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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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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. 

-39--


