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VIII DE BETEKENIS VAN DE BEDRIJFSECONOMIE VOOR "GOED KOOPMANS-
GEBRUDC"" EN "MAATSCHAPPELIJK AANVAARDBARE NORMEN" 

VII.. 1 Wat is winst? 

1.11 Inleiding - verscheidenheid van winstbegrippen 

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

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

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

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

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

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

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

Dee zgn. substantialistische stelsels, zoals "lifo" , "ijzeren voorraad" of vervangingswaarde, zijn 
gericht,, in enger dan wel ruimer verband, op de handhaving van het produktief vermogen van de 
onderneming,, van de voor de instandhouding van de onderneming vereiste, vaste en vlottende 
productiemiddelen.. De instandhouding van de "bron" wordt beoogd. De beoogde instandhouding 
kann zich beperken tot vlottende productiemiddelen, tot goederen ("lifo " of "ijzeren voorraad"); de 
instandhoudingg kan mede betreffen de duurzame produktiemiddelen (vervangings-
waardesysteem).. In hoofdstuk Dl. 1.7 ben ik reeds ingegaan op de "lifo " en "ijzeren voorraad" 
stelsels.. De vraag is: beogen de laatstgenoemde stelsels een instandhouding van geïnvesteerd ver-
nogenn dan wel een instandhouding van "physieke" productiemiddelen? Deze vraag wordt opge-
worpen,, omdat zowel "lifo " als "ijzeren voorraad" historische kostprijzen, zij het uit een (min of 
meerr verwijderd) verleden als basisprijzen hanteren. Wanneer de onderneming ophoudt of van 
aardd verandert, zullen (min of meer aanzienlijke) nominale boekwinsten aan het licht komen. De 

-124--



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

1.55 Vervangingswaardestelsel 

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

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

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

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

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

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

Tott zover dit exposé van de leer van de vervangingswaarde. 

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

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

1.77 Vervangingswaardeleer fiscaal afgewezen 

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

VII. 22 Het verband tussen bedrijfseconomie en goed koopmansgebruik 

2.11 Inleiding 

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

2.22 Drie zienswijzen 

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

aa "Goed koopmansgebruik" is een bedrijfseconomisch begrip 

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

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

IJsselmuidenn mag genoemd worden als de verdediger van deze opvatting; IJsselmuiden heeft op 
ditt punt een eigen geluid doen horen. Ik laat IJsselmuiden zelf aan het woord. In zijn noot onder 
H.R.. 22.12.'93 BNB 94/121, in FED d.d.l7.3.'94 schreef IJsselmuiden: "Goed koopmansgebruik 
zouu ik willen omschrijven als het samenhangend geheel van internationaal algemeen aanvaarde 
beginselenn en regels voor behoorlijke financiële rekening en verantwoording". "De term heeft het 
karakterr van een code of symbool waaronder het zojuist omschreven geheel van beginselen en 
regelss wordt samengevat. Dezelfde regels worden ook met andere woorden aangeduid: generally 
acceptedd accounting principles (g.a.a.p.), Grundsatze ordnungsmassiger Buchführung (GoB), 
normenn die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd (art. 2:362 lid 11 
BW)".. Tot zover IJsselmuiden. Goed koopmansgebruik (evenals de normen bedoeld in art. 2:362 
lidd 1 BW, de G.o.B. en de g.a.a.p) verwijzen in zijn opvatting naar buiten de wet door betrokke-
nenn - in de eerste plaats de ondernemers - zelf gevormde, toegepaste en als recht erkende regels. 
Inn een noot op blz. 17 van zijn "De Fiscale Balans" verwijst IJsselmuiden naar Trumpler ("Die 
Bilanzz der Aktiengesellschaft"), die goed koopmansgebruik omschrijft "als het ongeschreven ge-
woonterechtt van eerlijke kooplieden waarin de ervaring van eeuwen haar neerslag heeft gevon-
den".. Zelf schrijft IJsselmuiden (op blz. 18 van "De Fiscale Balans"): "Goed koopmansgebruik 
vattenn wij dus op als het deels beschreven deels onbeschreven gewoonterecht inzake de jaarreke-
ning.ning. Op blz. 17 van hetzelfde werk omschrijft IJsselmuiden de taak van de rechter: "ten eerste 
hett opsporen van de gebruiken in handel en industrie; vervolgens het beoordelen of zij mogen 
wordenn aangemerkt als gewoonterecht; voorts het toetsen van de gevonden regels aan de wet, het 
wettelijkee systeem en de doeleinden waartoe de jaarrekening dient ". Uit de eerste twee 
handelingenn van deze "drie-traps-raket" volgt het goede koopmansgebruik; het gaat hier om het 
vindenvinden van het goede koopmansgebruik door de rechter. Daarna volgt de toetsing van het gevon-
denn goede koopmansgebruik aan de belastingwet; uit deze toetsing kunnen afwijkingen (door de 
wett gewild) van goed koopmansgebruik resulteren. Goed koopmansgebruik is prae-
fiscaalrechtehjk;; IJsselmuiden verwerpt de opvatting, dat goed koopmansgebruik een fiscaal-
rechtelijkk begrip zou (kunnen) zijn. "Goed" is gereserveerd voor prae-fiscaal gewoonterecht. 
Inn dit verband wil ik verwijzen naar de bekende arresten H.R. 7.3.'56 BNB 56/121 en H.R. 
14.11.'566 BNB 57/1. De H.R. overwoog: "dat toch bepaling van den voorraad op vorenomschre-
venn wijze de mogelijkheid laat, dat door, al dan niet willekeurige, wijzigingen in de samenstelling 
vann den voorraad verliezen of winsten worden opgeroepen zonder dat daartoe in redelijk-
heidd aanleiding bestaat; dat op dezen grond het stelsel van belanghebbende niet in overeenstem-

-132--



mingming met goed koopmansgebruik kan worden geacht" (cursivering van mijn hand-H). De rechter 
betrektt het rechtsbeginsel rechtstreeks in zijn oordeel omtrent "goed koopmansgebruik"; de 
rechterr hanteert "goed koopmansgebruik" als (fiscaal) rechtsbegrip. Dit is niet een kwestie van 
puurr theoretisch belang. Het is de integratie van recht en economie in het goede koopmansge-
bruik,, dat de weg opent naar eigen, ge-integreerde, oplossingen. In de visie van IJsselmuiden be-
perktperkt de toets van het rechtsbeginsel het gevonden goede koopmansgebruik. i 
Inn zijn beschouwing over "De eenheid van het recht in de balans" (MBB november 1969) besluit 
IJsselmuidenn met de woorden: "Het maatschappelijk verkeer legt de band tussen bedrijfsecono-
miee en recht: alleen een bedrijfseconomische opvatting die in het maatschappelijk verkeer is ge-
accepteerd,, heeft kracht van recht". 
Inn zijn meergenoemde beschouwing "De eenheid van het recht in de balans" schrijft IJsselmuiden 
(blz.. 207): "Al s de wet op de jaarrekening niet kiest voor de in ons recht door lange traditie ge-
ijktee formule "goed koopmansgebruik", zal het fiscale recht de eenheid van rechtsorde moeten 
herstellenn door receptie van de normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
wordenworden beschouwd'. Tot zover IJsselmuiden. De bedoelde normen worden, gelijk bekend, ge-
noemdd in het BW. IJsselmuiden heeft in de praktijk deze receptie (van het vennootschapsrecht) 
toegepastt door (fiscale) jurisprudentie te beoordelen aan de hand van bepalingen in titel 9 van 
boekk 2 BW. "Niet - natuurlijk niet - in die zin dat de civielrechtelijke wetsbepalingen voor de fis-
calee winstbepaling gelden maar wel indirect in zover de wettelijke regels de neerslag vormen van 
dee door ondernemers, accountants en andere belanghebbenden bij de jaarrekening aanvaarde re-
gels""  (FED d.d. 17.3.'94 blz. 765). Door de implementatie van de Vierde E.G.-Richtlijn is in het 
BWW naar de opvatting van IJsselmuiden het recht, waarnaar zowel goed koopmansgebruik als de 
maatschappelijkee aanvaardbare normen verwijzen, gecodificeerd. In het BW zijn de normen te 
vinden,, waaraan gebruiken, handelwijzen en methoden - mede - op het gebied van de fiscale 
winstbepalingg zijn te toetsen. Niet alle bepalingen in titel 9 worden door IJsselmuiden gewaar-
deerd;; er is een zeker voorbehoud "voor zover". Het BW is onderworpen aan een - naar ik aan-
neemm -, marginale toets: "zijn de bepalingen in de wet in overeenstemming met het prae-fiscale 
gewoonterecht?".. Eerst na deze toets kan de "receptie" plaatsvinden. Dit voorbehoud, lijk t mij, 
treftt de regeling van de "actuele waarde" als waarderingsmethode ("aldus schept de wet ruimte 
voorr willekeurige beïnvloeding van het resultaat" - IJsselmuiden in MBB januari 1985 blz. 9). 
Hett is een verdienste van IJsselmuiden geweest, dat hij het verwijt, dat goed koopmansgebruik 
slechtss een "leeg woord" was, heeft ontzenuwd. IJsselmuiden heeft een boeiende theorie ont-
vouwd.. Mijn (hoofd) bezwaar tegen de theorie van IJsselmuiden is, dat hij de betekenis van goed 
koopmansgebruikk als autonoom fiscaalrechtelijk begrip heeft miskend. 
Art.. 3 van de Wet houdende "Algemeene Bepalingen der wetgeving van het Koningrijk" van 15 
meii  1829 zegt: "Gewoonte geeft geen regt, dan wanneer de Wet daarop verwijst". De belasting-
wett (art. 9 Wet IB 1964) verwijst naar "goed koopmansgebruik"; niet naar "koopmansgebruik" 
zonderr meer, maar naar "goed koopmansgebruik". Zoals wij zagen, omschreef IJsselmuiden goed 
koopmansgebruikk als "het deels beschreven deels onbeschreven gewoonterecht inzake de jaarre-
kening".. Paul Scholten gaf in zijn Algemeen Deel van de serie-Asser (1934, blz. 149) volgende 
samenvatting:: "Vatten wij terwille der duidelijkheid in deze moeilijke materie onze conclusies 
nogg eens samen: er is onbeschreven en beschreven gewoonterecht. Die beschrijving kan in de 
rechtspraak,, zij kan ook op andere wijze geschieden. De beschrijving heeft zelfstandige betekenis. 
Dochh óók het niet-beschreven gewoonterecht kan recht zijn. Het is dan aanwezig indien er zooda-
nigee herhaling van handelen is, dat in het maatschappelijk leven op voortzetting daarvan wordt 
gerekend".. Tot zover Scholten. De belastingwet erkende het "gebruik van de goede, eerlijke 
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koopman""  als recht. Gedurende de eerste decennia na 1893 werd "koopmansgebruik" veronder-
steldd "goed koopmansgebruik" te zijn; het beroep op de corrigerende functie van het woord 
"goed""  bleef beperkt. Gaandeweg verschoof het accent van "gebruik" naar "goed". De taak van 
dee rechter strekte zich uit tot vormgeving van goed koopmansgebruik, tot het stellen van voor-
waardenn en het plaatsen van grenzen. Ge-ijkte koopmansopvattingen en bedrijfseconomische in-
zichtenn vormen een basisbestand van het goede koopmansgebruik van de rechter. "Wat goed 
koopmansgebruikk is en wat niét, zal door de jurisprudentie moeten worden uitgemaakt", aldus de 
Memoriee van Toelichting op het ontwerp van wet op de winstbelasting (zittingsjaar 39/40, blz. 8). 
Inn de Memorie van Toelichting op het ontwerp van een in te voeren art. 9c in de Wet IB 1964 
(vergaderjaarr 98/99, no 3) is te lezen: "De toelaatbaarheid van een voorziening is uitsluitend af-
hankelijkk van de vraag of deze met goed koopmansgebruik in overeenstemming is. De wetgever 
heeftt niet beoogd het jaarwinstbegrip vast te leggen, maar er juist naar gestreefd ruimte te 
biedenn voort nadere ontwikkelingen. Aan de belastingrechter is de taak toebedeeld het jaarwinst-
begripp nader af te bakenen en aan te passen aan de optredende ontwikkelingen". Tot zover deze 
Toelichting.. Door nauwlettend acht te slaan op de behoeften van de praktijk en op de inzichten 
vann de wetenschap vervult de rechter de hem door de wetgever toevertrouwde taak. De volsta in 
ditt verband met het noemen van een tweetal arresten, waarin de zelfstandigheid van het door de 
rechterr gevormde goede koopmansgebruik ten opzichte van "gebruik" of "gewoonte" duidelijk is 
verwoord.. In het arrest van de H.R. d.d. 16.2 '72 BNB 72/76 is te lezen: 'dat de stelling dat de 
fiscalee term goed koopmansgebruik ziet op het feitelijk gebruik van collega's, onjuist is, immers 
hett gebruik ook van door belanghebbende als goede kooplieden aangeduide ondernemers in strijd 
kann zijn met fiscaal "goed koopmansgebruik". In het meergenoemde arrest H.R. 18.12.'91 BNB 
92/1811 werd overwogen: "De term goed koopmansgebruik betekent niet dat uitsluitend hetgeen 
gebruikelijkk is noch dat al hetgeen gebruikelijk is, daartoe behoort. De term staat niet in de weg 
aann de toepassing van op zichzelf goede wijzen van winstberekening die niet eerder zijn toege-
past,, en houdt anderzijds geen waarborg in dat hetgeen te eniger tijd als goed koopmansgebruik is 
aanvaard,, niet in het licht van latere ontwikkelingen zal moeten worden afgewezen". 
Ikk wil afsluiten met het signaleren van een onderscheid tussen de theorie "goed koopmansgebruik 
iss een bedrijfseconomisch begrip" en "goed koopmansgebruik is een (gewoonte)rechtelijk be-
grip";; een maatschappelijk aanvaard gebruik (gewoonte) is in deze laatste opvatting goed koop-
mansgebruik,, ook al wordt dit gebruik bedrijfseconomisch afgewezen; een bedrijfseconomisch 
inzichtt is niet goed koopmansgebruik zolang niet maatschappelijk aanvaardbaar (gewoonte). 

cc Goed koopmansgebruik is eenjïscaalrechtelijk begrip 

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

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

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

bb Realisatie 

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

cc Balanscontinuïteit 

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

dd Zelfstandigheid bij de winstbepaling 

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

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

3.11 "De bedrijfseconomische basis van de accountancy " 

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

3.22 Externe verslaglegging 

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

3.33 Maatschappelijk aanvaardbare normen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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