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VV CAPITA SELECTA IN DE "MAATSCHAPPELIJK AANVAARDBARE NORMEN" 

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

V.ll  Stelselwijziging 

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

V.22 Waardering activa en passiva op de balans 

2.11 Waarderingsmethoden 

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

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

2.22 Voorraadwaardering 

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

2.33 Actuele waarde 

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

2.44 "Tertium non datur"? 

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

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

3.11 Inleiding 

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

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

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

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

3.22 Voorzichügheidsbeginsel 

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

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

3.33 Realisatiebeginsel 

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

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

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

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

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

3.44 Matching- ofveroorzakingsbeginsel 

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

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

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

V.44 Waardering deelnemingen 

4.11 Netto-vermogenswaarde 

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

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

4.22 Goodwill 

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

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

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

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

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

4.33 Netto-vermogenswaarde en fiscale waardering 

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

V.55 De wettelijke reserves 

5.11 Vermogensbescherming/gebonden eigen vermogen 

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

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

5.22 De herwaarderingsreserve en reserve deelnemingen 

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

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

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

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

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

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

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

5.33 Omzetting in kapitaal 

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

V.66 Immateriële activa 

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

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

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

ii )) "Goodwill, voorzover deze onder bezwarende titel is verkregen"; 
iii )) "Vooruitbetalingen". 
Art.. 2:365 BW zoals het thans luidt, bevat de implementatie van art. 9 (C) van de Vierde Richt-
lijn. . 
Dee Memorie van Toelichting op het ontwerp van art. 2:365 BW: "Zoals bekend, plegen de im-
materiëlee activa wegens hun moeilijk grijpbare waarde met een zeker wantrouwen te worden be-
jegend.. Het achterwege laten van activering zal niet zelden de voorkeur verdienen. Dat de post 
voorkomtt in het Richtlijn-schema van de artt. 8 en 9 sluit dit niet uit - de vermelding aldaar bete-
kentt slechts dat de rechtspersonen vrij zijn de post, binnen de door de overige voorschriften ge-
steldee grenzen, op te nemen ". Deze passage pleit voor de opvatting, dat de opsomming in 
dee wet limitatief is bedoeld. Van der Zanden merkt in zijn lezenswaardig artikel in "Fiscaal On-
dernemingsrecht""  (1997, 1) op: "Indien dit laatste (t.w. de opsomming is niet limitatief) het geval 
is,, zou de bepaling ten aanzien van zowel de verkrijging van derden als voorwaarde voor active-
ringg als die ter zake van de vorming van wettelijke reserves (t.w. tegenover een activering van 
kostenn van onderzoek en ontwikkeling) illusoir zijn. Door toevoeging van posten zouden deze 
alsdann kunnen worden ontgaan". Ik laat de vraag limitatief of enuntiatief hier verder rusten. 
Hett aanvankelijke ontwerp van wet bevatte de bepaling, dat concessies, vergunningen en "rechten 
terr zake van voortbrengselen van de geest" voor opneming in de balans slechts in aanmerking 
kwamen,, "indien zij van derden anders dan om niet zijn verkregen". In de uiteindelijke tekst komt 
dezee voorwaarde niet meer voor. Blijkens de Memorie van Toelichting op het Ontwerp Vereen-
voudigingswett ('89) werd een verruiming beoogd; niet slechts van derden gekochte vergunningen 
etc.. komen voor activering in aanmerking. Tekst en ratio mogen m.i. tot de conclusie leiden, dat 
dee Nederlandse wetgever impliciet, in afwijking van het aanvankelijke ontwerp, gebruik heeft 
gemaaktt van de bevoegdheid krachtens de Richtlijn om toe te staan, dat in eigen onderneming 
voortgebrachtee "intellectuele eigendom" mag worden geactiveerd, zij het met deze beperking, dat 
slechtss mogen worden ge-activeerd de uitgaven, die ter zake aan derden buiten eigen organisatie 
zijnzijn gedaan (ex art. 2:365 lid 1 letter c jo art. 2:385 lid 4 BW). Met deze beperking zijn vatbaar 
voorr activering in eigen onderneming voortgebrachte "industriële en intellectuele eigendom", zo-

-109--



alss auteursrechten, octrooien en merken, inclusief licenties die in de wet zijn geregeld, doch ook 
contractuelee rechten, zoals dat tot exploitatie van zgn. know-how" (Memorie van Toelichting). 
Watt te doen met de in eigen bedrijf gemaakte kosten voor concessies e.d.? Kunnen deze kosten 
wordenn geactiveerd onder het hoofd "onderzoek en ontwikkeling"? De Memorie van Toelichting 
opp het ontwerp van art. 2:365 BW ("oud") verdedigde deze handelwijze. Tegenover activering 
staatt de plicht tot dotatie aan een wettelijke reserve; in overeenstemming met de 4e Richtlijn (art. 
377 lid 1 jo art. 34 lid 1 letter b) schrijft het BW (art. 2:365 lid 2) deze dotatie voor. 
Dee interpretatieve mededeling van de Europese Commissie d.d. 16.4.'98 luidt ten aanzien van 
"concesssies,, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden": "Uit de formule-
ringg van de Richtlijn volgt, dat zulke activa, indien zij onder bezwarende titel zijn verkregen, 
moetenmoeten worden geactiveerd". Deze interpretatieve mededeling bevat géén verplichtingen voor de 
Lid-staten,, en moet uiteraard wijken voor beslissingen van het Hof van Justitie E.G. Dit neemt 
niett weg, dat van deze mededeling een zeker gezag uitgaat. De strekking van de mededeling van 
dee Commissie lijk t niet geheel in overeenstemming met de hierboven geciteerde zinsnede uit de 
Memoriee van Toelichting. 3 
Goodwilll  mag worden ge-activeerd, mits "van derden verkregen". Is goodwill begrepen in de 
waardee van een onderneming ingebracht ten titel van storting op genomen aandelen (inbreng in 
natura)) "van derden verkregen"? Wanneer wij letten op de tekst van Richtlijn (art. 9 (C)), zien wij 
alss voorwaarde voor activering "Voorzover onder bezwarende titel verkregen". Deze onder be-
zwarendee titel verkregen goodwill mag worden aangemerkt als van derden verkregen; niet voort-
gebrachtt in de door de aandelenvennootschap gedreven onderneming. 

V.77 Voorzieningen 

7.11 Het regime van art. 2:374 BW 

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

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

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

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

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

7.22 Voorzieningen verzekeraars 

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

7.33 Voorziening belastingen 

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

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

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

Eenn verschuiving in de opvattingen omtrent immateriële activa zou uit deze interpretatieve 
mededelingg van de E.C. kunnen worden afgeleid, en wel een verschuiving in de richting van 
geringeree terughoudendheid ten aanzien van activering. Een ontwikkeling in de richting van 
dee IASC. 

-114--


