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11 Inleidin g en probleemstellin g 

1.11 Waarde, prijs , (afwaardere n en afschrijve n 

'Wijj noemen "waarde" van dingen niet wat zij zelf meebrengen, maar wat wij eraan 
hechten,'' aldus de Franse schrijver De Montaigne in zijn Essais (1585). Hij is niet de 
enigee geweest die zich uitgesproken heeft over de kwestie wat het begrip waarde 
inhoudtt en wat iets 'waard' is. Het zijn vragen die de mens al eeuwen bezighouden. 
Waaromm had Richard III zijn koninkrijk over voor een paard en vond Henri IV Parijs wel 
eenn mis waard? Waarom hechten bepaalde mensen zoveel waarde aan een voorwerp 
datt als een reliek of een amulet wordt gekoesterd? Wat maakt iets wat waard? Toen 
Picassoo daar eens naar gevraagd werd, zette hij zijn handtekening op een bankbiljet. 
'Zo,, en nu is het tienmaal zoveel waard', schijnt de toen al wereldberoemde schilder 
gezegdd te hebben. De Nachtwacht is meer waard dan wat de verf en het doek hebben 
gekostt en mutatis mutandis kan van de Eiffeltoren en andere monumentale zaken het-
zelfdee worden gezegd. Waarde is een subjectief begrip en laat zich moeilijk bepalen. 

Dee aloude vraag hoe zaken moeten worden gewaardeerd, zien we terug in de proble-
matiekk inzake afschrijving. In de afgelopen eeuwen is er veel over afschrijving gezegd en 
geschreven.. De vraag hoe men een zaak die slijt door gebruik, moet afwaarderen en/of 
afschrijven,, heeft mensen - en echt niet alleen kooplieden of belastinggaarders - altijd al 
beziggehouden.. Zo waren bijvoorbeeld in het begin van de 19e eeuw Britse en Ameri-
kaansee spoorwegmaatschappijen al genoodzaakt zich te beraden over de kwestie hoe zij 
dee geleidelijke waardevermindering van hun activa tot uitdrukking moesten brengen. 
Sommigenn lieten hun investeringen op kostprijs staan, totdat deze activa werden 
vervangen.. Met als gevolg dat de geleidelijke waardevermindering van hun slijtende 
activaa niet tot uitdrukking werd gebracht. Men ging uit van de gedachte dat waarde van 
activaa constant zou blijven zolang zij maar 'in working order' zouden worden gehouden, 
ofwell normaal zouden blijven functioneren. De balansen gaven echter een geflatteerd 
beeldd en investeerders werden hierdoor op het verkeerde been gezet. 

Haastt vanzelfsprekend speelde ook de vraag of men dergelijke activa niet beter 
rechtstreekss naar een 'waarde op de vrije markt' kon waarderen. De gedachte hierachter 
iss dat men eenvoudig bij objectieve marktgegevens zou kunnen aansluiten. Bij een 
gebruiktee zaak bijvoorbeeld, verdisconteert een potentiële koper immers in zijn bod dat 
hijj geen nieuw, modern activum koopt, maar een gebruikte zaak.1 

Eenn waardering naar een 'marktwaarde' kan evenwel miskennen dat de zaak in de 
visiee van de kopende ondernemer meer waard is dan de prijs die hij er voor betaalt. Hij 
schaftt de zaak immers aan om er een bepaald rendement mee te behalen. Een prijs op 
eenn markt behoeft in veel gevallen echter niet de waarde of het nut voor een specifieke 
ondernemingg of een specifieke ondernemer weer te geven. 

Dee term afschrijven wordt in vele betekenissen gebruikt, met name voor een verlies aan 
waardee of een verlies aan kosten. De term is, als gezegd, niet alleen voorbehouden aan 
koopliedenn of tolgaarders. Coughlan en Strand onderscheiden drie segmenten waarin 
hett begrip afschrijving ('depreciation'), zij het met nuanceverschillen, wordt gebruikt.2 

Uiteraardd kan een zaak ook in nieuwe staat worden aangeschaft; ja zelfs 'in statu nascendi' 
(bijvoorbeeldd nog als schets opp de tekentafel of als maquette). De potentiële koper kan nog tal 
vann aanpassingen (laten) aanbrengen die van invloed zijn op de waarde (en de prijs). 
Coughlann en Strand 1969, p. 1.8. 
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Hett zijn: 
1.. 'business (management, engineers, accountants); 
2.. finance {investors, analysts, credit grantors); 
3.. government (regulatory agencies, taxing authorities, planners & policy makers, 

operatingg agencies)'. 

Afschrijvingenn worden onder meer toegepast voor fiscale doeleinden, aan- en verkoop-
beslissingenn in een tweedehandsmarkt, dividendpolitiek en kostprijsberekeningen.3 Ik zal 
mijj beperken tot afschrijving in één specifieke fiscale context, namelijk afschrijvingen op 
onroerendee zaken volgens goedkoopmansgebruik.4 Ik heb geen empirische studie naar 
economischee en technische slijtagepatronen van gebouwen verricht.5 

Inn de onderhavige studie over fiscaal afschrijven op onroerende zaken speelt het verschil 
tussenn waarde en prijs een belangrijke rol. In de oude, gezaghebbende leerboeken is er 
niett voor niets veel over geschreven. Zo formuleert Pierson het in 1884: 'even als de 
dingenn een waarde hebben onafhankelijk van het ruilverkeer, hebben zij ook onafhanke-
lijkk van dat verkeer een kostprijs (...) De kostprijs is juist het tegenovergestelde van de 
waarde;; het is de som der offers, die men brengt om een zaak te verkrijgen, terwijl de 
waardee te kennen geeft, in welke mate een zaak een goed voor ons is, hoe hoog wij de 
voordeelenn schatten, die haar bezit ons oplevert.' 

Mijnn proefschrift bevat onder andere het verslag van een zoektocht naar de ratio van 
hett fiscaal afschrijven op onroerende zaken van ondernemingen. Centraal stond daar-
voorr de vraag wat in fiscale zin met afschrijven op onroerende zaken nu tot uitdrukking 
moett worden gebracht. Het is een vraag die mij, aanvankelijk als student en later in de 
praktijkk als (vastgoed)fiscalist, al jaren bezighoudt. Bevredigende antwoorden vond ik 
niett in de jurisprudentie, noch in de literatuur, waar verhullend taalgebruik dikwijls meer 
vragenn oproept dan er worden beantwoord. Naarmate het einde van de 'queeste' 
naderde,, werd mij duidelijk dat de kernvraag zich eigenlijk nog het beste laat vangen in 
dee formulering: meten wij het efficiencyverlies, dan wel het vermoedelijke kapitaalverlies 
vann een onroerende zaak? Of, wat bouder gesteld: schrijven we af op stenen of op 
stuivers? ? 

1.22 Afschrijve n op (onroerende ) zaken 

Waaromm een zo uitvoerige studie uitvoeren naar, zoveel tijd investeren in en zo'n lijvig 
proefschriftt schrijven over afschrijven, specifiek toegesneden op onroerende zaken? Die 
vraagg laat zich als volgt beantwoorden: ten eerste omdat vastgoed, onder welke term ik 
onroerendee zaken en zakelijke rechten schaar, mij boeit in al zijn verschijningsvormen en 
(onvermoede)) facetten. Maar een dergelijke subjectief getinte reactie mag niet het enige 
antwoordantwoord zijn, al ontleent men er in de regel wel zijn meeste inspiratie en motivatie aan. 

Dee vraag naar de werkelijke strekking van afschrijven komt nadrukkelijk ook aan bod 
wanneerr we te maken hebben met bedrijfsmiddelen die 1) een lange gebruiksduur 

Lewiss 1977, p. 212. 
Ziee Vijge (1997, p. 352) voor het feitelijke belang van materiële vaste activa in jaarrekeningen. 
Overzichtenn van empirische studies zijn te vinden in: Baum 1991; Deloitte en Touche 2000; 
Dixon,, Crosby en Law 1999. Deloitte en Touche (2000, p. 9) noemt drie tekortkomingen in de 
bestaandee literatuur: 
oo de studies zijn vrij oud en het patroon van waardevermindering kan aanzienlijk 

veranderdd zijn; 
oo er zijn weinig waardebeïnvloedende variabelen in de modellen opgenomen; 
oo er zijn na ingebruikneming geen waardeverhogende investeringen in de 

beschouwingg betrokken. 
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binnenn een bedrijf kennen, 2) aan het einde van die gebruiksduur nog niet geheel zijn 
versletenn en 3) in het ruilverkeer nog een substantiële waarde kunnen hebben voor 
derdenn die de zaak ook nog kunnen gebruiken. En dat alles gaat zeker op voor vast-
goed. . 

Menn is al snel geneigd zich bij afschrijvingen een specifieke machine voor te stellen 
diee in het begin veel wordt gebruikt, omdat de vraag naar haar geleverde producten 
groott is. Doordat de machine veel gebruikt wordt, slijt zij snel en is zij binnen korte tijd 
'op'' en vrijwel niets meer waard. In het verlengde van deze gedachtegang ziet men dan 
eerstt een grote vraag en een hoge productie die met hoge inkomsten gepaard gaat en 
laterr een afnemende vraag met een afnemende productie en afnemende inkomsten. 
Binnenn een dergelijke afloop past het de gehele kostprijs van de machine in korte tijd 
versneldd af te schrijven. Dit gezien de hoge fysieke slijtage (technische slijtage) en de 
snell afnemende vraag en inkomsten (economische slijtage). Zowel de waarde voor de 
ondernemingg als de 'marktwaarde' van een dergelijke machine zal snel afnemen. 

Mochtt dit voorbeeld voor machines opgaan, de werkelijkheid ziet er voor onroerende 
zakenn heel anders uit. Een onroerende zaak is doorgaans niet zo snel fysiek (technisch) 
enn economisch versleten, al was het alleen al doordat de grond (veelal) een oneindige 
fysiekee gebruiksduur heeft. Ook de opstal kent op het eerste gezicht een lange gebruiks-
duur. . 

Maarr hier kan en moet men genuanceerder naar kijken: voor het fundament en het 
skelett van het gebouw ligt het voor de hand een langere fysieke gebruiksduur te ver-
onderstellenn dan voor installaties (bijvoorbeeld een airconditioning) of scheidingswan-
den.. En een verdere nuancering is op haar plaats: afhankelijk van de mate van onder-
houd,, die bijvoorbeeld een verlenging van de gebruiksduur tot gevolg kan hebben, en het 
specifiekee gebruik - een chique kantoorvilla wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een 
chemischee fabriek - kan er een verschil in slijtage optreden en kan de gebruiksduur dus 
vann ondernemer tot ondernemer verschillen. 

Hierr zien wij wederom het subjectieve element terug dat hierboven werd genoemd 
aangaandee de waardering. Een onroerende zaak bewijst immers gedurende zijn leven 
vrijwell nooit aan slechts één gebruiker zijn diensten. Een onroerende zaak kan een 
'factotum'' zijn: een onderkomen of werkplaats, een ziekenhuis of een fabriek, een 
kantoorr of een opslagruimte, een kerk of een tapijthal. En veel objecten hebben in de 
loopp van hun bestaan dergelijke functies gehad. In zijn lange levenscyclus (bouw, koop, 
bezit,, verkoop, sloop, bouw, herstel en dergelijke) kan de zaak aan opeenvolgende en 
onderlingg zeer verschillende gebruikers op diverse manieren diensten bewijzen. En dan 
kunnenn de verschillende gebruikers daar ook nog eens verschillende waardeoordelen 
aann verbinden die sterk kunnen afwijken van de waardering die derden op de vastgoed-
marktt ervoor hebben. Deze derden kunnen zich op hun beurt laten leiden door talloze 
benoemdee en onbenoemde, weegbare en onweegbare, waardebeïnvloedende factoren. 
Ikk noem bijvoorbeeld: het soort vastgoed (kantoor, winkel, woning, industrieel vastgoed), 
dee flexibiliteit van de onroerende zaak, de locatie, de stand van de conjunctuur en de 
vastgoedmarktt op een bepaald moment en een bepaalde plaats. 

Daarmeee keer ik terug naar het onderscheid tussen het subjectieve waardeoordeel dat 
eenn ondernemer over zijn onroerende zaak heeft enerzijds en de vermoedelijke prijs van 
diee zaak op de vastgoedmarkt anderzijds. Wat is waarde, wat is iets waard, welke prijs 
heeftt men ervoor over? Deze vragen zullen wel altijd actueel blijven. De International 
Accountingg Standard 40 (IAS 40)) voor vastgoedbeleggingen beveelt bijvoorbeeld aan 
vastgoedd te waarderen naar marktwaarde; al blijft de deur naar historische-kostprijs-
afschrijvingenn nog open staan. Deze standaard wordt ook in Nederland ingevoerd. 
Doordatt zij in de accountancysfeer maatgevend zal worden, zal zij daarbuiten waar-
schijnlijkk ook haar invloed laten gelden. 
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1.33 Probleemstellin g en strategi e 

Inn dit boek staat de reguliere afschrijving volgens goedkoopmansgebruik op onroerende 
zakenn centraal. De waardering van voorraden onroerende zaken, de afschrijving op 
roerenderoerende zaken en de zakelijke rechten komen niet of zijdelings aan de orde. De 
afschrijvingg op privé-beleggingsvastgoed, zoals dat nog onder het oude IB-regime gold, 
komtt geregeld aan de orde, maar heb ik niet uitgediept. In en met dit proefschrift wil ik de 
volgendee vraag beantwoorden: 

WatWat moet in fiscale zin met afschrijven op onroerende zaken tot uitdrukking worden 
gebracht? gebracht? 

Omm deze vraag te beantwoorden zal ik een verkenning van de grenzen van afschrijving 
moetenn uitvoeren. Ik zal daarom eerst datgene wat aan relevante uitspraken, kritieken, 
visiess en gedachten is verschenen en vastgelegd in jurisprudentie en binnen- en buiten-
landsee literatuur, opsporen, inventariseren en analyseren. Daarbij zal al snel duidelijk 
wordenn dat de term afschrijven niet eenduidig is gedefinieerd. Noch in Nederland, noch 
inn landen met vergelijkbare rechtsstelsels wordt het onderwerp vanuit slechts één invals-
hoekk benaderd en belicht. Dat maakt het enerzijds niet eenvoudig om het gebied in kaart 
tee brengen, anderzijds geeft het mij voldoende ruimte om naar eigen inzicht en tot op 
zekeree hoogte onbekommerd mijn gedachten te ontwikkelen en te formuleren over dit 
boeiendee en actuele onderwerp. 

Mijnn uitvalsbasis is het fiscale recht, maar waar het in mijn visie dienstig en geoorloofd is, 
haakk ik aan bij inzichten uit onder meer het civiele recht (BW), de vastgoedkunde (bouw 
enn beheer), de accountancy (IAS, Richtlijnen jaarverslaggeving), de bedrijfseconomie 
(Limpergg en Van der Schroeft), de investeringsanalyse (DCF en IRR) en de taxatieleer 
(waardebegrippen).. Deze afzonderlijk genoemde invalshoeken kennen onderling 
natuurlijkk de nodige raakvlakken en overlapping. Ze zijn wel te onderscheiden van 
elkaar,, maar moeilijk te scheiden: over en weer maken de beoefenaars van de 
genoemdee disciplines gebruik van eikaars (voortschrijdende) inzichten. Wat ertoe heeft 
geleidd dat zich een specialisme aan het ontwikkelen is op het gebied van de vastgoed-
kunde,, waarvan deze studie zich mede een exponent mag noemen. 

Mett name de internationale literatuur over depreciation is, om dit dan ook maar in 
anderee talen te benoemen, een 'mer a boire' en een ware 'Fundgrube'.6 Als ik alles wat 
voorr dit onderwerp relevant is en is verschenen in talrijke monografieën en periodieken, 
inn kaart zou willen brengen - hoe verleidelijk, uitdagend of interessant ook - zou dat mijn 
eigenn 'levensduur' te boven gaan. Vandaar dat ik mij in deze studie voornamelijk beperk 
tott het fiscale recht en de onroerende zaken in de winstsfeer. 

Inn dit boek houd ik zoveel mogelijk het civielrechtelijke begrip 'onroerende zaak / 
zaken'' aan, zoals dat in het huidige Burgerlijk Wetboek wordt gehanteerd. Waar men in 
dee (oudere) jurisprudentie en literatuur het begrip 'onroerend goed(eren)' gebruikt, neem 
ikk dit veelal over om verwarring te voorkomen en om het tijdsbeeld zoveel mogelijk intact 
tee laten. De verschillen tussen beide begrippen worden overigens ter bestemde plaatse 
uitgewerkt. . 

Eenn belangrijk onderscheid dat op meer plaatsen aan de orde zal komen, is het 
verschill tussen vastgoed dat een ondernemer zelf gebruikt (zoals een fabriek), en 
vastgoedd dat hij verhuurt aan derden. Het eerste gebruik duid ik aan met de term 
'eigengebruiksvastgoed'' en het tweede met 'beleggingsvastgoed', of varianten daarvan 

'Thee Question of Depreciation is one upon which so many articles have been written, and so 
manyy opinions expressed, that there would not appear too be much more which could profitably 
bee said upon the subject', aldus John H. Armstrong, The Accountant, 08-08-1903. 
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diee waarschijnlijk wel voor zich zullen spreken. Voor beleggingsvastgoed mag men 
eerderr aannemen dat het subjectieve waardeoordeel van een ondernemer zal (moeten) 
overeenkomenn met de prijzen die op de vastgoedmarkt voor gelijksoortig vastgoed 
wordenn betaald. Dit alles leidt tot een dilemma: moeten we met afschrijven het sub-
jectievee waardeoordeel van een ondernemer tot uitdrukking brengen, het vermoedelijk 
waardeverloopp op de vastgoedmarkt, een of ander efficiencyverlies of een combinatie 
vann de genoemde elementen? 

Dezee studie is als volgt opgebouwd. Het skelet wordt gevormd door een bespreking van 
dee traditionele afschrijvingsformule: ('kostprijs' -/- restwaarde)/gebruiksduur, welke 
begrippenn in de hoofdstukken 4, 5 en 6 uitvoerig aan de orde komen. Wanneer deze 
variabelenn zijn vastgesteld, komt de verdelingssystematiek over de jaren aan de orde 
(hoofdstukk 7). Het venijn zit ditmaal niet in de staart, maar in hoofdstuk 2, waarin ik mijn 
visiee geef op het afschrijvingsconcept. Dit eerste hoofdstuk is bedoeld als inleiding en 
probleemstelling,, terwijl ik in hoofdstuk 3 de vraag opwerp of de (civielrechtelijk 
gedefinieerde)) onroerende zaak voor afschrijvingsdoeleinden op een eenduidige wijze 
kann worden gesplitst in meerdere bedrijfsmiddelen of onderdelen die elk hun eigen 
afschrijvingspotentieell kennen. In hoofdstuk 8 ga ik in op belangrijke waardebepalende 
factorenn als: onderhoud, extra afschrijving en afwaarderen. Conclusies en aanbevelingen 
besluitenn dit proefschrift in hoofdstuk 9. Tot zover de opbouw in grote lijnen. In schema 
ziett mijn studie er als volgt uit: 

Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afechrijvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven? 

Afschrijvingspotentieel: : 
'fiscalee kostprijs' (4) minus restwaarde (5) 

HoeHoe afschrijvingspotentieel verdelen 
overover welke jaren? 

Gebruiksduurr (6) en afschrijvingssystemen (7) 

WordtWordt de afschrijving door andere 
fiscalefiscale factoren beïnvloed? 

Raakvlakkenn afschrijving met onderhoud, 
bedrijfswaardee en 'extra afschrijven' (8) 

Conclusiess (9) 



Elkk hoofdstuk is zoveel mogelijk chronologisch opgebouwd vanuit de fiscale jurispru-
dentiee en Nederlandse (fiscale en niet-fiscale) literatuur, opdat de stappen die in de loop 
vann de tijd in de verschillende probleemgebieden zijn gezet, zo duidelijk mogelijk voor 
hett voetlicht komen. Deze opbouw laat ik voorafgaan door een korte inleiding, die dient 
alss plattegrond en 'routeplanner', en soms als verkenning van niet-fiscale gebieden, die 
dientt om het kader te schetsen waarin de problematiek haar plaats heeft. 

Daartoee dient ook het overzicht van de wetsgeschiedenis inzake afschrijven die ik in 
dee volgende paragrafen van dit eerste hoofdstuk geef. Het vertrekpunt ligt in 1893 met 
dee Wet op de Bedrijfsbelasting. In de vroegste wetsgeschiedenis kwam de vraag al aan 
dee orde of een ondernemer mocht afschrijven naar de hogere vervangingswaarde van 
zijnn bedrijfsmiddel. We zullen zien dat de ontwikkeling van het afschrijvingsbegrip onder 
goedkoopmansgebruikk werd gebracht en dat de invulling daarvan grotendeels aan de 
rechtspraakk werd overgelaten. 

Inn hoofdstuk 2 behandel ik de ratio van afschrijven op onroerende zaken. We volgen 
dee langdurige en taaie worsteling van de fiscale rechters met het probleem om tot een 
bruikbaree en eenduidige invulling van het afschrijvingsbegrip te komen. Moeten we 
aanknopenn bij 'het gebruik' dat een ondernemer van een onroerende zaak maakt, het 
'verbruikk van werkeenheden', 'het waardeverloop', of iets anders? In het slot van hoofd-
stukk 2 geef ik, als gezegd, aan hoe naar mijn inzicht de contouren van het afschrijvings-
conceptt eruit zouden moeten zien. Ook behandel ik de vormgeving van het fiscale 
conceptt inzake afschrijving op onroerende zaken in onze buurlanden. 

Inn hoofdstuk 3 komt het object van afschrijving aan de orde. Centraal staat de vraag 
off de (civielrechtelijk gedefinieerde) onroerende zaak voor afschrijvingsdoeleinden op 
eenn eenduidige wijze kan worden gesplitst in meerdere bedrijfsmiddelen of onderdelen 
diee elk hun eigen afschrijvingspotentieel kennen. Dit zou de mogelijkheid kunnen bieden 
afzonderlijkk en met verschillende snelheden af te schrijven op onderdelen van een 
gebouww die in waarde verminderen (een winkelpui bijvoorbeeld sneller dan een funda-
ment),, zonder te hoeven salderen met onderdelen die in waarde toenemen (bijvoorbeeld 
grond).. Die laatstgenoemde onderdelen zou men dan op ten hoogste de aanschaffmgs-
off voortbrengingskosten mogen waarderen. 

Hoofdstukk 4 behandelt, als gezegd, het vertrekpunt van de fiscale afschrijving: de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten. Enkele specifieke vraagstukken aangaande het 
aanschaffingstijdstipp laat ik niet onbesproken. De 'fiscale kostprijs' legt een plafond in de 
afschrijving.. Meer dan deze kostprijs - er zijn er namelijk meer te noemen - wordt niet 
afgeschreven,, afgezien van latere bijboekingen uit hoofde van veranderingen, verbete-
ringenn en dergelijke. Voortbrengingskosten worden gemaakt wanneer een zaak in de 
eigenn onderneming wordt gebouwd. Hiervoor gelden speciale regels die ik afzonderlijk 
behandel.. Ik beschrijf onder meer wanneer men mag beginnen met afschrijven en welke 
consequentiess 'te hoge' of 'te lage' aanschafprijzen hebben voor afschrijvingen direct na 
aanschaf.. Een aparte paragraaf behandelt de (af)waarderingsproblematiek die ontstaat 
bijj het slopen van opstallen. 

Eenn andere variabele van de afschrijvingsformule, de restwaarde, behandel ik in 
hoofdstukk 5. Deze legt een bodem in het afschrijvingspotentieel. Hier speelt met name 
dee vraag in welke termen het begrip 'restwaarde' moet worden gedefinieerd en naar welk 
tijdstipp de restwaarde moet worden geschat: op aanschafdatum, tussentijds in de bezits-
periodee of aan het einde van de vermoedelijke gebruiksduur. De Hoge Raad heeft voor 
dee winstsfeer uitgemaakt dat men naar het einde van de gebruiksduur moet kijken, maar 
heeftt daar later weer uitzonderingen op geformuleerd. Deze komen erop neer dat men in 
bepaaldee gevallen de grondwaardestijging mag negeren. Vervolgens geef ik aan waar-
om,, wanneer en hoe men restwaarden zou kunnen berekenen en welke rol prijsstijgin-
genn ('inflatie') hierin spelen. 
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Welkee gebruiksduur (technisch, economisch of anderszins) men moet hanteren in de 
afschrijvingsformule,, is een vraag die aan de orde komt in hoofdstuk 6. In de fiscale 
praktijkk gebruikt men hiervoor wel vuistregels en lijstjes, maar we zullen zien dat deze 
voorr fiscale doeleinden in veel gevallen niet accuraat kunnen zijn. Het gaat immers om 
dee gebruiksduur van de onroerende zaak binnen de onderneming en niet om een 
'algemene'' gebruiksduur. Het schattingsproces, alsmede de vraag of persoonlijke 
omstandighedenn van een ondernemer van invloed kunnen zijn op de gebruiksduur, 
krijgenn een afzonderlijke behandeling. 

Nadatt het afschrijvingspotentieel besproken is in de hoofdstukken 3, 4 en 5 en het 
aantall jaren waarover dit moet worden verdeeld in hoofdstuk 6, komt het toerekenings-
vraagstukk aan bod in hoofdstuk 7: welke portie van het afschrijvingspotentieel hoort in 
welkk jaar thuis? Dit blijkt een uitermate weerbarstige materie te zijn waar vele schrijvers 
zichh het hoofd over hebben gebroken. Dit vraagstuk hangt immers nauw samen met de 
vraagg wat men met afschrijven nu werkelijk beoogt. Vele motieven betreffende afschrij-
venn komen voorbij en vertalen zich in evenzovele superieur geachte systemen. Voor 
onroerendee zaken is de lineaire verdeling fiscaal beschouwd het uitgangspunt. Degres-
sieff afschrijven (eerst meer afschrijven, later minder) lag moeilijk in de jurisprudentie, 
maarr de Hoge Raad heeft allengs de toepassingsmogelijkheden verruimd. Voor onroe-
rendee zaken lijkt toepassing van een progressief verdelingssysteem (eerst minder, later 
meer)) steeds meer binnen bereik te komen. 

Hoofdstukk 8 belicht de raakvlakken tussen afschrijvingen en aanpalende onderwer-
pen:: onderhoud (8A), waardering naar lagere bed rijfswaarde (8B) en extra afschrijven bij 
calamiteitenn (8C). Al vroeg is de relatie tussen (het tegengaan van slijtage door) onder-
houdd en afschrijven in de jurisprudentie en literatuur gelegd. Zo kunnen de gebruiksduur 
enn de restwaarde van een onroerende zaak door het ai dan niet uitvoeren van (groot) 
onderhoudd wijzigingen ondergaan en kan daarmee ook het afschrijvingsbedrag worden 
beïnvloed.. De paragrafen die handelen over de bedrijfswaarde, gaan met name in op de 
vraagg of incidentele, duurzame waardedalingen in het verlengde (kunnen) liggen van 
afschrijvingen.. Ik concludeer dat het huidige fiscale bedrijfswaardeconcept (nagenoeg) 
onbruikbaarr is en bied een alternatief binnen het afschrijvingsconcept. Bij abnormale 
gebeurtenissenn die schade veroorzaken aan het afschrijvingsobject, kan de afschrijving 
wordenn verhoogd volgens een bepaalde formule. Ik behandel dit in de laatste paragraaf 
vann het hoofdstuk. In hoofdstuk 9 geef ik een overzicht van de belangrijkste bevindingen 
vann mijn onderzoek. 

Ikk hoop oprecht dat mijn studie een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van 
eenn nieuw concept van afschrijving en anderen mag inspireren en stimuleren onderzoek 
tee doen op een terrein dat het alleszins waard is ontgonnen te worden. 

1.44 Wettelij k kader van afschrijve n in historisc h perspectie f 

Inn de rest van dit hoofdstuk geef ik een schets van de wijze waarop men in de afgelopen 
honderdd jaar de problematiek aangaande de afschrijving op onroerende zaken heeft 
benaderd.. Daartoe beschrijf ik in het kort de wetsgeschiedenis betreffende dit onderwerp 
vanaff 1893. De definitieve wetteksten heb ik voor het overzicht aan het begin van de 
paragrafenn in kaders geplaatst. 
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1.4.11 Wet op de Bedrijfsbelastin g 18937 

ArtikelArtikel 3, § 2, aanhef en letter e 
Terr berekening van haar zuiver bedrag (...) wordt, voor zoover bij hare berekening te 
dierr zake nog geen aftrek heeft plaats gehad, de winst (...) verminderd met: (...) 
e.. de afschrijvingen noodzakelijk tegenover vermoedelijke waardevermindering van 
eigendommenn uitsluitend voor bedrijf, beroep of ambt aangewend. 

1.4.1.11 Inleidin g 

Tijdenss het bewind van minister van Financiën Pierson ontstond het idee voor een soort 
gesplitstee inkomstenbelasting, belichaamd in een tweetal wetten.8 Dit resulteerde in een 
vermogensbelasting99 en een belasting op bedrijfsinkomsten en andere inkomsten.10 De 
afschrijvingg op eigendommen werd door de laatstgenoemde wet in de Nederlandse 
belastingwetgevingg geïntroduceerd. In de Patentwet van 1819 kwamen geen afschrij-
vingsbepalingenn voor.11 

Natuurlijkee personen die in Nederland woonden, waren (onder meer) belastingplichtig 
voorr hun jaarlijkse winsten. Schendstok stelt dat goedkoopmansgebruik bij het bepalen 
vann de periodewinst een zekere rol speelde. Hij komt niet op grond van de wettekst tot 
dezee bewering, maar op grond van het commentaar van Sprenger van Eyk.12 Bepaalde 
inn Nederland gevestigde lichamen waren belastingplichtig voor uitdelingen, waarbij in 
beginsell de totaalwinst belast was.13 Belasting werd bij deze lichamen geheven op het 
momentt dat en naarmate het lichaam de winst uitdeelde. De bepaling van de jaarwinst 
wass niet van belang.14 

Inn de wetgeving en de commentaren inzake de Wet op de Bedrijfsbelasting zijn 
vraagstukkenn behandeld die in latere jurisprudentie en literatuur veelvuldig een rol 
spelen.. Men was in de Kamer tijdens de behandeling van de materie beducht voor hoge, 
oncontroleerbaree afschrijvingen. Afschrijvingen naar vervangingswaarde, reserveringen 
(bijschrijvingen)) voor vernieuwingen (fondsvorming) werden tegengehouden. Noodzake-
lijkk geachte afschrijvingen moesten tegen de vermoedelijke waardeverminderingen 
opwegen.. Het afschrijvingspercentage moest op het aangiftebiljet worden vermeld, opdat 
dee fiscus elk geval apart kon beoordelen. Daarenboven moest men 'de gebruiken van 
eenn eerlijk, nauwgezet koopman' tot maatstaf nemen, afschrijvingen moesten te goeder 

12 2 

13 3 

Wett van den 2den October 1893, tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, 
Stb.. 1893, 149. 
Ziee Sinninghe Damsté 1919, p. 25 en 26. 
Wett van 27 september 1892, Stb. 223. De Wet op de Vermogensbelasting 1892 was geen 
heffingswett op het vermogen, maar een inkomstenbelasting van de opbrengst van vermogen. 
Dee Wet op de Bedrijfsbelasting stelde dat er van drie soorten inkomens belasting werd 
geheven:: 1) de opbrengsten van onderneming en arbeid, 2) de opbrengsten van rechten op 
periodiekee uitkeringen en 3) de (forfaitair op 4% gestelde) opbrengsten van vermogens kleiner 
dann fl. 13.000. Opbrengsten van vermogens van fl. 13.000 of meer, werden fictief bepaald op 
4%% van dat vermogen en onderworpen aan vermogensbelasting. 
Wett van den 21 sten mei 1819, houdende eene nieuwe ordonnantie op het regt van Patent, 
Stb.. 1819, 34. De werkelijke winst van natuurlijke personen/ondernemers werd in deze wet 
niett belast, maar een forfaitair bepaalde jaarwinst. Wie een bedrijf wilde uitoefenen, kocht een 
licentt en voldeed op die manier zijn belasting (patentrecht). Bij naamloze vennootschappen 
werdd de werkelijke totale winst belast op het moment dat en naarmate de winst door het 
lichaamm werd uitgekeerd. Het was een vrij grove belasting naar de bedrijfsresultaten. Vergelijk: 
HistorischHistorisch overzicht Vakstudie Encyclopedie Wet VPB 1969; Goes 2000, p. 32 en 33. 
Schendstokk 1959, p. 16. 
Artikell 1, letter b Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 vermeldt hier te lande gevestigde naam-
lozee vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, coöperatieve of andere 
verenigingenn en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. 
Ziee artikelen 1 en 5, §1 Wet op de Bedrijfsbelasting 1893; Goes 2000, p. 34. 
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trouww en met bereikbare nauwkeurigheid worden vastgesteld. Op dubbeltellingen van 
afschrijvingenn met onderhoudsuitgaven diende men bedacht te zijn. 

Overr de strekking en ratio van afschrijvingen valt weinig te ontlenen aan de wets-
geschiedeniss en de commentaren. Reserveringen of afschrijvingen naar vervangings-
waardee werden uitgesloten. In de wettekst wordt gesproken over waardevermindering 
vann de eigendommen, zonder expliciet aan te geven of het hier een vermindering van de 
waardee voor derden op de vrije markt betrof of een vermindering van de betekenis van 
dee eigendommen voor de onderneming. 

1.4.1.22 Kamerbehandelin g 

Inn het ontwerp van wett werden afschrijvingen beperkt tot: 'de noodzakelijke afschrijvin-
genn op eigendommen of bijschrijvingen op reserve-, herstellings-, vernieuwingsfondsen 
enn dergelijke'.15 

Mett name de bijschrijvingen op de fondsen, waarmee een afschrijving naar vervan-
gingswaardee mogelijk zou worden, gaven aanleiding tot discussie, zoals in het voorlopig 
verslagg valt te lezen.16 Men vreesde dat de toegestane vermindering 'de achterdeur zou 
worden,, waardoor velen, vooral de groote kooplieden, de belasting zouden ontlopen. 
Terwijll de kleine koopman geene bijschrijvingen op fondsen doet, zullen de maatschap-
pijenn en groote industrieelen door deze bepaling de gelegenheid hebben, om groote 
winstenn te verbergen, en zoodoende de belasting op eene door hen zelven te bepalen 
hoogtee te houden'. De Hoge Raad besliste in 1921, na de invoering van de Wet IB 1914, 
datt niet afgeschreven mocht worden naar vervangingswaarde.17 

Doorr de toevoeging van het woord 'noodzakelijk' trachtte men de hoogte van de 
afschrijvingenn te beperken, maar men twijfelde eraan of de administratie de hoogte van 
dee afschrijvingen voldoende zou kunnen controleren. Het kwam juister voor het kenmerk 
vann de noodzakelijkheid aan te geven, bijvoorbeeld door te lezen 'tegen de vermoede-
lijkelijke waardevermindering opwegende afschrijvingen'.18 In latere wetgeving is de afschrij-
vingg beperkt tot de aanschaffings- en voortbrengingskosten. 

Dee afschrijving moest in elk bijzonder geval worden beoordeeld, waarbij in de Kamer-
behandelingg werd opgemerkt dat ook in buitenlandse wetgevingen op dat gebied geen 
'meerr bepaalde' uitdrukkingen voorkwamen.19 Het afschrijvingspercentage moest in het 
aangiftebiljett worden vermeld. Hierin zag men een element van controle.20 

Inn het voorlopig verslag werd de vraag gesteld of iemand die een vaste bezoldiging 
genoot,, ook mocht afschrijven. Bijvoorbeeld voor waardevermindering van boeken. 
Opp de boeken mocht iemand afschrijven, wanneer die zaken voor zijn beroep dienden 
enn de uitgaven niet onder de kosten waren opgenomen.21 

Inn het gewijzigd ontwerp van wet werden de bijschrijvingen uit het artikel geschrapt.22 

Hett artikel werd in de definitieve wettekst als volgt geredigeerd: 'de afschrijvingen 
noodzakelijkk tegenover vermoedelijke waardevermindering van eigendommen uitsluitend 
voorr bedrijf, beroep of ambt aangewend'. 

Kamerstukkenn I11892/93, 71, no. 2, p. 2, artikel 4, §1, letter f. 
Kamerstukkenn I11892/93, 71, no. 5, p. 47 (W); vergelijk Kremer 1961, p. 840. 
B.. 2849. 
Ziee Sprenger van Eyk 1894, p. 85; Goeman Borgesius 1893, p. 100; Franken 1894, p. 129. 
Ziee Bertling 1893, p. 20; Franken 1894, p. 129. 
Frankenn 1894, p. 129 en Goeman Borgesius 1893, p. 20. 
Kamerstukkenn I11892/93, 71, no. 6, p. 77. De wet stond alleen afschrijving toe, als de 
voorwerpenn uitsluitend voor bedrijf, beroep of ambt werden aangewend. Gemengd gebruik 
wass uitgesloten (Franken 1894, p. 129; Leiddraad 1894, p. 35). 
Kamerstukkenn I11892/93, 71, no. 8, artikel 3, §2, letter e, p. 77. 
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Dee kosten van onderhoud en herstellingen in 'haren vorige staat' van zaken werden in 
aftrekk toegelaten.23 Hetgeen diende om de toestand te verbeteren, om het goed in 
waardee te doen stijgen, kwam niet in aftrek op de winst. 

Hett Departement van Financiën bracht in 1894 een 'Leiddraad' uit voor degenen die de 
Wett op de Bedrijfsbelasting moesten toepassen. Deze leidraad zou behulpzaam kunnen 
zijnn bij het behandelen van twijfelpunten. 

Bijj het afschrijvingsartikel werd opgemerkt dat men 'de gebruiken van een eerlijk, 
nauwgezett koopman' tot maatstaf moest nemen.24 Niessen ziet hierin de oorsprong van 
hett goedkoopmansgebruik.25 

Dee waardevermindering van voorwerpen die niet uitsluitend in het bedrijf werden 
gebruikt,, kwamen niet in aanmerking voor afschrijving. Het voorbeeld werd gegeven van 
eenn rijtuig dat door een dokter ook voor zijn genoegen werd gebruikt. Personen die een 
beroepp of een ambt uitoefenden, mochten afschrijven op de eigendommen die zij uitslui-
tendd in hun beroep bezigden. 

1.4.1.33 Vermoedelijk e waardeverminderin g 

Dee vermoedelijke waardevermindering van gebouwen of andere zaken die voor het 
bedrijff nodig waren, kwam in aftrek op de winst. De vraag dient zich aan of deze 
waardeverminderingg betrekking heeft op een waarde op de vrije markt of een 'interne 
gebruikswaardee voor de onderneming' die onderscheiden moet worden van de markt-
waarde. . 

Sprengerr van Eyk geeft het voorbeeld van een timmerman die fl. 600 had verdiend, 
daarvoorr zijn gereedschap had moeten gebruiken dat daarop fl. 50 in waarde was 
verminderd.266 De waardevermindering die bij gebreke aan reparatie of ondanks reparatie 
intrad,, kwam zijns inziens in aftrek. 

Hoetinkk stelt dat het achterwege laten van onderhoud geen aanleiding kan geven tot 
afschrijvenn op de waarde, want dan zou de winst- en verliesrekening gedebiteerd moeten 
worden,, zonder dat daar op de rekening gebouwen of pakhuizen gecrediteerd kunnen 
worden.277 'De waarde van het huis of pakhuis kan toch in wettelijken zin niet verminderen 
zoolangg de belastbare opbrengst geen verandering ondergaat.' Later bespreekt hij de 
vraagg of een gebouw, dat voor fl. 5.000 op de balans staat en voor de vermogensbelas-
tingg fl. 3.500 waard is, fl. 1.500 als waardevermindering mag afschrijven. 

Hett komt mij voor dat de wettekst en de hiervoor aangehaalde auteurs uitgaan van 
eenn daling van de marktwaarde. Zeker weten wij dat echter niet, want met evenveel recht 
enn reden kan men beweren dat de voorbeelden juist zien op een daling van de interne 
gebruikswaardee voor de ondernemer. Hoetink heeft het bijvoorbeeld over waardevermin-
dering,, maar kijkt daarvoor ook naar de mutatie in de belastbare opbrengsten. Beide 
schrijverss zien een relatie tussen onderhoud en afschrijven. 

AfschrijvingenAfschrijvingen en onderhoudsuitgaven 
Sprengerr van Eyk stelt dat alle verlies door de vermindering van de waarde in aftrek 
komt,, als men die zaken had ter uitoefening van het bedrijf.28 De wet brengt dit tot 
uitdrukkingg in het afschrijvingsartikel. Hij legt een nadrukkelijk verband tussen enerzijds 
dee kosten van onderhoud en reparatie en anderzijds afschrijvingen. Wat al in de 
afschrijvingg is begrepen, kan niet nog eens door een onderhoudspost in aftrek komen. 

Artikell 3, § 2, letter b. 
Leiddraadd 1894, p. 35. 
Niessenn 1994, p. 193. 
Sprengerr van Eyk 1894, p. 84. 
Hoetinkk 1893, p. 14 en 15. 
Sprengerr van Eyk 1894, p. 76 en 78. 
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Hijj geeft het volgende voorbeeld: 'Een winkelier heeft een pakhuis in eigendom, dat hij 
geheell voor zijn bedrijf gebruikt. Het heeft in 1894 veel geleden en is daardoor fl. 500 in 
waardee achteruitgegaan. Bij de berekening van zijne winst over dat jaar heeft hij met die 
waardeverminderingg rekening gehouden. In 1895, nadat het opnieuw schade heeft 
geleden,, wordt het hersteld. Werden nu de kosten van de herstelling geheel in rekening 
gebrachtt tot het vinden van het winstcijfer over 1895, dan zou er dubbele aftrek plaats 
hebben.. Dus mag hij alleen in rekening brengen de uitgaven die noodig waren om het 
pakhuiss weder in den staat te brengen van ultimo 1894.' 

Hoetinkk stelt dat al de onderhoudskosten van een huis of magazijn tot herstel in de 
vorigee staat opgevat moeten worden, zolang de belastbare opbrengst er niet door 
verhoogdd wordt en de kapitaalwaarde in wettelijke zin hetzelfde blijft.29 

SchattenSchatten van de waardevermindering 
Dee woorden 'vermoedelijke waardevermindering' geven aan dat er geen absolute 
zekerheidd behoeft te zijn, maar dat deze geschat kan worden. Voorwaarde is wel dat 
dezee schatting te goeder trouw en met bereikbare nauwkeurigheid wordt uitgevoerd.30 

Ookk sluit de formulering elke afschrijving uit die uit voorzichtigheid wordt opgevoerd. 
Bijvoorbeeldd wanneer men door winstuitkeringen aan commandieten niet te veel aan de 
kass wil onttrekken, of wanneer men bang is voor een volgend slecht jaar. Men kon 
afschrijvenn zonder waardebepaling van het bedrijfsmiddel, de vermindering behoefde 
niett geconstateerd te zijn.31 

Voorr de berekening van winst of verlies over een jaar kon men gebruikmaken van de 
regelmatigg opgemaakte balans, mits men sommige cijfers vooraf had gewijzigd en in 
overeenstemmingg had gebracht met de letter en geest van de wet. 'Zoo zal men o.a. 
veranderingg moeten brengen in de cijfers naar aanleiding van te veel gedane afschrijvin-
genn in het jaar waarvan de winst of het verlies in aanmerking komt volgens art. 4, nl. 
wanneerr meer is afgeschreven dan gerechtvaardigd werd door vermoedelijke waarde-
vermindering,, b.v. uit voorzichtigheid met het oog op eventuele slechte jaren, of om de 
kass niet te veel aan te spreken.'32 

1.4.22 Wet op de Inkomstenbelastin g 1914 (Wet IB 1914)33 

ArtikelArtikel 10 lid 2 Wet IB 1914 
Vann de onzuivere opbrengst van een bedrijf of beroep worden bovendien afgetrokken de 
afschrijvingenn op zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden 
gebruiktt (...) een en ander volgens goed koopmansgebruik. 

ArtikelArtikel 11 lid 1 Wet IB 1914 
Uitgavenn voor aankoop, stichting, verbetering of verandering van gronden, gebouwen, 
werktuigen,, gereedschappen en andere zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf of 
beroepp worden gebruikt, uitgaven voor overneming, uitbreiding, verbetering of 
veranderingg van het bedrijf en andere uitgaven van dien aard, worden niet als bedrijfs- of 
beroepskostenn beschouwd. Uitgezonderd zijn: 1  de uitgaven noodig ter vervanging van 
zaken,, waarop niet wordt afgeschreven, gebouwen niet daaronder begrepen (...). 

Hoetinkk 1893, p. 14. 
Sprengerr van Eyk (1894, p. 85) voegt daar aan toe: 'zoo als een "ordentlicher Kaufmann" 
(gelijkk de Pruisische wet zegt) doet'. 
Kremerr 1961, p. 840. 
Sprengerr van Eyk 1894, p. 106. 
Wett van den 19den December 1914, tot heffing eener inkomstenbelasting, Stb. 563. 
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1.4.2.11 Inleidin g 

Dee Wet IB 1914 volgde de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 op en degradeerde de 
vermogensbelastingg tot een aanvullende heffing.34 De wet kende een lange voor-
geschiedenis.355 In 1906 diende minister van Financiën De Meester een wetsontwerp in 
datt de gesplitste door een enkelvoudige inkomstenbelasting beoogde te vervangen.36 

Inn de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog werd het Voorlopig Verslag van de 
Eerstee Kamer gepubliceerd. De wet verscheen op 31 december 1914 in het Staatsblad. 

IB-plichtigg waren natuurlijke personen en nijvere stichtingen.37 Nijvere stichtingen 
werdenn naar de zuivere opbrengst van hun bedrijf belast.38 Van een aantal met name 
genoemdee lichamen werden de uitdelingen belast.39 

Dee opbrengst 'van onderneming en arbeid' van een natuurlijk persoon was, aldus 
artikell 7, opgebouwd uit een aantal bronnen (bijvoorbeeld: winst, honorarium, salaris, 
aandeell in winst of overwinst). Artikel 10 gaf aan welke kosten men van de onzuivere 
opbrengstt van een bron mocht aftrekken; voor bedrijf of beroep werden daar de 
afschrijvingenn op zaken volgens goedkoopmansgebruik genoemd. In de Wet IB 1914 
warenn geen waarderingsvoorschriften voor duurzame productiemiddelen opgenomen. 

1.4.2.22 Ontwer p van wet , introducti e begri p goedkoopmansgebrui k 

Inn artikel 10 van het ontwerp werd afschrijven als volgt omschreven: 'Van de onzuivere 
opbrengstt van een bedrijf of beroep worden bovendien afgetrokken de afschrijvingen op 
zakenn die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt, en de afschrij-
vingenn op schuldvorderingen, een en ander volgens goed koopmansgebruik'.40 

Dee onderhoudskosten werden in hetzelfde artikel in aftrek toegelaten. Het betrof een 
regelingg ten aanzien van de uitgaven die met de verwerving, inning of het behoud van de 
opbrengstt van een bron van inkomen verband hielden, alsmede de afschrijvingen die 
voorr dat doel benodigd waren. 

Dee uitgaven voor aankoop, stichting, verbetering of verandering van gronden en 
gebouwenn werden volgens artikel 11 van het ontwerp niet als bedrijfs- of beroepskosten 
opgevat.. Uitgezonderd hiervan waren de uitgaven die nodig waren ter vervanging van 
zakenn waarop niet wordt afgeschreven, gebouwen daaronder niet begrepen. Er zou 
sprakee zijn van een onredelijke bevoordeling als de eigenaar die een oud gebouw had 
gekochtt voor een geringe prijs, de kosten van het vervangende gebouw geheel in aftrek 
mochtt brengen. Een compensatie waarop een reeks van vroegere eigenaren aanspraak 
hadd kunnen maken, zou dan aan slechts één van hen ten goede komen. 

Voorr gebouwen kan volgens de memorie alleen een geleidelijke afschrijving volgens 
artikell 10 worden gevalideerd.41 De waardevermindering die een gebouw in de loop der 
jarenn ondergaat, ontstaat geleidelijk ten laste van de gehele reeks van opvolgende eige-
naars.. Er is in het algemeen een lang tijdsverloop nodig eer de staat van een gebouw 
doorr ouderdom zo slecht is geworden, dat het moet worden afgebroken. Inmiddels gaat 
hett van de ene in de andere hand over. ledere eigenaar draagt een deel van de waarde-

Schendstokk 1959, p. 17. De Wet op de vermogensbelasting, vroeger een deel van de 
inkomstenbelasting,, werd gehandhaafd als aanvullende belasting op de inkomstenbelasting 
enn met een sterk gereduceerd tarief. 
Ziee Sinninghe Damsté 1919, p. 25-33. 
Ziee ook Kamerstukken II 1911/12,144, no. 3, p. 13. 
Artikell 1, letters a en c Wet IB 1914. 
Artikell 23 Wet IB 1914, waarin voor de bepaling van de zuivere opbrengsten ook werd 
verwezenn naar de beginselen van de artikelen 7, 10 en 11 Wet IB 1914. 
Artikell 1, letter b jo. artikel 20 Wet IB 1914; naamloze vennootschappen, commanditaire 
vennootschappenn op aandelen, coöperatieve en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. 
Kamerstukkenn II 1911/12, 144, no. 2, p. 2. 
Kamerstukkenn II 1911/12,144, no. 3, p. 31 en 32; zie ook Sinninghe Damsté 1919, p. 102. 
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verminderingg door natuurlijke invloeden. 'Werd nu den laatsten eigenaar, bij afbraak en 
herbouw,, toegestaan de kosten daarvan als bedrijfs- of beroepskosten in rekening te 
brengen,, dan zou eene compensatie waarop de geheele reeks der eigenaren aanspraak 
had,, aan slechts één hunner ten goede komen, die gewoonlijk het gebouw reeds als een 
objectt van geringe waarde zal hebben verkregen', aldus de memorie van toelichting. 

Ditt is een belangrijke passage. In de levenscyclus van een onroerende zaak komt het 
voorr dat een pand meerdere malen van eigenaar verwisselt, voordat de opstal wordt 
gesloopt.. Voor iedere opvolgende eigenaar brengt men door middel van afschrijving tot 
uitdrukkingg wat het vermoedelijke waardeverlies voor hem zal zijn gedurende zijn bezits-
periode.. Dit waardeverlies kan evenwel van eigenaar tot eigenaar en van periode tot 
periodee verschillen. Bij het vaststellen van de afschrijvingslast zal men daarmee rekening 
moetenn houden. 

1.4.2.33 Goedkoopmansgebruik : een bli k voorui t 

Dee wet introduceerde het begrip 'goed koopmansgebruik' in verband met afschrijvingen. 
Err waren geen wettelijke voorschriften over de wijze van winstbepaling. 

Brülll stelt dat het verbazingwekkend was dat de wetgever alle belastbare jaarinkom-
stenn nauwkeurig had afgebakend, maar de bedrijfswinst in het vage had gehouden.42 

Dee term goedkoopmansgebruik was niet meer dan een 'leeg woord' dat door de 
wetgeverr nauwelijks werd toegelicht en dat de rechter inhoud diende te geven. De Hoge 
Raadd breidde de term, die volgens de wet alleen voor afschrijving gold, uit tot de hele 
jaarwinstbepalingg (B. 3909).43 In allerlei variaties wees de Hoge Raad, aldus Brüll, erop, 
'datt elke methode van bedrijfswinstberekening fiscaal aanvaardbaar is, mits overeen-
komstigg "goed en eerlijk", "goed en degelijk" etc. koopmansgebruik, en niet in strijd 
komendee met de wet. Hiermee was de introductie van subjectieve elementen bij de 
bepalingg van de belastbare som een feit geworden.'44 

Inn navolging van Brüll45 merkt Goes46 op dat er in het begin van de vorige eeuw nog 
geenn bedrijfseconomische wetenschap bestond. De verwijzing in de wet en latere 
jurisprudentiee naar goedkoopmansgebruik mocht dan ook niet als een verwijzing naar de 
bedrijfseconomischee wetenschap worden opgevat. 'Het substantialisme moest zich nog 
ontwikkelen,, men dacht niet in goederen, maar in geld, het zogenaamde gulden-is-
gulden-stelsel'.. Pas onder invloed van de enorme geldontwaarding in de jaren '20 in 
Duitslandd groeide ook in Nederland het besef dat het nominalisme niet te handhaven 
was.. Zo ontstond de bedrijfseconomische wetenschap. In Nederland leverde Limperg 
eenn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het substantialisme in de door hem 
geformuleerdee vervangingswaardeleer.47 

422 Brüll 1964, p. 31. 
433 De Hoge Raad overwoog in dit arrest: 'indien de winst van een bedrijf is vastgesteld 

overeenkomstigg goed en eerlijk koopmansgebruik en daarbij (...) niet is gehandeld in strijd 
mett de wet, het aldus verkregen cijfer ook voor de heffing der belasting vaststaat'. De 
belanghebbendee had in cassatie gesteld dat een 'overeenkomstig goed en eerlijk 
koopmansgebruikk opgemaakte winst- en verliesrekening' geen wettelijk begrip was. 

444 Meussen 1997. p. 6. Vergelijk ook Kamerstukken II 1958/59, 5380, no. 3, p. 21 (MvT), waarin 
ministerr Hofstra over de Wet IB 1914 schrijft: 'in de berekening van de periodieke winsten liet, 
naarr vaste rechtspraak, de algemene inkomstenbelasting uit die tijd de ondernemer tot op 
grotee hoogte vrij, mits hij daarbij de regelen van een eerlijk en degelijk koopmansgebruik 
volgde.' ' 

455 Brüll 1964, p. 33. Brüll geeft hierbij nog aan, dat naarmate de bedrijfseconomische 
wetenschapp zich ontwikkelde, het natuurlijk was dat een belastingplichtige, in zoverre hij er 
baatt bij meende te kunnen vinden, aan haar argumenten ontleende. 

466 Goes 2000, p. 41 en 42. 
477 Limperg 1937. 
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Brüll,, Zwemmer en Cornelisse48 merken op dat de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen 
bevatt die de wetgever ertoe hebben bewogen aansluiting te zoeken bij goedkoopmans-
gebruik.. De schrijvers achten het niet onwaarschijnlijk dat de wetgever zijn onmacht 
inzagg algemene regels te geven voor afschrijvingen. Bij gebrek aan beter moest dan wel 
wordenn verwezen naar het subjectieve inzicht van de ondernemer, maar met de moge-
lijkheidd te objectiveren door middel van marginale toetsing aan een min of meer objectief 
gegevenn als goedkoopmansgebruik. De bedrijfseconomische wetenschap levert voor de 
rechterr maatstaven om het subjectieve inzicht van de ondernemer - met een verwijzing 
naarr goedkoopmansgebruik - binnen de perken te houden. 

Naa een zoektocht in de (inter)nationale vakliteratuur concludeert Hoogendoorn dat 
goedkoopmansgebruikk in het geheel geen 'leeg woord' is geweest.49 De term verwees 
naarr de gebruiken die gangbaar waren onder 'rechtschapen', 'degelijke' en 'nauwgezette 
kooplieden'.. Deze koopmansgebruiken stonden onder de toets van de jurisprudentie en 
werdenn volgens Hoogendoorn aanvaard, tenzij ze niet zouden passen bij de nakoming 
vann de verplichtingen die een 'verstandig', 'eerlijk', 'degelijk', kortom, zorgvuldig hande-
lendd koopman had tegenover de overheid. De aanvaardbaarheid van goedkoopmans-
gebruikk werd bepaald door de doelstelling van de wet. Het woord 'goed' moet hier 
wordenn begrepen in de verhouding tussen overheid en burger. De vormgeving van het 
goedkoopmansgebruikk werd aan de rechters overgelaten: het was rechtersrecht.50 

Dee invloed die de bedrijfseconomie heeft gehad op de ontwikkeling van het begrip 
goedkoopmansgebruik,, zien we terug in arrest BNB 1957/208.51 Onder het Besluit IB 
19411 werd beslist dat 'weliswaar als hoofdregel kan worden aangenomen, dat een 
stelsell van jaarlijkse winstberekening voor de belastingheffing als strokende met goed 
koopmansgebruikk behoort te worden aanvaard indien dat stelsel is gegrond op hetgeen 
dee bedrijfseconomie omtrent de juiste wijze van winstbepaling leert, doch deze regel 
uitzonderingg moet lijden niet alleen ingeval het volgen van het bedrijfseconomische 
inzichtt tot strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving zou voeren, maar evenzeer 
indienn daardoor aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwet om 
welkerr toepassing het gaat te kort zou worden gedaan'. Dit systeem gold al bij de jaar-
winstbepalingg van het Besluit WB 1940. 

Dee bedrijfseconomische inzichten kunnen dus als uitgangspunt dienen, tenzij er 
strijdigheidd is met een wettelijk voorschrift, of de algemene opzet, dan wel een beginsel 
vann de belastingwet. Pogingen om aan te sluiten bij andere maatstaven zijn vrijwel alle 
mislukt.. Zo zijn voorschriften van De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer niet 
maatgevendd te achten voor de fiscale winstberekening. Hetzelfde werd beslist voor ven-
nootschapsrechtelijkee voorschriften met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag 
vann ondernemingen. Ook werd de stelling onjuist geacht dat men er principieel van kan 
uitgaann dat een jaarrekening die door een registeraccountant is gecertificeerd, volgens 
goedkoopmansgebruikk is opgemaakt. De commerciële en fiscale winstbepaling gaan 
voorr een belangrijk deel elk hun eigen weg. 

1.4.2.44 Memori e van toelichting 52 

Dee 'bepalingen van het tweede lid (afschrijvingen)', zo schrijft minister Kolkman, 
'schijnenn zoozeer voor zichzelf te spreken, dat zij geen toelichting vereischen'. 

Inn de memorie wordt gesteld dat er bij de ruime omschrijving van de bedrijfs- en 
beroepskostenn echter voor gewaakt moet worden dat daaronder 'geen uitgaven worden 

Brüll,, Zwemmeren Cornelisse 1999, p. 14. 
Hoogendoornn 2000a, p. 34. 
Ziee voor een schets van de ontwikkeling van het begrip goedkoopmansgebruik in de 
jurisprudentiee Hoogendoorn 2000a, hoofdstuk 2. 
Ziee voor een historische schets van de ontwikkeling van het boekhouden, de opkomst van de 
bedrijfseconomiee en de ontwikkeling van exteme-verslaggevingsregels Camfferman (2001). 
Kamerstukkenn II 1911/12, 144, no. 3, p. 31 en 32. 
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gebrachtt die niet de opbrengst der bron van inkomen, doch de bron zelf betreffen.' 
Uitgavenn die de opbrengst betreffen en daaruit moeten worden gedaan, waren evenals 
dee opbrengst zelf, periodiek. Daartegenover werden de uitgaven 'voor ééns' gesteld, 'die 
gedaann worden om de bron te verkrijgen, te verbeteren, of in ieder geval, zij het slechts 
inn onderdeelen van inrichting, te veranderen'. Deze uitgaven verminderden niet de op-
brengst,, maar waren kapitaaluitgaven waarvan de vruchten in de opbrengst moesten 
wordenn teruggevonden. Hieronder werden in de eerste plaats de uitgaven voor aankoop, 
stichting,, verbetering of verandering van gebouwen begrepen. 

TechnischeTechnische en economische slijtage, fondsvormings- en vervangingsgedachte53 

Dee memorie gaat uitgebreid in op de uitzonderingen bij artikel 11 van het ontwerp. 
Dee minister constateert dat de zaken die voor de uitoefening van een bedrijf of beroep 
wordenn gebruikt, voor het merendeel in waarde achteruit gaan. Als meest voor de hand 
liggendee oorzaak wordt slijtage aangewezen dat 'door onderhoud kan worden tegen-
gegaan,, doch niet kan worden belet'. Daarnaast wijst hij in de memorie een andere 
oorzaakk voor waardevermindering aan 'die men relatief zou kunnen noemen (...) Zij is 
hierinn gelegen, dat door den vooruitgang der techniek betere constructies worden 
verkregen,, hetgeen de noodzakelijkheid kan scheppen, in gebruik zijnde, nog niet 
versletenn werktuigen door andere te vervangen'. 

Wee zien hier dat men in de afschrijvingpost twee elementen onderscheidt: technische 
enn economische slijtage.54 In het eerste geval spreken we van slijtage die door onder-
houdd kan worden tegengegaan, maar er niet door kan worden belet. In het tweede 
onderkennenn we een economisch element: de vooruitgang van de techniek noopt tot 
vervangingg van nog niet versleten werktuigen. We kunnen uit dit laatste element de 
gedachtee afleiden dat afschrijvingen mede dienen om de vervanging van een zaak te 
dekken. . 

Naarr 'algemene en ook rationeele' opvatting moet de waardevermindering volgens 
dee memorie worden gedekt uit de opbrengst van bedrijf of beroep. Hiertoe dienen de 
afschrijvingen.. Door de afschrijvingen vormt men als het ware een fonds waaruit de 
aanschaffingg van nieuwe zaken, ter vervanging van niet meer bruikbare, kan worden 
bestreden. . 

Dezee gedachte ontmoette in de latere literatuur veel kritiek. De gezaghebbende 
Sinninghee Damsté55 meende in 1926 dat het beginsel van de afschrijving dat de wet-
geverr huldigt, heeft geleid tot de gedachte dat het geïnvesteerde kapitaal moet worden 
aangevuldd voordat er van winst sprake kan zijn. Als een machine van fl. 10.000 na 
verloopp van tijd onbruikbaar is geworden, is daarmee een kapitaal van fl. 10.000 teloor 
gegaan;; de afschrijving dient dan om dat kapitaal te vervangen. 

Inn de memorie van toelichting komen volgens Smeets twee aspecten van afschrijving 
naarr voren.56 Ten eerste wordt de dienst tot uitdrukking gebracht die een productiemiddel 
inn een zeker boekjaar aan de onderneming heeft bewezen. Ten tweede moet er een 
bijdragee worden geleverd aan een fonds dat de toekomstige vernieuwingskosten van het 
activumm moet kunnen bestrijden (vervangingsgedachte). Bij beide heeft de wetgever 
volgenss hem stilgestaan, al zal men niet hebben kunnen bevroeden dat, vooral in de 
jarenn na de oorlog, zo'n groot verschil in resultaat van beide beschouwingswijzen het 
gevolgg zou zijn. Hij wijst erop dat de Hoge Raad in 192957 uitdrukkelijk de afschrijving 
wegenss prijsstijging heeft verworpen, daar de prijsstijging de vereiste waardeverminde-

Dee Hoge Raad grijpt in latere arresten geregeld op de memorie terug. Zie B. 2012, B. 2099, 
B.. 2110, B. 2336, B. 2337, B. 2849. 
Volgenss Hellema (1943b, p. 225) was het gezien de memorie van toelichting op de Wet IB 
19144 op geen ogenblik twijfelachtig dat ons wettelijk begrip afschrijving naast technische 
slijtagee ook economische slijtage omvatte. 
Sinninghee Damsté 1926, p. 143,144 en 146. 
Smeetss 1931, p. 72. 
B.. 2849 
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ringg van de zaken niet met zich brengt en fondsvorming neerkomt op de inbreng van 
nieuww kapitaal in het bedrijf. 

Ikk concludeer hieruit dat de fondsvormings- en vervangingsgedachte al in de jaren 
'300 onder druk stond. 

Polakk ziet in artikel 10 lid 2 Wet IB 1914 een bevestiging van zijn visie, dat het afschrij-
vingsbedragg voor gebouwen, machines en dergelijke wordt vastgesteld en dat de balans-
waardee wordt bepaald door de boekwaarde te verminderen met het bedrag van de af-
schrijving.588 Bij de intracomptabele balanswaardering is de verliespost primair en wordt 
diee onafhankelijk van de taxatie van het actief bepaald. 

1.4.33 Wet op de Oortogswinstbelastin g 1916 (Wet OW 1916)59 

Onderr de Oorlogswinstbelasting werd 30% belasting geheven op elke vermeerdering van 
inkomenn of winst die geacht werd het gevolg te zijn van de oorlogstoestand. Tenzij men 
hett tegendeel aannemelijk kon maken.60 

Dee winstbegrippen werden ontleend aan de Wet IB 1914. In artikel 10 Wet OW 1916 
werdd bepaald dat het inkomen van de belastingplichtige onder meer werd opgevat en 
berekendd volgens artikel 10 en 11 Wet IB 1914; over afschrijvingen werden geen 
bijzonderee opmerkingen gemaakt.61 Toegelaten waren alleen afschrijvingen die in 
overeenstemmingovereenstemming waren met goedkoopmansgebruik. De invoering van de Wet OW 1916 
heeftt deze bepaling tot een heel belangrijke gemaakt. 

Volgenss Sinninghe Damsté maakte het onder de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 
enn de Wet IB 1914 niet veel uit tot welk bedrag men kon afschrijven: hoe meer een winst 
doorr hoge afschrijvingen in een jaar werd gedrukt, des te meer de winst in de jaren 
daarnaa moest stijgen, doordat er weinig of niets af te schrijven overbleef.62 De Oorlogs-
winstbelastingg gold voor een beperkte duur en kende een hoog heffingspercentage. 
Hogee afschrijvingen konden voor de belangen van de schatkist bedenkelijke gevolgen 
hebben.. Minister Van Gijn stelde daarom een commissie in die hem moest adviseren 
overr de afschrijvingen. Deze commissie heeft, zoals wij nog zullen zien, een belangrijke 
basiss gelegd voor de jurisprudentie en het gedachtegoed aangaande afschrijvingen. 
Haarr adviezen hadden ook belang voor de Wet IB. 

Polakk 1918, p. 24 en 25. De term 'afschrijving' wordt ook wel gebruikt voor de afboeking van 
eenn verlies ten gevolge van de lagere waardering vann een of ander actief (bijvoorbeeld 
afschrijvingg op debiteuren, goederen en effecten). Hierbij wordt de balanswaarde het eerst 
bepaaldd en resulteert de verlies- of winstpost uit de vergelijking van de boekwaarde met de 
getaxeerdee balanswaarde. Hierbij is sprake van een extracomptabele waardering. 
Wett van den 22sten juni 1916, tot heffing eener oorlogswinstbelasting, Stb. 288. 59 9 

600 Artikel 1 Wet OW 1916 
611 Zie Kamerstukken II 1915/16, 331, no. 8, p. 9 en 10 (MvT) 
62 2 Sinninghee Damsté 1919, p. 92 en 93. 
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1.4.44 Beslui t op de Winstbelastin g 1940 (Beslui t WB 1940)' 

1.4.4.11 Inleidin g 

Hett Besluit WB 1940 werd door de Duitse bezetter ingevoerd. Het bestond uit de tekst 
vann een door de Tweede Kamer aangenomen Nader Gewijzigd Ontwerp Van Wet tot 
Heffingg van een Winstbelasting, en verschilde daarvan slechts op ondergeschikte 
punten.644 De geschiedenis van het ontwerp moet men beschouwen als geschiedenis van 
hett Besluit. 

Bepaaldee lichamen waren belastingplichtig voor hun belastbare winst.65 Voor de 
totaalwinstt en de jaarwinst bracht de winstbelasting in grote lijnen geen wijziging in de 
materiëlee omschrijving van de Wet IB 1914.66 De totale winst en de jaarwinst werden op 
basiss van artikel 5 Besluit WB 1940 bepaald. 

Aann het begin en einde van elk boekjaar moest een winstbepalende balans worden 
opgemaakt.677 De minister nuanceerde dit in de memorie van antwoord door te stellen: 
'Dee methode van dubbel boekhouden leert, dat men - in overeenstemming met goed 
koopmansgebruikk - een balans zodanig kan opstellen, dat de winst, bepaald door verge-
lijkingg van beginbalans en eindbalans, dezelfde is ais die, welke men afleest uit de winst-
enn verliesrekening. De balansen, die het ontwerp op het oog heeft, zijn uiteraard niet de 
vermogensbalansenn (bestemd om het zuiver vermogen te doen kennen, b.v. ter bepaling 
vann de intrinsieke waarde van de aandeelen), maar balansen, geschikt om, aan de hand 
vann de daarop voorkomende bedragen aan bezittingen en andere activa (...) en (...) ver-
plichtingenn en andere passiva (...) de winst te leeren kennen. (...) Uit het vorenstaande 
volgt,, dat het eigenlijk niet ter zake doet, of men de winst berekent via vermogensverge-
lijkingg met behulp van twee balansen in den bovenvermelden zin, dan wel via de winst-
enn verliesrekening van de laatste balans.'68 In de Leidraad wordt vervolgens opgemerkt 
datt voor de vermogensopstelling zodanig moet worden gewaardeerd dat er een winst-
bedragg te voorschijn komt die in overeenstemming is met een winst- en verliesrekening 
diee volgens goedkoopmansgebruik is opgesteld.69 

Inn het Besluit WB 1940 ontbrak een artikel over afschrijving. Wel werd bepaald dat bij 
hett vaststellen van het zuivere vermogen van het lichaam de activa en passiva werden 
geschatt overeenkomstig goedkoopmansgebruik.70 Zowel afschrijving als rechtstreekse 
waarderingg was mogelijk. 'Wat goed koopmansgebruik is en wat niet, zal door de 

Besluitt van 26 juli 1940 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën in 
zakee het heffen van een winstbelasting en tot afschaffing van de dividend- en tantième-
belastingg (DTB); Stb. 1940, 405, Verordeningenbfad voor het bezette Nederiandsche gebied 
no.. 83/1940. 
Hett Besluit verving de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917, Stb. 1918, 4. De Wet 
DTBB 1917 betrof een belasting geheven van de uitdelingen en tantièmes van naamloze 
vennootschappen,, commanditaire vennootschappen op aandelen, coöperatieve en andere 
verenigingenn en onderlinge waarborgingsmaatschappijen. In het Besluit WB 1940 werden voor 
hett eerst lichamen aan een winstbelasting onderworpen. De heffing op uitdelingen werd 
gefrustreerdd door hoge reserveringen. Daarnaast wist men winsten onbelast aan aandeel-
houderss toe te spelen. 
Wetsvoorstell to t heffing van een winstbelasting, Kamerstukken 1939/40, no. 239. 
Ziee ook: Leidraad Winstbelasting, § 1. 
Ziee artikel 1 Besluit WB 1940. Belasting werd onder meer geheven van naamloze 
vennootschappen,, commanditaire vennootschappen op aandelen, coöperatieve verenigingen 
enn verenigingen die een bedrijf uitoefenden. 
Kamerstukkenn I11958/59, 5380, no. 3, p. 21 (MvT). 
Artikell 5 lid 1 Besluit WB 1941; zie Schendstok 1959, p. 21 en Polak 1940. 
Kamerstukkenn I11939/40, 239, no. 5, p. 28. 
Leidraadd Winstbelasting, § 8. 
Artikell 5 lid 2 Besluit WB 1940. 
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jurisprudentiee moeten worden uitgemaakt', aldus de Leidraad Winstbelasting 1940. 
Daarbijj waren de heersende bedrijfseconomische opvattingen over de aanvaardbaarheid 
vann een stelsel van winstbepaling het uitgangspunt.72 Een substantialistische jaarwinst-
berekeningg werd principieel verworpen.73 Uitgangspunt bleef de gulden-is-gulden-regel.74 

1.4.4.22 Kamerbehandelin g 

Blijkenss de memorie van toelichting streefde de minister er met de omschrijving van het 
winstbegripp naar de afschrijvingspolitiek van vennootschappen zo weinig mogelijk in de 
wegg te leggen.75 'Daarentegen heeft hij, door den eisch te stellen, dat de waardeering 
vann de baten en lasten van de vennootschap overeenkomstig goed koopmansgebruik 
dientt te geschieden (...) een waarborg geschapen tegen misbruik. Wat goed koopmans-
gebruikk is en wat niet, zal door de jurisprudentie moeten worden uitgemaakt.' 

Zoo kreeg het bedrijfsleven, aldus de minister, de nodige vrijheid om de winst te 
bepalen,, zonder dat de belangen van de fiscus werden geschaad. 'Naar ook de Hooge 
Raadd in zijn constante jurisprudentie met betrekking tot de inkomstenbelasting heeft 
erkend,, schrijft immers goed koopmansgebruik in het algemeen niet één bepaalde 
handelwijzee gebiedend voor, doch laat het bij de waardeeringen en de afschrijvingen en 
bijj de beoordeling van de vraag, tot welk jaar een bate of last moet worden gerekend, in 
hett algemeen dus de wijze waarop de winst moet worden bepaald, vrijheid aan het sub-
jectievee inzicht van den nauwgezetten koopman om het systeem te volgen dat hem het 
bestee schijnt. Ook bij de winstbelasting zal dus gelden, dat elk stelsel van winstbereke-
ningg wordt aanvaard, mits het niet in strijd is met goed en eerlijk koopmansgebruik.' 
Ditt subjectieve inzicht van de ondernemer speelt in latere jurisprudentie een belangrijke 
rol. . 

Inn het voorlopig verslag werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de grote vrij-
heidd die de ondernemer kreeg om zelf het stelsel van waardering en afschrijvingen te 
kiezen.76 6 

Menn hield een pleidooi voor het instellen van een speciale rechtsprekende instantie 
diee zou moeten beoordelen of een handeling volgens goedkoopmansgebruik beschouwd 
konn worden. 

Inn de memorie van antwoord deelde de minister deze twijfels omtrent de grote vrij-
heidd van ondernemers niet: men moest zich volgens hem voorstellen dat een bijzonder 
traagg tempo van afschrijven het tijdstip vervroegde waarop belasting moest worden 
betaald;; een bijzonder snel tempo van afschrijven zou onder omstandigheden in verlies-
jarenn de verliezen vergroten.77 

Leidraadd Winstbelasting § 7, p. 7. 
Goess 2000, p. 52 en 78. 
Voorr voorraden werd een substantialistisch stelsel van waardering bedrijfseconomische 
verantwoordd geacht. Kamerstukken II 1939/40, 239, no. 5, p. 5. 
Kamerstukkenn II 1939/40, 239, no. 5, p. 5 (MvA); Goes 2000, p. 53. 
Kamerstukkenn II 1939/40, 239, no. 3, p. 8 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1939/40, 239, no. 4, p. 16 (W). 
Eenn andere gedachte was een speciale adviesinstantie voor het bedrijfsleven in te stellen 
waarr bedrijfsleiders te rade zouden kunnen gaan over hun afschrijvings- en reserverings-
politiek. . 
Dee minister achtte het echter niet nodig, ja zelfs ongewenst, het overheidsapparaat met een 
nieuwee rechtsprekende instantie uit te breiden. Iedereen kon betrouwbare, niet bindende 
adviezenn inwinnen bij zelf gekozen deskundigen. De praktijk van de belastingheffing had 
uitgewezenn dat een van beide zijden met openhartigheid gevoerde bespreking over 
voorgenomenn handelwijzen zeer bevredigende resultaten vermocht op te leveren uit oogpunt 
vann rechtszekerheid (MvA, 239, no. 5, p. 28). 
Kamerstukkenn II 1939/40, 239, no. 5, p. 28 (MvA). 
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1.4.4.33 Leidraa d Winstbelastin g 

Hett Besluit WB 1940 ging uit van een winstberekening door vermogensvergelijking. 
Dee vermogensvergelijkingstheorie werd in de Leidraad 'slechts een aangelegenheid van 
vorm'' genoemd.79 De vermogensopstelling moest zo worden gewaardeerd dat er een 
winstbedragg tevoorschijn zou komen, dat in overeenstemming zou zijn met een verlies-
enn winstrekening die volgens goedkoopmansgebruik was opgesteld. Een nadere 
uitwerkingg hiervan ontbrak echter. Polak concludeert na een beschouwing over het 
winstbegripp van het ontwerp: 'Winst is wat resulteert uit een stelsel ter berekening van 
bedrijfsresultaat,, voldoende aan eisen van goed koopmansgebruik en redelijke bedrijfs-
economischee opvattingen'.80 

Paragraaff 9 van de Leidraad ging uitgebreid in op de toegestane stelsels van waarderen 
enn afschrijven voor bedrijfsmiddelen. 

Wanneerr een afschrijvingsstelsel werd gevolgd, kon het lichaam voor de berekening van 
dee 'huidige' boekwaarde uitgaan van: 

 hetzij de historische aanschaffingswaarde; 
 hetzij de aanschaffingswaarde volgens de prijzen die op de balansdatum golden; 
 hetzij van de laagste van beide. 

Opp de gekozen aanschaffingswaarde werd dan een afschrijving berekend naar de 
gehelee verstreken levensduur van het object. Als de berekende balanswaarde dan hoger 
waswas dan de balanswaarde aan het begin van het jaar, mocht de beginwaarde worden 
aangehouden. . 

Volgenss Demenint misten de laatste twee genoemde afschrijvingsstelsels elke 
praktischee betekenis en was het daarom beter geweest ze niet in de leidraad te ver-
melden.811 Met de afschrijving van de vervangingswaarde (2) was niet een stelsel van 
afschrijvingg volgens de vervangingswaardeleer bedoeld. De afschrijving van de vervan-
gingswaardee kwam volgens hem in de praktijk nooit voor. Waarschijnlijk was deze wijze 
vann afschrijven uit diplomatieke overwegingen in de leidraad opgenomen om de pil voor 
dee aanhangers van de vervangingswaardeleer wat te vergulden. De derde mogelijkheid 
wass opgenomen om de mogelijkheid van een negatieve afschrijving bij stijgende ver-
vangingswaardee te ontgaan. Het kwam er volgens hem op neer dat praktisch alleen de 
afschrijvingsstelselss die uitgingen van de historische aanschaffingsprijs als basis onder 
hett wettelijk begrip goedkoopmansgebruik gerangschikt konden worden. 

Rechtstreeksee waardering kon: 
 hetzij op het bedrag dat de onderneming, naar de stand van zaken op de balans-

datumm zou over hebben voor het bedrijfsmiddel;82 

 hetzij op de verkoopwaarde; 
 hetzij op de laagste van beide waarden. 

Hett maakte volgens de Leidraad Winstbelasting geen verschil of de afschrijvingen 
werdenn afgetrokken van het actief, dan wel werden opgenomen onder het passief.83 

Inn het laatste geval mocht de passiefpost worden afgetrokken, 'ook al zou hij zijn 
aangeduidd met de naam "reserve voor vernieuwing".' 

Resolutiee van 5 augustus 1940, no. 94. 
Ziee Leidraad § 8; vergelijk Smeets 1965, p. 28. 
Polakk 1940, p. 339. 
Demenintt 1941, p. 347. 
Volgenss Demenint (1941, p. 348) werd hier de bedrijfswaarde omschreven. 
Leidraadd Winstbelasting § 9, p. 14. 
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Dee aanslagregelende ambtenaren zouden zoveel mogelijk het inzicht van de bedrijfs-
leiderss volgen. Dit gold met name voor de afschrijvingen: wanneer het in een onder-
nemingg gebruikelijk was bepaalde bedrijfsmiddelen zeer snel af te schrijven, kon daar in 
dee toekomst mee worden doorgegaan, mits er maar sprake was van een stelsel. Dit 
brachtt ook mee dat de gewone bed rijfsboekhouding de grondslag voor de fiscale winst-
berekeningberekening kon vormen.84 Voor courante bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, winkel-
huizen,, pakhuizen en dergelijke werd een waardering op fl. 1 op een winstbepalende 
balanss niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik geacht.85 

Hett Besluit WB 1940 werd per 1 januari 1941 vervangen door het Besluit op de 
Vennootschapsbelastingg 1942.86 Artikel 6 lid 2 van dat besluit bepaalde dat de winst 
werdd berekend op de voet van de artikelen 8 tot en met 12 van het Besluit IB 1941. 

Hett Besluit op de VpB 1942 is structureel nooit gewijzigd. De Wet op de vennoot-
schapsbelastingg 1969 (Wet VpB) lijkt wat karakter en grondslagen betreft nog steeds op 
hett Besluit VpB 1942.87 De winst wordt volgens artikel 8 lid 1 Wet VpB 1969 opgevat en 
bepaaldd volgens de winstartikelen van de Wet IB 1964. 

1.4.55 Beslui t op de Inkomstenbelastin g 1941 (Beslui t IB 1941)88 

ArtikelArtikel 11 lid 1 
Bijj gebouwen en andere zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf of beroep 
wordenn gebruikt en welker gebruik langer dan een jaar pleegt te duren, kan telken jare 
eenn zoodanig gedeelte op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten als 
afschrijvingg in aftrek worden gebracht als overeenkomt met het aandeel van het jaar in 
dee waardevermindering tusschen het begin van het jaar en het einde van den 
gebruiksduur. . 

1.4.5.11 Inleidin g 

Naa de bezetting werd er - door middel van een Besluit - voor natuurlijke personen een 
directee belastingheffing aangekondigd ter vervanging van de Wet IB 1914.89 De bezetter 
hadd het reële stelsel ingevoerd waarin het inkomen werd belast dat werkelijk in een 
kalenderjaarr was genoten. De Duitse inkomstenbelasting diende als voorbeeld. Het 
strevenn was er volgens de Toelichting en Leidraad op gericht de terminologie van de 
Wett IB 1914 te handhaven, overal waar dit van nut was in verband met de bestaande 
rechtspraakk en de bestaande administratieve praktijk.90 Zo kwam 'menige bepaling al 
mett een geschiedenis ter wereld'. Dit werd voor een zo vlot mogelijk verloop van de 'toch 
reedss moeilijke' invoering en de verdere uitvoering van grote betekenis geacht.91 Als 
bedrijfs-- of beroepskosten golden de afschrijvingen van artikel 11.92 Niet als bedrijfs- of 
beroepskostenn werden de uitgaven aangemerkt voor aankoop, stichting, verbetering of 

Ziee ook Kamerstukken II 1939/40, 239, no. 3, p. 8 (MvT); vergelijk Meussen 1999, p. 8. 
Vergelijkk Leidraad Winstbelasting § 7, p. 9 en § 9, p. 16. 
Besluitt van 4 mei 1942 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën, 
Stb.. 402; na de oorlog bestendigd in het Besluit Bezettingsmaatregelen, no. E. 93. 
Wett op de Vennootschapsbelasting 1969, Stb. 469. Zie ook Historisch overzicht Vakstudie 
Encyclopediee VPB 1969. 
Besluitt van 29 mei 1941 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën 
betreffendee de inkomstenbelasting (Besluit op de Inkomstenbelasting 1941); Stb. 414, 
invoeringsbesluitt Verordening no. 104/1941; na de oorlog bestendigd in het Besluit 
Bezettingsmaatregelen,, no. E. 93. 
Besluitt IB 1941, aanhef en artikel 1. 
Beschikkingg van 29 augustus 1941, no. 178. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 2. 
Artikell 12 lid 4. 
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veranderingg van gronden en gebouwen die voor de uitoefening van het beroep werden 
gebruikt.933 Het inkomen werd voortaan niet meer ex ante belast {bronnenfictiestelsel 
onderr de Wet IB 1914), maar ex post (reële stelsel).94 

1.4.5.22 Waardere n van bedrijfsmiddele n 

Hett Besluit IB 1941 ging - in navolging van het Besluit WB 1940 - uit van vergelijking 
vann de vermogens op twee opeenvolgende balansen. De balans kwam op de eerste 
plaatss en men moest hiervoor waarderingsvoorschriften geven.95 De jaarwinst werd op 
nominalistischee wijze bepaald.96 

Artikell 10 lid 1 van het Besluit IB 1941 bepaalde dat bij het berekenen van het 
zuiveree bedrijfs- of beroepsvermogen de activa en passiva in aanmerking werden 
genomengenomen en werden gewaardeerd volgens goedkoopmansgebruik. Activa werden ten 
minstee op de werkelijke aanschaffings- en voortbrengingskosten gewaardeerd. Bij de 
zakenn die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep werden gebruikt, werd rekening 
gehoudenn met de - volgens artikel 11 van het Besluit te bepalen - afschrijvingen. Waar-
deringg op een lager bedrag was slechts mogelijk voorzover en zolang de bedrijfswaarde 
vann het te waarderen voorwerp aantoonbaar lager was. Onder bedrijfswaarde moest 
wordenn verstaan 'de waarde, welke een verkrijger, bij overneming van het gehele bedrijf 
off beroep, zou toekennen aan het afzonderlijke activum, indien hij zou uitgaan van de 
overnemingswaardee van het geheel en voornemens zou zijn, de uitoefening van het 
bedrijff of beroep voort te zetten'' (lid 2). 

1.4.5.33 Afschrijve n en de relati e met afwaardere n 

Artikell 10 lid 2 stelde volgens de Toelichting en Leidraad grenzen naar beneden aan de 
waardering,, lager dan de bedrijfswaarde kon niet worden geschat. Naar boven werden 
dee grenzen gesteld door goedkoopmansgebruik dat in de regel waardering boven kost-
prijss verbood.97 Het artikel zag afschrijving op bedrijfsmiddelen (gebruiksgoederen) als 
hett middel om tot een juiste waardering te komen. Als de afschrijving tot een hogere 
waarderingg zou leiden dan de bedrijfswaarde, kon de boekwaarde met een rechtstreekse 
schattingg verder worden verlaagd. Als de bedrijfswaarde daarna weer boven de boek-
waardee zou stijgen die bij gewone afschrijving zou zijn verkregen, moest het bedrijfs-
middell weer worden opgenomen met het bedrag dat volgens het zuivere afschrijvings-
stelsell zou zijn verkregen.98 Binnen zekere grenzen kon men dus de stelsels van 
afschrijvingg en waardering op hetzelfde bedrijfsmiddel toepassen. De belastingplichtige 
moestt aantonen dat de bedrijfswaarde lager was dan de kostprijs. Hiermee werd in het 
Besluitt het wettelijk vermoeden vastgelegd dat de bedrijfswaarde ten minste gelijk is aan 
dee (eventueel met afschrijving te verminderen) kostprijs.99 

Jaarlijksee rechtstreekse schatting van de bedrijfswaarde van objecten die aan technische 
off economische slijtage onderhevig zijn, werd niet wenselijk geacht. Deze rechtstreekse 
waarderingg op 'verkoopwaarde' (waarde in het economische verkeer) was daarvoor in de 
rechtspraakrechtspraak toegestaan.100 

Wijj kunnen uit deze opzet afleiden dat bij de waardering van bedrijfsmiddelen de 
afschrijvingg en de waardering op bedrijfswaarde geacht worden in eikaars verlengde te 

Artikell 12 lid 5, 10 Besluit IB 1941. 
Schendstokk 1959, p. 24. 
Ziee Smeets 1965, p. 28 en Niessen 1994, p. 192. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 17. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 17. 
Ziee hof Amsterdam in BNB 1992/186. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 18. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 18. 
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liggen.. Afschrijving is daarbij maatgevend: éérst wordt afgeschreven, daarna volgt de 
bedrijfswaardetoets.1011 Daarbij geldt een wettelijk vermoeden dat de bed rijfswaard e ten 
minstee gelijk is aan de kostprijs minus de afschrijvingen. Rechtstreekse waardering van 
bedrijfsmiddelenn op verkoopwaarde (waarde in het economische verkeer) werd door het 
Besluitt onmogelijk.102 

1.4.5.44 Afschrijve n op bedrijfsmiddele n 

Artikell 11 lid 1 stelde dat elk jaar een zodanig gedeelte op de werkelijke aanschaffings-
off voortbrengingskosten als afschrijving in aftrek kon worden gebracht als overeenkwam 
mett het aandeel van het jaar in de waardevermindering tussen het begin van het jaar en 
hett einde van de gebruiksduur. 

Hett tempo van de afschrijving werd volgens de Toelichting en de Leidraad bepaald 
doorr 1) de boekwaarde aan het begin van het jaar, 2) de vermoedelijke restwaarde en 
3)) de vermoedelijke gebruiksduur van het object. De boekwaarde aan het begin van het 
jaarr was volgens artikel 9 lid 6 Besluit IB 1941 gelijk aan die aan het einde van het vorige 
jaar.. Hieruit volgde dat het Besluit een afschrijving tot een vast percentage van de 
aanschaffingswaardee niet in de weg zou staan, zolang de verwachtingen omtrent de 
restwaardee en gebruiksduur gelijk zouden blijven. Ook werd de afschrijving volgens een 
vastt percentage van de boekwaarde bij het begin van het boekjaar toelaatbaar geacht; 
zoo ook afschrijving naar intensiteit van gebruik (aantal gebruiksuren, omvang van de 
productie,, afgelegde afstand bij vervoermiddelen). Eveneens bleef het toegestaan de 
waardevermeerderingg door verbouwingen snel af te schrijven, indien de verbouwing 
maarr enkele jaren haar vruchten zou afwerpen.103 

Mett de afschrijving van de aanschaffingsprijs wordt volgens Demenint niet de waarde-
verminderingg tot uitdrukking gebracht, maar de kostprijs van het verbruikte productie-
vermogen.1044 Waar in de tekst van artikel 11 Besluit IB 1941 wordt gesproken van 'het 
aandeell van het jaar in de waardevermindering' acht hij dit onjuist. 'Het kan zelfs 
voorkomenn dat er waardevermeerdering is, doordat de aan het einde van een jaar 
resteerendee prestaties meerwaard zijn, dan de aan het begin van het jaar aanwezige.' 

Hellemaa merkte in 1943 op dat de vervangingswaardeleer uitdrukkelijk door de Hoge 
Raadd en in artikel 11 Besluit IB 1941 wordt verworpen.105 Ook concludeert hij dat men op 
grondd van wettekst en jurisprudentie - al vanaf de Wet IB 1914 - verplicht is af te 
schrijven.106 6 

101 1 

102 2 

104 4 

105 5 

106 6 

Vergelijkk Smeets 1970, p. 16; Meussen 1997, p. 15. 
Behoudenss uitzonderingen als het vaste-waardesysteem dat veehouders en -fokkers 
aanhouden,, alsmede bedrijven waareen groot aantal gelijksoortige bedrijfsmiddelen aanwezig 
is.. Zie Toelichting en Leidraad § 18. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 18. Vergelijk de latere jurisprudentie inzake 
dee afschrijving van verbouwingen, bijvoorbeeld BNB 1969/200 en BNB 1998/113c*. 
Demenintt 1941, p. 349. 
Hellemaa 1943a, p. 219. 
Hellemaa 1943b, p. 227-229; zie ook Van Lawick 1951, p. 141. 
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1.4.66 Beslui t IB 1941 na de Wet Belastingherzienin g 1950 (Wet BHZ 1950)1 

ArtikelArtikel 8 lid 1 
Dee afschrijving op zaken welke voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden 
gebruiktt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet 
afgeschrevenn aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het jaar kan worden 
toegerekend. . 

1.4.6.11 Inleidin g 

Dee Wet BHZ 1950 werd zo geredigeerd dat in het Besluit IB 1941 een aantal wijzigingen 
konn worden aangebracht. De wet bevatte een aantal maatregelen om de instandhouding 
enn de uitbreiding van het productieapparaat te bevorderen, zoals de vervroegde 
afschrijvingsfaciliteit,, de herwaardering van bedrijfsmiddelen en de vervangingsreserve. 

Volgenss artikel 8 lid 2 Besluit IB 1941 (na Wet BHZ 1950) was afschrijving 'reeds 
mogelijk,, zodra nopens de verwerving of de verbetering van het bedrijfsmiddel een 
overeenkomstt is gesloten; in dat geval geldt het beloop van de daarbij aangegane 
verplichtingenn als aanschaffingskosten'. 

1.4.6.22 Winstbegri p 

Hett totaalwinst- en jaarwinstbegrip bleef ongewijzigd. In de Leidraad108 werd gesteld dat 
dee omschrijving van het winstbegrip niet noemenswaardig afweek van artikel 8 lid 1 
Besluitt IB 1941. 'Over de gehele duur van de onderneming genomen is winst al hetgeen, 
inn guldens gerekend, meer wordt genoten dan oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht, 
ongeachtt de waardeveranderingen die de munteenheid kan hebben ondergaan.' In de 
memoriee van toelichting betoogde de minister dat met de andere formulering van het 
winstbegrip,, afgezien van enige technische verbeteringen, voor de inkomstenbelasting 
geenn materiële verandering werd beoogd. De bedoeling was de bepalingen van het 
winstbegripp minder onoverzichtelijk te doen lijken.109 De vermogensvergelijkingstheorie 
werdd verlaten.110 Het winstbegrip werd weer benaderd door uit te gaan van zijn compo-
nenten.. De balans kreeg daarbij een secundaire functie: zij bevatte de restbedragen.111 

Diee moesten naar een of meer volgende perioden worden overgebracht.112 

Voorr bepaling van de jaarwinst werd in artikel 7 een materieel winstbegrip geïntrodu-
ceerd.1133 Het ging blijkens de formulering niet meer uit van een bepaalde boekhoudkun-
digee methode.114 De vermogensvergelijking werd dan wel als wettelijk vastgelegd 
systeemm verlaten, maar was wel geheel onder het nieuwe winstbegrip te brengen. Als 

Wett van 29 september 1950, houdende verzachtingen voor de berekening van de belastingen 
naarr inkomen en winst, Stb. K 423. 
Leidraadd bij de Wet Belastingherziening 1950, Beschikking van 3 juli 1951, no. 190. Zie ook 
Leidraadd Wet BHZ 1950, § 8.1. 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 3, p. 3 (MvT); vergelijk ook Kamerstukken II 1958/59, 
5380,, no. 3, p. 21 (MvT). 
Artikell 9 Besluit IB 1941 verviel. 
Dee fiscale balans beoogt volgens Van Sonderen (1985, p. 979) geenszins inzicht te geven in 
dee waarde van de activa, maar is een reststaat ten behoeve van de jaarwinstbepaling. 
Smeetss 1965, p. 28. 
Vergelijk:: Kamerstukken II 1948/49, 1251, no. 6, p. 16 (W). 
Schendstokk (1959, p. 39) schrijft hierover: 'Al wat verwees naar de vorm van winstbepaling 
(naarr de methode van de enkele boekhouding bv.) moest verdwijnen, tegelijk met alle 
voorschriftenn nopens de minimumwaardering van activa. De Minister was overtuigd, dat een 
enn ander de rechtspraak meer vrijheid zou laten nieuwe antwoorden op allerlei vragen te 
zoeken,, doch dat anderzijds niet gevreesd hoefde te worden, dat de wetgever hiermede het 
heftt al te zeer uit handen gaf'. 
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eisenn werden gesteld dat 1) de winstberekening in overeenstemming moest zijn met 
goedkoopmansgebruikk en 2) een bestendige gedragslijn werd gevolgd, onafhankelijk van 
dee vermoedelijke uitkomst, en slechts te wijzigen als bijzondere omstandigheden dit 
rechtvaardigden.1155 De belastingplichtige diende volgens de memorie van toelichting 
slechtss de beperkingen in acht te nemen, welke de verstandige koopman zich naar goed 
gebruikk zou opleggen, onder het voorbehoud dat er continuïteit moest zijn in de gedrags-
lijnn en afschrijvingen en waarderingen niet naar gelang het bedrijfsresultaat mochten 
wordenn geregeld, waardoor immers de belangen van de belastingheffing onredelijk 
zoudenn worden geschaad.116 Volgens het voorlopig verslag moest men zo nauw mogelijk 
aansluitingg zoeken bij het goede koopmansgebruik en de bedrijfseconomie.117 

Dee overgang naar een vervangingswaardestelsel - daarover werd in de eerste helft van 
dee vorige eeuw veel gedebatteerd118 - werd in de memorie van toelichting resoluut en 
voorzienn van niet mis te verstane kritische kanttekeningen buiten de deur gehouden: 
'Dee door sommigen bepleite principiële overgang naar een stelsel, waarbij in beginsel 
wordtt uitgegaan van de vervangingswaarde - hoe men zich een zodanig stelsel ook 
mogee denken - zou naar het oordeel van de ondergetekende onverantwoord zijn'.119 

Daarnaa vervolgde minister Lieftinck heel elegant met: 'Welke betekenis aan het leerstuk 
derr vervangingswaarde ook bij de kostprijsberekening toekomt, over de wenselijkheid, 
gezienn vanuit een algemeen economisch gezichtspunt, van een transponering daarvan 
opp fiscaal gebied bestaat allerminst eenstemmigheid en de gevolgen daarvan laten zich 
niett overzien. Het baart dan ook geen verwondering, dat men nog in geen land daartoe 
iss overgegaan. Voor de ondergetekende heeft dan ook de doorslag gegeven niet een 
bedrijfseconomischh leerstuk - van hoe grote waarde op zichzelf ook - doch de 
financieel-economischee toestand van dit ogenblik in verband met het cardinale belang 
vann een noodzakelijke vernieuwing van het productie-apparaat'. Blijkens het voorlopig 
verslagg werd dit met instemming ontvangen.120 Voor het verlaten van de traditionele 
grondslagenn van de winstberekening bestond geen aanleiding.121 

Inn de Eerste Kamer was Lieftinck het er niet zonder meer mee eens dat het fiscale 
winstbegripp zoveel mogelijk moest aansluiten bij het bedrijfseconomische winstbegrip.122 

'Iss het al de vraag of men wel van één bedrijfseconomisch winstbegrip kan spreken, ook 
indienn men er van uitgaat dat een bepaalde vervangingswaardetheorie moet worden 
gevolgd,, is het niet zeker, dat de toepassing daarvan bij de belastingheffing onverdeeld 
gunstigg moet worden beoordeeld. De ondergetekende heeft met name de indruk, dat een 
vasthoudenn aan de vervangingswaarde in een periode van prijsdaling ernstige bezwaren 
vann de zijde van de belastingplichtige zal oproepen'. 

Lieftinckk zal hier op het effect hebben gedoeld dat een hogere winst moet worden 
gecalculeerdd als gevolg van een lagere inkoopwaarde van een vervangend goed. 

1.4.6.33 Vervroegd e afschrijvin g 

Inn artikel 8 lid 3 Besluit IB 1941 {na Wet BHZ 1950)123 werd een vervroegde afschrij-
vingsfaciliteitt geïntroduceerd om de modernisering en uitbreiding van het Nederlandse 

Leidraadd Wet BHZ 1950, §9. 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 3, p. 7 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 6, p. 16 (W); vergelijk BNB 1957/208. 
Vergelijkk de uitgebreide behandeling van de vervangingswaardeleer in Van der Schroeff 1948, 
alsmedee Limperg 1937. 
Handelingenn II 1948/49, 1251, no. 3, p. 5. 
Kamerstukkenn I11948/49, 1251, no. 6, p. 16 (W). 
Kamerstukkenn II 1949/50, 1251, no. 8, p. 31 (MvA). 
Kamerstukkenn I 1949/50, 1251, no. 128 a, p. 4. 
Artikell 14 Wet BHZ 1950. In de Beschikking van 28 augustus 1963, no. B3/12 492, werd de 
vervroegdee afschrijving van gebouwde eigendommen geschorst. In de Beschikking van 31 
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productieapparaatt te bevorderen. De ondernemer zou zo eerder in staat zijn de aanschaf 
vann een nieuw bedrijfsmiddel te bekostigen.124 Door de afschrijving werd geen winst van 
belastingheffingg uitgezonderd.125 Wat vervroegd werd afgeschreven, kon later niet meer 
afgeschrevenn worden. Latere afschrijvingen werden kleiner en latere winsten hoger. De 
verleendee faciliteit kwam neer op uitstel van belastingbetaling. 

Menn mocht een derde van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig, mits 
vervroegd,, afschrijven van de aanschaffingsprijs zonder aftrek van de residuwaarde.126 

Opp een voor fl. 90.000 gekocht schip met een residuwaarde van fl. 8.000 kon fl. 30.000 
vervroegdd worden afgeschreven. Fabrieks- en kantoorgebouwen waren niet uitgesloten, 
maarr de afschrijving kon alleen betrekking hebben op zaken waaropp in beginsel kon 
wordenn afgeschreven.127 Terreinen kwamen niet in aanmerking voor vervroegde 
afschrijving. . 

Dee Leidraad komt in dit verband met een beschouwing over de vraag of fabrieks-
gebouwenn en terreinen als één bedrijfsmiddel zijn te beschouwen: 'Een fabrieksgebouw 
enn terreinen maken geenszins steeds één bedrijfsmiddel uit [cursivering TMB]. Beide 
hebbenn een zelfstandige functie ten behoeve van de uitoefening van het bedrijf. Slechts 
dee grond, welke onmiddellijk dienstbaar is gemaakt aan de stichting en het gebruik van 
hett gebouw, maakt met het gebouw een eenheid uit. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
eenn boerderij. Het tot de boerderij behorende land staat op zich zelf. Een andere inter-
pretatiee zou tot het zonderlinge gevolg leiden dat voor het in het totaal vervroegd af te 
schrijvenn bedrag mede als grondslag zou dienen als aanschaffingsprijs van zaken, welke 
doorr het gebruik in het bedrijf geheel niet in waarde verminderen.' 

Naa deze passage wordt het voorbeeld gegeven van een hoeve die voor fl. 100.000 
wordtt gekocht, waarvan fl. 20.000 is toe te rekenen aan de hoeve en fl. 80.000 aan het 
land.. Volgens de Leidraad bepaalde 'de aanschaffingsprijs van de hoeve, verminderd 
mett de residuwaarde' het in totaal af te schrijven bedrag. 

Kennelijkk ziet men in dit voorbeeld de hoeve en haar ondergrond en het land als twee 
bedrijfsmiddelen.. Men stelt in de Leidraad niet onomwonden dat grond uitgezonderd is 
vann vervroegde afschrijving. Eerst moet de vraag worden beantwoord of grond en opstal 
well één bedrijfsmiddel vormen. Dat is volgens de Leidraad niet steeds het geval. De 
uiteengezettee hoofdlijn kan onder zekere voorwaarden wel juist zijn, maar in de (té) 
schetsmatigee beschouwing gaan veel nuances verloren, zoals wij in hoofdstuk 3 zullen 
zien.. Mogelijkerwijze speelde de samenstellers van de Leidraad het arrest B. 8390 
parten.. Daarin suggereerde de Hoge Raad dat er bij afzonderlijk gebruik van grond en 
opstall twee bedrijfsmiddelen kunnen zijn. 

1.4.6.44 Herwaarderin g van bedrijfsmiddelen : vervangin g en fondsvormin g 

Belangrijkee gedachtespinsels betreffende afschrijven kwamen aan de orde bij de behan-
delingg van de herwaarderingsregeling. De aanleiding om een voorlopige belastingvrije 
herwaarderingg van bepaalde bedrijfsmiddelen toe te staan, was de sterke stijging die de 
prijzenn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog hadden doorgemaakt. Dit beteken-
dee dat de fiscaal toelaatbare afschrijvingen op bedrijfsmiddelen die waren aangeschaft 
tegenn vooroorlogse prijzen, ook bij benadering niet meer in overeenstemming waren met 
dee bedragen die voor vervanging nodig waren. Deze prijsstijging werd in de memorie van 
toelichtingg van buitengewone aard geacht.128 

januarii 1964, no. B4/1544, werd de vervroegde afschrijving voor alle bedrijfsmiddelen buiten 
werkingg gesteld. 
Leidraadd Wet BHZ 1950, §2. 
Vergelijkk Kamerstukken II 1948/49,1251, no. 3, p. 6 (MvT). 
Leidraadd Wet BHZ 1950, § 12.5 en § 12.6. 
Vergelijkk Kamerstukken I11948/49,1251, no. 3, p. 6 (MvT). 
Kamerstukkenn I11948/49. 1251, no. 3, p. 5. 
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Err was geen aanleiding te veronderstellen dat zij zich in de eerstkomende jaren zou 
herhalen,, afgezien van exceptionele omstandigheden. Dit betekende dat slechts voor 
éénn keer een correctie op het bestaande stelsel van winstbepaling overwogen behoefde 
tee worden. 

Inn artikel 2 Wet BHZ 1950 werd het toegestaan oude bedrijfsmiddelen te herwaar-
deren.. Interessant is de toelichting op dit artikel in de Leidraad Wet BHZ 1950, omdat 
ookk een beeld wordt geschetst van wat afschrijvingen volgens goedkoopmansgebruik 
inhielden:: 'Het Besluit (...) liet en laat slechts toe door afschrijving ten laste van de winst 
tee brengen het verschil tussen de aanschaffingsprijs en de residuwaarde van een 
bedrijfsmiddel.. Dit bedrag, tezamen met de residuwaarde, was door de gestegen prijzen 
inn de regel onvoldoende om hieruit de aanschaffingsprijs van een vervangend bedrijfs-
middelmiddel te bekostigen. Artikel 2 Bel.Herz. opent nu de mogelijkheid naast de afschrijvin-
genn nog eenzelfde bedrag ten laste van de winst te brengen. Het doet dit door toe te 
staann dat de boekwaarde van oude bedrijfsmiddelen met ingang van 1 januari 1950, c.q. 
dee aanvang van het boekjaar 1949/1950, wordt verdubbeld. Dientengevolge kunnen in 
ditt jaar en in de volgende jaren afschrijvingen ten laste van het resultaat worden ge-
bracht,, welke het dubbele bedragen van die, welke zonder de maatregel ten laste van de 
winstt hadden mogen komen. Alsdan kan de ondernemer een fonds vormen, hetwelk de 
aanschaffingsprijsaanschaffingsprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel meer nabij zal komen' [cursiveringen 
TMB]. . 

Hett aloude systeem en begrippenarsenaal van de afschrijvingen naar goedkoop-
mansgebruikk werd dus intact gelaten, maar de vervangingsgedachte en de fondsvorming 
kwamenn onvoldoende uit de verf. Vervanging en fondsvorming werden in de Leidraad 
Wett BHZ 1950 kennelijk toch nog steeds als gedachten achter afschrijvingen naar 
goedkoopmansgebruikk gezien. Afschrijving naar nieuwbouw- of vervangingsprijzen of 
vervangingswaardee werd niet overwogen. Alleen dooreen wetswijziging die een 
verdubbelingg van afschrijvingspotentieel met zich bracht, trachtte men eenmalig de 
vervangings-- en fondsvormingsgedachte voor oude bedrijfsmiddelen gestalte te geven. 

Dee kloof tussen de grondslag van de fiscaal toelaatbare afschrijvingen op bedrijfs-
middelenn en de aanschaffingsprijzen van nieuwe bedrijfsmiddelen bestond ook al in 
19466 en 1947.129 Zolang de oude bedrijfsmiddelen, ondanks de prijzencontrole, ten 
gevolgee van de schaarste tijdens de oorlog een zo hoog rendement afwierpen, bleef er, 
ookk na aftrek van belasting over winst en schijnwinst, doorgaans voldoende over voor de 
bijdragee aan een vernieuwingsfonds. Op afschrijvingen gedurende 1946 en 1947 werd 
niett teruggekomen. Hier keek de minister dus ook naar het rendement van de bedrijfs-
middelenn en refereerde hij aan de gedachte dat er genoeg in een vernieuwingsfonds 
wordtt gespaard.130 

1.4.6.55 Uitsluitin g herwaarderin g gronde n en gebouwe n 

Dee herwaarderingsregeling was beperkt tot machines en installaties en daarmee, 
blijkenss het vereiste afschrijvingstempo, verwante gebouwen.131 Van herwaardering 

Tenn tijde van de invoering van de Wet Belastingherziening 1947, Wet van 6 juni 1947, tot 
gedeeltelijkee herziening van het belastingstelsel, Stb. H171. 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 3, p. 5 (MvT). 
Volgenss artikel 2 lid 2 Wet BHZ 1950 waren gebouwde en ongebouwde eigendommen van de 
herwaarderingsfaciliteitt uitgezonderd. 'Eigenlijke' gebouwen met een langere gebruiksduur 
dann twintig jaar werden uitgezonderd. Bij gebouwen met een kortere economische levensduur 
steegg het herwaarderingspercentage geleidelijk; bij een tienjarige gebruiksduur werd het 
gebouw,, ten opzichte van de herwaardering, gelijkgesteld met een machine. Deze regeling 
beoogdee gebouwen die in feite installaties waren in de herwaardering te betrekken 
(Kamerstukkenn II, 1948/49, 1251, no. 3, p. 5 (MvT)). 
Machiness en installaties die aard- of nagelvast verbonden zijn met het gebouw, of door 
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warenn zowel gronden als gebouwen met lange levensduur uitgesloten, 'gronden omdat 
zijj geen vervanging behoeven, gebouwen omdat het in het algemeen niet wenselijk was 
vervangingg te bespoedigen'.132 De moeilijke omstandigheden waaronder men na de 
Tweedee Wereldoorlog de uitbreiding van het productieapparaat tot stand moest brengen, 
maaktee het volgens de memorie van toelichting noodzakelijk alle niet urgente vervangin-
genn van het productieapparaat uit te stellen.133 'Een vergemakkelijken van de financie-
ringg der vervanging van productiemiddelen van duurzame aard - - in hoofdzaak gronden, 
kantoor-- en fabrieksgebouwen, winkels, pakhuizen en boerderijen - welke in het alge-
meenn zonder onoverkomelijke schade voor een redelijk efficiënte productie nog voor vrij 
geruimee tijd in gebruik kunnen blijven, past (...) niet in het financieel-economische beleid 
vann deze jaren.' In het voorlopig verslag vulde men aan dat de uitsluiting van gebouwen 
waarschijnlijkk ook meer gezocht moest worden in het gegeven dat de rijksbegroting de 
vervroegdee afschrijving op gebouwen waarschijnlijk niet kon dragen, zoals de memorie 
vann toelichting ook al aangaf.134 In de memorie van antwoord werd dit bevestigd.135 

1.4.6.66 'Gewon e afschrijvingen' 136 

Tussenn het oude artikel 11 lid 1 Besluit IB 1941 en het nieuwe artikel 8 lid 1 Besluit IB 
19411 (na Wet BHZ 1950) bestond niet veel verschil. De tekst van het ontwerp van wet 
waswas gelijkluidend aan de uiteindelijke wettekst.137 Ook het nieuwe afschrijvingsartikel 
gingg ervan uit dat een geoorloofd stelsel van winstberekening afschrijving op bedrijfs-
middelenn inhield. De Leidraad vermeldde dat een stelsel van afschrijving op de 
historischee kostprijs mogelijk bleef.138 Daarin werd de jaarlijkse afschrijving afgeleid uit 
dee vermindering van de 'bedrijfswaarde' in een jaar. In dit stelsel was het volgens de 
bewoordingenn van de Leidraad 'dus voortaan geoorloofd de bedrijfswaarde van de 
objectenn in aanmerking te nemen'. Boekwaarde-139 en extra-afschrijvingen ten gevolge 
vann abnormale gebeurtenissen konden nog steeds plaatsvinden.140 

1.4.6.77 Bedrijfswaard e 

Dee waardering op lagere bedrijfswaarde ex artikel 10 lid 2 Besluit IB 1941 werd in de 
memoriee van toelichting uitgesloten.141 Blijkens het voorlopig verslag vroegen veel 
kamerledenn zich af of een waardecorrectie onder bepaalde omstandigheden niet toch 
nodigg zou kunnen zijn 'buiten en boven' de normale afschrijvingen.142 In de memorie van 
antwoordantwoord werd vervolgens gesteld dat het nieuwe artikel 8 lid 1 het waarderen van 
bedrijfsmiddelenn op bedrijfswaarde niet in de weg stond.143 

bestemmingg onroerend zijn, volgden niet het gebouw, maar werden onder de algemene 
regelingg voor roerende bedrijfsmiddelen gebracht. 
Voorr de bepaling van de gebruiksduur telden alle jaren mee waarin het bedrijfsmiddel de 
belastingplichtigee in zijn bedrijf kon dienen (Leidraad BHZ 1950, § 17.8). 
Ziee ook: Kamerstukken I11948/49,1251, no. 3, p. 5 (MvT). Kamerstukken I11948/49, 1251, 
no.. 3, p. 5 (MvT). 
Leidraadd Wet BHZ 1950, § 3.2. 
Kamerstukkenn I11948/49,1251, no. 3, p. 5 (MvT). 
Kamerstukkenn I11948/49,1251, no. 6, p. 19 (W). 
Kamerstukkenn II 1949/50,1251, no. 8, p. 33 (MvA). 
Alduss de koptekst van Leidraad BHZ 1950, § 11. 
Kamerstukkenn II 1948/49,1251, no. 2, p. 1. 
Leidraadd BHZ 1950, § 11; zie ook Huizinga 1961, p. 40. 
Onderr venwijzing naarde resolutie van 7 november 1946, no. 1, B. 8318. 
Onderr verwijzing naar B. 8830; zie ook Kamerstukken II 1949/50,1251, no. 8, p. 37, waarin 
verwezenn wordt naar B. 8546. 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 3, p. 8 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1948/49, 1251, no. 6, p. 23 (W). 
Kamerstukkenn II 1949/50,1251, no. 8, p. 37 (MvA). Vergelijk ook Meussen 1997, p. 20. 
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Frayy is de mening toegedaan dat artikel 8 lid 1 overbodig is en meer kwaad dan goed 
kann doen.144 De winst wordt immers bepaald volgens goedkoopmansgebruik. Hij heeft de 
indrukk dat het afschrijvingsartikel alleen nog maar historisch te verklaren is. 

Inn 1914 was een afschrijvingsartikel in de wet noodzakelijk, omdat er geen begrips-
bepalingg was voor de term 'winst'. De winst werd slechts in onderdelen gezien die men 
samenn moest opbouwen naar de 'zuivere opbrengst van onderneming'. 

Inn het Besluit WB 1940 ontbrak enige bepaling omtrent afschrijvingen. Dit werd 
anderss in het Besluit IB 1941, omdat artikel 10 een ondergrens voorschreef voor bedrijfs-
middelen,, in het algemeen de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten. Hier 
moestt men dus rekening kunnen houden met afschrijvingen en moest men wel iets 
regelenn voor afschrijvingen. Toen men in 1950 dit systeem verliet, had men het nieuwe 
artikell 8 zonder bezwaar achterwege kunnen laten. 

Dee suggestie van Fray is niet opgevolgd in latere wetgeving: het afschrijvingsartikel 
werdd gehandhaafd. De functie van ditt artikel in samenhang met goedkoopmansgebruik is 
omm een maximum te stellen aan het af te schrijven bedrag. 

1.4.77 Wet op de inkomstenbelastin g 1964 (Wet IB 1964)145 

ArtikelArtikel 10 lid 1 Wet IB 1964 
Dee afschrijving op zaken, welke voor het drijven van een onderneming worden gebruikt 
(bedrijfsmiddelen),, wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan worden 
toegerekend. . 

1.4.7.11 Inleidin g 

Dee Wet IB 1964 kende een lange behandeling. Het ontwerp 'Wet op de inkomstenbelas-
tingg 1958' werd in december 1958 aan de Kamer aangeboden, de wet werd in december 
19644 (zes jaar later) in het Staatsblad geplaatst. Afschrijven kwam als onderwerp ver-
scheidenee keren aan de orde; het afschrijvingsartikel uit het oorspronkelijke ontwerp 
bleeff echter ongewijzigd. Een belangrijke vraag was of afschrijving naar vervangings-
waardee mogelijk gemaakt moest worden. 

Hett winstbegrip en de wijze van winstberekening verschilden blijkens de memorie 
vann antwoord niet wezenlijk van die uit het Besluit IB 1941. Het gulden-is-gulden-stelsel 
werdd onverkort gehandhaafd.146 Omdat de jaarwinst onder de Wet IB 1914 en het Besluit 
WBB 1940 ook volgens het goedkoopmansgebruiksysteem werd bepaald, concludeert 
Goess dat er op dit punt sinds 1914 geen principiële veranderingen waren.147 

Mett name bij de totstandkoming van de Wet IB 1964 kwam de discussie inzake 
vervangingswaarde-afschrijvingenn aan bod. 

1.4.7.22 Doel van het afschrijvingsartike l 

Dee bepalingen van artikel 8 Besluit IB 1941 (na Wet BHZ 1950) werden blijkens de 
memoriee van toelichting in het afschrijvingsartikel opgenomen.148 De vraag of er aan-
leidingg is om op een bepaald bedrijfsmiddel - in de bedrijfseconomische wetenschap 
wordtt dit aangeduid als duurzaam productiemiddel - af te schrijven, wordt niet beant-

Fray1952,, p. 121-122. 
Beschikkingg van de Minister van Justitie a.i. van 18 december 1964, houdende plaatsing in 
hett Staatsblad van de tekst van de Wet op de Inkomstenbelasting 1960, Stb. 1964, 512. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 29 (MvA). 
Goess 2000, p. 127. 
Kamerstukkenn II 1958/59, 5380, no. 3, p. 34 (MvT); vergelijk de Korte toelichting op de Wet IB 
19644 (Beschikking van 18 november 1966, B6/14 781) § 11. 
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woordd in artikel 10, maar in de artikelen 7 (totaalwinst) en 9 (jaarwinst). Het afschrijvings-
artikell heeft volgens de memorie slechts ten doel aan te geven welk bedrag in totaal 
afgeschrevenn kan worden en de mate waarin dit per jaar dient te geschieden. In zoverre 
zouu men kunnen zeggen dat artikel 10, voor zoveel het bedrag de afschrijvingen betreft, 
eenn inbreuk maakt op artikel 9. Maar deze gesignaleerde inbreuk werd bij aanvaarding 
vann de leer van de historische kostprijs voor de normale afschrijvingen van artikel 10 lid 
11 van geen betekenis geacht. 

1.4.7.33 Winstbepaling , afschrijvin g en vervangingswaardelee r 

Inn de Kamerbehandeling kwam de toepassing van de vervangingswaardeleer voor de 
berekeningg van de jaarwinst en de afschrijvingslast verschillende keren aan bod. Ik volg 
hierr de memorie van toelichting.149 

Dee gedachte van de vervangingswaarde, die op rationeel-economische gronden 
steunt,, beschermt het materiële productiepotentieel van de onderneming tegen een 
aantastingg die een gevolg kan zijn van een verkeerde kostenberekening door de 
ondernemer,, en brengt daarmee de continuïteit van de onderneming als maatschap-
pelijkee eenheid van voortbrenging op de voorgrond. 

Dee verdeling van de totale winst in jaarsegmenten levert volgens de memorie van 
toelichtingg geen bijzondere moeilijkheden op: voor de meest concrete bedrijfsbaten en 
-lastenn betekent dit dat het fiscale jaarwinstbegrip aansluit op het commerciële jaar-
winstbegrip.. Goedkoopmansgebruik, dat zowel de commerciële als fiscale jaarwinst-
bepalingg tot richtsnoer dient, pleegt hier bestendig tot een vrijwel eenstemmig oordeel te 
leidenn met betrekking tot het moment waarop deze baten en lasten tot de jaarwinst 
moetenn worden gerekend. De bepaling van de commerciële jaarwinst is tot op grote 
hoogtee gebonden aan min of meer objectieve normen van goedkoopmansgebruik. 
Subjectievee beleidsoverwegingen van de ondernemer laten echter belangrijke marges 
binnenn datgene wat bedrijfseconomisch met het oog op een juiste kostenberekening 
verantwoordd is. Waar de ondernemer bij de bepaling van zijn jaarwinsten ernaar zal 
strevenn zich niet rijker te rekenen dan hij is, zal de fiscus er daarentegen op moeten 
lettenn dat de ondernemer zich door willekeurige winstverschuivingen, naar algemene 
maatschappelijkee normen beoordeeld, voor kortere of langere tijd niet armer aandient 
dann andere belastingplichtigen met eenzelfde financiële draagkracht. 

Moeilijkerr is het de commerciële winstberekening te volgen bij (onder meer) de 
afschrijvingg op bedrijfsmiddelen. De commerciële opvattingen hierover zijn vaag, of, als 
zijj duidelijke taal spreken, niet eenstemmig. Bij de afschrijving op basis van historische 
kostprijss leiden die vaagheid en diversiteit in zienswijze met betrekking tot reserveringen 
inn het algemeen tot verschillen in commerciële jaarwinstresultaten. Die openbaren in alle 
gradatiess de voorzichtigheid die een ondernemer betracht bij het vaststellen van eigen 
financiëlee verdiensten. Deze verschillen in uitkomst bij een winstberekening worden 
groter,, wanneer men de vervangingswaarde van bedrijfsmiddelen in plaats van initiële 
kostprijzenn tot grondslag neemt: 'Over de uitwerking immers van de vervangingswaarde-
gedachtee zijn de meningen verdeeld, terwijl voorts moet worden bedacht dat een geheel 
objectievee bepaling van de vervangingsprijzen op grote moeilijkheden stuit, vooral 
wanneerr een gestadige economische vooruitgang en technische ontwikkeling het 
onmogelijkk maken bedrijfsactiva, in het bijzonder duurzame productiemiddelen, door 
identiekee goederen te vervangen.'150 

Dee memorie van toelichting gaat daarna nog eens afzonderlijk in op de afschrijving 
opp basis van vervangingswaarde.151 Dit achtte minister Hofstra ook nodig, omdat, zo 

Kamerstukkenn I11958/59, 5380, no. 3, p. 20 en 21 (MvT). 
Kamerstukkenn I11958/59, 5380, no. 3, p. 21 (MvT). 
Kamerstukkenn I11958/59, 5380, no. 3, p. 22 (MvT). 
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schrijftt hij met een kritische toonzetting, 'dit denkbeeld waarvan - daargelaten de vele 
meningsverschillenn over de uitwerking - de beoefenaren van de bedrijfseconomie zich 
voorr de commerciële winstberekening thans veelal voorstander betonen, (...) vooral na 
dee oorlog een stijgende praktische belangstelling [heeft] verworven en (...) dan ook, zij 
hett op een globale wijze, door verschillende ondernemingen bij de commerciële winst-
berekeningg ten uitvoer [wordt] gebracht'. Daarna plaatst hij dit vraagstuk in de context 
vann inflatie: 'Aan de praktische betekenis van dit vraagstuk heeft niet het minst bijge-
dragenn de inflatoire ontwikkeling na de oorlog en de voortschrijdende, eveneens met 
belastingmaatregelenn aangemoedigde industrialisatie, waardoor het productie-potentieel 
vann vele ondernemingen in toenemende mate kapitaalintensief wordt.' 

Tegenn de toepassing van de vervangingswaarde voerde de minister in de memorie van 
toelichtingg een aantal 'gewichtige bezwaren' aan.152 

Allereerstt wijst hij op mogelijke discriminatie tussen ondernemers en niet-
ondernemers.. In alle sectoren van de maatschappij wordt met nominale bedragen 
gerekend.. Met een rechtvaardige verdeling van lasten is het niet te rijmen voor de 
ondernemerr die bij een opgaande conjunctuur tot de economisch sterksten behoort, een 
soortt van goudclausule te introduceren waarmee hij fiscaal gediscrimineerd wordt ten 
ongunstee van anderen van wie het inkomen achterblijft bij prijsstijgingen. 

Vervolgens,, zo stelt de bewindsman, mist de fiscale winstberekening naar vervan-
gingswaardee het conjunctuurnivellerende effect van de traditionele waardering naar 
historischee kostprijs. In een hausse leidt het systeem tot een lagere belasting en kan het 
systeemm tot overmatig investeren aanzetten. In een neergaande conjunctuur heeft een 
consequentt toegepast stelsel het ongunstige effect dat hogere belastingen de onder-
nemingsinvesteringenn afremmen. Voor de ondernemer zou dit tot gevolg hebben dat 
winstt opkomt op tijdstippen die de ondernemer niet goed uitkomen. De winstberekening 
naarr historische kostprijs daarentegen brengt mee dat 'een groter deel wordt gevorderd 
juistt in tijden waarin het leven van de onderneming krachtig pulseert'. 

Ookk de praktische verwerkelijking van het vervangingswaarde-idee laat te wensen 
over.. Hofstra wijst erop dat met betrekking tot de afschrijving op bedrijfsmiddelen 'tot 
dusverr geen verantwoord systeem uit ondernemingskringen naar voren is gebracht'. 
Verantwoordd zou inhouden dat men in tijden van depressie de keerzijde van de medaille 
-- hogere winsten - aanvaardt. Verantwoord zou ook inhouden dat objectieve en 
hanteerbaree normen worden aangegeven voor het bepalen van de vervangingswaarde: 
dee omvang van de winst zou niet in belangrijke mate van de beleidsinzichten van de 
ondernemerr afhangen. 

Concluderendd stelt de minister dat een systeem van afschrijven naar de vervangings-
waardee van de werkeenheden in de bedrijfsmiddelen onvermijdelijk zo ingewikkeld zal 
zijnn dat het praktisch niet controleerbaar voor de fiscus is en om dezelfde reden ook door 
velee ondernemers niet zal kunnen worden gevolgd. Van een consequent doorgevoerd 
systeemm van afschrijven naar vervangingswaarde is - ook in buitenlandse wetgeving -
geenn sprake. Evenmin blijkt dat ondernemers er een dringende behoefte aan hebben. 

RelatieRelatie afschrijven en vervangingsreserve 
Vervangingg van historische-kostprijsafschrijving naar vervangingswaarde-afschrijving 
waswas dus niet aan de orde. Om toch aan de continuïteitbehoefte van de onderneming en 
dee noodzakelijke vervanging van duurzame productiemiddelen tegemoet te komen, 
breiddee de wetgever de vervangingsreserve van artikel 11 Besluit IB 1941 (na Wet BHZ 
1950)) uit. De regeling zag eerst op vergoedingen voor verloren gegane of beschadigde 
bedrijfsmiddelen.. De reserve kon nu ook worden gevormd voor de normale, vrijwillige 
vervangingg van technisch of economisch versleten bedrijfsmiddelen. Deze uitbreiding 

Kamerstukkenn II 1958/59, 5380, no. 3, p. 20-22 (MvT); zie ook Kamerstukken II 1962/1963, 
5380,, no. 19, p. 26. 
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kwamm volgens de minister tegemoet aan een gedachte die ook inherent is aan afschrij-
venn naar vervangingswaarde, namelijk dat de boekwinst tijdelijk onbelast wordt gelaten 
alss bedrijfsmiddelen worden afgestoten die, in het belang van de continuïteit van de 
onderneming,, vervangen zullen worden. 

Dee afwijzende houding werd gehandhaafd in de nota bij de algemene herziening van 
277 juli 1960 en de memorie van antwoord.153 Met name de bevoorrechting van het 
bedrijfslevenn en de conjuncturele bezwaren wogen zwaar. 

Ookk het corrigeren van de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen aan de hand van index-
cijferss werd afgewezen.154 Zo werd in de memorie van antwoord (onder meer) een 
voorgesteldd systeem van De Nederlandse Industrie en de Kamers van Koophandel 
behandeld.1555 Volgens dit voorstel zou naast de afschrijving op basis van historische 
kostprijss ook het verschil tussen enerzijds de aan de hand van een landelijk indexcijfer 
bepaaldee vervangingswaarde van de verbruikte werkeenheden van het totaal van de 
duurzamee productiemiddelen en anderzijds de historische kostprijs daarvan op een 
reserverekeningg geboekt worden. Deze reserverekening was gebonden aan het complex 
enn werd niet verminderd bij het afstoten van een bedrijfsmiddel waarop tevoren extra 
afschrijvingenn waren verricht. 

Volgenss de bewindslieden losten dergelijke systemen de waarderingsmoeilijkheden 
niett op, maar verplaatsten ze deze naar de instantie die de indexcijfers moest 
vaststellen. . 

Hett was niet de bedoeling de afwijzing van de afschrijving op bedrijfsmiddelen te 
motiverenn met de gezamenlijke werking van het bestaande afschrijvingssysteem, de 
vervroegdee afschrijving en vervangingsreserve. Niet ontkend kon echter worden dat de 
vervangingg van productiemiddelen daardoor werd vergemakkelijkt. De compenserende 
werkingg had echter niet voorgezeten bij de invoering daarvan.156 

Inn het amendement-Lucas werd een gewijzigde tekst voorgesteld van artikel 10 lid 1,157 

Doell hiervan was de mogelijkheid te openen dat de vervangingswaardeleer aan 
afschrijvingenn ten grondslag werd gelegd: 'De afschrijving op zaken welke voor het 
drijvenn van de onderneming worden gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld 
opp de waarde van de werkeenheden waarvan het verbruik aan het kalenderjaar kan 
wordenn toegerekend'. Dit amendement werd door de staatssecretaris onaanvaardbaar 
verklaard,, waarna het werd ingetrokken.158 

1533 Kamerstukken I11959/60, 5380, no. 9, p. 8. Zie ook: Kamerstukken II 1962/63, 5380, no. 19, 
p.. 24-26 (MvA). 

1544 Kamerstukken II 1962/63, 5380, no. 19, p. 28 (MvA). 
1555 De Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap wilde de afschrijvingen 

corrigerenn aan de hand van indexcijfers die voor een groep van gelijksoortige productie-
middelenn vastgesteld moesten worden. 

1566 Kamerstukken II 1962/63, 5380, no. 19, p. 29 (MvA). 
1577 Kamerstukken I11963/64, 5380, no. 44. 
1588 Handelingen I11963/64, 5380, p. 1940. Staatssecretaris Van den Berge bracht in het debat 

mett KVP-kamerlid Lucas het volgende naar voren: 'Hoe moet men nu van een machine of van 
eenn schip, dat voor X miljoen is gebouwd, berekenen wat de vervangingsprijs over die lange 
tijdd zou zijn? Dit is haast niet te doen, vooral niet indien de technische ontwikkeling zo snel 
gaat,, dat de vervangingswaarde van een verouderd type niet meer is te achterhalen. Bij de 
voorradenvoorraden geeft dit zelfs al grote moeilijkheden!' Lucas: 'Heeft u het boek van prof. Van der 
Schroeftt gelezen? Het is ongeveer 20 jaar oud!' Van den Berge: 'Het staat mij op dit ogenblik 
niett van A tot Z levendig voor de geest! (...) Kort samenvattend wil ik zeggen, dat, zoals de 
zakenn liggen, aanvaarding van het principe van afschrijving van bedrijfsmiddelen naar de 
vervangingswaardee in belastingzaken naar mijn mening niet mogelijk is en in ieder geval voor 
mijj persoonlijk onaanvaardbaar zou zijn.' Lucas: 'Voor zijn machtspreuk buig ik en ik zal dan 
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Inn het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs van de Eerste Kamer valt te 
lezenn dat enige leden die konden instemmen met de opmerkingen van de staatssecre-
taris,, zich niettemin afvroegen, of het geen aanbeveling zou verdienen nog eens na te 
gaann of geen oplossing voor dit vraagstuk te vinden was.159 En wel een oplossing die iets 
meerr tegemoet zou komen aan de wensen van het bedrijfsleven. In de memorie van 
antwoordd werd hierop opgemerkt dat het wetsontwerp voor de fiscale winstberekening 
eenn zeer soepel samenstel van bepalingen bevatte.160 Een nog verdergaande tegemoet-
komingg op dit punt zou tekort doen aan de rechtvaardigheid van lastenverdeling. 

Uitt het voorgaande blijkt dat de minister eigenlijk niets moest hebben van winstbereke-
ningg en afschrijving naar vervangingswaarde. Er was geen objectief en praktisch uitvoer-
baar,, verantwoord systeem ontwikkeld en ondernemers wensten niet alle consequenties 
vann een vervangingswaardesysteem te aanvaarden. Ook rekenen in reële termen werd 
afgewezen.. Om toch tegemoet te komen aan de continuïteitsgedachte binnen de vervan-
gingswaardeleerr breidde men de vervangingsreserve uit. 

HetHet afschrijvingsplafond 
Artikell 10 lid 1 kon niet worden gemist. Fiscaalrechtelijke toepassing van een substan-
tialistischh systeem zou een bevoordeling van het bedrijfsleven ten opzichte van de 
overigee belastingplichtigen met zich brengen.161 De fiscale afschrijving diende volgens de 
memoriee van antwoord gebonden te blijven aan de historische kostprijs van de bedrijfs-
middelen.1622 Verwezen werd naar de beschouwingen over de toepassing van de vervan-
gingswaardeleer.. Voor de Nederlandse belastingheffing was van oudsher uitgegaan van 
afschrijvingg op historische kostprijs. Bij de Wet IB 1914 was dit al het geval, bij de 
invoeringg van het Besluit IB 1941 was hieraan niets gewijzigd. Hierop wenste men niet 
terugg te komen. 

ToekomstigeToekomstige restwaarde ondergrond 
Tijdenss de behandeling van de investeringsaftrek kwam de rol van ondergrond van 
gebouwenn aan de orde.163 Als de ondergrond afzonderlijk werd gekocht, deden zich geen 
problemenn voor ten aanzien van afsplitsing ervan. In de gevallen waarin grond en 
opstallenn gezamenlijk voor één bedrag waren gekocht, werd de zaak niet eenvoudig 
geacht.. Hier moest bedacht worden dat de afsplitsing van de ondergrond niet uitsluitend 
voorr de investeringsaftrek noodzakelijk was, 'aangezien ook voor de normale afschrijving 
rekeningg moest worden gehouden met de (residu-)waarde van de ondergrond'. 

Perquinn merkt naar aanleiding van deze passage op dat de grond weer een rol gaat 
spelenn zodra op een pand afgeschreven gaat worden. Maar dan niet in de vorm van een 
boekwaardee maar als residuwaarde.164 

ookk mijn amendement intrekken.' 
Voorr de (on)mogelijkheid de vervangingswaarde in de toekomst te bepalen zie ook 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 26 (MvA). 
Kamerstukkenn I 1964/65, 5380, no. 13, p. 6 (W). 
Kamerstukkenn I 1964/65, 5380, no. 13a, p. 9 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 21 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 33-35 (MvA), op pagina 21 wordt zelfs gesproken 
vann de 'eis tot binding van afschrijving aan de historische kostprijs'. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 36. 
Perquinn 1992, p. 664. 
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1.4.88 Wet inkomstenbelastin g 2001 (Wet IB 2001 )1 

ArtikelArtikel 3.30 lid 1 Wet IB 2001 
Dee afschrijving op goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt 
(bedrijfsmiddelen),, wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan worden toe-
gerekend. . 

1.4.8.11 Inleidin g 

Uitt de summiere behandeling van artikel 3.30 Wet IB 2001 blijkt dat deze bepaling de 
opvolgsterr is van artikel 10, leden 1 en 2 van de Wet IB 1964. Met de gewijzigde 
formuleringg en opbouw is geen inhoudelijke wijziging beoogd.166 De Wet IB 1964 en de 
Wett op de Vermogensbelasting werden ingetrokken.167 

1.4.8.22 Memori e van toelichtin g 

Dee totale winst wordt volgens goedkoopmansgebruik aan de achtereenvolgende jaren 
toegerekendd met inachtneming van een bestendige gedragslijn. 

Dee teksten van de artikelen betreffende totaalwinst en jaarwinst komen nagenoeg 
overeenn met de teksten in de Wet IB 1964.168 Met de gewijzigde formuleringen werden 
geenn inhoudelijke wijzigingen beoogd.169 

Inn de memorie werd er nog eens op gewezen dat met de invoering van het begrip 
goedkoopmansgebruikk destijds was beoogd het jaarwinstbegrip niet vast te leggen, maar 
ruimtee te bieden voor nadere maatschappelijke ontwikkelingen.170 Het goedkoopmans-
gebruikk had inmiddels zijn nut bewezen en het dynamische karakter ervan kon als een 
belangrijkee verworvenheid worden beschouwd. Ook werd gewezen op de belangrijke 
taakk die voor de belastingrechter was weggelegd bij de invulling van het begrip. De 
wetgeverr diende zich bij de invulling ervan terughoudend op te stellen om de dynamiek 
vann het goedkoopmansgebruik niet aan te tasten. De lijn die zich in de loop der jaren 
mett betrekking tot goedkoopmansgebruik in de jurisprudentie had ontwikkeld, gold 
'uiteraard'' onverkort voor de Wet IB 2001. 

1.4.99 Samenvattin g 

Inn de wetgeving is geen uitgebreide, fundamentele behandeling te vinden over de vraag 
welkee strekking en ratio het afschrijven op onroerende zaken heeft. De afschrijving op 
onroerendee zaken diende zich vanaf 1893 onder het begrip goedkoopmansgebruik 
(naarr de maatstaven van een eerlijk, nauwgezet koopman) te ontwikkelen. Vaak wordt 
gerefereerdd aan het goedkoopmansgebruik dat ook in de bedrijfseconomie of in de 

Wett van 11 mei 2000, Stb. 215, tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 
(Belastingherzieningg 2001), zoals deze wet is gewijzigd bij de Wet van 11 mei 2000, Stb. 216. 
Kamerstukkenn II 1998/99, 26 727, no. 3, p. 107 (MvT). Tijdens de parlementaire behandeling 
wass artikel 3.30 genummerd als 3.2.2.19. De uiteindelijke tekst is voorgesteld bij het 
wetsvoorstell Wet inkomstenbelasting 2001 (Kamerstukken II 1998/99, 26 727, no. 2). Deze 
tekstt is vervolgens als onderdeel van de Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet op 
dee inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) geplaatst in Stb. 2000, 215. Volgens 
Stb.. 2000, 216 treedt deze tekst in werking met ingang van 1 januari 2001. 
Kamerstukkenn II 1998/99, 26 727, no. 3, p. 290 (MvT); artikel 11.1 Wet IB 2001. 
Artikell 3.8 Wet IB 2001 en artikel 7 Wet IB 1964 respectievelijk artikel 3.25 Wet IB 2001 en 
artikell 9 Wet IB 1964. 
Kamerstukkenn II 1998/99, 26 727, no. 3, p. 100 en 106 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1998/99, 26 727, no. 3, p. 106 en 107 (MvT); zie ook advies Raad van State, 
Kamerstukkenn II 1998/99, 26 727 A, punt 37. 
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commerciëlee winstberekening zou gelden.171 Afschrijven is een algemeen leerstuk dat 
zijnn invulling in de jurisprudentie moet krijgen. 

Uitgangspuntt is de vrijheid van de goede koopman om naar zijn subjectieve inzicht de 
afschrijvingsbedragenn vast te stellen. In de Kamer was men echter bevreesd voor hoge, 
oncontroleerbaree afschrijvingen en de gevolgen daarvan voor de belastingopbrengsten. 
Eenn aantal contouren of afgrenzingen van afschrijvingen naar goedkoopmansgebruik zijn 
daaromm wel duidelijk aangegeven. 

Dee afschrijvingsbedragen moeten te goeder trouw en met bereikbare nauwkeurigheid 
wordenn vastgesteld. Afschrijvingen dienen niet om reserves op te bouwen voor slechte 
tijden,, maar moeten opwegen tegen de vermoedelijke waardevermindering. 

Afschrijvenn is gebonden aan de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten. 
Inn zoverre is er sprake van een plafond in het af te schrijven bedrag; méér dan dit bedrag 
kann men niet afschrijven. Het plafond is in het Besluit IB 1941 in de wettekst opgenomen. 
Dee functie van het afschrijvingsartikel is om vanaf dat moment afschrijvingen naar goed-
koopmansgebruikk te beperken. 

'Afschrijvenn naar vervangingswaarde' of 'bijschrijven voor vernieuwingsfondsen' is 
nooitt toegestaan. Om toch tegemoet te komen aan de continuïteitsgedachte binnen de 
vervangingswaardeleerr heeft men de vervangingsreserve uitgebreid. Onder de Wet BHZ 
19500 werden de boekwaarden van bepaalde bedrijfsmiddelen verdubbeld, opdat de 
ondernemerr door afschrijvingen een fonds kon vormen die de aanschaffingsprijs van 
nieuwee bedrijfsmiddelen meer zou benaderen. Het corrigeren van afschrijvingsbedragen 
aann de hand van indexcijfers is afgewezen. 

Toenn de Wet IB 1914 in de Kamer werd behandeld, werd fondsvorming ter vervanging 
alss dragende gedachte achter afschrijving genoemd. Deze gedachte krijgt veel kritiek in 
dee latere literatuur. Bovendien staat zij op gespannen voet met het verbod naar 
vervangingswaardee af te schrijven, daar de fondsvorming dan onvoldoende kan zijn. 
Schrijverss zien als dragende gedachten (ook) 'herstel van het geïnvesteerde vermogen', 
maarr ook het tot uitdrukking brengen van 'de dienst die een productiemiddel aan een 
zekerr boekjaar bewijst' dan wel 'de kostprijs van het verbruikte productievermogen'. 

Dee waardevermindering die een gebouw in de loop van de tijd ondergaat, ontstaat 
geleidelijkk ten laste van de gehele reeks van opvolgende eigenaars, ledere eigenaar 
draagtt een deel van de waardevermindering. De afschrijvingslast brengt tot uitdrukking 
watt het vermoedelijke waardeverlies zal zijn voor een bepaalde eigenaar, gedurende zijn 
bezitsperiode. . 

Eenn afschrijvingsbedrag valt uiteen in technische en economische slijtage. Techni-
schee slijtage kan door onderhoud worden tegengegaan. De relatie met onderhoud en de 
mogelijkheidd van dubbeltellingen zijn vanaf het begin onderkend. 

Afschrijvenn en afwaarderen liggen in eikaars verlengde. Eerst wordt afgeschreven, 
daarnaa volgt de bedrijfswaardetoets. Als de bedrijfswaarde na afwaardering weer boven 
dee boekwaarde stijgt die met afschrijving zou zijn verkregen, wordt er verder afgeschre-
ven. . 

Ziee Kamerstukken II 1958/59, 5380, no. 3, p. 20, 21 en 23 (MvT); Kamerstukken il 1962/63, 
5380,, no. 19, p. 21 (MvA). 
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