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Illl SCHETS VAN DE ONTWIKKELING 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 III 

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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