijk begrip, dat een eigen inhoud heeft". "Wil aan 
hett begrip goed koopmansgebruik als autonoom fiscaal begrip inhoud worden gegeven, dan dient 
tee worden vooropgesteld dat zijn functie is hulpmiddel te zijn bij het streven naar een rechtvaar-
digee verdeling van de belastingdruk, zoals die in het systeem van de inkomstenbelasting past". 
"Hett woord "goed" in de combinatie "goed koopmansgebruik" moet worden verstaan in de fis-
caalrechtelijj  ke zin die uit het karakter van de belasting voortvloeit". Tot zover Hofstra/Stevens. 
Dee in deze zinsneden neergelegde visie mag ik ook de mijne noemen. Goed koopmansgebruik 
bezitt een sleutelfunctie bij de bepaling van de fiscale jaarwinst. Bij de bespreking van de 
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"jaarwinst""  in hoofdstuk I gaf ik de zienswijze wéér, dat goed koopmansgebruik ("art. 9") is en 
wordtt gevormd met inachtneming van de regels van het algemene (of totale) winstbegrip. De 
plaatss van goed koopmansgebruik in de belastingwetgeving d.i. in de Wet IB 1964 en - via de 
Wett IB 1964 in de Wet Vpb 1969 - heeft tot consequentie, dat doel en opzet van deze wetgeving 
doorwerkenn in het goede koopmansgebruik. Dit is m.i. de essentie van het arrest H.R. 8.5.'57 
BNBB 57/208. Hier ligt m.i. het principiële verschil met de hierboven onder a en b aangegeven 
zienswijzen.. De integratie (van recht en economie) in goed koopmansgebruik opent de weg naar 
opp basis van bedrijfseconomische inzichten op de belastingwet afgestemde oplossingen. 8 De 
H.R.. betrekt soms zelfs in het goede koopmansgebruik wettelijke voorschriften, die "na art. 9" 
komen.. Zo besliste de H.R. in een arrest over een waardering van een deelneming op intrinsieke 
waardee (voor de vennootschapsbelasting): "Immers goed koopmansgebruik - reeds in verband 
mett de vrijstelling welke in art. 13 van de Wet is vervat voor voordelen uit hoofde van een deel-
nemingg - verzet zich geenszins ertegen een deelneming boven kostprijs te waarderen". Ik acht de-
zee beslissing niet juist, maar dat is hier niet in discussie; het gaat om het betrekken van een ob-
jectievee vrijstelling in de wet bij de beoordeling van het goede koopmansgebruik. 
Verburgg "Vennootschapsbelasting" blz. 97: "De formule van BNB 57/208 bevestigt de autonomie 
vann het fiscale (jaar)winstbegrip op een wijze die wat de bedrijfseconomie leert, niet uitschakelt 
maarr juist inschakelt". 
Beperkingenn van goed koopmansgebruik door de belastingwet zijn door de wetgever beoogde 
correctiess op door de rechter aanvaard goed koopmansgebruik; deze correcties behoren naar hun 
aardd niet tot het goede koopmansgebruik in de zin van art. 9 van de Wet IB 1964. Deze correcties 
zijnn veelal in het leven geroepen om budgettaire redenen, zoals de artt. 9a en 9b Wet IB 1964. 
Geldtt hetgeen hier gezegd wordt over door de wetgever aangebrachte beperkingen mede voor in 
dee wet neergelegde verruimingen van goed koopmansgebruik (zoals de "toelaatbare reserves")? 
Onderscheidd moet worden gemaakt tussen enerzijds door de wetgever ingestelde voorzieningen, 
zoalss kostenreserve, vervangingsreserve en egalisatiereserve verzekeraars, die hun oorsprong vin-
denn in goed koopmansgebruik, en anderzijds voorzieningen als de assurantie eigen risico en de 
risicoreserves,risicoreserves, die wèl aanrakingspunten hebben met goed koopmansgebruik maar hierin niét hun 
oorsprongg vinden. Met betrekking tot de eerstgenoemde voorzieningen kan gesteld worden, dat de 
wetgeverr in de uitwerking van goed koopmansgebruik "vóór" heeft gelopen op de rechter. Van de 
wetgevingg kan - en veelal zal - invloed uitgaan op de ontwikkeling, tengevolge waarvan gaande* 
wegg rechtersrecht en wetgeving "versmelten" (én rechtersrecht wetgeving kan inhalen"!). De wet 
bevatt "lex specialis" ten aanzien van in de wetgeving passende gevallen; ten aanzien van overige 
gevallenn geldt het rechtersrecht m.a.w. wetgeving beknot niet de ontwikkeling van goed koop-
mansgebruikk buiten de door de wetgeving bestreken gevallen. 
Faciliteitenn op het gebied van de winstbepaling zoals investeringsaftrek, vervroegde afschrijvin-
gen,, de risicoreserves en assurantie eigen risico, zijn in het leven geroepen om te fungeren als 
economischee en/of sociale beleidsinstrumenten; bv. ter verwezenlijking van een beoogde gelijke 
positiee tussen verzekerden en niet-verzekerden (assurantie eigen risico). Deze faciliteiten vinden 
niett hun oorsprong in goed koopmansgebruik. 

Enkelee constituerende elementen in het goede koopmansgebruik vinden althans mede hun oor-
sprongg vinden in structuur en beginselen van de belastingwet. Het hierna volgende beoogt niet 
eenn uitputtende opsomming te geven. 
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aa Instandhouding van de bron "onderneming" 

Alss voordelen uit een bron komen in aanmerking de voordelen, die onder instandhouding van de 
bronbron aan de gerechtigde(n) tot deze voordelen toevloeien. Zoals de H.R. in zijn arrest van 3.2/71 
BNBB 71/57 met betrekking tot de bron onroerend goed formuleerde: "de vergoeding moet als een 
uitt het onroerend goed met instandhouding van dat goed getrokken voordeel worden beschouwd". 
Dee instandhouding van de bron is een conditio sine qua non; in zoverre de bron wordt aangetast, 
kann van opbrengst of voordeel uit de bron géén sprake zijn. 
Onderhoudskostenn d.w.z. kosten van instandhouding van de bron behoren in het systeem van de 
Wett IB tot de aftrekbare kosten. Met betrekking tot een "objectieve bron" bv. een onroerende 
zaakk heeft de H.R. in zijn arrest van 17.3.'54 BNB 55/140 o.m. overwogen: "dat uitgaven voor 
werkzaamheden,, die dienen om een gebouw, zoals dit bij stichting of na latere verandering be-
stond,, in bruikbare staat te houden en aldus achteruitgang en verval te voorkomen, zijn kosten 
welkee er toe strekken om in de toekomst de opbrengst van het goed te verzekeren". Deze overwe-
gingg mag van kracht worden geacht voor alle bronnen van inkomen. 
Eenn onderneming pleegt te bestaan uit een complex van activa en passiva, met elkaar verbonden 
omm het maatschappelijk en economisch doel van de onderneming te verwezenlijken. Van winst 
overr enig jaar uit een onderneming kan eerst sprake zijn, indien en voorzover een surplus, een 
overschott is behaald boven hetgeen nodig is om deze onderneming in stand te houden en de con-
tinuïteitt van de inkomensstroom (zoveel mogelijk) te verzekeren. 
Dee instandhouding van de onderneming als bron van inkomen heeft twee aspecten t.w. een 
"nominaal""  aspect en een "materieel" aspect. Het eerste aspect - geworteld in het totale winst-
conceptt van "art. 7" - betreft de instandhouding van het nominaal geïnvesteerd kapitaal; het twee-
dee aspect - verbonden met de continuïteit van de onderneming ("art. 9") - betreft de "physieke" 
aspectenn van de bron. Kosten van instandhouding van het productief vermogen zijn kosten tot 
behoudd van de bron onderneming. Kosten van aanpassing en vernieuwing van de organisatie, van 
marketing,, research en ontwikkeling - gericht op instandhouding van de onderneming ten op-
zichtee van andere onernemingen - behoren tot deze categorie van kosten. Een fundamentele 
overwegingg in het zgn. ijzeren voorraad-arrest van de H.R. van 7.3.'56 BNB 56/121: "dat het 
stelsell  waarbij een bepaalde voorraad naar een vasten basisprijs wordt gewaardeerd, zijn doel en 
rechtvaardigingg vindt in den wens om bij oplopend prijspeil de bij den verkoop van dien voorraad 
verkregenn opbrengst, voorzover deze moet worden besteed om den voorraad aan te vullen en al-
dusdus de onderneming op het bestaande peil te handhaven, voor de winstberekening buiten aan-
merkingg te doen blijven " (cursiveringen van mijn hand). De ruilarresten (annex vervangingsre-
serve)) beogen een vervreemding van een actief, voorzover de opbrengst moet worden besteed 
voorr vervanging d.w.z. voor instandhouding van de onderneming, niet als realisatie aan te mer-
ken.. De handhaving van de "oude" boekwaarde (vermeerderd c.q. verminderd met "toebetaling" 
c.q.. ontvangst) is een volstrekt rationele consequentie van deze gedachte. De nominale guldens-
aanwass treedt o.m. aan de dag bij liquidatie, inkrimping of aardverandering van de onderneming 
enn wordt dan belast. Het nominalistisch basisconcept blijf t van kracht. De doorbraak van 
"substantialistischee elementen" in de jaarwinstbepaling is te danken'aan bedrijfseconomische in-
zichten;; deze doorbraak is mogelijk gemaakt door de aan ons bronnenstelsel eigen instandhou-
dingsgedachte,, waarin binnen de uiteindelijke grenzen van een "gulden is gulden"-leer ruimte is 
c.q.. moet zijn voor "physieke" instandhouding. De eerste stelling van Prof. Van der Schroeff bij 
zijnn inleiding over "Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie van de vervangingwaarde" luidde: 
"Inn bedrijfseconomische zin dient onder de winst welke door een bedrijfshuishouding in een 
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periodee wordt gemaakt, te worden verstaan de vermogenstoeneming in die periode, welke voor 
verteringg vatbaar is met instandhouding van de bron waaruit de winst vloeiF (cursivering van 
mijnn hand). Er is - althans wat dit punt betreft - een overeenkomst te constateren. Dit behoeft 
geenn verwondering te wekken; immers deze overeenstemming is gebaseerd op een "fact of life" 
t.w.. de ondernemingsgewijze productie. 9 

bb Realisatie 

Art.. 4 lid 1 Wet IB 1964 omschrijft het (onzuivere) inkomen als het gezamenlijke bedrag van het-
geenn de belastingplichtige geniet als winst uit onderneming etc. Het woord "genieten" in art. 4 
betreftt alle inkomenscategorieën. Art. 7 Wet IB 1964 spreekt niet van "genoten" maar van 
"verkregen""  (voordelen uit onderneming); het woord "genieten" komt weer wel voor in art. 6. De 
(ministeriële)) korte toelichting duidt "genieten" aan als "opgekomen". Deze woorden 
"genieten"off  "opkomen aan" of "verkrijgen" moeten worden verstaan vanuit doel en strekking 
vann de wet: een heffing over de vermeerdering van "ability to pay", voorzover deze is voortge-
komenn uit bronnen, die tot bepaalde in de wet zelf (art. 4) omschreven categorieën zijn te reke-
nen.. 10 

cc Balanscontinuïteit 

Jacobss ("Balanscontinuïteit en foutenleer") geeft volgende omschrijving van het doel van de hef-
fingg van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting: "Doel van de IB en Vpb is de totale 
winst,, gedurende de tijd, dat één belastingplichtige de onderneming als bron van inkomen bezit, 
tee belasten, behoudens de wettelijke uitzonderingen". Tot deze uitzonderingen, die de wet zelf in 
hett leven heeft geroepen, behoren de objectieve vrijstellingen enerzijds en de "verdamping" van 
verliezenn anderzijds. "Niet meer en niet minder dan de aldus opgevatte totale winst dient te wor-
denn belast". "Het beginsel der balanscontinuïteit is het verschijnsel, dat de jaarwinstbepaling zó 
dientt plaats te vinden dat, behoudens de wettelijke bepalingen, niet een stuk van de totale winst 
hetzijhetzij niet hetzij dubbel wordt belast" (cursivering van mijn hand). Tot zover Jacobs. Een "juiste" 
jaarwinstbepalingg moet, in voorkomende gevallen, wijken voor dit beginsel van balanscontinuï-
teit,, dat, voortgekomen uit het "totale winst"- concept van de belastingwet (IB en Vpb), deel uit-
maaktt van de beginselen van de jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik. 

dd Zelfstandigheid bij de winstbepaling 

Zoalss wij in hoofdstuk I ("zelfstandigheid als norm") reeds zagen, is een essentieel beginsel van 
onzee belastingwetgeving: de zelfstandige winstberekening van de juridisch zelfstandige en als 
zodanigg aan belastingheffing onderworpen entiteiten (subjecten). Deze zelfstandigheid als norm 
spitstt zich toe in de mogelijkheid van correcties (door fiscus én belastingplichtige), indien de 
voorwaardenn (w.o. de prijs) van een transactie evident afwijken van tussen derden gangbare con-
dities,, én deze afwijkingen hun oorzaak vinden in tussen partijen bestaande - directe of indirecte -
eigendoms-,, lidmaatschaps-, of aandeelhoudersrelatie. Deze zelfstandigheid heeft consequenties 
voorr het tijdstip van winstneming op transacties tussen fiscaal zelfstandige entiteiten van een 
groep.. De (vervroegde) winstneming ex H.R. 8.5. '57 BNB 57/208 vóór-onderstelt deze zelfstan-
digheid,, die geworteld is in de structuur van de belastingwet. 
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Aann het slot van dit onderwerp "De betekenis van de bedrijfseconomie voor goed koopmansge-
bruik""  een samenvatting: 
Dee bedrijfseconomie biedt geen rechtsnormen; dit behoort ook niet tot de taak van de bedrijfs-
economie.. Smeets heeft de betekenis van deze wetenschap voor goed koopmansgebruik zéér tref-
fendd getypeerd in zijn noot onder H.R. 21.6.'61 BNB 61/272: "Goed koopmansgebruik is een 
rechtsbegrip;; de leer van de bedrijfseconomie kan voor uitlegging van de wet belangrijke ele-
mentenn aandragen ". Tot zover Smeets. "De" bedrijfseconomie reikt niet aan één zgn. 
"juist""  winstbegrip. Het werkterrein van de bedrijfseconomie is naar zijn aard prae-fiscaal. De 
wetenschapp van de bedrijfseconomie leverde én levert belangrijke bouwstenen voor de (op) bouw 
vann het goede koopmansgebruik. In de Inleiding van dit hoofdstuk noemde ik een aantal van deze 
bouwstenen;; ik memoreer met name de toerekening van kosten en baten, de betekenis van de 
(economische)) ruil voor de realisatie van winst. Het goede koopmansgebruik, zoals wij dat thans 
kennen,, is ondenkbaar zonder de bijdragen van de bedrijfseconomie. Zoals Smeets in zijn hierbo-
venn geciteerde noot onder BNB 61/272 schreef: " zij (de bedrijfseconomie) heeft niet het 
laatstee woord". De bedrijfseconomische "bouwstenen" worden ge-integreerd in het fiscale 
"bouwwerk",, het goede koopmansgebruik. Goed of niet-goed koopmansgebruik is een juridisch 
oordeel. . 

VII.3Dee betekenis van de bedrijfseconomie voor de maatschappelijk aanvaardbare normen 

3.11 "De bedrijfseconomische basis van de accountancy " 

Mett de introductie van de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen (WJO) in 1971 werd niet 
eenn breuk met de vóór deze introductie in de praktijk bestaande situatie beoogd. Tijdens de be-
handelingg van het ontwerp van wet in de Tweede Kamer merkte de Minister op: "Het wetsont-
werpp sluit aan bij wat de goede praktijk is". In de Eerste Kamer verklaarde de heer Kraaijenhof 
(vooraanstaandd accountant, door de Minister als deskundige aangetrokken): "Bij de, zeg 400 (al 
vindd ik dat hoog gegrepen), die het al goed doen, zal niet zoveel verbeteren". Zoals ik in hoofd-
stukk IV ("Het WJO kende open normen") opmerkte: "Bij de start van de WJO werd onder "in 
maatschappelijkk verkeer aanvaardbaar"- kort samengevat - verstaan "door ondernemingen toege-
pastt en door accountants aanvaard". Misschien dient tot goed begrip van de situatie hieraan nog te 
wordenn toegevoegd, dat de verslagleggingspraktijk van ondernemingen in niet onbelangrijke mate 
inn handen lag van de accountant. Het "jaarrekeningrecht" werd in deze periode - niet geheel ten 
onrechtee - aangeduid als "accountantsrecht". 
Zoalss de belastingwetgever indertijd aansluiting zocht bij de praktijk van de goede koopman, zo 
zochtt de wetgever op het gebied van de vennootschappelijke jaarrekening (enige decennia later) 
aansluitingg bij de praktijk van de - uiteraard gekwalificeerde - accountant. 
"Dee bedrijfseconomische basis van de accountancy", aldus de titel van de oratie, waarmede Biri-
dengaa in 1981 zijn ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde. In deze 
oratiee sneed Bindenga een interessante vraag aan, die ik hier kort samengevat weergeef: "in hoe-
verree heeft het ontbreken van wettelijke regelgeving (en bijbehorende jurisprudentie) hier te lande 
dee behoefte aan wetenschappelijke bedrijfseconomische ondergrond versterkt?". Bindenga be-
antwoordtt deze vraag voorzichtig positief. Hierop sluit aan een volgende vraag: "verzwakt de in 
dee jaren '70 en '80 ingevoerde regelgeving de behoefte aan bedrijfseconomische basis?". Het 
antwoordd is ontkennend: "Neen, de accountant dient begrip te hebben van de (aan de regelgeving 
tenn grondslag liggende) concepties om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen. Deze ontwik-
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kelingg brengt mij er mede toe te blijven pleiten voor een bedrijfseconomische basis voor de ac-
countancyy in Nederland, maar dan wel een geheroriënteerde bedrijfseconomie ". Aldus Bin-
denga. . 
"Dee betekenis van de bedrijfshuishoudkunde voor den accountant", aldus de titel van een artikel 
vann Limperg in het MAB van oktober 1924. "Ik meen, dat de accountant in zijn controlerende 
functiee zijn taak slechts naar behoren zal kunnen vervullen, indien zijn oordeel ook de bedrijfs-
huishoudkundigee betekenis van de geboekstaafde feiten omvat". Naar de opvattingen van Lim-
pergg en zijn school is de bedrijfshuishoudkunde een deelwetenschap van de algemene economie. 
J.L.. Mey (Theoretische bedrijfseconomie) formuleerde de opdracht van de bedrijfseconomie al-
dus:: "Zij wil allereerst den oorzakelijken samenhang tusschen de verschijnselen, die zich in de 
bedrijfshuishoudingenn voordoen, leeren kennen. Met die kennis als grondslag kan zij komen tot 
formuleringformulering van normen, waaraan het beheer der bedrijven kan worden getoetst". Tot zover 
J.L.. Mey. 
Dee bedrijfseconomie vormde metterdaad in de jaren vóór de introductie van het jaarrekeningrecht 
inn het civiele recht de onmisbare grondslag van het accountantsberoep; de bedrijfseconomie ver-
strektee de wetenschappelijk verantwoorde legitimatie aan de normen, die de accountant ten aan-
zienn van de jaarrekening toepaste. 
Mett de introductie van het jaarrekeningrecht in het BW brak een nieuwe aëra aan. De, overigens 
niett uitputtende codificatie van "maatschappelijk aanvaardbare normen" in het BW werd - mede -
grondslagg van het beroep. In zoverre de wettelijke norm in conflict zou komen met enig bedrijfs-
economischh inzicht, zou de wettelijke norm - behoudens in de uitzonderingsgevallen, waarin de 
derogerendee werking van art. 2:362 lid 4 BW zich kan doen gevoelen - prevaleren. Het behoeft 
dann ook geen verwondering te wekken, dat een herbezinning op de betekenis van de bedrijfseco-
nomiee plaatsvond. 

3.22 Externe verslaglegging 

Inn De Accountant (nov. 1981) stelde Traas een z.i. noodzakelijke heroriëntering van de bedrijfs-
economiee aan de orde. Traas relativeert het normatieve karakter van de uitkomsten van de be-
drijfseconomie:: "de uitkomst: slechts mogelijkheden, géén nonnen". Het gepretendeerde norma-
tievee karakter heeft in fiscale kringen immer veel scepsis opgeroepen; ik mag zeggen: van Hofstra 
tott IJsselmuiden. Traas vervolgt: "De klassieke benadering heeft niet geleid tot wat men er oor-
spronkelijkk van verwachtte. Vanwege de aard van de bedrijfseconomische problematiek bleek het 
niett mogelijk in de bedrijfseconomie - evenmin als trouwens in de sociale wetenschappen in het 
algemeenn - te komen tot "harde" normen of wetten". Traas beoogt niet een "echt revolutionaire 
verandering";; hij bepleit uitbreiding van het klassieke programma, met name een "bovenbouw" 
mett drie deelgebieden t.w. ondernemingsbeleid, externe berichtgeving en interne beheersystemen. 
Bindengaa sloot zich in zijn oratie over "De bedrijfseconomische basis van de accountancy" aan 
bijj  Traas. Bindenga bepleit een uitbreiding of, zo men wil, transformatie tot externe financiële 
verslaggeving.verslaggeving. Bindenga geeft elders (in zijn "Dilemma van vermogen en resultaat") volgende 
omschrijving:: " Waarnemen, registreren en analyseren van financieel-economische gege-
venss teneinde deze te structureren tot informatie voor externe belanghebbenden op basis van 
maatschappelijkk aanvaardbare normen alsmede institutionele factoren". Als grondslagen voor de 
werkzaamheden,, - samen te vatten onder het hoofd "externe financiële verslaggeving", - wijst 
Bindengaa aan de wet- en regelgeving (m.n. het jaarrekeningrecht) en de in deze wet- en regelge-
vingg aangewezen normen t.w. de maatschappelijk aanvaardbare normen. 
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Bezienn vanuit de klassieke bedrijfseconomie zal, lijk t mij, gesproken kunnen worden van een ei-
genn vakgebied t.w. externe financiële verslaggeving (vgl. De Angelsaksische "financial accoun-
ting"),, een vakgebied met een multi-disciplinair karakter, waarin bedrijfseconomie (m.n. "waarde 
enn winst") samenkomt met recht (vennootschapsrecht) en informatie- en communicatieweten-
schappen.. De "externe verslaglegging" geeft zich rekenschap van de omstandigheid, dat de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen een rechtsbegrip zijn. 
Ikk laat Bindenga zelf aan het woord: "De presentatie van vermogen en resultaat is terecht een be-
langrijkk leerstuk van de bedrijfseconomie. Traditioneel is de naam van dit vak "Waarde en 
winst".. De laatste decennia worden naast de problematiek van de bepaling van vermogenscompo-
nentenn en financiële resultaten in balans en resultatenrekening ook andere vraagstukken geacht tot 
ditt onderdeel van de bedrijfseconomie te behoren, zoals de analyse van informatiebehoeften door 
gebruikers,, wettelijke voorschriften en regelgeving e.d.. Het vakgebied breidt zich daardoor uit tot 
"externee financiële verslaggeving" in het algemeen. Deze tendens wordt nog versterkt doordat de 
bedrijfseconomiee in grotere mate aansluiting zoekt bij de Amerikaanse bedrijfswetenschappen 
zonderr beperking ten aanzien van het kenobject". Deze aansluiting oefent onmiskenbaar invloed 
uit. . 
Artikell  2:362 BW omschrijft dwingend de doelstelling van de jaarrekening: "De jaarrekening 
geeftt volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een 
zodanigg inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het 
resultaat,, alsmede voorzover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en 
dee liquiditeit van de rechtspersoon". Deze opdracht van art. 2:362 BW t.w. inzicht-verstrekking 
volgenss normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd kan ge-
achtt worden te gelden voor het gehele veld van de externe verslaggeving (óók voor informatie-
verstrekkingg naast de jaarrekening, bv. "special purpose reports") . 

3.33 Maatschappelijk aanvaardbare normen 

Dee Raad voor de Jaarverslaggeving (Inleiding 1.01.30): "Deze normen zijn veelal gebaseerd op 
eenn bedrijfseconomisch verstaan van de gang van zaken; zij zijn er meestal op gericht de transac-
tiess en andere gebeurtenissen in de jaarrekening weer te geven naar hun bedrijfseconomische be-
tekenis".. Behoudens een reservatio mentalis ("veelal" en "meestal"), zijn naar het oordeel van de 
Raadd de in de wettelijke voorschriften neergelegde maatschappelijk aanvaardbare normen stevig 
geworteldd in de gangbare bedrijfseconomische inzichten. O.m. Van der Zanden (De Accountant, 
1982)) en M.N. Hoogendoorn (inaugurale rede 1993 "Botsende beginselen") spraken zich uit over 
dee verschillen tussen bedrijfseconomische inzichten en de in de wetgeving neergelegde maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. Ook Geschrift no 189 van de Vereniging voor Belastingweten-
schapp "Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen" 
sprakk zich uit: "Het enkele feit dat een bepaalde opvatting door de bedrijfseconomie wordt ge-
steund,, is niet voldoende om te kunnen stellen dat een dergelijke opvatting ook maatschappelijk 
aanvaardbaarr is. Daarvoor is méér gewicht vereist, w.o. dat de bedrijfseconomische opvattingen 
moetenn passen in het systeem van de wetgeving. In dit verband meent de commissie dat niet on-
vermeldd mag blijven, dat de Vierde Richtlijn - waarop onze jaarrekeningwetgeving is gebaseerd -
dee mogelijkheid tot afwijking alleen in uitzonderlijke gevallen vordert". 
Dee maatschappelijk aanvaardbare normen zijn een rechtsbegrip, zoals ook goed koopmansge-
bruikk een rechtsbegrip is, zij het dat goed koopmansgebruik een publiekrechtelijk begrip is en de 
maatschappelijkk aanvaardbare normen een privaatrechtelijk begrip. Wij moeten ons rekenschap 
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gevenn van ontwikkelingen op het gebied van de vennootschappelijke jaarrekening, met name 
waarr het betreft de jaarrekening van de (grotere) vennootschappen. De functie van de jaarrekening 
vann deze vennootschappen reikt verder dan de verhouding tussen organen van deze vennoot-
schappenn a.d.z. de algemene vergadering en het bestuur. De externe functie heeft aan belangrijk-
heidd gewonnen. De jaarrekening heeft een functie in een veelheid van betrekkingen, die dienover-
eenkomstigg een veelheid van belangen belichamen - aandeelhouders, medewerkers, financiers, 
leveranciers,, dienstverleners, afnemers, crediteuren en debiteuren. De pleidooien voor 
"heroriëntering""  in de richting van grotere aandacht voor externe relaties van de onderneming 
passenn in dit beeld. 
Dee fiscale winstbepaling is gericht op één relatie t.w. de relatie met de belastingheffende over-
heid.. Klassieke bedrijfseconomische thema's als "binnen welke grenzen mag een jaarwinstbere-
keningg zich bewegen?", "wat is de betekenis van de eis van uitkeerbaarheid van de winst?" blij-
venn voor de inhoud van goed koopmansgebruik van belang. Ik stel met enige nadruk: "klassieke 
thema's".. Dit wil zeggen, dat nieuwe ontwikkelingen rond deze thema's voor het fiscale recht 
belangg kunnen hebben. De informatieverzorging ten behoeve van het maatschappelijk verkeer is 
niett een (hoofd) thema in het goede koopmansgebruik! 
Dee wetgeving (BW) bevat beperkingen op het gebied van de maatschappelijk aanvaardbare nor-
men. . 

Ikk noem hieronder slechts twee voorbeelden: 
Dee (financierings)kosten van het eigen vermogen mogen niet deel uitmaken van de vervaar-
digingskosten;; uitsluitend rente op schulden (vreemd vermogen) mag (niét moet) deel uit-
makenn van deze vervaardigingskosten (art. 2:388 lid 2 BW). Deze bepaling geldt zowel voor 
vlottendee als vaste activa. Met name uit de school van de leer van de vervangingswaarde, 
zoalss in Van der Schroeff s "Leer van de kostprijs", klinken stemmen, die de kosten van het 
totalee vermogensbeslag (eigen + vreemd vermogen) onderdeel achten van de (integrale) 
kostprijs.. J.L. Mey "Theoretische bedrijfseconomie" (blz. 119): "Zoowel in de theorie als in 
dee praktijk wordt de meening verdedigd, dat slechts de door de bedrijfshuishouding betaalde 
rentee deel kan uitmaken van den kostprijs. Wij kunnen deze opvatting niet anders zien dan 
eenn consequente toepassing van de door ons verworpen historische kostprijsbeschouwing, de 
opvattingg die slechts als kosten beschouwt de som van de tijdens het productieproces gedane 
uitgavenn ". 
Hett BW Iaat, zoals wij in het voorgaande hoofdstuk IV zagen, bij het opstellen van de jaar-
rekeningg twee methoden toe: historische kostprijs en actuele waarde. De wet maakt een keu-
ze,, en beslist daarmede over de toegelaten winstbegrippen. 

Will  dit zeggen dat slechts deze twee methoden in overeenstemming kunnen zijn met maatschap-
pelijkk aanvaardbare normen, en een andere methode, zoals bv. een belangrijk principieel verschil 
mett de WOJ. In de WOJ gold keuzevrijheid, mits de gemaakte volgens de 4e EG-Richtlijn toe-
laatbaarr geachte koopkracht-correctie-stelsel, strijdig zou zijn met deze normen? Zeker niet. De 
wett beperkt het geldingsgebied van deze normen. Hier ligt een keuze in overeenstemming was 
mett "maatschappelijk aanvaardbare normen". Met betrekking tot dè-stelselkeuze in de vennoot-
schappelijkee jaarrekening vervulden de "maatschappelijk aanvaardbare normen" onder het regime 
vann de WJO een functie, die te vergelijken is met de functie van "goed koopmansgebruik" bij de 
stelselkeuzee voor de fiscale winstbepaling. 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK VI I 

ii  In het voorwoord van zijn "Bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling" (1975 -
posthuumm gepubliceerd) schreef Van der Schroeff: "De gedachte dat de theorie van de ver-
vangingswaardee de universele oplossing zou kunnen bieden van het vraagstuk van de bepa-
lingg van de periodewinst heb ik achter mij gelaten". "Er bestaat naar mijn oordeel geen stan-
daardmethodee voor de winstberekening; verscheidene praktische uitwerkingen zijn mogelijk. 
Willenn deze tot aanvaardbare oplossingen komen, dan is nodig dat aan deze berekeningen 
eenn economisch verantwoord concept ten grondslag ligt". Tot zover Van der Schroeff. 
Voorwaardee voor de aanvaarding van de verscheidenheid is de aanwezigheid van een 
"economischh verantwoord concept". 

22 Van der Schroeff stelt in plaats van "verteerbaarheid" (criterium van Limperg) het criterium 
"verteerbaarheidd met instandhouding van de bron". Ik vraag mij af of dit criterium wel zo 
verr afstaat van de opvatting van Limperg als Van der Schroeff in zijn "Bedrijfseconomische 
grondslagenn van de winstbepaling" (blz. 109) stelt; Limperg gebruikte immers het voorbeeld 
vann de "stam" (bron), die niet mocht worden aangetast. Ik zou in de opvatting van Van der 
Schroefff  willen zien een verfijning van het verteerbaarheidscriterium. 
Ikk heb gekozen voor een bespreking van de stellingen van Van der Schroeff voor de Vereni-
gingg voor Belastingwetenschap boven zijn "Bedrijfseconomische grondslagen van de winst-
bepaling""  vanwege de afstemming van de stellingen op het (overwegend fiscale) forum. 

33 "Het beslag op productiemiddelen betekent een beslag op het vermogen, dat in de produc-
tiemiddelenn is belichaamd" ("Leer van de kostprijs", Van der Schroeff (1948, 2e druk, 
hoofdstukk II)). De kosten van het vermogensbeslag maken deel uit van de kostprijs. Op blz. 
2344 van zijn "Bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling" merkt Van der 
Schroefff  op, dat rente op het eigen vermogen een deel van de winst vormt. "Geen winst zon-
derr ruil". Een activering van rente eigen vermogen in de kostprijs zou "ongerealiseerde 
winst""  betekenen; vandaar, dat Van der Schroeff e.a. een correctiepost in de balans bepleiten 
tegenoverr de geactiveerde rente eigen vermogen. Dit ter illustratie van de - terechte - ernst, 
waarmedee het principe "geen winst zonder ruil" wordt gevolgd. Blijf t uiteraard de vraag: 
"watt is het tijdstip van de ruil?". 

44 In een situatie, waarin verbeteringen aan duurzame productiemiddelen de prijsstijgingen 
(t.g.v.. erosie waarde geldeenheid) overtreffen of tenminste daaraan gelijk zijn, wordt een re-
gel,, waardoor niet meer dan de (historische) kostprijs van de verbruikte werkeenheden of 
nutsprestatiess ten laste van het resultaat mag worden gebracht, in de praktijk aanvaardbaar 
geacht. . 

ss Gewoonlijk werd en wordt tegen een fiscale erkenning van de "vervangingswaarde" inge-
brachtt de afhankelijkheid (in de praktijk) van subjectieve schattingen van de ondernemer. 
Inderdaad,, ligt hier een bezwaar. Het fundamentele, principiële bezwaar ligt m.i. in de onge-
lijkheidd in behandeling tussen de categorie "winst" en de overige categorieën. 
Toepassingg van de vervangingswaarde t.a.v. voorraden zou m.i. acceptabel zijn mits de 
voorwaardenn zodanig zijn, dat het resultaat gelijk zou zijn aan dat van een erkend en aan-
vaardd basisprijzenstelsel (o.m. beperkt tot "soortgelijk, althans soortverwant"). B.v. de 
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"prijsverschülenrekening""  zou een voorziening moeten inhouden, waarop een claim van de 
fiscuss rust (niet deel van eigen vermogen). 

66 Het Geschrift (no. 189) van de Vereniging voor Belastingwetenschap over de relatie tussen 
goedd koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen (blz. 22): "Niet heeft de 
H.R.. in zijn arrest d.d. 8.5.'57 BNB 57/208 uitgesproken dat goed koopmansgebruik beperkt 
iss tot "bedrijfseconomisch juist". G.J.M.E. de Bont kwalificeert deze opmerking in zijn dis-
sertatiee (1997) "De relatie tussen het fiscale winstbegrip en de vennootschappelijke jaarreke-
ningg in rechtsvergelijkend perspectief' (blz. 37) als "terecht". De onderschrijf eveneens de 
opmerkingg in dit Geschrift no. 189. 

77 De visie, die G.J.M.E. de Bont geeft in zijn in noot 6 hierboven vermelde dissertatie, ver-
toontt prima vista enige verwantschap met de zienswijze van IJsselmuiden, in zoverre hij aan 
dee beginselen en opzet van de belastingwetgeving een "filterfunctie" toekent d.w.z. uitslui-
tendd een beperkende functie (blz. 240/241). Een goed inzicht in zijn gedachtengang geeft de 
volgendee tekst (blz. 39): " Uit het arrest van de H.R. in BNB 57/208 blijkt dat de inhoud van 
goedd koopmansgebruik eveneens wordt bepaald door de beginselen en opzet van de belas-
tingwetgeving.. Bepaalde winstberekenings- en waarderingsmethoden, die behoren tot het 
buitenwettelijkk normenstelsel zullen niet door de sluizen van het goed koopmansgebrik in 
art.. 9 Wet IB 1964 komen. Dezelfde situatie doet zich voor ten aanzien van de vennoot-
schappelijkee jaarrekening. Ook de "normen die in het maatschappelijk als aanvaardbaar 
wordenn beschouwd" werken als een filter ten opzichte van het buitenwettelijk normenstelsel 
waarnaarr zij verwijzen". Tot zover De Bont. Het door hem genoemde buitenwettelijke nor-
menstelsel,, dat hoofdzakelijk bedrijfseconomisch van aard is, is identiek voor de fiscale 
winstbepalingg en vennootschappelijke jaarrekening. Indien ik De Bont goed heb begrepen, is 
ditt buitenwettelijke normenstelsel (nog) niet een stelsel van rechtsnormen; eerst na het 
"passerenn van de sluizen" d.w.z. opzet en beginselen van de belastingwetgeving c.q. opzet 
enn beginselen van het vennootschapsrecht ontstaat het fiscaalrechtelijke normenstelsel t.w. 
goedd koopmansgebruik en het vennootschapsrechtelijke pendant t.w. de maatschappelijk 
aanvaardbaree normen. Het principiële verschil met de visie van IJsselmuiden is, dat goed 
koopmansgebruikk c.q. de maatschappelijk aanvaardbare normen de resultanten zijn van deze 
"filter" -- processen (door beginselen en opzet der wetgevingen). Goed koopmansgebruik en 
maatschappelijkk aanvaardbare normen verschillen. Bij IJsselmuiden zijn goed koopmansge-
bruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen twee verschillende benamingen voor een-
zelfdee zaak. 

88 De vestig nog even de aandacht op het woordje "integratie". Bedrijfseconomische inzichten 
wordenn niet slechts beperkt ("gefilterd"), maar kunnen ook worden verbreed. De primair 
vormendee krachten van het rechtsbegrip goed koopmansgebruik zijn "opzet en beginselen" 
vann de belastingwetgeving in het algemeen en het winstbegrip van art. 7 Wet IB 1964 in het 
bijzonder.. Deze krachten modelleren bedrijfseconomische inzichten totdat deze inzichten 
deell  (kunnen) gaan uitmaken van goed koopmansgebruik. 
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99 In de Toelichting op de Tweede Nota van Wijzigingen op het voorstel van Wet IB 2001 (d.d. 
11.1.2000)) staat o.m. het volgende te lezen (onder punt 10 van deze Toelichting): 
"Thanss wordt voorgesteld om bij nota van wijziging medegerechtigden over te brengen naar 
boxx I. Deze worden (verplicht) gekwalificeerd als winstgenieters". Deze winstgenieters zul-
lenn mede aanspraak kunnen maken op investeringsfaciliteiten. "De genoemde faciliteiten 
zijnn immers gericht op de instandhouding van de (objectieve) onderneming waartoe zij me-
degerechtigddegerechtigd zijn en met betrekking waartoe zij ondernemingsrisico lopen". Tot zover de 
Toelichtingg (cursivering van mijn hand). Deze tekst is duidelijk. 

IOO Prijsgave van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door een crediteur houdt voor de 
debiteur,, die zich "onder de waterlijn" bevindt, op zichzelf nog niét de verkrijging of het ge-
nietenn van een voordeel in; zijn "ability to pay" is op het tijdstip van prijsgave nog niet her-
steld;; hij is op dat moment nog niet "boven de waterlijn uit" (naar wordt gehoopt, wordt de 
"abilityy to pay" later hersteld). Op deze regel berust H.R. 16.3/32 B 5188, 7.3/90 BNB 
90/109;; deze regel vormt m.i. de grondslag van art. 8 lid lc Wet IB 1964. 
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VII II  VERHOUDIN G TUSSEN GOED KOOPMANSGEBRWK EN MAATSCHAP -
PELIJ KK  AANVAARDBAR E NORMEN 

VIII .. 1 Inleiding 

Dee codificatie van de maatschappelijk aanvaardbare normen in het civiele recht heeft de discussie 
overr de verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen tot 
nieuww leven gewekt. Het fiscale recht heeft een eigen normenstelsel (goed koopmansgebruik) 
voorr de fiscale jaarwinstbepaling ontwikkeld. De (fiscale) jurisprudentie is - overeenkomstig de 
opdrachtt van de wetgever - erin geslaagd aan de hand van individuele beslissingen een samen-
hangendd geheel op te bouwen. De autonomie (zelfstandigheid) van de fiscale winstbepaling is een 
bestaandd feit; ik ga hierop nader in ("de autonomie van de fiscale winstbepaling in het geldend 
recht"). . 
Dee codificatie van het jaarrekeningrecht heeft de vraag opgeroepen of de zelfstandigheid van de 
fiscalee winstbepaling en de erkenning van goed koopmansgebruik als autonoom fiscaal begrip 
voorr de toekomst nog wel wenselijk zijn, nu het B.W. in het kader van implementatie van Euro-
pesee Richtlijnen een uitgewerkt normenstelsel ("maatschappelijk aanvaardbare normen") heeft te 
bieden.. Is de eenheid in de rechtsorde niet gediend met een erkenning van dit civielrechtelijk 
(vennootschapsrechtelijk)) normenstelsel als tevens fiscaalrechtelijk normenstelsel, waaraan 
eventuelee specifieke fiscale voorschriften en regels kunnen worden toegevoegd? M.a.w. invoering 
hierr te lande van een "unicité"- of "Maszgeblichkeits"- doctrine. Wij kunnen ons een beeld vor-
menn van de theorie en de praktijk van een zodanig stelsel, wanneer wij ons, zoals wij hierna zul-
lenn doen, verdiepen in de toepassing van de "Maszgeblichkeits"- doctrine in Duitsland. Het zal 
blijken,, dat binnen deze doctrine verschillende richtingen bestaan. 
Onderr de voorstanders hier te lande van de "eenheid van rechtsorde" blijken eveneens verschil-
lendee richtingen te bestaan. De zal een drie-tal in het kort bespreken. 
Wijj  komen tenslotte tot de vraag of een wijziging van het systeem in de richting van één normen-
stelsell  (voor vennootschapsrecht en belastingrecht) aanbeveling zou verdienen. Of verdient 
veeleerr de voorkeur de voortzetting van het bestaande stelsel, inhoudende erkenning van goed 
koopmansgebruikk als autonome fiscaalrechtelij ke norm onder eerbiediging van het beginsel van 
eenheidd van recht? Wat past in ons rechtssysteem? 

VIII. 22 De plaats van het belastingrecht in ons rechtssysteem 

Naa het begrip "belastingen" komen hieronder aan de orde de verhouding publiek-
recht/privaatrecht,, èn de verhouding belastingrecht/vennootschapsrecht. 

2.11 Het begrip "belastingen" 

Adriani,, met recht de nestor van de belastingwetenschap hier te lande geheten, gaf in zijn "Het 
Belastingrecht""  deel I blz. 67 volgende omschrijving: "Belasting noem ik de heffing, waardoor de 
overheidd zich door middel van juridische dwang middelen verschaft om de publieke uitgaven te 
bestrijden,, zulks zonder enige prestatie daartegenover te stellen". Een klassieke omschrijving. 
Mett de woorden "zonder enige prestatie" is bedoeld"zonder individuele tegenprestatie"; de over-
heidd verschaft "collectieve" goederen". 
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E.M.. Meijers, de Vader van het nieuwe BW, schrijft in zijn bijdrage "Belastingen als rechtsbe-
grip""  aan de Adriani-bundel "Tractatus Tributarii": "In Adriani's omschrijving van heffingen en 
belastingenn mis ik het publiekrechtelijk karakter van deze rechtsfiguren. Toch is dit voor de jurist 
eenn hunner karakteristieke eigenschappen. Let men op de door rechtsgeleerden gegeven definities, 
dann ziet men dan ook bijna steeds het publiekrechtelijk karakter van belastingen op de voorgrond 
staan.. Ook de HR heeft op het publiekrechtelijke karakter der belastingen in meer dan één arrest 
gewezen".. Tot zover Meijers. Tot goed begrip diene, dat Adriani het publiekrechtelijk karakter ter 
degee onderkende. De opmerking van Meijers moet m.i. dan ook zo worden begrepen, dat hij in de 
omschrijvingg van Adriani het publiekrechtelijk karakter niet expressis verbis genoemd zag. Meij-
erss kwam zelf tot deze definitie: ".... Onverschillig de juridische vorm het blijf t een belas-
tingg zolang 1° zij eenzijdig door de overheid bij regeringsdaad is vastgesteld, 2° zij strekken moet 
omm uitgaven van een lichaam te bekostigen, dat uitsluitend algemene belangen dient". In de laat-
stee woorden klinkt nog door hetgeen Ulpianus indertijd schreef: "publicum ius est quod ad statum 
reii  Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem". Niet onvermeld mag blijven het 
werkk van de commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap ter bestudering van het be-
gripp "belastingen", onder voorzitterschap van Hofstra (rapport no. 184). Deze commissie kwam 
tott volgende omschrijving: "Belastingen zijn betalingen die de overheid op grond van een pu-
bliekrechtelijkee regeling, uitsluitend of mede ter verwerving van inkomsten door de in die rege-
lingg aangewezen lichamen, en anders dan op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, 
dwangmatigg en overeenkomstig algemene regelen vordert" (blz. 21 van het rapport van de com-
missie).. "De tariefopbouw - profijtbeginsel dan wel draagkracht - kan maatschappelijk van belang 
zijn,, maar raakt het juridische karakter van de heffing niet, evenmin als de bestemming - algeme-
nee middelen dan wel speciaal doel -, die aan de opbrengst wordt gegeven" (blz. 47 van het rap-
port).. Het publiekrechtelijk karakter mag een essentiale worden genoemd: de overheid dwingt 
krachtenss algemene regeling betaling door de burgers af; de overheidsdwang wordt aangevuld 
doorr de rechtsbescherming van de burger (w.o. mede te rekenen de beginselen van behoorlijk be-
stuur,, waaraan het overheidshandelen is te toetsen, het "belastingstatuut", e.d.). Het beroep van 
belastingkundige,, in zijn vele variaties, vindt in de bescherming van de burger tegenover de 
(bijkans)) almachtige overheid zijn maatschappelijke betekenis. 
Dee belastingverbintenis is een publiekrechtelijke verbintenis; aan de belastingverbintenis ligt een 
algemenee publiekrechtelijke regeling met dwingend karakter ten grondslag. Het begrip 
"belastingen""  is het centrale begrip in het belastingrecht, in alle onderdelen van dit recht. 

2.22 Verhouding privaatrecht/publiekrecht 

Paull  Scholten schreef in het "Algemeen deel" van de serie-Asser, 1934 (blz. 42): "Resumeren wij 
dus:: principiële scheiding is mogelijk tussen staatsrecht en privaatrecht. Het overige zgn. publiek-
rechtt staat als bijzonder recht tegenover het gemeene; het is niet van anderen aard dan het gemee-
nee recht; waar het ruimte laat, gelden de gemeene regels". Het bestuursrecht en het belastingrecht 
vallenn in deze visie ("de gemeene rechtsleer") onder de categorie uitzonderingsrecht; in beginsel 
heerstt het gemene recht, waarmee is bedoeld het privaatrecht. Deze leer is - als heersende leer -
"verledenn tijd". Bloembergen en Lubach schreven in hun gezamenlijk artikel in het WPNR nr 
5885,, gewijd aan het 150-jarig jubileum van het BW, dat het administratief recht of bestuursrecht 
volwassenn is geworden: "met die volwassenheid is niet te rijmen dat het slechts uitzonderings-
rechtt zou zijn. Bij die volwassenheid past veeleer een volwaardige en gelijkwaardige plaats naast 
hett privaatrecht. Kortom: twee gelijkwaardige rechtsgebieden in één rechtsorde". Zo kwamen de-
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zee auteurs tot hun ondertitel "twee gelijkwaardige rechtsgebieden, open verbonden in één rechts-
orde".. Accentverschillen binnen deze algemeen aanvaarde opvatting, waarbij de één een zwaarder 
accentt legt op de eenheid van rechtsorde, en de ander meer nadruk legt op het te onderscheiden 
karakterr van de rechtsgebieden, zullen theorie en praktijk blijven verlevendigen. Interessant - een 
eerbewijss aan Ulpianus? - is, dat het begrip "algemeen belang" een rol blijf t spelen in het aandui-
denn van het materiële onderscheid publiekrecht - privaatrecht: "Het overheidshandelen is en moet 
gerichtt zijn op de behartiging van het algemeen belang. In privaatrechtelijke verhoudingen kan de 
behartigingg van het algemeen belang een van de (belangrijke) factoren zijn die invloed heeft op de 
inhoudd van de rechtsbetrekking, maar vormt daarvan niet het doel" (aldus Bloembergen/Lubach 
inn meergenoemde beschouwing in het WPNR)."Ars Aequi" wijdde een nummer (1987, blz. 273-
372)) aan de osmose ofwel wederzijdse doordringing. Ik wil niet onvermeld laten het kritisch ge-
luid,, dat Donner in de 5e druk (1987) van zijn "Bestuursrecht" laat horen over de relatie tussen 
publiekrechtt en privaatrecht: "Het zijn twee aan elkaar geklonterde massa's, elk met een eigen 
identiteit,, maar aan de randen ontstaat een grijze zone, waar veel beweging en onzekerheid heerst, 
zodatt liefhebbers van huzarenstukjes in geschrift en rechtzaal de kans krijgen". De heb niet de in-
druk,, dat er tussen belastingrecht en privaatrecht (vennootschapsrecht) een dergelijke "grijze zo-
ne""  bestaat. Het publiekrechtelijk karakter van het belastingrecht is daarvoor te evident; het be-
lastingrechtt wordt daarvoor te zéér beheerst door de verhouding tussen overheid en burger, tussen 
dee van de burger belasting-eisende overheid (zonder individuele tegenprestatie) enerzijds en de 
aann belastingheffing onderworpen burger anderzijds. Het is burgerplicht om bij te dragen aan een 
goedd functioneren van de overheid, die er op zijn beurt is "om d' ondersaten will e (Plakkaat van 
Verlatinge,, 1581). Het is een relatie met vele aspecten. 
Hett belastingrecht bezit een volwassen eigen identiteit - eigen wetgeving, uitvoeringsorganen, 
rechtspraakk en wetenschapsbeoefening. 

2.33 De relatie tussen belastingrecht en vennootschapsrecht 

Adrianii  schreef in zijn werk "Het Belastingrecht, zijn grondslagen en de ontwikkeling" deel n, 
blz.. 37/38, over de verhouding tussen privaatrecht en belastingrecht o.m.: "Beide beschouwen 
menselijkee verhoudingen en geven rechtsregels. Maar zij beschouwen die verhoudingen op een 
verschillendeverschillende wijze, en met hun rechtsregels beogen zij een verschillend doel. Het privaatrecht 
geeftt regels omtrent die verhoudingen zelf, regels hoe de betrokken personen zich jegens elkaar 
hebbenn te gedragen. Het belastingrecht daarentegen verbindt aan menselijke toestanden, hande-
lingenn en gebeurtenissen een rechtsverhouding tussen de betrokken individuen en de overheid" 
(blz.. 38). Adriani vervolgt: "Er is wel aangevoerd dat de voorstanders van de autonomie van het 
belastingrechtt de eenheid van het recht in gevaar brengen. Dat moet m.i. worden tegengesproken. 
JuistJuist terwille van de eenheid en zuiverheid van het recht is de autonomie noodzakelijk". "Onjuist 
zouzou het echter zijn de autonomie tot een dogma te maken en de stelling te verdedigen dat het be-
lastingrechtlastingrecht los staat van het privaatrecht". 
Inn zijn boek "Fiscale Rechtsvinding" (1965, ac. proefschrift) heeft Geppaart aan deze gedachte 
gestaltee gegeven; dit is m.n. geschied in hoofdstuk IV van zijn werk. Geppaart bespreekt eerst de 
theorie,, die het belastingrecht ondergeschikt ziet aan het "gemene" recht; vervolgens de reactie op 
dezee theorie, die het belastingrecht als een op zichzelf staande grootheid behandelt; tenslotte 
schetstt Geppaart de "derde weg", de synthese: "De tegenstelling tussen de twee hierboven ge-
noemdee stromingen die niet vrij waren van eenzijdigheid en historische bepaaldheid, werd opge-
hevenn door de leer van de eenheid der rechtsorde " (blz. 146). "Daarmee is m.i. de weg aan-
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gegevenn waarlangs het vraagstuk van de autonomie van het belastingrecht tot oplossing kan wor-
denn gebracht; zodra men aanvaardt dat het belastingrecht aanspraak moet maken op een eigen fis-
caalrechtelijkee uitlegging en qualificatie, ook ten aanzien van aan het civielrecht ontleende ter-
men,, is enerzijds de gedachte van een volledig zelfstandig belastingrecht zoals deze door extreme 
autonomistenn werd verdedigd, zonder grond en is anderzijds de gedachte dat het civiele recht be-
hoortt te overheersen, onhoudbaar" (blz. 149). 
Binnenn deze synthese van "autonomie binnen één rechtsorde" bestaan - ik zou willen zeggen: ui-
teraardd en zéér gezond - accentverschillen; de één zal het accent willen leggen op de autonomie, 
dee ander op de eenheid van de rechtsorde, waarbinnen de onderscheiden rechtsgebieden functio-
neren.. De ontwikkeling naar een synthese sluit aan bij de hiervoor in algemener verband ge-
schetstee ontwikkeling in de verhouding privaatrecht - publiekrecht (w.o. bestuursrecht, waarvan 
hett belastingrecht geacht wordt als een markante zelfstandige eenheid deel uit te maken). Wan-
neerr wij aldus de verhouding belastingrecht - vennootschapsrecht bezien, dan kunnen wij tot de 
conclusiee komen: belastingrecht en vennootschapsrecht staan in een open wisselwerking naast 
elkaarelkaar als autonome rechtsgebieden binnen het verband van één rechtsorde. Deze eenheid wordt 
geconstitueerdd door gemeenschappelijke fundamentele rechtsbeginselen (te vinden o.a. in de 
Grondwet). . 
"Eenheidd van recht" behoeft niet een synoniem te zijn voor "eenvormigheid"; "eenheid van recht" 
kann worden verwezenlijkt in "verscheidenheid". Het is deze laatste vorm van "eenheid van recht", 
diee Adriani bij de verdediging van de autonomie voor ogen stond: "Juist terwille van de eenheid 
enn zuiverheid van het recht is de autonomie noodzakelijk". Autonomie vooronderstelt een functie 
binnenbinnen een rechtsorde, niét daarbuiten. 

2.44 Fiscalisering rechtsbegrippen 

Hett belastingrecht heeft een eigen instrumentarium van begrippen ontwikkeld. In de praktijk van 
dee beoefening van het recht is de behoefte aan dit eigen instrumentarium gebleken. Wij treffen 
aann verschijnselen als "fiscalisering" van bestaande rechtsbegrippen. 
Dee "oude" belastingen t.w. successierecht en belastingen rechtsverkeer hanteerden begrippen uit 
hett privaatrecht; zij doen dat nog, hoewel óók in deze belastingen begrippen van niet-
privaatrechtelijkee aard hun entree hebben gemaakt. Wat te denken van het begrip "doelvermogen" 
alss "verkrijger" in de zin van de Successiewet? Het begrip "doelvermogen" vinden wij in art. 3 
Wett op de vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de belastingen van het rechtsverkeer kan 
wordenn opgemerkt, dat de begripsvorming in de kapitaalsbelasting zich sterker van het privaat-
rechtt verwijdert dan bv. de begripsvorming in de overdrachtsbelasting. Wat te denken van be-
grippenn als het bijeenbrengen van "informeel kapitaal" of "versterking van het economisch po-
tentieel"?? "Nieuwere" belastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen van 
meett af aan eigen fiscaalrechtelijke begrippen, naast privaatrechtelijke begrippen. 
Privaatrechtelijkee begrippen staan bloot aan het verschijnsel "fiscalisering"; op dit verschijnsel 
weess Geppaart in zijn "Fiscale Rechtsvinding". De Vries en Sillevis gaan in hun bijdrage aan de 
Scheltens-bundell  uitgebreid in op dit fenomeen "fiscalisering". Ter illustratie wil ik een tweetal 
begrippenn uit het vennootschapsrecht noemen t.w. "aandeel" en "kapitaal". Allereerst het begrip 
"aandeel".. Art. 6 lid 1 Wet IB 1964: "winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een 
ondernemingg wordt gedreven, daaronder begrepen hij, die, anders dan als aandeelhouder, mede-
gerechtigdd is tot het vermogen van een onderneming". Wie wordt bedoeld met "aandeelhouder"? 
Niett uitsluitend de houder van een aandeel in een N.V. of B.V.. Oók het lid van een maatschap 
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mett vrije vervanging van leden is "aandeelhouder" in de zin van dit art. 6 lid 1 Wet IB 1964. 
Maarr het lid van een maatschap met "een in evenredige delen verdeeld kapitaal" (aandelen) zon-
derder vrije vervanging is niét zulk een aandeelhouder. De commanditaire vennoot in een "open" 
CV.. is aandeelhouder, evenals de deelnemer in een fonds voor gemene rekening met verhandel-
baree participaties. Zoals Zwemmer opmerkte in zijn "De fiscale positie van de aandeelhouder" 
(WFRR 5 oktober 1978 nr 5378): "In het systeem van belastingheffing van onderaemingswinsten is 
dee winst van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal afgeschermd van de aan-
deelhouders.. Gevolg daarvan is dat voor de winst uit onderneming niet de aandeelhouders in de 
heffingg worden betrokken". 
Kapitaall  is "onlosbare vennootschappelijke schuld" - aldus Van der Grinten in het "Handboek 
voorr NV en BV", 10e druk, blz. 209(v/d Heijden-v/d Grinten). Van Schilfgaarde ("Van de BV en 
NV",, 8e druk, blz. 62) heeft bezwaar tegen het woord "schuld"; misschien is, op dit moment al-
thans,, het woord "verplichting" duidelijker. Van Schilfgaarde omschrijft kapitaal als "het bedrag 
datt weergeeft de door de gezamenlijke aandeelhouders te verstrekken en niet door uitkeren aan 
aandeelhouderss aan te tasten bijdrage tot het eigen vermogen van de vennootschap". In de fiscale 
jurisprudentiee - o.m. H.R. 18.10/50 B 8843 - wordt kapitaal omschreven als "het voor schulden 
aansprakelijkk en in het risico delend vermogen"; elders: "ten volle draagster van het risico van het 
bedrijf-- zijnde juist hierin het eigenlijke kenmerk van het juridisch kapitaalbegrip gelegen". Naar 
H.R.. 28.6.'32 B 5252 is de in een lichaam aanwezige winst te omschrijven als eigen vermogen 
minuss ingebracht kapitaal. Vermogen, dat niet is ingebracht kapitaal, is winst (in ruime zin). Het 
belangg van de vraag: "is iets inbreng van kapitaal?" voor de belastingheffing wordt zichtbaar. 
Agioo is ingebracht kapitaal (vennootschapsrechtelijk is agio voor uitkering vatbaar, tenzij het op 
grondd van de statuten als "statutaire reserve" deel uitmaakt van het "gebonden vermogen"). Be-
langrijkk voor de vraag "winst of kapitaal?" is de vaststelling van eventuele inbreng van 
"informeell  kapitaal". De uitbreiding van het vennootschapsrechtelijk begrip kapitaal tot 
"informeell  kapitaal"d.w.z. de afbakening van het kapitaalverkeer, is voor de heffing van een be-
lastingg naar de winst van grote betekenis. ï Er is anderzijds óók uitbreiding van de kring van ka-
pitaalverschafferss nl. de uitbreiding tot de personen, die gelden verstrekken onder zodanige con-
dities,, dat zij geacht kunnen worden "deel te hebben in het risico van het bedrijf' (H.R. 5.6.'57 
BNBB 57/239 en H.R. 11.3.'98 BNB 98/208). 

2.55 Zelfstandige fiscale begripsvorming 

Naastt aan het privaatrecht ontleende (en al dan niet in min of meerdere mate "gefiscaliseerde") 
begrippenn staan begrippen, die het fiscale recht zélf heeft voortgebracht. Het begrip "goed koop-
mansgebruik"mansgebruik" is een in het fiscale recht zelfstandig door de rechter ontwikkeld rechtsbegrip. 
GoedGoed koopmansgebruik kan met recht worden gekwalificeerd als "autonoom fiscaalrechtelijk 
begrip".begrip". In dezelfde zin: Hofstra "Inleiding tot het Nederlands belastingrecht" (6° druk, blz. 
143/145).. Tot de in het belastingrecht ontwikkelde begrippen behoort mede het begrip "waarde in 
hett economisch verkeer", welk begrip een sleutelrol als waarderingsmaatstaf vervult zowel bij 
"nieuwe""  belastingen (IB - "totale winst"; V.B., gemeentelijke heffingen als OZB, waterschaps-
belasting)) als "oude" belastingen (successiewet, belastingen rechtsverkeer). 
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VIII. 33 De autonomie van de fiscale winstbepaling in het geldend recht 

Tijdenss het debat over het rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 189 over 
"Verhoudingg tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen" merkte 
G.. Slot naar aanleiding van de Wet IB 1914 op, dat reeds volgens de memorie van toelichting op 
hett ontwerp van de wet van 1914 algemene en volledige overeenstemming tussen boekhouding en 
belastinggrondslagg nauwelijks te bereiken zou zijn. Slot vervolgde: "Men was zich toen al bewust 
vann het uiteen kunnen en waarschijnlijk móeten lopen van de twee winstbegrippen". "De winst 
volgenss de boekhouding was natuurlijk het vertrekpunt, maar voor de belastingheffing werd daar-
vann waar nodig afgeweken". Tot zover Slot. In verband met deze opmerkingen van Slot kan wor-
denn gewezen op een verschijnsel, dat zich onder het regime van de Wet IB 1914 heeft voorge-
daan,, en wel met name in de rechtspraak van de jaren '20: indien de boekhouding, anders gezegd: 
hett koopmansgebruik, voldeed aan de toets van "goed koopmansgebruik, was de boekhouding 
(hett koopmansgebruik) bindend als grondslag voor de belastingheffing. "Goed" was het koop-
mansgebruik,, wanneer het niet in strijd kwam met fiscale maatstaven. In zijn "Fiscale winstbe-
grippenn in Nederland" (blz. 25/26) schreef Schendstok over de hem bekende vóór-oorlogse situa-
tiee aldus: "Naar Nederlandse traditie werd de fiscale winst steeds autonoom vastgesteld d.w.z. de 
ondernemerr was in fiscalibus niet gebonden aan wat hij in zijn commerciële boekhouding deed". 
Inn een voetnoot op blz. 25/26 gaf Schendstok deze nadere explicatie: "De enige openbaar ge-
maaktee gevallen waarin de H.R. een binding aan de commerciële jaarstukken aannam, vindt men 
inn de arresten van 20 en 27 oktober 1926 (B 3909 en 3911). Beide arresten hebben weinig invloed 
gehad.. In al deze gevallen werd ondersteld of was gebleken dat tot dusverre in fiscalibus de ge-
oorloofdee gedragslijn van de commerciële jaarstukken was gevolgd, en het was van deze vrijwil -
ligee binding dat men zich niet willekeurig mocht losmaken". Aldus Schendstok. Deze opmerkin-
genn van Schendstok zijn van belang te achten voor een verantwoorde visie op de door hem ge-
noemdee arresten: het ging niet om de koppeling van de fiscale winstbepaling aan de commerciële 
jaarrekening,jaarrekening, maar om een niet gerechtvaardigde wijziging van de bestendige gedragslijn. Van 
"Maszgeblichkeit""  of verplichte "unicité" is geen sprake. Wij mogen wellicht uit de door Schend-
stokk genoemde jurisprudentie concluderen, dat de H.R. in dez arresten een zekere voorkeur uit-
sprakk voor een aansluiting tussen fiscale en commerciële winstberekening. 5 
Dee zelfstandigheid - autonomie - van de fiscale jaarwinstbepaling ten opzichte van de vennoot-
schappelijkee jaarrekening m.a.w. van goed koopmansgebruik ten opzichte van de maatschappelijk 
aanvaardbaree normen, is neergelegd in een constante jurisprudentie van de H.R.. In zijn arrest van 
1.10/755 BNB 76/194 achtte de H.R. de vennootschapsrechtelijke regel, dat pensioenverplichtin-
genn - als schuld - op de vennootschappelijke balans voor hun werkelijke waarde moeten worden 
opgenomen,, van geen betekenis voor de fiscale winstbepaling volgens goed koopmansgebruik. 
Dee stelling, dat een door een registeraccountant gecertificeerde jaarrekening in beginsel in over-
eenstemmingg is met goed koopmansgebruik werd in H.R. 1.10.'80 BNB 80/333 verworpen, 
waarmedee impliciet werd verworpen, dat - via de brug van art. 2:393 leden 3 en 5 BW - een in 
overeenstemmingg met de maatschappelijk aanvaardbare normen opgestelde vennootschappelijke 
jaarrekeningg in beginsel in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. In H.R. 23.9.'92 
BNBB 93/60 werd uitdrukkelijk overwogen: "aangezien deze bepaling (art. 2:389 lid 2 BW) is ge-
richtt op de verschaffing van het in art. 2:362 lid 1 BW omschreven inzicht en op de verwezenlij-
kingg van de zgn. vermogensbescherming, en te dien einde met betrekking tot deelnemingen voor-
schriftenn geeft, die voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet van belang zijn". In zijn 
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arrestt van 2.3.'94 BNB 94/164, o.m. handelend over activering van en afschrijving op uitgegeven 
kapitaalsbelasting,, overwoog de H.R. o.m.: "Daarbij is belanghebbende niet gebonden aan het-
geenn voor de jaarrekening is voorgeschreven in art. 2:386 lid 3 BW nu deze bepaling voor de be-
rekeningg overeenkomstig art. 8 van de Wet in verband met art. 9 Wet IB 64 van de over enig jaar 
behaaldee winst niet van toepassing is verklaard, en niet kan worden gezegd, dat bij de berekening 
vann de fiscale winst de verdeling van de onderhavige kosten over een langer tijdvak dan 5 jaren in 
strijdd is met de beginselen, die aan goed koopmansgebruik ten grondslag liggen". Fiscale winst en 
vennootschappelijkk resultaat worden zelfstandig bepaald aan de hand van regels, die voor elk van 
dezee rechtsgebieden autonoom gelden. De constante lijn is, dat overeenstemming met de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen niet inhoudt overeenstemming met goed koopmansgebruik (en 
-- mag ik hieraan toevoegen - omgekeerd). Overeenstemming met goed koopmansgebruik wordt 
zelfstandigzelfstandig beoordeeld. Zie ik het goed, dan betekent deze jurisprudentie niet een afsluiting van 
hett ene rechtsgebied van het andere. Be-invloeding over en weer staat open; daarmede de weg 
naarr mogelijke verrijking en verdieping. In het inmiddels als "baksteen-arrest" bekend geworden 
arrestt van de H.R. van 26.8.'98 BNB 98/409 m.n. R.J. de Vries, is een zodanige invloed m.i. 
waarneembaar.. De annotator R.J. de Vries wijdt in zijn noot aandacht aan de regelgeving voor de 
vennootschappelijkee jaarrekening. Opmerkelijk is evenwel, dat de H.R. in zijn beslissing niet 
verwijstt naar het BW of anderzins naar maatschappelijk aanvaardbare normen, maar naar het op 
dede bedrijfseconomie gegrond zijn van het goede koopmansgebruik, daarmede ieder element, dat 
zouu kunnen worden uitgelegd als een verwijzing naar een "Maszgeblichkeit", vermijdend. Het 
accentt op het toerekeningsprincipe ligt in de lijn; in dit meergenoemde "baksteen-arrest" stelt de 
H.R.. uitdrukkelijk als eis voor de toelaatbaarheid van een voorziening, dat de toekomstige uitga-
venn "ook overigens aan die periode (d.i. periode voorafgaand aan balansdatum - H) kunnen wor-
denn toegerekend". 2 

VIII. 44 Het "Maszgeblichkeit"- beginsel in Duitsland 

4.11 De doctrine 

Eenn vast terugkerend punt in de discussie over de verhouding tussen goed koopmansgebruik en 
maatschappelijkk aanvaardbare normen betreft de "Maszgeblichkeif-doctrine, die in de Duitse 
wetgevingg en praktijk van kracht is. De beperk mij tot enkele hoofdlijnen. 3 
Dee vraag kan worden gesteld: vloeit de "Maszgeblichkeit" reeds voort uit de verhouding tussen 
civielrechtt (vennootschapsrecht) en fiscaal recht, èf is de "Maszgeblichkeit" het resultaat van een 
uitdrukkelijkee wettelijke regel, waarin deze "Maszgeblichkeit" aan belastingplichtigen wordt op-
gelegd?? Over de verhouding tussen civielrecht en fiscaal recht geeft een beslissing van het Bun-
derverfassungsgerichtt van 27 december 1991 duidelijk uitsluitsel. Het Verfassungsgericht over-
woogg o.m.: "Ein Vorrang oder eine Maszgeblichkeit der zivilrechtlichen Würdigung der von den 
Parteienn gewfihlten Sachverhaltsgestaltung für die Auslegung der betrefTenden steuerrechtlichen 
Vorschriftt besteht schon deshalb nicht, weil Zivilrecht und Steuerrecht nebengeordnete, 
gleichrangigegleichrangige Rechtsgebiete sind, die denselben Sachverhalt aus einer anderen Perspektive und 
anderenn Wertungsgesichtspunkten beurteilen". De cursiveringen, die de bijzondere aandacht vra-
genn in het kader van ons onderwerp, zijn van mijn hand. De annotator (in "Steuer u. Wirtschaft") 
Prof.. Dr Meincke merkte op: "Besondere Beachtung werden zweifellos die Ueberlegungen der 
Kammerr zum Verhaltnis von Zivilrecht und Steuerrecht zu einander finden". De beslissing van 
hett Verfassungsgericht sluit aan bij de opvatting van Tipke ("Steuerrecht", blz. 9): " ist es 
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irreführendd von einem Primat des Zivilrechts iiber das Steuerrecht zu sprechen. Das Steuer-
rechtt ist auch kein Annexrecht des Handels- und Gesellschaftsrechts; es ist - wie jedes einfache 
Rechtt - dem Verfassungsrecht untergeordnet, dem Zivilrecht aber nebengeordnet. Es darf und 
muszz sich entsprechend seinen spezifischen Aufgaben und Bedürfhissen autonom seine 
Tatbestandee und seine Terminologie schaffen, namlich eine Terminologie, die der Besteuerung 
nachh der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit entspricht". In de overwegingen van het Ver-
fassungsgerichtt wordt o.m. naar deze opvatting van Tipke verwezen. 
Dee hierboven gestelde vraag kan m.i. dan ook aldus worden beantwoord, dat de 
"Maszgeblichkeit""  berust op een uitdrukkelijk in de wet - Einkommensteuergesetz (EStG)- neer-
gelegdee regel. 
Art.. 5 lid EStG bepaalt: 
""  ist fur den Schlusz des Wirtschafsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den 
handelsrechtlichenn Grundsatzen ordnungsmasziger Buchführung anzuweisen ist. Steuerliche 
Wahlrechtee bei der Gewinnermittlung sind in Uebereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jah-
resbilanzz auszuüben". Ik vraag bijzondere aandacht voor de dwingend voorgeschreven koppeling 
aann de "handelsrechtliche" normen. 
Art.. 6 lid 2a EStG: " können für den Wertansatz gleichartiger Wirtschafsgüter des Vorrat-
vermögenss unterstellen, dasz die zuletzt angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst 
verbrauchtt oder verauszert worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen Grundsatzen ord-
nungsmaszigerr Buchführung entspricht ". Ook hier de verwijzing naar de 
"handelsrechtliche""  normen. De "Maszgeblichkeit" wordt geacht betrekking te hebben zowel op 
hett opvoeren van activa en passiva als op hun waardering (se. zover geen bijzondere fiscale wet-
telijkee voorschriften bestaan). 
Art.. 5 lid 4a EStG bevat m.i. een beperking van een "handelsrechtliche GoB:"RückstelIungen fur 
drohendee Verluste aus schwebenden Geschaften dürfen nicht gebildet werden". De 
"handelsrechtlichee GOB" moeten wijken voor uitdrukkelijke fiscale wettelijke voorschriften. 
Dee "handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung" waarnaar de EStG verwijst, 
dragenn in het Handelsgesetzbuch (HGB) de naam "Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung". 
Art.. 238 lid 1 HGB: "jeder Kaufmann ist verpflichtet Bücher zu führen und in diesen seine Han-
delsgeschaftee und die Lage seines Vermogens nach den Grundsatzen ordnungsmasziger Buch-
führungg ersichtlich zu machen". Art. 243 lid 1 HGB: "Der Jahresabschlusz ist nach den Grunds-
atzenn ordnungsmasziger Buchführung aufzustellen". De "Jahresabschlusz" omvat balans, winst-
enn verliesrekening (en toelichting bij de "Kapitalgesellschaften"). De genoemde artikelen in EStG 
enn HGB tonen de fundamentele betekenis van de GoB aan. De vestig de aandacht op het begin van 
art.. 238 HGB: "jeder Kaufmann ". 

4.22 "Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung " (GoB) 

Eenn sleutelrol in de "Maszgeblichkeit" vervullen de "Grundsatze ordnungsmasziger Buch-
führung".. Deze GoB zijn, wat hun functie aangaat, te vergelijken met de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen in het BW te onzent, met de "generally accepted accounting principles" elders. 
Dee GoB is, zoals Knobbe-Keuk schrijft in haar "Bilanz- und Untemehmenssteurrecht", een 
"unbestirnrnterr Rechtsbegriff'; een "open norm" (8e druk, 1991). 
Hett wekte bij mij aanvankelijk enige verwondering, dat met name de fiscale rechter t.w. het Bun-
desfinanzhoff  (BFH - de hoogste rechtsprekende instantie in fiscale zaken) in de praktijk pleegt te 
beslissenn over de uitlegging van deze handelsrechtelijke normen (GoB). De verwondering neemt 
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af,, wanneer wordt overwogen, dat het één van de gevolgen van de "Maszgeblichkeit" is, dat ge-
schillenn over de interpretatie van GoB juist op het fiscale vlak zullen worden uitgevochten; im-
mers,, een verschil in interpretatie pleegt onmiddellijk de beschikbare liquiditeit van de belasting-
plichtigee te raken. 
Hett Handelsgesetzbuch (HGB) bevat, zeker sedert de "Bilanzrichtliniengesetz", een gedetailleer-
dee codificering van deze GoB. Deze codificatie heeft niet de strekking uitputtend te zijn. 
Dee oorsprong van de GoB ligt naar de traditionele opvatting in koopmansgebruiken. Deze oor-
sprongg heeft lange tijd doorgewerkt in de interpretatie van de GoB: "der Handelsbrauch ordentli-
cher,, ehrenwerter Kaufleute verbindlich bestimme, was der Inhalt der GoB sei; der Richter hat 
lediglichh diesen Inhalt aufzuklaren ". Deze zgn. inductieve methode heeft plaats moeten ma-
kenn voor de zgn. deductieve methode; volgens deze laatste methode moet de interpretatie zich 
richtenn naar de doeleinden van de jaarrekening. Het gebruik is "eine wichtige Erkenntnisquelle, 
hatt aber nicht die Kraft GoB rechtschöpferisch zu gestalten" (Döllerer, oud - lid BFH, in 
"Handelsbilanzz und Steuerbilanz"). Een niet onbelangrijke ontwikkeling van principiële beteke-
nis:: van gewoonterecht naar rechtersrecht. In dit verband overigens vraagt de opmerking van 
Knobbe-Keukk op blz. 16 van haar boek de aandacht: "Inzwischen hat sich jedoch die Erkenntnis 
durchgesetzt,, dasz auch für das Steuerrecht die rechtliche Betrachtungsweise die maszgebende ist 
undd dasz betriebswirtschaftlich gepragte bilanztheoretische Vorstellungen nur zu berücksichtigen 
sindd sowet sie im Gesetz ihren Niederschlag gerunden haben". 
Welkee beginselen (GoB's) kunnen worden genoemd? Ik noem hier een aantal, die betrekking 
hebbenn op de opstelling van de vennootschappelijke balans ("Handelsbilanz"): 

"Grundsatzz der Bilanzwahrheit" (de balans moet zijn opgesteld overeenkomstig de doelstel-
lingg van de jaarrekening, de wettelijke voorschriften en GoB; in de literatuur vond ik de re-
lativerendee opmerking "Gemisch aus Wahrheit und Dichtung") 
"Vorsichtsprinzip"; ; 
"Realisationsprinzip"; ; 
"Nominalwertprinzip""  (in dit beginsel ligt een nominalistische doelstelling opgesloten); 
"Imparitëtsprinzip""  (verliezen worden genomen wanneer voorzienbaar, winsten wanneer zij 
zijnn gerealiseerd); 
"Niederstwertprinzip"; ; 
"Bilanzkontinuitat". . 

4.33 Vormen van "Maszgeblichkeit" 

Err bestaat een m.i. belangrijk verschil tussen de "materielle Maszgeblichkeit" en de "formelle 
Maszgeblichkeit".. De "materielle Maszgeblichkeit" stelt de eis, dat de fiscale balans moet zijn 
opgesteldd in overeenstemming met de "handelsrechtliche GoB". Wanneer een keuze bestaat tus-
senn verschillende mogelijkheden, kan bij toepassing van de "materielle Maszgeblichkeit" voor de 
fiscalee balans de keuze anders uitvallen dan voor de vennootschappelijke balans m.a.w. fiscale en 
vennootschappelijkee balans kunnen van elkaar verschillen (binnen de toepassing van hetzelfde 
normenstelsel).. De "formelle Maszgeblichkeit" gaat verder, en eist in concreto een gelijke keus 
enn een gelijke waardering, en wel in deze zin dat de fiscale balans de vennootschappelijke balans 
heeftt te volgen, se. uitgezonderd wanneer bijzondere fiscaalrechtelijke voorschriften in concreto 
inn de weg staan aan een volgen van de vennootschappelijke balans. Deze "formelle Maszgeblich-
keit"keit" is de in Duitsland van kracht zijnde vorm van "Maszgeblichkeit". Schildbach spreekt in zijn 
alleszinss interessante beschouwing over "Maszgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven" 
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(Betriebss Berater d.d. 30.7.1989) in dit verband over een "erheblich zusatzliche Bindung" (in ver-
gelijkingg met "materielle Maszgeblichkeit"). Schildbach vervolgt: "Vollstandige materielle Mas-
zgeblichkeitt macht eine Einheitsbilanz möglich, wShrend vollstandige formelle Maszgeblichkeit 
siee erzwingt". 
Eenn apart thema vormt de zgn. "umgekehrte Maszgeblichkeit". Het Duitse belastingrecht kent 
diversee faciliteiten ("Steuervergünstigungen"), zoals de versnelde afschrijvingen voor zgn. mili-
euvriendelijkee investeringen, bijzondere voorzieningen e.d.; deze faciliteiten vallen buiten de toe-
passingg van de Grundsatze ordnungsmasziger Buchtuhrung ("GoB-fremd").Wil een belasting-
plichtigee gebruik maken van deze faciliteiten, dan dient hij deze faciliteiten op te nemen in zijn 
jaarrekeningg ("Handelsbilanz"); krachtens de voorgeschreven "Maszgeblichkeit" kunnen alsdan 
dee faciliteiten fiscaal geldend worden gemaakt. Voorwaarde is, dat het handelsrecht (HGB) zoda-
nigee voorzieningen heeft getroffen, dat deze zgn. "GoB-fremde" faciliteiten in de jaarrekening 
mogenmogen worden toegepast (!). 
Dee woorden "umgekehrte Maszgeblichkeit" suggereren een "Maszgeblichkeit" van de 
"Steuerbilanz""Steuerbilanz" ten opzichte van de "Handelsbilanz". Deze suggestie is m.i. niet terecht. De 
"Maszgeblichkeit""  van de vennootschappelijke jaarrekening blijf t ten volle van kracht; er is een 
omweg-constructiee (via de introductie van "GoB-fremde" elementen in het vennootschapsrecht) 
ge-creëerdd om belastingplichtigen de bevoegdheid te geven gebruik te maken van voor hen in het 
levenn geroepen fiscale faciliteiten. De afhankelijkheid van de vennootschappelijke jaarrekening 
("Handelsbilanz")) is blijven bestaan. 
Dee 4e EG-Richtlijn kent enkele bepalingen, die in het leven zijn geroepen met het oog op deze 
zgn.. umgekehrte Maszgeblichkeit. Art. 35 lid 1 sub d van de Richtlijn: "Wanneer op de vaste ac-
tivaa louter voor belastingdoeleinden buitengewone waardecorrecties worden toegepast, moet het 
bedragg van de correcties in de toelichting worden vermeld en naar behoren gemotiveerd". Art. 39 
lidd 1 sub 19 van de Richtlijn schrijft voor, dat in de toelichting tenminste moet worden vermeld 
"dee mate waarin de berekening van het resultaat van het boekjaar is bevinvloed door een waarde-
ringg van de posten die in afwijking van de beginselen van de artt. 31 en 34 t/m 42 tijdens het 
boekjaarr of een vorig boekjaar is toegepast om een verlichting van de fiscale lasten te verkrijgen". 
Dee regeling komt erop neer, dat een afwijking van de Richtlijn in de vennootschappelijke jaarre-
keningg om puur fiscale redenen wordt getolereerd, mits de toelichting maar duidelijkheid ver-
schaft.. In zijn meergenoemd artikel over "Der Grundsatz der Maszgeblichkeit der Handelsbilanz 
fürr die Steuerbilanz und das Europaische Bilanzrecht" in "Recht der internationalen Wirtschaft nr 
4/1992""  gaat Hermann Niessen in op deze verwerking van de "umgekehrte Maszgeblichkeit": 
"Diess mag keine ideale Lösung sein. Doch war die Richtlinie nur urn diesen Preis zu haben. Vor 
allemm gibt es gute Griinde den gefundenen Kompromisz nicht als einen Verzicht auf jede An-
gleichungg des Bilanzrechts in dieser bedeutsamen Frage zu miszdeuten". 

4.44 Beoordeling 

aa "umgekehrte Maszgeblichkeit" 

Dee Duitse fiscale literatuur staat, zover ik heb kunnen nagaan, in het algemeen kritisch ten 
aanzienn van deze "umgekehrte Maszgeblichkeit". Niessen spreekt in zijn zojuist geciteerde 
artikell  in het "Recht der internationalen Wirtschaft" over "Verfalschung der Handelsbilanz"; 
"Diee Deformierung der handelsrechtlichen Rechnungslegung . . ." luidt de titel van een arti-
kell  van Karsten in de Betriebsberater (1967). Meincke spreekt in een beschouwing in 
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"Steuerr und Wirtschaft" (1990) over "steuerrechtliche Bewertungsanomalien in der Han-
delsbilanz".. Ook wanneer wij deze woorden ontdoen van m.i. evidente overdrijving, blijf t er 
dee kritiek op de "ingreep" in de vennootschappelijke jaarrekening. Schulze-Osterloh in een 
beschouwingg in "Steuer und Wirtschaft" (1991) over "Handelsbilanz und steuerrechtliche 
Gewinnermirtlung":: "Insgesamt bedeutet die umgekehrte Maszgeblichkeit einen erheblichen 
EingrifFF in das Handelsbilanzrecht. Sie wird aus diesem Grunde immer wieder zu Recht kri-
tisiert". . 
Dee wil niet alleen kritische geluiden vermelden. Als een positief effect wordt wel genoemd, 
datt door de introductie van "GoB-fremde" elementen de speelruimte in het handelsrecht is 
vergroot. . 
Watt zou aan een eliminatie van de "umgekehrte Maszgeblichkeit" in belastingrecht en ven-
nootschapsrechtt in de weg staan? Waarschijnlijk de gedachte, dat alsdan de bijl aan de wor-
tell  van de "formelle Maszgeblichkeit" wordt gelegd. De gedachte van één uniforme jaarre-
keningg voor fiscaalrechtelijke en vennootschapsrechtelijke doeleinden zou worden prijsge-
geven.. De vond een ander argument pro "umgekehrte Maszgeblichkeit": "Auf diesem Wege 
wirdd erreicht, dasz Untemehmen, die von Subventionen in Form von Abscheibungsvergün-
stigungenn oder steuerfreien Rücklagen profitieren, diese auch in ihrer Handelsbilanz auswei-
senn mussen, und somit ihr Ausschüttingsvolumen verringern. Es is tja gerade der Sinn die-
serser wirtschaftspolitisch motivierten Steuervergünstigungen den Untemehmen die Mittel zur 
InnenfinanzierungInnenfinanzierung zu gebert\ Deze argumentatie is in overeenstemming met de toelichting 
vann de Bondsregering op het ontwerp van wet "belastingherziening 1990". De "umgekehrte 
Maszgeblichkeit""  is in deze opvatting afhankelijk van de vraag of, en zo ja, hoelang deze 
"Ausschüttungssperre""  gewenst wordt geacht. 

bb "formelle Maszgeblichkeit" 

Dee "formelle Maszgeblichkeit" wordt, zover ik althans heb kunnen nagaan, minder kritisch 
bejegendd dan de "umgekehrte Maszgeblichkeit"; dit neemt niet weg, dat bepaalde gevolgen 
inn de literatuur kritiek ontmoeten. De fiscale winstbepaling wordt éénzijdig gebonden aan in 
dee vennootschappelijke jaarrekening genomen beslissingen. 
Dee identiteit van vennootschappelijke balans en fiscale vermogensopstelling leidt er toe, dat 
inn de praktijk de bewegingsvrijheid in de vennootschappelijke jaarrekening wordt beperkt 
doorr aan de keuze in de jaarrekening verbonden fiscale consequenties. Naast critici kent de 
"formellee Maszgeblichkeit" ook verdedigers, bv. Döllerer, wiens naam reeds eerder is ge-
noemd. . 
Dee wil niet onvermeld laten een oordeel van Schildbach over het argument, dat de "formelle 
Maszgeblichkeit""  een "juiste" en "faire" winstberekening dient: "Formelle Maszgeblichkeit 
mitt "richtig" oder "fair" in Verbindung zu bringen, scheint mir allerdings naiv und blauaugig 
zuu sein. Die Vorstellungen von einer "richtigen" Bilanz oder von einer "richtigen" Wahl-
rechtsausübungg wurden von der Betriebswirtschaftslehre schon vor vielen Jahren als reali-
tatsfremdd entlarvt. In der Steuerbilanz ist steuerlichen Zielen, in der Handelsbilanz informa-
tionss - und ausschüttungspolitischen Zielen Rechnung zu tragen. Die formelle Maszgeblich-
keitt entpuppt sich aus dieser Perspektive als blosze zusatzliche Beschrankung der Bilanzpo-
litik" .. Volledigheidshalve voeg ik aan deze betogen over de "Maszgeblichkeit" van de 
"Handelsbilanz""  voor de "Steuerbilanz" nog toe, dat aan deze "Maszgeblichkeit" in de fis-
calee wetgeving een halt wordt toegeroepen, indien de (fiscale) wetgever een vennootschaps-
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rechtelijkee regel fiscaal (lees: budgettair) niet gewenst acht. Het argument, dat ter verdedi-
gingg van de "formelle Maszgeblichkeit" pleegt te worden aangevoerd t.w. de eenheid van 
rechtt met betrekking tot de winstbepaling (eenheid in de zin van eenvormigheid) verliest 
hierdoorr aan kracht. Schulze-Osterloh concludeerde in zijn reeds genoemde beschouwing in 
"Steuerr und Wirtschaft": "Die Idee einer Einheitsbilanz laszt sich auf der Grondlage des 
geitendenn Rechts - entgegen einer wohl weit verbreiteten Übung - nicht verwirklichen". 

cc "materielle Maszgeblichkeit" 

Dee "Maszgeblichkeit" kan bogen op een méér dan 100 jaren oude traditie; méér dan een 
eeuww zijn de "handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmasziger Buchfuhrung" de bouwste-
nenn voor èn de vennootschappelijke èn de fiscale winstbepaling en balans. Om deze reden is 
eenn opheffing van de "Maszgeblichkeit" niet te verwachten, althans niet op korte termijn. 
Tipkee vermeldt in zijn "Steuerrecht", dat wel enkele pogingen hiertoe zijn ondernomen, 
dochh deze pogingen zijn verzand in on-opgeloste detail-kwesties. 
"Materiellee Maszgeblichkeit" komt tegemoet aan het bezwaar, dat gemaakte keuzes voor de 
handelsrechtelijkee (vennootschappelijke) jaarrekening van rechtswege de fiscale winstbepa-
lingg binden. Blijf t het bezwaar, dat de doelstellingen van de handelsrechtelijke 
(vennootschappelijke)) jaarrekening en van de fiscale winstbepaling verschillen. Een inter-
pretatie,pretatie, die - in de woorden van Schildbach - rekening wil houden "met den dem Einkom-
mensteuerrechtt immanenten Zwecken" en met "das Systeem des Einkommensteuerrechts", 
iss ondergeschikt aan een inteipretatie, die zich richt naar de doelstellingen van de 
"handelsrechtliche""  jaarrekening. Hoe een potentieel of reëel conflict op te lossen? 
Schildbachh noemt in zijn meergenoemde beschouwing twee interessante suggesties, die bei-
dee aansluiten op de "materielle Maszgeblichkeit" d.w.z. de "handelsrechtliche Grundsatze" 
blijvenn maatgevend, zonder evenwel een verplichte identiteit van "Handelsbilanz" en 
"Steuerbilanz""  af te dwingen. De eerste suggestie houdt in een "durch klare offene Vorbe-
haltee eingeschrankte materielle Maszgeblichkeit". Ik kan de omschrijving van de inhoud het 
bestee aan Schildbach overlaten: " gibt es hinsichtlich der Steuerbilanz zwei Bereiche. In 
demm einen Bereich gilt spezielles Steuerrecht, und in dem anderen klar und offen abge-
grenztenn Bereich gelten die handelsrechtlichen GoB ". Schildbach besluit met de woor-
den:: "In dem Bereich in den die handelsrechtlichen GoB fur die Steuerbilanz maszgeblich 
sind,, haben sie uneingeschrankte Bedeutung, so dasz Zweifelsfragen nur durch ihre Ausle-
gungg gelost werden können. Handelsrecht und Steuerrecht haben sich insoweit ge-einigt dasz 
einee Auslegung durch das Steuergericht nur aus gemeinsamen Grundlagen heraus erfolgen 
kann".. En nu het tweede deel: " das Steuerrecht kann sich vom Handelsrecht durch offe-
nee Vorbehalte so weit abgrenzen wie es erforderlich ist um eine funktionsgerechte Steuerbi-
lanzz sicherzustellen". Bij de tweede door Schildbach genoemde suggestie dient iedere 
"handelsrechtlichee GoB vor ihrer Uebemahme in das Steuerrecht noch einmal auf ihre 
Zweckmaszigkeitt für die Steuerbilanz überprüft werden. Nur was diese Pruning besteht, ist 
fürr das Steuerrecht maszgeblich". De eerste suggestie houdt in een loslaten van de 
"Maszgeblichkeit",, indien en voorzover ds functie van de fiscale winstbepaling een dergelij-
kee afwijking van de "Maszgeblichkeit" rechtvaardigt. In de tweede suggestie draagt de 
"Maszgeblichtkeit",, zoals ik het althans zie, een voorwaardelijk karakter. Eerst wanneer een 
"handelsrechtlichee GoB" functioneel past in het systeem van de fiscale winstbepaling, is de-
zee "GoB" mede fiscaal "maszgeblich". 4 
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Ikk heb zoveel mogelijk Duitse auteurs zélf aan het woord gelaten, en mij beperkt tot het schrijven 
vann een verbindende tekst. "Insiders" ervaren de problematiek aan den lijve, en zullen vanuit deze 
ervaringg naar oplossingen zoeken. 

VIII. 55 Opvattingen hier te lande omtrent het normatief karakter van de vennootschap-
pelijkee jaarrekening voor de fiscale winstbepaling 

5.11 Drie zienswijzen 

Inn de opvattingen hier te lande omtrent een normatieve binding van goed koopmansgebruik aan 
dee maatschappelijk aanvaardbare normen zijn in hoofdzaak een drietal richtingen te onderschei-
den.. Het woord "nuances" acht ik in dit opzicht niet juist; dit woord brengt m.i. te weinig tot uit-
drukkingg het principieel verschil tussen deze nader uiteen te zetten opvattingen. Ik ga uit van en-
kelee in mijn ogen representatieve publicaties. 
P.M.. van der Zanden heeft in zijn proefschrift "Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de 
jaarrekeningg en goed koopmansgebuik" (1990, Kluwer, bedrijfswetenschappen) zich een voor-
standerr getoond van identiteit tussen jaarrekening en winstbepaling. De aanbevelingen aan het 
slott van zijn boek geven op duidelijke wijze zijn zienswijze weer. Ik noem hieronder de in mijn 
ogenn voor ons onderwerp belangrijkste aanbevelingen: 

Dee jaarrekening, opgemaakt volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaarr worden beschouwd, zou zowel voor de rekening en verantwoording, de informatie-
voorziening,, de kapitaalbescherming als voor de bepaling van het fiscaal belastbare bedrag cen-
traall  moeten staan. 

Teneindee vanuit de winst volgens de jaarrekening tot een fiscaal belastbaar bedrag te ko-
men,, zou naast de jaarrekening een aanvullende opstelling moeten worden verstrekt, waarin de 
fiscalefiscale faciliteiten worden verwerkt. Indien de fiscus van oordeel is, dat er ten aanzien van be-
paaldee posten in de jaarrekening van subjectieve schattingen sprake is (bv. voorziening dubieuze 
debiteuren),, dan kan worden voorgeschreven dat in het aanvullend overzicht de desbetreffende 
mutatiess worden vervangen door becijferingen volgens het voorschrift van de fiscus. 
Afwijkingenn van de vennootschappelijke jaarrekening ten behoeve van de fiscale winstbepaling 
zijnn slechts in de visie van Van der Zanden gerechtvaardigd, indien deze afwijkingen de toepas-
singg van fiscale faciliteiten en specifieke voorschriften van de fiscus betreffen. 
Inn het rapport no. 189 van de Vereniging voor Belastingwetenschap "Verhouding tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen" worden twee standpunten verdedigd 
t.w.. 1) de eenheid van recht, en 2) de zelfstandigheid van fiscale winstbepaling en vennootschap-
pelijkee jaarrekening (autonomie van goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare 
normen).. De beoogde eenheid van recht wordt in de eerstgenoemde opvatting verwezenlijkt door 
dee vorming van één (basis) jaarrekening, opgesteld volgend de maatschappelijk aanvaardbare 
normenn in het vennootschapsrecht; aan deze jaarrekening kan een addendum worden toegevoegd 
-- zo nodig - met informatie ten behoeve van de belastingheffing. In dit addendum is plaats voor 
verwerkingg van fiscale faciliteiten en wettelijk voorgeschreven waarderingscorrecties. Tot zover 
overeenstemmingg met v/d Zanden's proefschrift, en een parallel met de "formelle Maszgeblich-
keit".. Maar - en nu volgt een nieuw punt - er is in dit addendum óók plaats voor de "gevolgen van 
bepaaldee verschillen in uitgangspunten c.q. afwijkingen die gefundeerd zijn in het functionele 
verschill  tussen de vennootschapsrechtelijke en fiscale jaarwinstbepaling (rapport blz. 182). Deze 
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toevoegingg rechtvaardigt van een tweede richting (naast de opvatting van v/d Zanden in diens 
proefschriftt als eerste richting) te spreken. In zoverre er functioneel gefundeerde verschillen c.q. 
afwijkingenn mochten bestaan, eindigt de "Maszgeblichkeit" van de maatschappelijk aanvaardbare 
nonnen.. Deze vorm van normativiteit wordt verdedigd door o.m. volgende stellingen (blz. 83 
rapport): : 
""  het feit dat beide normenstelsels bestaan (bedoeld zijn goed koopmansgebruik en maat-
schappelijkk aanvaardbare normen - H), is een uitvloeisel van de historie van beide rechtsgebieden 
waaropp de onderscheidene normenstelsels actief zijn; voor dit onderscheid bestaat thans géén re-
denn meer; 

hett feitelijk bestaande onderscheid wordt veroorzaakt door het geven van andere priori-
teitenn aan grondslagen waarvoor geen objectieve redenen aanwezig zijn". 
Voorr afwijkingen kan in deze opvatting uitsluitend marginaal ruimte bestaan; wel te verstaan 
voorr afwijkingen van goed koopmansgebruik van de maatschappelijk aanvaardbare normen. Het 
fiscalee recht is ondergeschikt uitzonderingsrecht. Deze gedachte speelt m.i. een rol in de opvat-
tingenn omtrent de normativiteit van de maatschappelijk aanvaardbare normen. 
OpOp blz. 347 van zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" maakt Brüll 
eenn opmerking van principiële aard, die de verdediging van elk "Maszgeblichkeits"- principe 
raakt:: "Indien commerciële en fiscale winstberekening met een verschillend doel plaatsvinden, 
dann zal integrale aanvaardbaarheid van het commerciële stelsel niet principieel, doch incidenteel 
zijn.. Het gaat niet aan om de commerciële gedragslijn op detailpunten dwingend voor te schrij-
ven.. De commerciële jaarstukken immers zijn een totaliteit, waarvan het resultaat, niet de compo-
nentenn beslissend zijn". Wij kunnen het woord "commercieel" thans vervangen door 
"vennootschappelijk".. Wat will Brüll met deze woorden zeggen? De doelstellingen van de ven-
nootschappelijkee jaarrekening c.q. fiscale winstberekening bepalen de jaarrekening c.q. winstbe-
rekeningg in hun geheel, dientengevolge worden óók de delen door de doelstelling beheerst. 6 De 
analysee van Brüll raakt iedere vorm van "Maszgeblichkeit". Ik wil nog toevoegen, dat de plaats 
vann het goede koopmansgebruik in de belastingwetgeving impliceert, dat goed koopmansgebruik 
wordtt uitgelegd en toegepast overeenkomstig het winstbegrip van "art. 7" en in samenhang met 
opzett en doel van inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting). Eerbiediging van eenheid van 
rechtt impliceert m.i. in de eerste plaats het rekening houden met de plaats van goed koopmansge-
bruikk in de belastingwetgeving. 
Zoalss wij reeds zagen, verdedigde IJsselmuiden een "receptie" door het fiscale recht van de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. "Niet - natuurlijk niet - in die zin dat de civielrechtelijke 
winstbepalingenn voor de fiscale winstbepaling gelden maar wèl indirect in zoverre de wettelijke 
regelss de neerslag vormen van de bij de jaarrekening aanvaarde regels", dat zijn de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. Voorzover deze normen in het BW zijn gecodificeerd, hebben 
dee bepalingen in het BW gelding voor de fiscale winstbepaling. Er is identiteit tussen de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen en goed koopmansgebruik. In deze woorden ligt niet een dwin-
gendee identiteit in concreto tussen jaarrekening en winstbepaling opgesloten; ik meen te mogen 
concluderenn dat in de opvatting van IJsselmuiden ruimte was voor een bepaalde mate van stelsel-
keuzee (binnen de maatschappelijk aanvaardbare normen); het voor de jaarrekening gekozen stel-
sell  was niet automatisch het voor de winstbepaling gekozen stelsel. Het is ongetwijfeld een plus-
puntt van deze derde zienswijze, die overeenkomst vertoont met de "materielle Maszgeblichkeit", 
datt de belastingplichtige bij de fiscale winstbepaling niet gebonden is aan de keuze, die hij voor 
dee jaarrekening heeft gemaakt. De tegen "Maszgeblichkeit" hierboven naar voren gebrachte be-
zwaren,, gelden eveneens voor deze vorm van "materielle Maszgeblichkeit". Welke argumenten 
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wordenn in concreto naar voren gebracht door de voorstanders van een verplichte koppeling van de 
fiscalee winstbepaling aan de vennootschappelijke jaarrekening hier te lande m.a.w. van de nor-
mativiteitt van de maatschappelijk aanvaardbare normen ten opzichte van goed koopmansgebruik? 
Ikk noemde reeds de gedachte van "gemeenrecht" ten opzichte van "uitzonderingsrecht"; over deze 
relatiee sprak ik hiervoor in VUL 1.2 en Vul. 1.3. Een fundamentele gedachte is m.i. te vinden op 
blz.. 80 van het meergenoemde rapport no. 189 van de Vereniging voor Belastingwetenschap: "Er 
bestaann geen doorslaggevende redenen voor een afwijkende weging of uitwerking van de grond-
slagen.. Zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de fiscale winstberekening beogen immers 
informatiee te verschaffen over het vermogensaccres dat de onderneming met het aan het begin 
vann het jaar aanwezige vermogen heeft weten te genereren". Het betoog mondt uit in de conclusie 
(blz.. 80): "De noodzaak van een afwijkende weging of uitwerking van de grondslagen is dan ook 
niett aangetoond". Het gaat in deze visie om een rechtvaardiging van een afwijkende weging of 
uitwerkingg van de grondslagen in de fiscale winstbepaling. Een dergelijke rechtvaardiging ont-
breektt in de ogen van de voorstanders van een normatieve koppeling van de fiscale winstbepaling 
aann de vennootschappelijke jaarrekening. In voorgaande hoofdstukken heb ik willen uiteenzetten, 
datt het onderscheid tussen de beide normenstelsels de grondslagen van deze stelsels raakt m.a.w. 
hett onderscheid is fundamenteel. In dit verband noem ik bij wijze van voorbeeld het realisatiebe-
ginsell  en de uit het "totale winsf'-concept stammende begrippen informeel kapitaal en informele 
uitdeling,uitdeling, inhoudend correcties uit hoofde van het "dealing at arms length"-principe op winsttoe-
rekeningenn aan lichamen, die tot éénzelfde economische groep behoren. 
"Eenheidd van recht" en "eenvoud van winstberekening" zijn een tweetal andere argumenten. Er-
kenningg van eigen krakter en ontwikkeling van afzonderlijke naast elkaar staande rechtsgebieden 
iss m.i. niet in strijd met de gedachte van eenheid van de rechtsorde, waarbinnen deze rechtsge-
biedenn een eigen plaats innemen. Wat aangaat de "eenvoud van winstberekening", meen ik, dat 
hett onderscheid in opvatting niet zozeer wordt gekenschetst door de woorden "eenvoud" of 
"veelvoudd c.q. meervoud" alswel door de woorden "verplichte koppeling" en "keuzevrijheid". 
Indienn een onderneming de vennootschappelijke jaarrekening wil opstellen overeenkomstig fis-
caall  geldende normen (goed koopmansgebruik), dan staat zulks de onderneming vrij , se. mits 
maatschappelijkk aanvaardbare normen zich hiertegen niet verzetten. Zoals wij in hoofdstuk VI 
zagen,, komt een dergelijke handelswijze blijkens het aldaar genoemde onderzoek door de belas-
tingdienstt voor bij de economisch niet onbelangrijke categorie kleinere ondernemingen op wie 
hett bepaalde in titel 9 boek 2 BW in beperkte mate (de zgn. kleine en middelgrote regimes ex art. 
2:3966 en art. 2:397 BW) of zelfs in het geheel niet van toepassing is. Het goede koopmansgebruik 
heeftt een niet onbelangrijk grotere reikwijdte dan de maatschappelijk aanvaardbare nonnen. De 
maatschappelijkee functie van de jaarrekening zal beperkt zijn. Wil omgekeerd een onderneming 
haarr fiscale gedragslijn aanpassen aan haar vennootschappelijke gedragslijn, dan staat haar dat 
vrij ,, se. mits niet strijdig met goed koopmansgebruik. 7 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK VII I 

ii  Van Dijck in de FED-brochure "De aanmerkelijk belangregeling" (6e druk, blz. 168): "De 
deell  niet het standpunt van Christiaanse (Smeetsbundel blz. 41) dat dit begrip (gestort kapi-
taal)) zo dicht mogelijk moet aansluiten bij het vennootschapsrecht. De betekenis van de een-
heidd van de rechtsorde moet niet ontkend worden, maar ik meen dat het kapitaalbegrip in het 
vennootschapsrechtt een geheel andere functie heeft dan in het inkomstenbelastingrecht. 
Voorr de inkomstenbelasting dient het kapitaalbegrip te bestrijken hetgeen historisch in een 
vennootschapp door aandeelhouders en winstbewijshouders is ingebracht, verminderd met 
hetgeenn aan hen als kapitaal is uitgekeerd". "Ten onrechte heeft de H.R. in het verleden aan-
genomenn dat als gestort kapitaal verdwenen is het verschil tussen de nominale waarde en het 
bedragg van de koopsom van beneden pari ingekochte aandelen (BNB 1966/136). Evenzeer 
tenn onrechte is in het verleden door de H.R. aangenomen dat kapitaalafstempelmgen en - af-
boekingenn leiden tot een verdwijnen van dit fiscaalrechtelijke kapitaal (conform - helaas -
Hoff  Arnhem FED 95/105)". Tot zover Van Dijck. 
Ikk deel de zienswijze van Van Dijck. Het bedrag van afstempeling of afboeking, se. mits niet 
terugbetaald,, is deel blijven uitmaken van het in de vennootschap gestorte kapitaal. Het is in 
zoverree van categorie veranderd, dat het van. formeel kapitaal geworden is tot informeel ka-
pitaal. . 

22 Een argument tegen een fiscaal autonome winstberekening in de jurisprudentie zou kunnen 
wordenn gelezen in H.R. 16.12.'59 BNB 60/34: een belanghebbende bracht zijn onderneming 
inn een v.o.f. in met creditering van de meerwaarde in de boeken van de v.o.f; belanghebben-
dee bleef voor 2/3 deel gerechtigd tot de resultaten van de v.o.f. Het was belanghebbende niet 
geoorloofdd voor de fiscale winstberekening voor 2/3 deel de "oude" boekwaarden te hand-
havenn (m.a.w. verplichte herwaarderingswinst). Een verrekening van de meerwaarden buiten 
dede boeken van de v.o.f leidde niet tot verplichte herwaarderingswinst (evenmin als het be-
kendee voorbehoud van "stille reserves"). Een argument tegen het principe van een zelfstan-
digee fiscale winstberekening is echter m.i. in dit arrest niet te vinden; de H.R. heeft zich m.i. 
-- wellicht te veel - laten leiden door een geconstateerde feitelijke constellatie. Ik deel de kri-
tischee conclusie van Van Dijck in zijn noot onder dit arrest. 

33 Een breed overzicht is te vinden in de meergenoemde dissertatie van G.J.M.E. de Bont "De 
relatiee tussen fiscale winstbepaling en de vennootschappelijke jaarrekening in rechtsvergelij-
kendd perspectief' (1997), blz. 47 t/m 85. 

44 Met Schildbach vraag ik mij af of deze laatste variant op de "Maszgeblichkeit"- doctrine nog 
well  tot de "Maszgeblichkeit"- doctrine kan worden gerekend; immers, de fiscale toets be-
paaltt uiteindelijk of een "handelsrechtliche Gob" in het fiscale recht mag gelden. 

55 Het ontwerp van wet winstbelasting vormde m.i. een belangrijke fase in dit proces waarin 
commerciëlee jaarrekening en fiscale aangifte niet gescheiden, wél zelfstandige levens gingen 
leiden.. De Wet Belastingherziening 1950 gaf de beslissende afsluiting van dit proces. Sled-
deringg heeft in een Weekblad-artikel (no. 4511) gepoogd een lans te breken voor herstel van 
dee situatie onder Wet IB 1914 (in de jaren '20). Veel bijval heeft Sleddering niet gekregen. 
Vann de tegenstemmen noem ik o.a. W.A. Schot in Weekblad no. 4519: "Waarom zou, tenzij 
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hett om de feiten gaat, de ondernemer gebonden moeten worden aan de commercieel door 
hemm gevolgde gedragslijn? Het moet toch voldoende worden geacht, als hij een fiscaal aan-
vaardbaarr systeem volgt. Een andere opvatting geeft m.i. een te grote betekenis aan de com-
merciëlee balans, zeker wat de samenstellende delen betreft. De laatste opvatting zou in de 
praktijkk sterk remmend kunnen werken op de samenstelling van de commerciële balans". 
Tott zover Schot. 

66 Brüll gebruikt de terminologie van zijn tijd. Heden ten dage zouden wij zeggen, dat aan-
vaardbaarheidd van maatschappelijk aanvaardbare normen voor de fiscale winstbepaling van 
eenn onderneming ten hoogste incidenteel kan zijn; principieel is het onderscheid. Bij de op-
lossingg van problemen, verschilt de fiscale invalshoek van de vennootschappelijke benade-
ring. . 
Ditt mag niet in de weg staan aan een "open verkeer" tussen beide gebieden; een oplossing op 
hett ene gebied kan bron van inspiratie zijn voor het vinden van een oplossing op het andere 
gebied. . 
Bijj  ondernemingen, die niet of slechts in beperkte mate vallen onder de publicatieplicht, 
pleegtt veelal te worden volstaan met één jaarrekening, en wel een jaarrekening opgesteld 
mett inachtneming van de fiscale voorschriften (zie hoofdstuk VI). 

77 De coördinatie van de grondslagen naar welke belastbare winsten in de lid-staten van de 
E.U.. worden berekend, maakt niet deel uit van de opzet van deze studie. Voorzover de rela-
tiee tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening aan de orde is c.q. is 
geweest,, wil ik melding maken van enkele conclusies uit het rapport van de Commissie-
Ruding,, 1992 ("Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation"). 
Biz.. 211: "The Committee therefore considers that there is an urgent need to approximate 
thee rules for determining the tax-base of Member States in order to eliminate unacceptable 
distortionss in competition. This would not mean that there should be full harmonization but 
ratherr that .... the Commission should establish some minimum rules or standards". "The 
Committeee believes that commercial accounts produced for financial reporting purposes 
shouldd form the starting point for the computation of taxable income in all Member States. 
However,, it draws attention to the fact that financial statements are not yet fully harmonized 
withinn the Community and in any case they would serve objectives other than tax. Accor-
dingly,, certain differences are bound to remain between the results shown in accounts for 
commerciall  purposes and those shown for tax purposes". "The Committee recommends the 
Commissionn to take appropriate measures to reduce the differences between commercial ac-
countss and the accounts used for tax purposes (Phase III)" . 
Tott zover het rapport van de Cie-Ruding. Thans het commentaar van de Internationale Ka-
merr van Koophandel (ICC): "ICC does not see the necessity for such a convergence between 
taxx principles and accounting". Bc ben geneigd het oordeel van de Internationale Kamer te 
delen. . 
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SAMENVATTIN G G 

Inn de tekst van de "Wet tot heffing ener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten" van 1893 
kwamm de term "goed koopmansgebruik" nog niet voor; de Leidraad op deze wet evenwel sprak 
wéll  over "gebruiken van een eerlijk, nauwgezet koopman". In de loop der jaren werden de kwa-
liteitenn "eerlijke", "nauwgezet", "rechtschapen", "degelijk" samengevat in het woordje "goed". 
Hett mag gerechtvaardigd heten om te stellen, dat de term "goed koopmansgebruik" ca 100 jaren 
dee fiscale jaarwinstbepaling beheerst. 
Mett deze term "goed koopmansgebruik" (of soortgelijke term) werd een aansluiting bij de comp-
tabelee praktijken van "goede koopmanslieden" beoogd. "Goed koopmansgebruik" was niet een 
"leegg woord". De comptabele praktijken stonden onder de toets van de rechter. Indien de gebrui-
kenn naar het oordeel van de rechter niet strookten met de doelstelling van de belastingwet, werden 
dee gebruiken niét aanvaard. Het woordje "goed" had mede een fiscaalrechtelijke betekenis. 
Dee omschrijving van het (fiscale) winstbegrip, zoals dat is neergelegd in art. 7 Wet IB 1964, 
stamtt uit de wet van 1893. Ook deze omschrijving kan derhalve bogen op een 100-jarige traditie. 
Dee ontwikkeling van het fiscale winstbegrip zowel als van goed koopmansgebruik werd in han-
denn gesteld van de rechter. De rechter is erin geslaagd aan de hand van concrete beslissingen in 
individuelee gevallen een als dynamisch te kenschetsen normenstelsel op te bouwen. Hoezeer er -
vanzelfsprekendd - desiderata zijn (het kenmerk van de rechter is naar een bekend woord niet on-
feilbaarheid,, maar onafhankelijkheid), mag worden geconcludeerd, dat het resultaat naar algeme-
nee opvatting bevredigend tot zéér bevredigend is. Aan vervanging van het bestaande fiscale nor-
menstelsell  door een ander normenstelsel bestaat géén behoefte. 
Eenn mijlpaal in de betekenis van "goed koopmansgebruik" in ons fiscale recht vormde de Wet 
Belastingherzieningg 1950; in deze wet werd "goed koopmansgebruik" als enige norm voor de fis-
calee jaarwinstbepaling (se. binnen grenzen van de wet) aanvaard. Ruimte ontstond voor een fis-
caalrechtelijkee toepassing van in de bedrijfseconomie ontwikkelde inzichten omtrent winstver-
antwoordingg en waardering van activa en passiva. De bedrijfseconomie levert géén rechtsnormen; 
wéll  biedt de bedrijfseconomie naar het bekende woord van Smeets "elementen", bouwstenen aan 
voorr het goede koopmansgebruik - maatstaf voor de bepaling van de fiscale jaarwinsten. 
Inn 1971 werd de Wet op de jaarrekeningen van ondernemingen (WJO) van kracht. Tot dit jaar 
19711 had de civielrechtelijke wetgever zich nauwelijks inhoudelijk om de jaarrekeningen van on-
dernemingenn bekommerd. In deze wet - o.m. voorbereid door de commissie-Verdam (1965) -
kwamm voor het eerst in de wetgeving hier te lande de term "normen die in het maatschappelijk 
verkeerr als aanvaardbaar worden beschouwd"- afgekort: maatschappelijk aanvaardbare normen -
voor.. Aansluiting werd gezocht bij de bestaande accountantspraxis. De term bleef gehandhaafd in 
titell  9 van Boek 2 BW. De maatschappelijk aanvaardbare normen vormen na de, zij het niet uit-
puttendee codificatie in het BW het voorgeschreven richtsnoer zowel voor de indeling van balans 
enn winst- en verliesrekening als voor de waardebepaling van de posten op balans en winst- en 
verliesrekening.. De doelstelling van de vennootschappelijke jaarrekening is helder en duidelijk in 
dee wet neergelegd. De doelstelling ("true and fair view") zal onder invloed van "international 
standards""  nog aan betekenis winnen. De overeenkomstig maatschappelijk aanvaardbare normen 
opgesteldee vennootschappelijke jaarrekening beoogt de verwerving van zodanig inzicht, dat "een 
verantwoordd oordeel kan worden gevormd". Belanghebbenden (aandeelhouders, medewerkers, 
afnemers,, financiers) zullen op deze basis verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Toepassing 
vann "international accounting standards" met betrekking tot financiële waarden zal leiden tot ver-
vangingg van kostprijs (c.q. lagere bedrij fswaarde) door marktwaarde ("fair value") als waarde-
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ringsgrondslagringsgrondslag (voor deze waarden). Een verzwakking van het voorzichtigheidsbeginsel en -
voorall  - van het realisatiebeginsel zal plaatsvinden; de verteerbaarheid (uitkeerbaarheid) van de 
winstt als element van winstbepaling zal aan betekenis verliezen (bij de vrinstbestemming zal uit-
keerbaarheidd betekenis behouden). Besluiten tot vaststelling én tot bestemming (uitkering c.q. 
reservering)) van het vennootschappelijk resultaat zijn in handen van organen van de rechtsper-
soonn zélf. Hier liggen essentiële verschillen met de fiscale winstbepaling en aanslagregeling. Op 
dee grondslag van publiekrechtelijk wet- en regelgeving stelt de overheid het bedrag vast, dat aan 
dezee overheid moet worden afgedragen. 
Dee fiscale winstbepaling dient eveneens de verstrekking van informatie, doch het doel van deze 
informatiee is een ander dan het doel, dat in het maatschappelijk verkeer met de vennootschappe-
lijk ee jaarrekening wordt nagestreefd. De fiscale jaarwinstbepaling "volgens goed koopmansge-
bruik""  beoogt aan de overheid een goed en deugdelijk instrument te verschaffen, met behulp 
waarvann de verplichte bijdrage aan de overheid dóór deze overheid kan worden vastgesteld. De 
belastingplichtigee zal zijn aan de overheid op te geven jaarwinst verantwoorden binnen een door 
wett en rechter afgebakend normenstelsel t.w. het goede koopmansgebruik. De fiscale winstbepa-
lingg zal zijn afgestemd op dit doel: afdracht aan de overheid van een deel van het behaalde over-
schot,, binnen het kader van een, waar mogelijk, evenwichtige lastenverdeling. Maatschappelijk 
aanvaardbaree normen en goed koopmansgebruik zijn gericht op de verwezenlijking van essentieel 
verschillendee doelstellingen. 
Inn goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen worden overeenkomsten 
aangetroffen,, die hun oorsprong vinden in de - zowel in goed koopmansgebruik als in de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen ge-incorporeerde - bedrijfseconomische inzichten. Zo treffen 
wijj  bv. bij de toerekening van baten en lasten dezelfde toe te passen beginselen aan, zoals voor-
zichtigheids-,, realisatie- en realiteitsbeginsel. Bij een analyse van deze beginselen worden ver-
schillenn zichtbaar, die voortkomen uit het verschil in functie van deze beginselen op de onder-
scheidenn rechtsgebieden. Namen mogen dan wel gelijk zijn, maar de inhoud en de reikwijdte zijn 
niett identiek. 
Dee vraag kan worden gesteld: is het gewenst deze autonomie in de toekomst te continueren of zou 
hett daarentegen aanbeveling verdienen de zelfstandigheid van de fiscale winstbepaling (goed 
koopmansgebruik)) op te heffen terwille van een eenzijdige en verplichte koppeling aan de ven-
nootschappelijkee jaarrekening (maatschappelijk aanvaardbare normen)? De ontwikkelingen op 
hett gebied van de vennootschappelijke jaarrekening in komende tijd zullen onder invloed staan 
vann "international accounting standards". In het voorgaande zijn duidelijk tendenzen in de rich-
tingg van een (verdere) verwijdering tussen normen voor fiscale winstbepaling en vennootschap-
pelijkee jaarrekening opgemerkt. Zelfstandigheid (autonomie) binnen één rechtsorde schept de 
voorr de ontwikkelingen op beide gebieden passende voorwaarden. In landen waar de fiscale 
winstbepalingg is gekoppeld aan de vennootschappelijke jaarrekening doet zich - kort samengevat 
-- de vraag voor of een (eenzijdige) afhankelijkheid van de normen van fiscale winstbepaling van 
dee "standards" van het IASC wel wenselijke politiek is. Op te merken is het streven in deze lan-
denn om de invloed van de IAS te beperken tot de geconsolideerde jaarrekening, en deze geconso-
lideerdee jaarrekening zo mogelijk los te koppelen van de (enkelvoudige) vennootschappelijke 
jaarrekening.. In landen waar de zelfstandigheid (autonomie) wordt erkend, behoeft niet naar deze 
figuurr - om wille van behoud van 'Tunicité" of "Maszgeblichkeit" - te worden gegrepen. Het 
antwoordd op de vraag of ophefïhg van de autonomie wenselijk zou zijn in het licht van komende 
ontwikkelingen,, zal ontkennendzijn! 

-163--



Ikk wil het vorenstaande samenvatten in een vijftal conclusies: 

11 Belastingrecht en vennootschapsrecht (jaarrekeningrecht) zijn in onderlinge wisselwerking 
staande,staande, afzonderlijke rechtsgebieden binnen één rechtsorde. 

22 Goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen zijn in de loop van de 20e 
eeuww ge-evolueerd tot twee autonome, in open relatie tót en naast elkaar staande normenstel-
sels,, ieder met een eigen functie binnen eenzelfde maatschappelijk stelsel en rechtsorde; 
goedd koopmansgebruik vervult een (spil)functie bij de fiscale jaarwinstbepaling; de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen zijn door de wet verbonden met de doelstelling van de 
vennootschappelijkee jaarrekening (art. 2:362 BW). 

33 Het begrip goed koopmansgebruik dient te worden uitgelegd en toegepast met inachtneming 
vann het verband met de belastingwetten, waarin het begrip een functie vervult; de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen dienen te worden geïnterpreteerd en toegepast in overeen-
stemmingg met de doeleinden van de vennootschappelijke jaarrekening (in het maatschappe-
lij kk verkeer). 

44 De aanvaarding van goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen als 
autonomee rechtsbegrippen, elk geldend op eigen terrein, mag geacht worden hier te lande te 
zijnn geworteld in wet, rechtspraak en praktijk. Deze autonomie laat open de weg tot een 
vruchtbaree wederzijdse beïnvloeding. 

55 Autonomie biedt de passende ruimte voor - op verwezenlijking van de onderscheiden doel-
stellingenn gerichte - ontwikkelingen van de beide normenstelsels in komende tijd. 
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