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22 Ratio van afschrijven : inventarisati e en achtergronde n 

2.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik de dragende gedachten achter het afschrijven op onroeren-
dee zaken volgens goedkoopmansgebruik. Hoe laten deze dragende gedachten zich 
concreett en objectief vertalen of weergeven in een afschrijvingsbedrag van een bepaald 
jaar.. Ik beschrijf de problematiek aan de hand van een inventarisatie van inzichten die in 
wetsartikelen,, jurisprudentie en dogmatiek hun plaats hebben gevonden. In 2.2 beschrijf 
ikk deze inzichten zoals die in Nederland zijn ontwikkeld. In 2.3 zal ik de cirkel ruimer 
trekkenn en andere aspecten en invalshoeken belichten die een scherper beeld van de 
afschrijvingsproblematiekk kunnen opleveren. Het betreft onderwerpen die zich moeilijk 
latenn onderbrengen in een bepaalde categorie, maar die in dit hoofdstuk voor deze 
studiee van belang zijn, doordat een bespreking ervan helpt de kaders te schetsen waarin 
dee onderhavige problematiek naar mijn idee het best kan worden uitgewerkt. In 2.4 kom 
ikk tot een synthese van de besproken inzichten. 

Dee inventarisatie van de Nederlandse inzichten aangaande afschrijving cum annexis 
hebb ik weergegeven naar twee periodes. Markeringspunten zijn voor mij 1893, als de 
Wett op de Bedrijfsbelasting van kracht wordt, en 1958, als de Hoge Raad in BNB 
1958/56** - als sluitstuk van een halve eeuw afschrijvingjurisprudentie - een aantal 
belangrijkee vragen beantwoordt. De tweede periode (1958 tot heden) kenmerkt zich door 
jurisprudentiee die gaat over de wijze waarop aanschaffings- of voortbrengingskosten 
kunnenn worden toegerekend over de jaren waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is. 
Geleidelijkk krijgen de begrippen 'nut' en 'nutsprestatie' meer gewicht en inhoud. Het 
afschrijvingsbegripp wordt ingevuld aan de hand van veronderstellingen. 

Inn mijn beschouwing behandel ik per periode de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en 
dogmatiek.. Het zal daarin duidelijk worden hoe bepaalde begrippen zich langzaamaan 
ontwikkelen:: sommige verdwijnen, andere verschijnen, weer andere krijgen een gewijzig-
dee inhoud. 

Dee wetgever heeft de concretisering van het afschrijvingsconcept grotendeels aan de 
jurisprudentiee overgelaten. Rechters laten zich echter niet vaak (en niet graag) verleiden 
eenn fundamentele uiteenzetting te geven over de kernvraag, namelijk wat fiscaal afschrij-
venn nu precies beoogt. Deze vraag kunnen ze omzeilen door feitelijk te beslissen over 
onderdelenn van de afschrijvingsformule. In de fiscale literatuur grijpt men wel terug op 
bedrijfseconomischee inzichten om jurisprudentie nader te verklaren. Maar de Hoge Raad 
heeftt niet een bepaalde bedrijfseconomische benadering met zoveel woorden omarmd of 
uiteengezet.. Onder vigeur van het leerstuk van het goedkoopmansgebruik is langzamer-
handd een eigen fiscaal afschrijvingsconcept ontwikkeld. Met inzichten uit andere discipli-
ness moet men derhalve voorzichtig omgaan. 

Alss dragende gedachten worden van oudsher 1) fondsvorming, 2) vervanging en 
3)) vermogensherstel genoemd. Als denkmodel wordt de onroerende zaak voorgesteld 
alss een voorraad werkeenheden of (nuts)prestaties. Dit zijn theoretische, niet concreet 
waarneembaree grootheden.172 Deze voorraad wordt langzamerhand verbruikt of 

Schmalenbachh (1925, p. 108, 109 en 113) wijst er in zijn Grundlagen dynamischer Bilanziehre 
opp dat bedrijfsmiddelen veelvuldig gebruikt worden en nut verliezen: 'Der wesentliche Grund 
dafür,, dass Anlagen sich im hohen Grade mit den Abschreibungsgegenstanden decken, liegt 
vomehmlichh darin, dass sie nicht einmaligem Verbrauch, sondern vielmaligem Verbrauch 
unterliegen.. Der Gebrauch macht die meisten Anlagen an Nutzkraft verlieren; aber diese 
allmahlichee Entwertung ist nicht leicht durch Befund zu erfassen. Die Lebensdauerschatzung 
istt einfacher und zuvertëssiger'. Veel aandacht besteedt hij aan verdeling van de afschrijving 
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versleten.. De kosten hiervan kan een ondernemer onder meer door afschrijvingen naar 
goedkoopmansgebruikk (kortweg GKG-afschrijvingen) ten laste van het resultaat bren-
gen.. Probleem is de concrete meting van de afname van de voorraad werkeenheden en 
dee omzetting daarvan in een afschrijvingsbedrag: de rekeneenheid tussen de onder-
nemerr en de fiscus is niet een werkeenheid of een nutsprestatie, maar een (nominale) 
euro. . 

Dee termen 'gebruik', 'verbruik', 'gebruikswaarde', 'gebruiksduur' en 'slijtage' zijn 
belangrijkk in het afschrijvingsconcept.173 Men moet ze zoveel mogelijk toesnijden op de 
specifiekee onroerende zaak en de specifieke onderneming. Bij GKG-afschrijven ligt de 
nadrukk op het meten van de achteruitgang van de gebruikswaarde van een bedrijfs-
middell door technische en economische slijtage. Deze slijtage wordt veroorzaakt door 
hett gebruik en opgelopen tijdens de gebruiksperiode in een bepaalde onderneming. 

Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrijvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven? 

Afschrijvingspotentjeel: : 
'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) 

overr die levensduur. Op grond hoeft niet afgeschreven te worden. Zie ook ümperg 
(Verzameldd werk 1968, p. 196), Lambden, Gerboth en McRae (1975, p. 5). 
Onderr gebruik verstaat men in de regel: 'het zich-bedienen van iets als middel tot een zeker 
doell of als grondstof, met name met de bijgedachte van duur of herhaling', een omschrijving 
diee evenals de volgende afkomstig is uit Van Dale 1999. 
Verbruikk is 'het door gebruik tenietgaan; met name van roerende zaken'. Bij slijten moeten we 
denkenn aan het 'door voortdurende wrijving of door voortdurend gebruik doen afnemen in 
massa,, sterkte of bruikbaarheid'. We zullen zien dat deze begrippen een centrale rol spelen in 
dee onderhavige problematiek. 
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2.22 De Nederlands e contex t 

2.2.11 Wetsgeschiedeni s (1893-1958) 

Volgenss de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 werd de winst verminderd met de afschrij-
vingen.. Dit was noodzakelijk om de vermoedelijke waardevermindering van eigendom-
menn te ondervangen. De Tweede Kamer hield afschrijven naar vervangingswaarde en 
reserverenn voor vernieuwingen (fondsvorming, bijschrijven) vooralsnog tegen.174 Niet 
duidelijkk werd of de waardevermindering moest zien op een vermindering van de waarde 
voorr derden op de vrije markt of een vermindering van de betekenis van de eigendom-
menn voor het bedrijf, dan wel beide. De 'noodzakelijkheidseis' was een strenge eis om 
willekeurigee winstverschuiving te voorkomen.175 

Naarr de wettekst van de Wet IB 1914 werden de afschrijvingen op zaken (volgens 
goedkoopmansgebruik)) afgetrokken van de onzuivere opbrengst van een bedrijf of 
beroep.. Voor gebouwen kon alleen een geleidelijke afschrijving worden toegestaan, daar 
dee waardevermindering van een gebouw immers geleidelijk ontstaat ten laste van de 
gehelegehele reeks opvolgende eigenaars. Het begrip waardevermindering werd wat verder 
uitgewerkt.. Als oorzaak van waardevermindering werd ten eerste slijtage genoemd. 
Dezee kan door onderhoud worden tegengegaan, maar niet verhinderd. Een andere 
oorzaakk voor slijtage werd gevonden in de 'technische veroudering'. Doordat de techniek 
voortschreed,, raakten bestaande zaken 'uit de tijd', werden ze ouderwets, van mindere 
kwaliteitt dan gangbaar was geworden en moesten ze uiteindelijk worden vervangen. 
Dee waardevermindering moest worden gedekt uit de opbrengst van het bedrijf of beroep, 
waartoee afschrijvingen dienden. Door af te schrijven vormde men een fonds waaruit de 
aanschaff van nieuwe (moderne) zaken kon worden gefinancierd. 

Dee fondsvormingsgedachte en de vervangingsgedachte kwamen hier dus wel naar 
voren.. Deze gedachten ontmoetten later veel kritiek. Sinninghe Damsté en Smeets 
wijzenn al snel 'vermogensherstel' als beginsel van afschrijving aan. Smeets merkte op 
datt de uitdrukking 'technische veroudering' aanleiding kan geven tot misverstand, want 
hett zijn economische verschijnselen die de veroudering in de techniek teweegbren-
g e n . 66 Het desbetreffende productiemiddel is niet aan vervanging toe vanwege een 
technischee factor, maar vanwege een economische. 

Hett woord 'afschrijving' had volgens de Hoge Raad geen andere betekenis dan in de 
Wett op de Bedrijfsbelasting (B. 1438).177 De bijvoeging van de woorden 'volgens goed 
koopmansgebruik'' kwamen in de plaats van de vroeger gestelde eis van noodzakelijk-
heid,, en dienen er toe een voorschrift te stellen dat leniger was en meer gelegenheid gaf 
mett de omstandigheden van een bedrijf rekening te houden. 

Inn de jaren '30 propageerden bedrijfseconomen afschrijven naar vervangingswaar-
de.1788 Na een lezing van Limperg in november 1936 en een overzichtsartikel van zijn 

Ziee voor afschrijven naar vervangingswaarde met als doel het kapitaalgoed te vervangen: Meij 
1961;; de literatuurbespreking van Conijn (1995, p. 60-63); Jorgenson 1975. Zie voor 
afschrijvingenn in relatie tot vervangen en prijsstijgingen Eisner (1952, p. 820), die onder meer 
opmerktt dat vervanging, ook bij gestegen prijzen, tegen lagere prijzen zeer wel aan de orde 
kann zijn. 
Jacobss 1974, p. 76. 
Smeetss 1931, p. 73. Ook Hellema (1943b, p. 226) stelt dat het geen enkel ogenblijk twijfel-
achtigg kon zijn dat het wettelijk afschrijvingsbegrip naast technische slijtage ook economische 
slijtagee omvatte. 
Ditt is een arrest uit 1916. 
Zoo schrijft Nijst (1935, p. 164) dat voor de kostprijsberekening, als basis voor de verkoopprijs, 
inn Nederland de vervangingswaarde als grondslag voor de factor afschrijving algemeen werd 
aanvaard,, 'althans onder de deskundigen (theoretici).' 
Volgenss Polak (1940b, p. 192) berust de vervangingswaardeleer steeds op de gedachte, 
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handd in januari 1937 werd er namens de minister in dezelfde maand een circulaire 
verspreidd waarin gewaarschuwd werd tegen aanvaarding van het vervangingswaarde-
beginsell bij belastingheffing.179 De minister wees erop dat het inkomen niet in goederen 
wordtt gemeten, maar alleen in geld, en dat de wet uitging van het gulden-is-gulden-
beginsel. . 

Inn het Besluit WB 1940 kwam geen afschrijvingsartikel voor. Activa en passiva moest 
menn volgens goedkoopmansgebruik op geld waarderen (schatten), waarbij zowel af-
schrijvenn als rechtstreeks waarderen mogelijk was. Volgens de tekst van het Besluit IB 
19411 kon men het aandeel in de waardevermindering tussen het begin en het einde van 
hett jaar afschrijven. Rechtstreeks waarderen op de waarde in het economische verkeer 
wass niet meer mogelijk. 

Dee term 'waardevermindering' werd geschrapt na de belastingherziening in 1950. 
Hiernaa repte de wettekst van het Besluit IB 1941 van een gedeelte van de aanschaffings-
off voortbrengingskosten dat aan een jaar kon worden toegerekend. De overgang naar 
eenn vervangingswaardestelsel werd van de hand gewezen. In de Leidraad Wet BHZ 
19500 werd erkend dat met gewone afschrijvingen geen vervangend bedrijfsmiddel be-
kostigdd zou kunnen worden.180 Daarom werd eenmalig de mogelijkheid van herwaar-
derenn geboden. De ondernemer kon hierdoor een fonds vormen dat de aanschaffings-
prijss van een nieuw bedrijfsmiddel meer zou benaderen. 

2.2.22 Jurisprudenti e (1893-1958) 

2.2.2.11 Voora f 

Dee belangrijkste problemen inzake afschrijven worden veroorzaakt door het feit dat 
bedrijfsmiddelenn een lange gebruiksduur kennen, hun diensten moeilijk te identificeren 
enn te kwantificeren zijn en dat de prijzen van de diensten moeilijk zijn te bepalen.181 

Volgenss de rechtspraak ligt aan afschrijving een waardevermindering ten grondslag, 
waarbijj men ook uitspreekt waar de afschrijving wegens waardevermindering toe moet 
leiden.. Deze thema's zijn nauw met elkaar verbonden en kennen ook een geleidelijke 
ontwikkeling.. Voor het overzicht geef ik eerst de hoofdlijnen in de jurisprudentie aan, 
voordatt ik overga tot een meer gedetailleerde bespreking. 

Eenn 'vermoedelijke waardevermindering' is noodzakelijk om tot afschrijving te komen.182 

Afschrijvenn ziet op de geschatte gemiddelde jaarlijkse waardevermindering.183 Wanneer 
err in het geheel geen waardevermindering meer (te verwachten) is, wordt er niet meer 
afgeschreven.1844 Wat deze fiscaal relevante waardevermindering veroorzaakt, wordt niet 

'datt een bedrijf, welker achtereenvolgende transacties een continue reeks vormen, op elke 
transactiee een winst maakt of een verlies lijdt, gelijk aan het verschil tussen het verkoop-
provenuu der gekochte producten en hun vervangingswaarde op het tijdstip van verkoop.' 
Limpergg 1937a; Limperg 1937b, p. 3 en 25 en verder Meij 1947b over nominalisme, 
substantialismee en de vervangingswaardetheorie. Zie ook Bell en Peasnell 1999 over de 
deprivaldeprival value approach. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland werden 
inn theorie wel systemen op basis van vervangingswaarde verdedigd, maar in Nederland kwam 
hett ook echt tot toepassing (Camfferman 1998, p. 22; Camfferman 2001, p. 15). Zie voor een 
kritischee bespreking van de (Nederlandse) vervangingswaardeleer Burgert 1972 en Conijn 
1995,, p. 60-63. 
Inn BNB 1955/74 overweegt de Hoge Raad dat de wetgever van de Wet BHZ 1950 afschrijven 
opp basis van vervangingswaarde uitdrukkelijk niet heeft gewild. 
Edwardss en Bell 1967, p. 171. 
Zoo oordeelden twee raden van beroep onder de Wet op de Bedrijfsbelasting (B. 505, B. 912). 
Inn B. 505, waarin boeken tegen een lagere prijs dan de oorspronkelijke prijs werden 
aangeschaft,, kon niet worden afgeschreven. 
B.. 2012, B. 2027, B. 2110, B. 2336. 
B.. 3921, BNB 1953/16*. 
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eenduidigg verwoord.185 In de jurisprudentie geeft men veelal aan dat deze waardever-
minderingg wordt veroorzaakt door 'gebruik', 'door gebruik of technische veroudering'187 

off door 'gebruik en veroudering'.188 Ook komen wij wel de 'geleidelijke achteruitgang' van 
dee 'bedrijfswaarde' 'tengevolge van gebruik' of 'door bedrijfsgebruik' tegen.189 Hierbij is 
dee term 'bedrijfswaarde' gelijk te stellen aan de term 'gebruikswaarde'. Aangesloten 
werdd bij gebruik binnen het bedrijf.191 Bij verhuur is sprake van gebruik voor de verhuur-
der.1922 Gebruik is niet alleen eigen gebruik in fysiek-technische zin.193 

Exogenee factoren, waarover in 2.2.2.12 meer, konden aanvankelijk nog niet tot 
afschrijvingg leiden. Later kwam daar verandering in.194 Ook andere factoren dan slijtage 
doorr gebruik kunnen immers tot een eerdere vervanging leiden.195 'Al of niet tijdelijke' 
waardevermeerderingenn werden eerst buiten beschouwing gelaten. Men kon dus verder 
gaann met afschrijven ondanks die waardevermeerdering. Later werd bestendig beslist 
datt tijdelijke mutaties van de verkoopwaarde de afschrijving niet beïnvloeden,197 tenzij ze 
eenn duurzaam karakter krijgen en tot een eerdere vervanging198 of aanpassing van de 
restwaarde1999 nopen. 

Naa korte beschouwingen over afschrijvingsdoelen (2.2.2.2) en de instandhouding van 
kapitaall (2.2.2.3) bespreek ik vanaf 2.2.2.4 de bouwstenen van het afschrijvingsconcept, 
zoalss die in de loop der jaren door de jurisprudentie zijn aangedragen. Ik houd hierbij 
eenn chronologische volgorde aan, omdat zo mijns inziens het beste de ontwikkeling van 
hett afschrijvingconcept naar voren komt. Veelal komen in de overwegingen van de 
rechterss tal van afschrijvingsaspecten aan bod, waardoor de jurisprudentie niet goed 
rondd een aantal kernthema's te groeperen is. 

2.2.2.22 Afschrijvingsdoele n 

Inn de rechtspraak komen verschillende doelen voor afschrijving naar voren: met name 
fondsvorming,, instandhouding van kapitaal, verdeling van kapitaalverlies en verdeling 
vann aanschaffings- of voortbrengingskosten.200 Aan de fondsvormingsgedachte kleeft de 
ideee van afschrijven ten behoeve van vervanging. 

185 5 

186 6 

187 7 

192 2 

193 3 

194 4 

Jacobss (1974, p. 125) spreekt in dit verband over 'gebruikswaardevermindering'. 
B.. 4216, B. 4374, B. 4710, B. 4999, B. 5081, BNB 1954/117*, BNB 1961/265. 
B.. 3248, B. 6381. 

1888 BNB 1953/33*, BNB 1953/281. Beide arresten betreffen afschrijving in de privé-sfeer. 
1899 B. 5081, B. 5209, B. 7604, BNB 1961 /265. 
1900 BNB 1958/56* en BNB 1958/178. 
1911 B. 3796. 

B.. 6107, B. 6374. 
Jacobss 1974, p. 25. 
B.. 2998, B. 3978, B. 4238. Vergelijk Smeets 1931, p. 74. 
Jacobss (p. 109 en 110, p. 124) wijst erop dat de Hoge Raad onder meer door een te eng 
afschrijvingsbegripp te hanteren (vooral de oorzaken van gebruikswaardedaling werden te eng 
opgevat)) zich genoodzaakt zag in de late jaren '20 het waarderen van bedrijfsmiddelen toe te 
staan. . 

1955 B. 6624. 
B.. 2110, B. 2336. 
B.. 7604. Zie bijvoorbeeld ook het besluit BNB 1996/198 waarin de staatssecretaris stelt dat 
waarderingg van bedrijfsmiddelen op verkoopwaarde 'in zijn algemeenheid' in strijd met goed 
koopmansgebruikk is. Voor de bedrijfseconomische kostprijsberekening zou dit volgens 
Limpergg (Verzameld werk 1968, p. 216 en 229) betekenen dat men een reeks van incidenteel 
bepaaldee kostprijzen voor de opeenvolgende perioden zou verkrijgen. En dat is onjuist. Het is 
volgenss hem een 'veel verbreide misvatting' dat de afschrijving de verkoopwaarde benadert. 
B.. 6381. 
B.. 4750, B. 9417, BNB 1958/56*. 
B.. 2336, B. 2578, BNB 1958/56*. BNB 1961/265. 

196 6 

1 1 

198 8 

199 9 

200 0 
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Veelall werd de gedachte gehuldigd dat men door afschrijving uit de opbrengst van een 
jaarr een bedrag afzonderde. De afgezonderde, 'gereserveerde',201 bedragen dienden om 
vervangingg mogelijk te maken.202 Deze gedachte kwam direct onder druk te staan. Af-
schrijvenn boven de kostprijs werd al snel niet mogelijk geacht.203 Afschrijven werd ook 
mogelijkk geacht als er geen vermoeden tot vervanging bestond.204 Evenzeer is afschrij-
vingg wegens prijsstijging of prijsdaling niet mogelijk: bij prijsstijgingen zou dit neerkomen 
opp het brengen van nieuw kapitaal in het bedrijf; bij prijsdaling zou men te veel reserve-
renn voor vervanging en daarmee het doel van afschrijving voorbijstreven.205 

Naarr mijn mening leveren de vervangingsgedachte en de fondsvormingsgedachte 
eenn onjuist afschrijvingsconcept op. Ten eerste kan men ook afschrijven zonder dat er 
eenn vervanging aan de orde is. Ten tweede is een fondsvorming ontoereikend als het 
vervangendee bedrijfsmiddel duurder is: men mag immers alleen over de aanschaffings-
prijss afschrijven (afschrijvingsplafond). Ten derde wordt er te veel in het fonds gespaard 
wanneerr een vervangend bedrijfsmiddel goedkoper zal zijn, men schrijft nog steeds af 
overr het geïnvesteerde kapitaal. Bij dit alles moeten wij ons nog bedenken dat de af-
schrijvingsbedragenn na afdracht van belastingen worden gespaard. Daarbij worden de 
eventueell waardevast belegde bedragen voor het bedrag van de geldontwaarding 
belegd.2066 Het fonds kan ook afwijken doordat men in beginsel uitgaat van de werkelijke 
kosten,, ongeacht of ze 'te hoog' of 'te laag' zijn. Het is maar de vraag of een ondernemer 
dee vrijkomende geldstromen - ook bijvoorbeeld in verliessituaties - keurig opzij zet en 
adequaatt laat renderen om zijn bedrijfsmiddel ooit te kunnen vervangen. 

Demenintt besprak in 1940 kritisch de afschrijvingen op basis van vervangingswaar-
de.2077 Bij vervangingswaarde-afschrijvingen worden zodanige bedragen als afschrijving 
tenn laste van de winst gebracht, dat daaruit een vervangend bedrijfsmiddel kan worden 
betaald.. Men bepaalt niet wat de kostprijs van de geleverde prestatie is. 

Dee jaarlijkse afschrijving berekent men op basis van een (lastig te bepalen) vervan-
gingswaarde.. De fondsvormingsgedachte maakt het noodzakelijk om de afschrijving elk 
jaarr terug te rekenen over de verstreken levensduur van het bedrijfsmiddel. In de af-
schrijvingschrijving kan ook een element van fondsvorming voor verbetering en expansie sluipen: 
vervangingg door verbeterde machines met een groter prestatievermogen. 

2.2.2.33 Instandhoudin g kapitaa l 

Instandhoudingg van kapitaal kende verscheidene doelen: 1) vervanging, 2) 'op peil 
houden'' van de gebruikte zaken en 3) 'in het bedrijf gestoken kapitaal in stand 
houden'.2088 Het kapitaal dat voor de zaken in het bedrijf was gestoken, moest worden 
aangemerktt als aanschaffings- of voortbrengingskosten.209 

Inn latere jurisprudentie verschuift het accent naar'kapitaalverliesmeting' of'kapitaal-
verliesverdeling'' zonder meer. Steeds meer aandacht komt er voor variabelen van het 
verdelingsvraagstuk:: toerekeningssystematiek, restwaarde en levensduur. 

Eerstt zien wij dit in de gedachte van waardeachteruitgang of verlies 'goedmaken' of 
'dekken'.2100 Later gaat het dan om 'kapitaalverlies door waardevermindering compen-
seren',, 'verlies verdelen' of'verdeling van aanschaffingskosten'.211 De kosten worden 

B.. 2110, 2849. 
B.. 2012, BNB 1953/33* (privé-sfeer). 
B.. 1688, B. 3248, B. 3703. 
B.. 2110, B. 3248. 
B.. 2849. 
Ziee noot P. den Boer bij BNB 1988/189*. 
Demenintt 1940, p. 344 en 345. 
B.. 2336, B. 2578, B. 5209, BNB 1958/56*. 
BNBB 1958/56*. 
B.. 3796, B. 4697, B. 8946, BNB 1961/265. 
B.. 6229, B. 6927, B. 7871. 
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verdeeldd over de jaren waarin men van de kosten 'profijt trekt' of de jaren waarin ze 'nut 
afwerpen'.2122 Het verschil tussen de aanschaffingskosten en de residuwaarde aan het 
eindee van de gebruiksduur wordt verdeeld. Voor verdere afschrijving bestaat geen reden, 
omdatt tot dit bedrag immers de aanschaffings- of voortbrengingskosten voor het bedrijf 
niett teloor zullen gaan.213 De residuwaarde is het bedrag dat de zaken in elk geval waard 
zullenn zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn.214 Van geen 
belangg is of deze residuwaarde enkel bepaald wordt door de waardevermindering die de 
zakenn tengevolge van het gebruik in het bedrijf ondergaan, dan wel mede door waarde-
veranderingenn tengevolge van factoren die buiten dat gebruik gelegen zijn.215 

2.2.2.44 Fondsvormin g 

Inn een resolutie van 1917 kwam fondsvorming aan de orde (B. 1688). Een visserijonder-
nemingg wenste, naast een afschrijving op de kostprijs, een deel van de winst als (een 
tweede)) afschrijving te bestemmen voor het vormen van een ketelfonds, om daaruit de 
kostenn van een nieuwe ketel te bestrijden. Dit stond de minister niet toe. De Commissie 
vann Advies inzake de Wet OW 1916 oordeelde dat deze afschrijving niet in mindering 
gebrachtt mocht worden, voorzover onder 'ketelfonds' een extra afschrijving of een 
reserveringg boven de afschrijving op de ketel werd verstaan die begrepen was in de 
normalee afschrijving. 

Vann Everdingen waarschuwt in 1922 tegen het gebruik van termen als 'afschrijvings-
fonds',, 'machinefonds', 'ketelfonds' en 'vernieuwingsfonds'.216 De boeking van reeds 
opgevoerdee afschrijvingen op een afzonderlijke rekening teneinde op de balans duidelijk 
tee laten uitkomen welk bedrag in de loop der jaren voor waardevermindering 'terugge-
houden'' is, geeft volgens hem aanleiding tot misvattingen en misbruik. 'Het schijnt dat 
voorall de benaming fonds hierbij een rol speelt en daarom kunnen wij er niet genoeg den 
nadrukk op leggen, dat alle zoogenaamde vernieuwingsfondsen niets met gereserveerde 
winstt moeten hebben uit te staan, doch uitsluitend het bedrag behooren aan te geven, 
datt als waardevermindering van het actief geboekt is.' 

Vann kapitaalvorming door afschrijving - in de zin van kapitaal vermeerdering - is geen 
sprake.. Afschrijving dient er slechts toe om een gelijk bedrag te dekken. Ook als er 
werkelijkk een vernieuwingsfonds wordt gevormd, heeft er nog geen kapitaal vermeerde-
ringring plaatsgevonden, maar alleen een verandering in de vorm van het vermogen. 

Eenn toename van vermogen (kapitaalvorming) valt niet te constateren als men voor 
hett afschrijvingsbedrag fondsen koopt; wel een instandhouding en een verandering 
daarvan.. Wanneer bijvoorbeeld op een machine van fl. 50.000 een afschrijving van 
ft.. 2.500 wordt gedaan en voor die fl. 2.500 worden fondsen gekocht, is het oorspronke-
lijkelijke bezit van fl. 50.000 veranderd in een soortgelijk bezit van fl. 47.500 aan machines 
enn een fondsenbezit van fl. 2.500. 

GKG-afschrijvingg heeft volgens de Hoge Raad tot strekking de koopman te 'ver-
gunnen'' uit de onzuivere winsten in enig jaar een bedrag af te zonderen dat geacht kan 
wordenn gelijk te staan met de in dat jaar opgetreden waardevermindering van zaken die 
inn zijn bedrijf zijn gebruikt (B. 2336). Hierdoor wordt hij in staat gesteld het kapitaal dat in 
diee zaken is belegd, onverminderd in stand te houden en uit de afgezonderde bedragen 
dee zaken, wanneer zij door het gebruik hun waarde voor het bedrijf hebben verloren, 
doorr nieuwe te vervangen. Op zaken wordt afgeschreven, ook al hebben zij wellicht om 
eenn of andere reden een al of niet tijdelijke waardevermeerdering ondergaan, omdat ook 
dann de achteruitgang die het gebruik zelf veroorzaakt, zich voortzet en de waarde-

n ii BNB 1957/16, BNB 1957/174. 
2133 B. 5209, BNB 1958/56*. 
2144 BNB 1961/265. 
2155 BNB 1958/56*. 
2166 Van Everdingen 1922, p. 219-225. 
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vermeerderingg uit anderen hoofde de latere vervanging niet onnodig hoeft te maken of te 
vertragen. . 

Ookk hier zien wij dat de Hoge Raad de gedachte voorop stelt dat men afschrijvings-
bedragenn afzondert teneinde te kunnen vervangen. Door afschrijven houdt men het 
kapitaall in stand dat hiervoor nodig is. 

2.2.2.55 Waardeverminderin g 

GKG-afschrijvenn heeft als strekking de koopman in staat te stellen uit de onzuivere 
opbrengstt van zijn bedrijf een bedrag af te zonderen dat geacht kan worden gelijk te 
staann aan de gemiddelde jaarlijkse waardevermindering van zaken die hij in zijn bedrijf 
gebruiktt (B. 2012). Het betrof bedrijfsmatig verhuurde onroerende goederen. De raad 
vann beroep oordeelde dat de wet afschrijving overeenkomstig haar 'werkelijke waarde-
vermindering'' toeliet. De Hoge Raad spreekt verder over 'waardevermindering'. 

Inn B. 2027 werd overwogen dat aan afschrijving het beginsel van goedmaking van de 
'geschattee gemiddelde waardevermindering' ten grondslag ligt. 

Wanneerr er tijdelijk geen waardevermindering is, mag men verder afschrijven op een 
slijtendd object. Bij een verhuurder van huisjes oordeelde de raad van beroep voor de 
Directee Belastingen te Haarlem 'dat al moge een object, dat aan slijtage onderhevig is, 
tijdelijktijdelijk in waarde stijgen, een goed koopmansgebruik afschrijving medebrengt' (B. 2036) 
[cursiveringenn TMB]. Dit geldt ook voor een fabrikant die op zijn machines afschrijft, 'ook 
all is tijdelijk, door oorlogs- of andere buitengewone tijdsomstandigheden, de waarde van 
eenn gebruikte machine hooger, dan voorheen van een nieuwe'. De tijdelijke waardever-
meerderingg staat de toelaatbaarheid van afschrijvingen in het algemeen niet in de weg. 

Dezee uitspraak lijkt te impliceren dat de afschrijving op een slijtend object, of afschrij-
vingg wegens slijtage, gecompenseerd kan worden met de niet-tijdelijke of duurzame 
waardestijgingenn van dat object op de markt. 

2.2.2.66 Waardevermeerderin g 

Inn B. 2110 oordeelde de Hoge Raad in een geval waarin afschrijving werd geweigerd bij 
eenn woningverhuurder, omdat het vastgoed in waarde was gestegen. 

Inn cassatie betoogde de woningverhuurder dat GKG-afschrijven niets te maken heeft 
mett waardevermeerdering van het object, maar dat het alleen gebeurt om een reserve te 
vormenn waaruit het object na zekere tijd kan worden vernieuwd. Deze waardeverminde-
ringg door slijtage was evenzeer bij kapitaalvermeerdering van het object aanwezig. 

Afschrijvenn gaat volgens de Hoge Raad 'kennelijk' uit: 

'vann de gedachte dat, indien zoodanige zaken tengevolge van het gebruik in waarde 
verminderenn of na verloop van zekeren tijd door andere moeten worden vervangen ten 
eindee het bedrijf op den bestaande voet te kunnen voortzetten, goed koopmansgebruik 
medebrengtt de kosten dier nieuwe aanschaffing niet uit de opbrengst van één enkel jaar, 
dochh uit een reserve, gevormd door jaarlijks op die zaken gedane afschrijvingen, te 
bestrijden; ; 

datt het gevolg hiervan is, dat aftrek voor zoodanige afschrijvingen is toegelaten, 
zoodraa vaststaat dat de zaken, voor de uitoefening van het bedrijf gebezigd, door dat 
gebruikk als regel in waarde verminderen, en de omstandigheid, dat zij wellicht om andere 
redenenn eene al of niet tijdelijke waardevermeerdering ondergaan, waardoor de 
opbrengstt van het bedrijf niet wordt beïnvloedt, daarbij buiten beschouwing dient te 
blijven; ; 

datt derhalve de raad van beroep (...) de beantwoording der vraag, of de ten dezen 
gedanee aftrek was toegelaten, alleen hiervan afhankelijk had behooren te stellen, of de 
doorr hem verhuurde perceelen in het algemeen door het gebruik, hetwelk daarvan 
overeenkomstigg hunne bestemming werd gemaakt, in waarde achteruitgingen, en welke 
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afschrijvingenn naar goed koopmansgebruik voor die waardevermindering was 
toegelaten,, terwijl eene waardevermeerdering der voorgezegde perceelen om redenen, 
daarbuitenn gelegen, bij die beantwoording niet in aanmerking kwamen.' 

'All of niet tijdelijke' waardevermeerderingen - dus ook duurzame waardevermeerderin-
genn - van de woningen, die niets met de waardevermindering door gebruik te maken 
hebben,, moeten dus buiten beschouwing worden gelaten. De kwestie waar de voor 
afschrijvingg relevante waardevermindering dan op ziet en hoe deze bepaald moet 
worden,, werkt de Raad niet uit.217 Hellema waarschuwde in 1943 dat men bij het lezen 
vann oude jurisprudentie niet uit het oog moet verliezen dat volgens toenmalige opvat-
tingenn winsten en verliezen bij vervreemding van bedrijfsmiddelen alleen in aanmerking 
werdenn genomen wanneer zij in de normale gang van het bedrijf lagen.218 

Dee Hoge Raad spreekt ook uit dat afgeschreven mag worden wanneer er waarde-
verminderingg door gebruik is of (niet: én) de zaak na zekere tijd vervangen moet worden. 
Err wordt dus afgeschreven zonder dat er een vermoeden of een verplichting van vervan-
genn moet zijn. 

2.2.2.77 Werkelijk e (gebruiks)waard e 

Dee afschrijving op onroerende goederen kan men niet enkel steunen op een vergelijking 
tussenn de balanswaarde van die goederen en de werkelijke waarde aan het einde van 
hett jaar zonder te onderzoeken of het verschil tussen beide cijfers wel overeenkomt met 
dee in het boekjaar opgetreden waardevermindering (B. 2344). Als bedrijfsmiddelen als 
gevolgg van te lage afschrijvingen in vorige jaren voor een te hoog bedrag te boek staan, 
hoortt de berekening van de afschrijving niet te geschieden naar dat hoge bedrag, maar 
naarr de 'werkelijke gebruikswaarde' (B. 2972). Afschrijving heeft ten doel de ondernemer 
inn staat te stellen de in zijn bedrijf gebruikte zaken, voorzover zij tengevolge van het 
daarvann gemaakte gebruik, door slijtage of anderszins achteruitgaan, op peil te houden 
uitt de opbrengst van de onderneming, zodat hij niet gedwongen is hiervoor nieuw kapi-
taall in zijn zaak te steken (B. 2578). 

2.2.2.88 Afschrijve n naar (hogere ) vervangingswaard e 

Inn het kernarrest B. 2849 besliste de Hoge Raad dat afschrijving tot dekking van kapitaal-
verliess die intreedt als gevolg van een algemene prijsdaling in het verkeer van de betrok-
kenn bestanddelen van het vaste kapitaal, niet mogelijk is. 

Volgenss de Hoge Raad had de wetgever voor ogen gestaan: 

'a.. waardevermindering van bestanddelen van het vaste kapitaal door gebruik of 
technischee veroudering; 

b.. bestrijding uit afgezonderde bedragen, der kosten dier zaken door andere'. 

Sinninghee Damsté (1926, p. 147) acht de redenering van de Hoge Raad volkomen juist en in 
overeenstemmingg met de leer dat waardevermeerdering van bedrijfsobjecten bij de bepaling 
vann de bedrijfsopbrengst buiten beschouwing blijft. 
Hellemaa 1943b, p. 225; zie ook Jacobs 1974, p. 11 en 12. 
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Dee genoemde oorzaken van de waardevermindering in de memorie van toelichting van 
dee Wet IB 1914 behoefden weliswaar niet limitatief opgevat te worden, 

'dochh het niet noemen der algemeen toegepaste afschrijving wegens verandering der 
conjunctuurr voor 's wetgevers bedoeling op zichzelf reeds kenschetsend is'. 

Voorr afschrijving wegens prijsstijging of prijsdaling is in het wettelijk systeem geen 
plaats. . 

'Niett voor afschrijving wegens prijsstijging welke allicht zou kunnen worden verdedigd 
mett het betoog, dat straks voor vervanging een grooter bedrag noodig zal zijn, dan in de 
normalee afschrijving wegens slijtage van de thans gebruikte goedkoopere zaken kan 
wordenn gevonden - omdat prijsstijging de vereischte waardevermindering der zaken niet 
mett zich brengt en dan ook fondsvorming te dezen einde neerkomt op het brengen van 
nieuww kapitaal in het bedrijf; 

enn niet voor afschrijving wegens prijsdaling (...) omdat zodoende 's wetgevers eenig 
doel:: bestrijding der kosten van vervanging van oud tot nieuw, zou worden 
voorbijgestreefd;; dat immers in dit geval de vervanging der zaken tegen verminderde 
prijzenn kan geschieden en dus bij fondsvorming, strekkende om de grondslag der 
hoogeree aanschaffingsprijzen het voor de aanschaffing besteed kapitaal in stand te 
houden,, eene reserve zou worden gekweekt, die de vervangingskosten niet slechts 
dekte,, maar te boven ging; reserve die voor dit meerdere zou uitgaan boven hetgeen de 
wetgeverr ten deze als afschrijving heeft toegelaten.' 

Volgenss Sinninghe Damsté behoeft men zich niet gebonden te voelen aan de redenen 
voorr afschrijving, zoals deze in de memorie genoemd worden, maar wel aan het beginsel 
vann afschrijving dat de wetgever geleid heeft: het herstellen, voordat er van winst sprake 
kann zijn, van het geïnvesteerde kapitaal.219 Om deze reden had de Hoge Raad afschrij-
vingg wegens prijsstijging moeten afwijzen. 

Smeetss schrijft in 1931 dat de Hoge Raad niet wil weten van een afschrijving naar 
vervangingswaarde.2200 Aan afschrijving zitten aspecten van kostenverdeling en fonds-
vorming.. Bij de kostenverdeling wordt het verschil tussen de aanschaffingskosten en de 
restwaardee verdeeld over de levensduur van een activum. Bij fondsvorming wil men de 
kostenn van vernieuwing bestrijden (vervangingswaarde). Beide gedachten komen naar 
vorenn in de memorie van toelichting van de Wet IB 1914. Met het arrest B. 2849 heeft de 
Hogee Raad zich gesteld op het investeringsstandpunt: herstel van het kapitaal dat in de 
productiemiddelenn is geïnvesteerd (het geldbedrag). 

Inn B. 2980 herhaalt de Hoge Raad de eerste redenering van B. 2849. Wanneer een 
ondernemingg zich genoodzaakt ziet tegen de wens van haar directie machines die nog 
zeerr goed voldeden, door andere duurdere te vervangen, tracht men deze uitgaaf zo 
spoedigg mogelijk te dekken door afschrijvingen ten laste van de winst in de eerste jaren. 
Voorr de Wet op de Inkomstenbelasting mag met deze afschrijvingen geen rekening 
wordenn gehouden. Fondsvorming boven de aanschaffingsprijs mag door afschrijvingen 
niett plaatsvinden (B. 3248). 

2.2.2.99 Afschrijven over hoge aankoop- of bouwkosten 

Inn een geval waarin een weiland werd gekocht tegen een abnormaal hoge prijs uit vrees 
voorr insluiting, oordeelde de Hoge Raad dat afschrijving geoorloofd was wegens waarde-
verminderingg door of tengevolge van het gebruik (B. 2730). 

Sinninghee Damsté 1926, p. 143, 146 en 147. 
Smeetss 1931, p. 72. 
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Inn B. 2988 wenste een ondernemer op hoge bouwkosten, meer dan hij vroeger deed, 
versneldd (20% van het meerdere) af te schrijven. Later zou de waarde van de zaak in 
verbandd met een daling van de bouwkosten achteruit gaan. Volgens de Hoge Raad laat 
dee wet afschrijvingen met een dergelijk doel niet toe. Zodanige afschrijvingen strekken er 
immerss toe om op de grondslag van de hogere aanschaffingsprijzen het voor de aan-
schaffingschaffing besteed kapitaal in stand te houden en dus een reserve te kweken voor meer 
dann de vervangingskosten. Het is een redenering die wringt, daar men wel geleidelijk 
magg afschrijven op die aanschaffings- en voortbrengingskosten, waardoor in dezelfde 
redeneringg ook meer wordt gereserveerd dan de vervangingskosten. Het college besliste 
ookk dat men met afschrijven kan doorgaan tot de residuwaarde; hieraan deden tijdelijke 
prijsstijgingenn niet af. 

2.2.2.100 Vervangingsgedacht e onderdru k 

Dee vervangings- en fondsvormingsgedachte kwam allengs steeds meer onder druk te 
staan,, zoals naar voren komt uit B. 3248. Volgens de Hoge Raad stond de wetgever 
waardeverminderingg door gebruik of technische veroudering voor ogen, alsmede 
bestrijdingg van de vervangingskosten met bedragen die door de afschrijving waren 
afgezonderd.. Fondsvorming boven de aanschaffingsprijs wilde de wetgever echter niet. 
Ditt sloot volgens de Raad echter niet uit dat bij bedrijven waarbij vervanging van de 
aangeschaftee hulpmiddelen door andere niet te voorzien is, bij de afschrijvingen met de 
waardeverminderingg door het gebruik ten volle rekening wordt gehouden. 

Duss ook wanneer er überhaupt geen vervanging in het verschiet ligt, is afschrijving 
volgenss de Hoge Raad mogelijk. Hiervoor zagen wij al, dat afschrijving tot de volledige 
aanschaffingsprijss mogelijk is, ook wanneer de vervangingskosten lager zullen uitvallen 
dann de het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. 

2.2.2.111 Kapitaalinstandhoudingsgedacht e 

Eenn andere belangrijke stap zette de Hoge Raad in B. 3703. Het college herhaalde de 
strekkingg zoals hiervoor weergegeven in B. 3248, maar voegde daaraan toe: 'dat dus in 
ditt stelsel de voor die afschrijving bestemde bedragen moeten dienen tot instandhouding 
vann het in het bedrijf of beroep aangewende kapitaal'. Die waardevermindering kan ten 
hoogstee 100% bedragen. Dit heeft tot gevolg dat ook de afschrijving niet hoger dan de 
aanschaffingswaardee (100%) van de zaken kan zijn.221 Deze kapitaalinstandhoudings-
gedachtee - of vermogensherstelgedachte222 - wordt verschillende keren herhaald.223 

2.2.2.122 Exogen e factore n 

Inn B. 2998 besliste de Hoge Raad dat een NV niet mocht afschrijven op grond van het 
feitt dat haar afzetgebied was verminderd als gevolg van toestanden (waaronder daling 
vann de geldeenheid) tijdens een wapenstilstand. De raad van beroep had daarvoor be-
slistt dat de waardevermindering niet was veroorzaakt door het gebruik binnen het bedrijf. 
Inn het verlengde hiervan werd beslist dat afschrijving niet mogelijk was op grond van het 
feitt dat men op grond van de oorlogstoestand meer dan gewone kapitaaluitgaven had 
gedaann (B. 3002). 

Hett gezamenlijke bedrag van de uitgaven ter venwerving van zaken dient als grondslag voor 
dee afschrijving (B. 4069). Als de aanschaffingskosten geheel zijn afgeschreven, is verdere 
afschrijvingg niet meer mogelijk (B. 4681). 
Smeetss (1931, p. 72) ziet in dit arrest de vermogensherstelgedachte tot uitdrukking komen. 
B.. 4685, B. 5081. De Hoge Raad besliste in B. 4685 dat de afschrijving op gebouwen moet 
wordenn berekend naar aanschaffingswaarde en niet naar de verkoopwaarde of de kostenn van 
herbouw.. Met andere woorden: alleen over de werkelijk betaalde bedragen mag men 
afschrijven.. De vermogensherstelgedachte wordt weer tot uitdrukking gebracht. 
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Dee Hoge Raad sprak in B. 3120224 duidelijk uit dat die afschrijvingen in ieder geval zijn 
buitengesloten,, waarvan de oorzaken niet te zoeken zijn in het bedrijf zelf. Hellema 
merktee — zoals ik al eerder in 2.2.2.6 aangaf — in 1943 bij dit arrest op, dat winsten en 
verliezenn bij vervreemding van bedrijfsmiddelen volgens toenmalige opvattingen alleen in 
aanmerkingg werden genomen wanneer zij in de normale gang van het bedrijf lagen.225 

Inn deze opvatting is het begrijpelijk dat men geen afschrijving wegens waardedaling 
toestaatt op grond van externe omstandigheden, daar deze verliezen op bedrijfsmiddelen 
anderss toch ten laste van het resultaat zouden komen. Later besliste de Hoge Raad 
(B.. 4726) dat voordelen van zaken, die in de uitoefening van het bedrijf gebruikt worden, 
tott de opbrengst van het bedrijf behoren, zelfs al ligt het verwerven van die voordelen 
niett binnen het eigenlijke doel van het bedrijf. De bedrijfsuitoefening heeft tot het 
verwervenn van de voordelen in staat gesteld. 

Inn B. 3796 werd beslist dat afschrijving tot doel heeft de achteruitgang in waarde 
goedd te maken door het gebruik binnen het bedrijf. 

Inn B. 3978 zette de Hoge Raad een volgende stap. Eerst werd overwogen dat afschrij-
vingg volgens artikel 10 Wet IB 1914 alleen geoorloofd is wegens waardevermindering 
tengevolgee van gebruik of technische veroudering. De raad van beroep had 'derhalve 
terechtt aan de omstandigheid, dat bij den aankoop van de veenplaatsen meer is be-
steed,, dan daarvoor thans zoude behoeven te worden besteed, - welke omstandigheid 
inn geenerlei verband staat met bovenbedoelde waardevermindering - geen anderen 
invloedd (...) toegekend op de wijze en de mate der afschrijving, dan dat de afschrijving 
percentsgewijss is berekend over den kostprijs, dat is over den abnormaal hoogen prijs, 
dienn belanghebbende voor de veenplaatsen heeft betaald.' 

Ookk de waardevermindering, die niets te maken heeft met gebruik binnen het bedrijf 
off technische veroudering, leidt tot afschrijving.226 Dit werd bevestigd in B. 4238: ook de 
verminderingg van de gebruikswaarde van gebruiksvee door ziekte kan men afschrijven, 
onverschilligg of de ziekte al dan niet ontstaat door bijzondere oorzaken die in het bedrijf 
zijnn gelegen. De raad van beroep had voorafgaand beslist dat de waardevermindering 
doorr ziekte niet in het bedrijf was ontstaan. 

2.2,2.133 Toch weer waardeverminderin g 'doo r gebruik ' 

Inn latere jurisprudentie wordt toch nog steeds de waardevermindering tengevolge van het 
gebruikk binnen het bedrijf vooropgesteld. In B. 4216 stelt de Hoge Raad dat afschrijving 
zichh beperkt tot de waardevermindering tengevolge van het gebruik binnen het bedrijf. 
Enn volgens B. 4374 strekt afschrijving tot goedmaking van het verlies door het gebruik 
binnenn het bedrijf. Na verwijzing herhaalt de raad van beroep te Zwolle dit, maar men 

Hett betrof Russische bezittingen die door nationalisatie in 1917 waardeloos waren geworden. 
Ziee ook B. 3225. 
Hellemaa 1943b, p. 225; zie ook Jacobs 1974, p. 11 en 12. 
Endogenee factoren (vermindering kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties) zijn in 
hett werktuig zelf gelegen, exogene factoren (verbetering productietechniek, verandering vraag 
vann consumenten, prijsveranderingen als gevolg van monetaire factoren) werken van buitenaf 
inn op de waarde (Meij 1947a, p. 69 en 70). De invloed van endogene factoren is als regel wel 
tee voorzien, de invloed van exogene factoren als regel niet. 
Koetsierr (1971, p. 257) onderscheidt exogene (techniekontwikkeling en wijziging afzet-
mogelijkheden)) en endogene (stijging van complementaire kosten en vermindering van 
kwantitatievee en kwalitatieve productie) factoren als oorzaken van waardevermindering. 
Jacobss (1974, p. 124) wijst erop dat de Hoge Raad onder vigeur van de Wet IB 1914 de 
oorzakenn van gebruikswaardemutaties te beperkt had opgevat. Als exogene oorzaken werden 
alleenn de tijd en de technische ontwikkeling erkend. De technische ontwikkeling werd meer 
genoemdd dan dat er ook werkelijk rekening mee werd gehouden. Voor het overige werden 
alleenn endogene factoren als oorzaken van gebruikswaardevermindering aangemerkt. 
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houdtt rekening met meer dan de 'waardevermindering door "gebruik" in engeren zin, 
slijtagee enz.' (B. 4643). Als men bij het begin van een nieuwe zaak in een betrekkelijk 
duurr pand de afschrijving wil bepalen en ook met minder gunstige omstandigheden 
rekeningg wil houden, moet de afschrijvingsduur op een niet te groot aantal jaren gesteld 
worden. . 

Afschrijvingg strekt er volgens de raad van beroep te Rotterdam toe om tot uitdrukking 
tee brengen dat een bedrijfsmiddel in technische zin in bruikbaarheid achteruit gaat 
<B.. 4422). 

Inn B. 4710 spreekt de Hoge Raad van afschrijving van kapitaal wegens achteruitgang 
doorr gebruik volgens zijn bestemming. 

Inn B. 4999 besliste de raad van beroep dat afschrijving op land slechts dan geoor-
loofdd is, als dat in waarde achteruit gaat door het 'gebruik, waartoe het wordt gebezigd'. 
Dee Hoge Raad oordeelt dat afschrijving volgens de wet alleen toegestaan wordt op de 
bedrijfsmiddelenn die door het gebruik achteruit gaan. 

Afschrijvingenn strekken ertoe het verlies goed te maken dat geleden is door de ver-
minderingg in bedrijfswaarde van de zaken tengevolge van het gebruik binnen het bedrijf, 
zulkss teneinde het voor die zaken in het bedrijf gestoken kapitaal in stand te houden 
(B.. 5081). Een verschil tussen boekwaarde en lagere verkoopwaarde mocht niet ineens 
wordenn genomen. Uitgaande van de aanschaffingskosten moet men nagaan of afschrij-
vingg gerechtvaardigd is wegens de vermindering van de bedrijfswaarde tengevolge van 
hett gebruik binnen het bedrijf. 

2.2.2.144 Verkoopwaarde , bedrijfswaard e en restwaard e 

Inn B. 5209 had de raad van beroep voor enkele panden afschrijvingen stopgezet, omdat 
dee verkoopwaarde de boekwaarde overtrof. Voor andere panden had de raad de af-
schrijvingg verlaagd, omdat men mocht verwachten dat de verkoopwaarde de boekwaar-
dee zou overtreffen binnen de tijd die door de bedrijfsuitoefening vereist was. 

Dee Hoge Raad overwoog dat afschrijving strekt tot goedmaking van het verlies dat 
wordtt geleden door de vermindering van de bedrijfswaarde door bedrijfsgebruik, zulks 
teneindee het voor die zaken in het bedrijf gestoken kapitaal in stand te houden. 

Afschrijvingg is toelaatbaar totdat de waarde is bereikt, die de zaken zullen hebben ten 
tijdee dat zij voor de uitoefening van het bedrijf niet meer geschikt zijn. Voor de toelaat-
baarheidd van afschrijvingen maakt het niet uit of de verkoopwaarde hoger is dan de 
boekwaardee door de hoge afschrijvingen in het verleden, dan wel door andere oorzaken. 

Artikell 11, lid 1 van het Besluit IB 1941 voor BHZ 1950 beoogt slechts de mogelijk-
heidd te scheppen om door afschrijving op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van 
zakenn die voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt, tot uiting te 
brengenbrengen dat hun gebruikswaarde voor het bedrijf of het beroep achteruitgaat (B. 9239). 
Afschrijvingg wegens daling van de verkoopwaarde is niet geoorloofd als deze daling van 
dee verkoopwaarde geen uitdrukking is van de achteruitgang van de gebruikswaarde. 

2.2.2.155 Verhuu r is gebrui k 

Eenn handelaar kocht een pand om concurrentie te weren en de relaties van de concur-
rentt voorlopig te verkrijgen. De raad van beroep weigerde afschrijving, omdat het pand 
niett in het bedrijf van de handelaar werd gebruikt (B. 6107). 

Dee Hoge Raad casseerde deze uitspraak. Bedrijfshandelingen zijn niet alleen 'die 
verrichtingen,, welke in de eerste plaats bij de uitoefening van het bedrijf worden beoogd, 
maarr ook al die welke eene behoorlijke uitoefening van het bedrijf medebrengt'. Het 
pandd was dienstbaar gemaakt aan de bedrijfsdoeleinden en behoorde tot het bedrijfs-
vermogen. . 

Dee verhuur van een bedrijfsmiddel, los van de bedrijfsuitoefening in enge zin, houdt 
duss voor afschrijving relevant 'gebruik' in voor de verhuurder. De Hoge Raad bevestigde 
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ditt later in B. 6374 door te bepalen dat een huizenhandelaar die tijdens de bezitsperiode 
dee huizen verhuurt, 'alsdan' mag afschrijven. 

Dee raad van beroep te Amsterdam formuleerde in het arrest B. 6229, dat handelde 
overr de huurpanden van een huizenexploitant: 'dat de afschrijving dient om het kapitaal-
verlies,, dat tengevolge van de waardevermindering der huizen door het gebruik daarvan 
inn zijn bedrijf, telken jare gemiddeld wordt geleden, te compenseeren.' 

2.2.2.166 Geen enge uitle g van 'gebruik ' 

Eenn andere belangrijke beslissing werd genomen in het arrest B. 6624, waarin afschrij-
vingg op bedrijfsmatig verhuurde huizen aan de orde was. De belanghebbende wenste 
2%% af te schrijven, de inspecteur stond 1% toe. 

Dee raad van beroep had vastgesteld dat de huizen goed gebouwd en goed onder-
houdenn waren, terwijl de onderhoudskosten jaarlijks als bedrijfsonkosten werden af-
geschreven.. Het college achtte een levensduur van honderd jaar zeker aanvaardbaar. 
Dee waardevermindering door de grotere aantrekkingskracht van nieuw gebouwde 
huizen,, en een grotere aanbouw van huizen waardoor als gevolg van lagere huurprijzen 
dee waarde van de percelen dalen, was geen waardevermindering als gevolg van slijtage 
inn het gebruik. 

Inn cassatie voerde de belanghebbende aan dat de beslissing onjuist was, dat af-
schrijvingg slechts mogelijk zou zijn bij waardevermindering als gevolg van slijtage door 
hett gebruik, wat het nodig maakte het bed rijfsobject door een ander te vervangen. 

Dee Hoge Raad overwoog: 'dat aan belanghebbende kan worden toegegeven, dat, 
indienn aannemelijk is, dat te eeniger tijd vervanging van een bedrijfsobject door een 
nieuww uit anderen hoofde dan slijtage door gebruik moet geschieden, met zoodanige 
omstandighedenn bij de bepaling van bedrag of percentage van afschrijving valt rekening 
tee houden'. 

Hett middel kon echter niet tot cassatie leiden. De raad van beroep had immers 
feitelijkk vastgesteld dat deze omstandigheden niet van invloed waren op de duur, maar 
mogelijkerwijss alleen op de opbrengst van de huizen. 

Ookk hier zien wij dat geabstraheerd wordt van de meer technische interpretatie van 
hett begrip slijtage. Ook andere omstandigheden die slijtage in de hand werken, kunnen 
dwingenn tot vervanging en daarmee kan men rekening houden in de afschrijvings-
formule. . 

Libourell concludeert dat de Hoge Raad met de arresten B. 6381 en B. 6624 het 
standpuntt verlaten heeft dat waardevermindering alleen het gevolg mag zijn van 'slijtage 
doorr het gebruik'.227 De waardevermindering mag dus ook uit anderen hoofde zijn ont-
staan.. Als hinderpaal ziet hij nog wel de vervangingseis. Maar met Sinninghe Damsté is 
hijj van mening dat er geen vervangingseis is: 'de mogelijkheid om uit de door afschrij-
vingg gereserveerde bedragen nieuwe zaken aan te schaffen moet men letterlijk als een 
mogelijkheidmogelijkheid opvatten.' 

2.2.2.177 Verliesverdelingsgedacht e 

Nogg een stapje verder ging de Hoge Raad in B. 6927. De wetgever heeft er rekening 
meee heeft willen houden dat het naar goedkoopmansgebruik geboden wordt geacht, het 
verliess dat men te eniger tijd zal lijden door het tenietgaan van een bedrijfsmiddel, te 
verdelenn over de tijd gedurende welke dat bedrijfsmiddel vermoedelijk in gebruik zal zijn. 
Hett tenietgaan van een bedrijfsmiddel kan, behalve van een materiële oorzaak als 
slijtage,, ook het gevolg zijn van het feit dat het door veroudering niet of niet meer vol-
doendee in staat is zijn diensten te bewijzen. 

Libourell 1938, p. 389. 
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Cryptischh vervolgt de Hoge Raad hier met de overweging dat zeker een voortdurende 
dalingg van de huurprijs de eigenaar ertoe kan brengen tot afbraak van een huis over te 
gaan,, 'doch dat wegens het gegrond vooruitzicht van zulk een geval afschrijving alleen is 
toegelatenn als de daling het gevolg is van veroudering van het huis'. Omdat de raad van 
beroepp met de veroudering al rekening had gehouden, was daarnaast voor het in aan-
merkingg nemen van dalende huurprijzen geen plaats. 

Hierr wordt de gedachte geopperd van verliesverdeling gedurende de gebruiksduur. 
Daarvoorr had de Hoge Raad beslist dat men zich bij de vaststelling van de levensduur 
vann een gebouw niet alleen moet afvragen hoe lang het zal meegaan uit oogpunt van 
soliditeit,, maar ook in hoeverre voordien de aard van het bedrijf geheel of gedeeltelijke 
vervangingg door een bedrijfsmiddel van meer moderne aard zal eisen (B. 5428). 

2.2.2.188 Blijvend e dalinge n die leide n to t eerder e vervanging : aanpasse n 

Dalingenn van de verkoopwaarde en dalende bedrijfsresultaten kunnen leiden tot aan-
passingg van de afschrijving. In het kernarrest B. 6381 hield een maatschap zich bezig 
mett de verhuur van huizen. Deze huizen waren verouderd: gegadigden keurden ze 
steedss meer af door hun bouwwijze, onvoldoende sanitaire voorzieningen, gebreken in 
dee elektrische installatie en veroudering van tal van onderdelen. Dit kwam aan het licht, 
doordatt op grote schaal moderne woningen werden gebouwd. Dit bracht een aanmerke-
lijkelijke verkorting van de levensduur teweeg die zich uitte in een bijzondere waardedaling 
vann de huizen. 

Dee belanghebbende stelde dat er in het normale afschrijvingspercentage op geen 
enkelee wijze rekening was gehouden met deze verouderingsfactoren. De economische 
levensduurr was aanmerkelijk verkort. Hij wenste zijn deel in een extra afschrijving van 
fl.. 80.000 te verdelen over een periode van tien jaar. De levensduur van de panden zou 
well hetzelfde blijven, maar het vernieuwingsfonds zou binnen deze levensduur compleet 
moetenn zijn. 

Dee raad van beroep overwoog dat de strekking van afschrijven is een bedrag af te 
zonderenn teneinde het kapitaal in stand te houden dat voor die zaken daarin gestoken is. 
Wanneerr door nieuw opkomende factoren de waarde van de bedrijfsmiddelen blijvend 
daaltt en de bedrijfsuitkomsten blijvend worden verminderd, is er alleszins reden om ten 
lastee van het bedrijf meer af te schrijven dan vóór het optreden van die factoren placht te 
gebeuren. . 

Inn cassatie stelde de minister dat stijging of daling van de verkoopwaarde bij het vast-
stellenn van het afschrijvingsbedrag buiten aanmerking moet worden gelaten. De afschrij-
vingg mocht ook niet afhangen van de bedrijfsresultaten. 

Dee Hoge Raad herhaalde eerst de strekking van artikel 10 Wet IB 1914: waardever-
minderingg van de bedrijfsmiddelen door gebruik of technische veroudering moet worden 
bestredenn uit bedragen die door de afschrijvingen zijn afgezonderd van de kosten van de 
vervangingg van de bedrijfsmiddelen. De Raad vervolgt met: 'dat eene veroudering, onder 
omstandighedenn door belanghebbende gesteld, de door hem beweerde noodzakelijkheid 
vann vervanging zou kunnen medebrengen en afschrijving, bedoeld in de genoemde 
wetsbepaling,, toelaatbaar zou kunnen doen zijn, zoodat eene beslissing, aangaande de 
juistheidd van het door de belanghebbende dienaangaande gestelde, moest worden 
gegeven'.. De zaak werd verwezen, omdat het niet duidelijk was of de overweging van de 
raadd van beroep een dergelijke beslissing inhield. 

Ikk concludeer dat blijvende waardedalingen van de verkoopwaarde en blijvend dalen-
dee bedrijfsresultaten die eerder tot vervanging kunnen leiden, nopen tot aanpassing van 
dee afschrijving. Deze afgezonderde bedragen moet men vinden na een herijking en 
eventuelee aanpassing van restwaarde en levensduur. 
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2.2.2.199 Rechtstreek s waardere n en afschrijve n 

Schattenn naar werkelijke waarde werd als alternatief systeem naast afschrijven ge-
creëerd.. Mogelijk was dit mede te danken aan het enge afschrijvingsbegrip dat werd 
aangehouden.2288 Een combinatie van schatten en afschrijven was niet mogelijk.229 

Hett stelsel van jaarlijkse waardering kan volgens de Hoge Raad inhouden dat ook 
eenn waardestijging op de balans tot uiting komt; bij dit stelsel kan van een afschrijving 
wegenss slijtage geen sprake zijn (B. 6761). Een bedrijfsmatige exploitant van onroeren-
dee goederen wenste in dit geval 'wegens slijtage' af te schrijven en daarnaast, omdat de 
boekwaardee hoger was dan de verkoopwaarde, 'extra af te schrijven' naar de lagere 
verkoopwaarde. . 

Kortt hierna besliste de Hoge Raad als volgt (B. 6797). Als men niet de jaarlijkse da-
lingg van de verkoopwaarde schat, kan het afschrijvingsstelsel ook zo worden toegepast 
datt de jaarlijkse daling van de bedrijfswaarde wordt gewaardeerd.230 

Dee Hoge Raad oordeelde onder het Besluit WB 1940 dat afschrijving in verband met 
dee verkoopwaarde niet in overeenstemming is met goedkoopmansgebruik, aangezien de 
verkoopwaardee niet alleen aan daling, maar ook aan stijging onderhevig zal zijn 
(B.. 7604). Op deze wijze komt immers de strekking van afschrijving niet tot uitdrukking, 
namelijkk tot uiting te brengen dat de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel geleidelijk 
achteruitt gaat. Afschrijving is dus aan de orde wanneer een waardeachteruitgang 
verondersteldd wordt.231 

2.2.2.200 Geleidelijke waardedalin g 

Afschrijvenn gaat uit van een geleidelijke, duurzame waardedaling. In B. 5634 besliste de 
raadd van beroep dat afschrijving op een vergunning niet was toegestaan, omdat de 
vergunningg slechts eindigde met de dood van de belanghebbende en dus niet geacht 
konn worden door het gebruik daarvan aan waardevermindering onderhevig te zijn. De 
Hogee Raad overwoog dat afschrijving ook toelaatbaar was als de zaak tengevolge van 
wettelijkee bepalingen slechts waarde zal hebben voor een zekere tijd en dientengevolge 
geleidelijkk in waarde afneemt. 

Dee lineaire afschrijving vindt haar grondslag in de schatting van de levensduur van 
gebouwenn (B. 6275). Een beroep op de 'huidige waardedaling' van onroerende zaken 
houdtt geen verband met de levensduur van gebouwen. . 

Dee gelijkmatige verdeling van de aanschaffingsuitgaven van bedrijfsmiddelen behoort 
volgenss goedkoopmansgebruik te geschieden door afschrijvingen <B. 7871). Deze af-
schrijvingschrijving heeft tot gevolg dat zowel het volle bedrag van de aanschaffing te zijner tijd zal 
zijnn afgeschreven als dat het bedoelde bedrag over de looptijd van het bedrijfsmiddel 
wordtt verdeeld. 

Afschrijvingg ex artikel 8 Besluit IB 1941 na Wet BHZ 1950 is alleen mogelijk bij een 
duurzamee waardedaling (BNB 1955/356). 

2.2.2.211 Aannam e van waardeverminderin g 

Dee raad van beroep te Amsterdam oordeelde dat afschrijven verplicht is wanneer goed-
koopmansgebruikk het toepassen daarvan met zich brengt (B. 8379). Toen een bouw-
maatschappijj geen afschrijvingen toepaste op haar onroerende goederen, die uitsluitend 

Jacobss 1974, p. 109 en 110. 
B.. 3978, B. 4863, B. 5348, B. 5374, B. 5866. 
Inn dit geval had de belanghebbende ter zitting verklaard dat de verkoopwaarde gelijk was aan 
dee bedrijfswaarde. 
Inn B. 4697 werd als afschrijvingsdoel geformuleerd: waardevermindering dekken uit de 
onzuiveree opbrengst van het bedrijf in een jaar {B. 4697). 
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hett karaktervan bedrijfsmiddelen droegen, moest dat volgens de raad in strijd met 
goedkoopmansgebruikk worden geacht. 

Eenn waardevermindering werd hier verondersteld, maar dat mag men niet zonder 
meerr doen. Dit leid ik af uit het arrest waarbij de afschrijving op een veerrecht aan de 
ordee kwam (B. 9214). De Hoge Raad overwoog in deze casus: 

'datt naar het voorschrift van artikel 11 IB '41 als afschrijving op bedrijfsmiddelen een 
zodanigg gedeelte van de aanschaffingskosten in aftrek kan worden gebracht als 
overeenkomtt met het aandeel van het jaar in de waardevermindering van het 
bedrijfsmiddell tussen het begin van het jaar en het einde van den gebruiksduur; dat 
mitsdien,, opdat een afschrijving overeenkomstig dat voorschrift in het onderhavige geval 
mogelijkk zij, redelijkerwijs moet kunnen worden aangenomen, dat de waarde, welke het 
veerrechtt bij het begin van het onderhavige jaar had, in den loop van den gebruiksduur 
duurzaamm zal dalen. De opvatting is onjuist, dat de blote mogelijkheid van het optreden 
vann omstandigheden, welke waardevermindering zullen veroorzaken, al een voldoende 
grondslagg is voor de toepassing van een afschrijving. Het toelaten van een afschrijving 
mett het oog op een zodanige mogelijkheid zou neerkomen op de aanvaarding van een 
reservee tot de dekking van een risico buiten het beperkte kader, waarbinnen de 
besluitgeverr dit blijkens het bepaalde bij artikellO, derde lid, onder 3, heeft willen 
mogelijkk maken.' 

2.2.2.222 Privé-sfee r 

Voorr de privé-sfeer formuleerde de Hoge Raad dat afschrijvingen op gebouwen de 
bedragenn zijn die - tot goedmaking van de waardevermindering die de desbetreffende 
gebouwenn tengevolge van gebruik en veroudering ondanks normaal onderhoud 
ondergaann - telken jare uit de opbrengst daarvan behoren te worden afgezonderd, 
teneindee de kosten van vernieuwing gelijkmatig te verdelen over de jaren waarin de 
gebouwenn bruikbaar zijn (BNB 1953/33*). 

Ookk werd in de privé-sfeer bevestigd dat afschrijving wegens daling van de verkoop-
waardee niet geoorloofd is, daar die bepaling slechts de mogelijkheid beoogt te scheppen 
omm door afschrijving tot uiting te brengen dat de waarde van die zaken door gebruik en 
verouderingg is achteruitgegaan (BNB 1953/281). 

2.2.2.233 Levensduu r én restwaard e zijn grondslage n voo r afschrijvinge n 

Nochh artikel 11 Besluit IB 1941, noch goedkoopmansgebruik staat een afschrijving in de 
wegg waarbij op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten telken jare, zolang 
dee verwachtingen omtrent restwaarde en gebruiksduur geen noemenswaardige verande-
ringg ondergaan, wordt afgeschreven op een op die verwachtingen gegrond vaste percen-
tagee van de boekwaarde aan het begin van het jaar (B. 8390). 

Verwachtingenn die gevolgen hebben voor de restwaarde en gebruiksduur, moeten 
duss tot aanpassing van afschrijvingen leiden. De focus is naast gebruiksduur ook uit-
drukkelijkk op de restwaarde gelegd. De Hoge Raad bevestigt dit nog eens in B. 8546: 
voorr het bepalen van de normale afschrijvingen komen de levensduur en restwaarde als 
grondslagengrondslagen in aanmerking, terwijl daarnaast ook de kans op veroudering gewicht in de 
schaall kan leggen. 

Artikell 11 Besluit IB 1941 staat een jaarlijkse afschrijving toe wegens waardeverminde-
ringg tengevolge van het gebruik (BNB 1954/117*). Dit artikel laat geen ruimte voor een 
afschrijvingg wegens de bijzondere hoogte van de aanschaffings- of voortbrengingskosten 
off de uitkomsten van het bedrijf. Een verschil in afschrijvingspercentage tussen eerdere 
enn latere jaren is alleen mogelijk wanneer een soortgelijk verschil zou bestaan tussen 
hett aandeel van de eerdere jaren en dat van de latere jaren in de totale waardevermin-
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deringg van het onderhavige bedrijfspand door het gebruik. Volgens de Hoge Raad had 
dee raad van beroep klaarblijkelijk aangenomen dat het bedrijfspand in de eerstvolgende 
jarenn na de bouw aan een grotere slijtage dan in latere jaren onderhevig zou zijn ten-
gevolgee van intensiever gebruik in verband met grotere omzetten. Dit punt moest in 
verwijzingg nog worden onderzocht. 

Afschrijvingg wegens een abnormaal hoge uitgave of wegens bedrijfsuitkomsten is 
niett mogelijk. Die uitgave moet men via het gebruik aan het jaar 'toekennen'. Er is echter 
allee aanleiding toe het 'abnormale deel' aan de eerste gebruiksjaren toe te kennen waar-
inn het bedrijfsmiddel het meest wordt gebruikt en de opbrengsten het hoogst zijn.232 

Zodraa het prijsniveau gaat dalen, zal ook de waarde van de dan nog in het productie-
middell opgesloten werkeenheden lager worden geschat, aldus annotator Smeets. Het 
resterendee nog af te schrijven bedrag - de (gebruiks)waarde van de dan nog aanwezige 
werkeenhedenn - is dan meer in overeenstemming met de verkoopprijzen die in de latere 
jarenn voor de producten zijn te bedingen. Volgens Smeets is afschrijven op bedrijfsmid-
delenn een bedrijfseconomisch probleem. Daarbij moet de uitleg van het fiscale recht die 
naarr het wezen van de afschrijving wil teruggaan, wijken voor een eventueel andere 
opvattingg van de wetgever. Als het fiscale recht de werkelijkheid wil benaderen, zou het 
goedd zijn de bedrijfseconomische opvattingen zo dicht mogelijk te volgen. Hij stelt dat de 
leerr van de historische uitgaafprijs (die volgens hem duidelijk nog aan de afschrijvings-
regelss in het fiscale recht ten grondslag ligt) in dit geval redelijk is. Afschrijven betekent 
hett verdelen van de (in dit geval historische) kosten van een duurzaam productiemiddel 
overr zijn levensduur. 

Inn BNB 1957/16 overweegt de Hoge Raad dat goedkoopmansgebruik voorschrijft 
aanzienlijkee verbouwingskosten bij aanschaf niet geheel ten laste van het jaar te 
brengenn waarin zij zijn betaald, maar ten laste van de jaren waarin het bedrijf geacht kan 
wordenn profijt van die kosten te trekken. Deze formulering zien wij ook in BNB 1957/174. 
Laterr wordt gesproken van nut afwerpen (BNB 1958/164). In deze formulering zien wij 
eenn meer economische benadering van verdeling van aanschaffingskosten. 

2.2.2.244 Restwaard e 

Afschrijvingg dient om 'waardevermindering goed te maken'. Wanneer er geen sprake 
(meer)) is van waardevermindering, kan men ook niet afschrijven (B. 3921). De Hoge 
Raadd besliste in B. 4750 dat afgeschreven mag worden tot de waarde van de zaak 
indienn deze niet meer voor de bedrijfsuitoefening geschikt is. 

Afschrijvingg strekt tot goedmaking van het verlies dat is geleden door de verminde-
ringg van de bedrijfswaarde van die zaken; zulks teneinde het kapitaal dat voor die zaken 
inn het bedrijf gestoken is, in stand te houden (B. 8946). Er bestaat voor verdere af-
schrijvingschrijving geen reden meer wanneer als gevolg van een langere levensduur dan was 
verondersteld,, of enige andere oorzaak, vóórdat die zaken uit het bedrijf worden 
genomen,, tot een zodanig bedrag is afgeschreven dat de residuwaarde is bereikt. 
Verliess op het kapitaal dat in die zaken gestoken is, is immers in dat geval niet meer te 
verwachten. . 

Dee raad van beroep te Utrecht hield in B. 9417 een aanpassing van restwaarde 
tegen.. De inspecteur had de afschrijving stopgezet, omdat de restwaarde op grond van 
gestegenn prijzen gelijk was aan de boekwaarde. De raad achtte het in strijd met goed-
koopmansgebruikk als men zou uitgaan van een hogere restwaarde dan aanvankelijk in 
redelijkheidd werd aangenomen. De minister stelde geen cassatie in. De overweging dat 
hett schatten van een hogere residuwaarde het afschrijvingssysteem doorbreekt, is 
volgenss hem niet juist. De residuwaarde is namelijk slechts een van de feitelijke ele-
mentenn in het afschrijvingssysteem. Het standpunt van de inspecteur achtte hij ook 
onjuist.. De residuwaarde is niet de verkoopwaarde van de bedrijfsmiddelen op het 

Ziee hoofdstuk 4. 

52 2 



ogenblijk,, maar- conform B. 4750 - de waarde die deze zaken zullen hebben indien zij 
niett meer voor de uitoefening van het bedrijf geschikt zijn. Deze kwestie werd uiteindelijk 
inBNBB 1958/56* beslist. 

Eenn belangrijk arrest ging over de afschrijving op een viool en een viola d'amore 
(BNBB 1953/16*). De inspecteur stelde dat de instrumenten niet in waarde zouden dalen. 
Dee musicus stelde dat ze ooit eens, wanneer dan ook, versleten zouden raken. De raad 
vann beroep oordeelde dat zij niet door gebruik in waardeerbare mate verminderden. Ze 
zoudenn zelfs in waarde stijgen bij deskundig gebruik, plachten zeer lang te worden 
gebruikt,, terwijl het einde van hun levensduur niet viel vast te stellen. De Hoge Raad 
steldee vast dat de raad van beroep niet aannemelijk had geacht dat de violen in waarde 
zoudenn verminderen. 

Smeetss annoteert dat fiscaalrechtelijk tegen deze beslissing weinig kan worden in 
gebracht.. Bedrijfseconomisch betekent afschrijven in de leer van de historische kostprijs 
hett verdelen van de kosten van een duurzaam activum over zijn levensduur. De kosten 
wordenn gevormd door het verschil tussen de historische uitgaafprijs en de vermoedelijke 
restwaarde.. In het voorliggende geval kosten de werkeenheden, die in de loop van de 
jarenn uit het duurzaam activum worden gebruikt, in wezen niets. Ik wil hier opmerken dat 
Smeetss de term 'werkeenheden' in de fiscale afschrijvingsdiscussie introduceert. 

2.2.2.255 BNB 1958/56* 

Hett sluitstuk van de ontwikkeling van het afschrijvingsbegrip in de eerste helft van de 
vorigee eeuw is BNB 1958/56*. 

Hett hof had overwogen dat de afschrijving strekt om het kapitaal dat te loor gaat door 
hett aanwenden van het object in het bedrijf, door vorming van een fonds in stand kan 
wordenn gehouden. Door de uitoefening van het bedrijf gaat dat deel van het geïnvesteer-
dee kapitaal te loor dat de restwaarde ten tijde van de verkrijging te boven gaat. Dit deel 
vann het kapitaal mag men door afschrijven terugwinnen. Hieraan deed volgens het hof 
niett af dat de verwachtingen over de residuwaarde zich wijzigen in verband met een 
waardestijgingg door oorzaken die buiten het bedrijf gelegen zijn. 

Dee Hoge Raad zag hierin aanleiding het systeem van afschrijven uiteen te zetten en 
gingg in op de rol van de restwaarde: 

'datt naar het systeem, neergelegd in het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, de 
afschrijvingg op zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt, strekt 
tott goedmaking van het verlies geleden door de vermindering van de bedrijfswaarde dier 
zakenn tengevolge van het gebruik in het bedrijf, zulks met het doel, het voor die zaken in 
hett bedrijf gestoken kapitaal, zijnde de aanschaffings- of voortbrengingskosten ervan, in 
standd te houden; 

datt dit doel de grens der afschrijvingen bepaalt in dier voege, dat, wanneer door de 
afschrijvingenn geen hoger bedrag van deze aanschaffings- of voortbrengingskosten 
resteertt dan het bedrag der residuwaarde, zijnde het bedrag dat de zaken in elk geval 
waardd zullen zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn, voor 
verderee afschrijving geen reden meer bestaat, omdat tot dit bedrag immers de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten voor het bedrijf niet teloor zullen gaan: 
datt voor dit doel van geen belang is of deze residuwaarde enkel bepaald wordt door de 
waardevermindering,, die de zaken tengevolge van het gebruik in het bedrijf ondergaan, 
dann wel mede door waardeveranderingen tengevolge van buiten dat gebruik gelegen 
factoren; ; 

O.. voorts, dat ter verkrijging van een juiste verdeling van de afschrijving over de jaren 
vann gebruik de residuwaarde tijdens het gebruik moet worden bepaald naar de factoren, 
diee deze waarde aan het einde van het gebruik zullen bepalen, terwijl die waarde ook 
tijdenss het gebruik der zaken aan voortdurende verandering onderhevig is.' 
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Smeetss haalt in het begin van zijn noot Van der Schroeft aan, die in De leer van de 
kostprijskostprijs betoogt dat de restwaarde de directe opbrengstwaarde aan het einde van de 
bruikbaarheidsduurr is. Smeets acht het op het eerste gezicht merkwaardig, 'dat het 
uitgangspuntt van de afschrijving (de historische kostprijs) een onwrikbaar gegeven is, 
maarr dat de restwaarde tijdens de levensduur kan variëren, dat hiervoor de aanmerkelijk 
veranderdee actuele vervangingswaarde in aanmerking komt, mits zij "redelijkerwijs als 
blijvendd kan worden beschouwd". Dat lijkt op een dualisme. Maar dit dualisme ligt nu 
eenmaall in het stelsel van de historische kostprijs opgesloten; dat blijkt bv. heel duidelijk 
bijj de verkoop van percelen grond, die jaren in het bezit van een onderneming zijn 
geweest.' ' 

Ookk gaat Smeets in op de fondsvormingsgedachte: 'De HR gaat in zijn overwegingen 
inn op de zg. "fondsvorming ten behoeve van vervanging", welke de afschrijvingen in een 
renderendee onderneming ten gevolge hebben (het omzetten van "vaste" kapitaalgoede-
renn in "vlottende" middelen). In een tijd van stabiel prijsniveau klopt dit in het algemeen, 
maarr in perioden waarin de prijzen instabiel zijn, kan dit facet van de afschrijvingen 
slechtss onderstrepen, dat de wetgever in art. 8 IB de "aanschaffings- of voortbrengings-
kosten"" op zijn minst dient te herzien.' 

Uitt het gebruik van het woord 'bedrijfswaarde' mag men volgens IJsselmuiden niet 
opmakenn dat afschrijving in een jaar gelijk is aan het verschil in bedrijfswaarde aan het 
beginn en aan het einde van het jaar.233 

Ikk trek uit dit arrest de conclusie dat het bij afschrijven gaat om het meten van het 
nominalee kapitaalverlies dat is opgelopen tijdens de gebruiksduur. De kapitaalinstand-
houdingsgedachtee overtuigt mij niet. Het verlies is het verschil tussen het geïnvesteerde 
kapitaall en de verkoopwaarde aan het einde van de gebruiksduur. 

Inn BNB 1958/178 formuleert de Hoge Raad dat de afschrijving op zaken slechts tot uiting 
brengtt dat hun gebruikswaarde voor het bedrijf of het beroep achteruit gaat. Aangezien 
ditt arrest vlak na BNB 1958/56* is gewezen, meen ik dat het woord 'bedrijfswaarde' in 
BNBB 1958/56* op te vatten is als 'gebruikswaarde'. 

Hett hof Amsterdam overwoog in BNB 1961/265 dat afschrijving op zaken die voor de 
uitoefeningg van het bedrijf gebruikt zijn, strekt tot goedmaking van het verlies dat is ge-
ledenn door de vermindering der bedrijfswaarde van die zaken tengevolge van het gebruik 
inn het bedrijf, en ten doel heeft het voor die zaken in het bedrijf gestoken kapitaal in 
standd te houden.234 Dit verlies bestaat uit het verschil tussen de aanschaffings- of voort-
brengingskostenn en de residuwaarde, zijnde de opbrengstwaarde aan het einde van de 
bruikbaarheidsduur.. Hierin herhaalt het hof de overwegingen van BNB 1958/56*. 

2.2.2.266 Samenvattin g 

Dee Hoge Raad stelt in oudere jurisprudentie wel een 'vervangingsgedachte' of een 
'fondsvormingsgedachte'' te hanteren, maar dit gebeurt slechts met betrekking tot het 
kapitaall dat oorspronkelijk in de zaak is geïnvesteerd. De gedachte hierachter is dat door 
aff te schrijven uit de winst, bedragen gespaard kunnen worden die het mogelijk maken 
dee desbetreffende zaken te vervangen. Naar mijn mening leveren deze gedachten een 
onjuistt afschrijvingsconcept op. Later formuleert de Hoge Raad dan ook dat het gaat om 
dee instandhouding van het kapitaal dat voor het bedrijfsmiddel is aangewend en herhaalt 
hett college dit in diverse arresten.235 Wij zien hier al de contouren van een nieuw con-
ceptt ontstaan, te weten afschrijving als kapitaalverliestoerekening.236 Het gaat om het 

IJsselmuidenn 1962, p. 30. 
Hett betrof een aanslag inkomstenbelasting 1955. 
B.. 4681; B. 4686; BNB 1958/56*. 
Inn B. 4511 spreekt de Hoge Raad bij afschrijving op goodwill over kapitaalverlies dat door 
afschrijvingg goedgemaakt zou mogen worden. 
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verdelenn van de uitgaven die ter verwerving van de zaken zijn gedaan. Het kapitaal-
verliess bestaat uit het verschil tussen de aanschaffings- of voortbrengingskosten 
enerzijdss en de toekomstige restwaarde anderzijds. Dit verlies wordt opgelopen tijdens 
hett gebruik, de omschrijving 'door het gebruik' lijkt ten onrechte te suggereren dat het 
gaatt om het kapitaalverlies dat veroorzaakt wordt door het (fysieke) gebruik in de onder-
neming.237 7 

Eerstt trachtte de Hoge Raad alleen aan te sluiten bij het gebruik in het bedrijf: buiten 
hett bedrijf gelegen factoren werden uitgesloten. Afschrijven richtte zich volgens het 
collegee op de 'waardevermindering door het gebruik binnen het bedrijf of technische 
veroudering'.. Later werd beslist dat ook los hiervan over 'te hoge' aankoopsommen 
-- geleidelijk - afgeschreven mocht worden.238 Ook wanneer een bedrijfsmiddel niet 
gebruiktt wordt in het bedrijf in engere zin, kan er worden afgeschreven. De Hoge Raad 
lijktt zich met name te concentreren op de levensduur, maar naar mijn mening moet 
hierbijj de restwaarde nadrukkelijk begrepen worden. Zodra er tekenen zijn dat er in deze 
variabelenn iets blijvend dreigt te veranderen, dient aanpassing plaats te vinden. 

Dee kernvraag hoe de GKG-afschrijving van een bepaald jaar exact berekend of 
gemetenn kan worden, wordt nergens beantwoord. Men 'vlucht' in het schattenderwijs 
aanpassenn van de resterende levensduur en later de restwaarde. In de jurisprudentie 
komtt hierdoor de nadruk te liggen op het systematisch - meestal: gelijkmatig - verdelen 
vann het verlies aan aanschaffings- of voortbrengingskosten over de (resterende) levens-
duur. . 

2.2.33 Dogmatie k (1893-1958) 

All heel oud is de verdelingsgedachte: afschrijven is niets meer dan het verdelen van 
hett afschrijvingspotentieel over de gebruiksperiode. Geleidelijk aan wordt voor de 
verdelingssystematiekk aangeknoopt bij de prestaties van het bedrijfsmiddel. De 
schrijverss besteden daarnaast nog aandacht aan de oorzaken die tot waarde-
verminderingg leiden en hebben geleid. In deze paragraaf zal ik chronologisch 
Nederlandsee inzichten behandelen, zoals die in de vakliteratuur naar voren kwamen. 

2.2.3.11 Pierso n 

Piersonn schrijft in 1884 dat er voor de eigenaar van vast kapitaal twee manieren zijn om 
dee waarde van het vermogen in stand te houden: afschrijven en onderhoud/herstel.239 

Afschrijvingg bestaat in een toevoeging aan het kapitaal van een zodanige hoeveelheid 
goederenn als in waarde overeenstemt met het waardeverlies van de eigendommen 
waaropp de afschrijving heeft plaatsgevonden. Door slijtage gaat, ook bij zorgvuldig 
onderhoud,, jaarlijks een gedeelte van de waarde teniet. De ondervinding leert een 
ondernemerr hoeveel dat jaarlijkse verlies dooreengenomen bedraagt en daarom schrijft 
hijj jaarlijks op het vaste kapitaal een zekere som af. Dat wil zeggen dat hij de winst 
beschouwtt als minder te hebben bedragen dan de boeken aanwijzen. 

2.2.3.22 Hogewe g 

Hogewegg wijst in 1904 op het verschil tussen depreciatie en fluctuatie.240 Depreciatie is 
dee (geleidelijke) waardevermindering die elk actief door het gebruik ondergaat. Fluctuatie 
ontstaatt door oorzaken die met het bedrijf geen verband houden, maar door daarvan 

IJsselmuidenn (1962, p. 30) merkt op dat de woorden 'tengevolge van het gebruik in het bedrijf 
minderr juist gekozen zijn, omdat zij doen denken aan fysiek gebruik. 
BNBB 1960/66; BNB 1962/258. 
Piersonn 1884, p. 162 en 163. 
Hogewegg 1904, p. 85. 
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geheell afgescheiden oorzaken als economische toestanden (waardevermeerdering van 
terreinenn om een zich uitbreidende stad), uitvindingen en ontdekkingen. Depreciatie 
heeftt invloed op het winst- of verliescijfer van enig jaar, fluctuatie niet. 

2.2.3.33 Kreuknie t 

Dee grote, legendarische Kreukniet begrijpt onder de oorzaken van depreciatie: slijtage; 
uitvindingenn en ontdekkingen; economische verschijnselen (bijvoorbeeld vermindering 
vann de prijs van arbeid of materiaal, daling van rentevoet); verloop van tijd (bijvoorbeeld 
bijj een erfpachtsrecht of een vruchtgebruik).241 Slijtage werkt altijd depreciërend, de 
anderee oorzaken kunnen ook appreciërend werken. Kreukniet bespreekt een aantal 
afschrijvingsmethodenn voor de berekening van de depreciatie tengevolge van slijtage. 
Alss 'werkelijke waardevermindering' ziet hij het verschil tussen de aanschaffingskosten 
enn de waarde van het residu bij afschaffing. De waardevermindering in een jaar en de 
afschrijvingg van een jaar hoeven niet steeds even groot te zijn.242 Het gaat er slechts om 
hett bezit van een activum gelijkmatig over de gehele duur te verdelen. Het verschil 
tussenn aanschaffingsprijs en residuwaarde moet aan het einde van de aangenomen duur 
geheell zijn afgeschreven. De ruilwaarde heeft geen invloed op het afschrijvingsprocent. 

Volgenss Kreukniet hebben tussentijdse fluctuaties van de verkoopwaarde niets met 
slijtagee door gebruik te maken. Ze behoren geen invloed te hebben op de gelijkmatige 
verdelingg van het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde bij afschaffing. Dit 
zienn wij in de fiscale rechtspraak terug. 

Kreukniett stelt dat het 'slijtageprocent' kan veranderen door uitvindingen en ontdek-
kingen.2433 Op zich hoeft een ondernemer er alleen voor te zorgen dat de koopsom over 
dee duur van het activum behoorlijk verdeeld wordt. Met waardeveranderingen door 
ontdekkingenn behoeft hij geen rekening te houden. Men kocht het werktuig om het in het 
bedrijff te gebruiken en niet om het weer te verhandelen. De ruilwaarde moet daarom 
buitenn beschouwing blijven en daarmee alle oorzaken die daarop invloed hebben, zoals 
uitvindingen.. In deze redenering vergeet men volgens Kreukniet dat de uitvinding tot 
gevolgg kan hebben dat het werktuig eerder vervangen moet worden dan men aanvanke-
lijkk van plan was. Met die verkorte duur moet men bij de bepaling van het afschrijvings-
procentt rekening houden. Als die uitvinding geen invloed uitoefent op de duur van het 
activumm kan ze bij de waardebepaling buiten beschouwing blijven. 

Anderee depreciërende factoren dan slijtage vertalen zich dus eventueel in een aan-
passingg van afschrijvingsvariabelen. Ook deze benadering zien wij in de jurisprudentie 
terug. . 

Ookk gaat Kreukniet in op het verband tussen opbrengsten van een activum en 
afschrijvingen.2444 Men wil dan veel afschrijven als de opbrengst hoog is geweest en 
weinigg afschrijven als de opbrengst gering is geweest. De waarde van een activum wordt 
dann gelijk gesteld aan de contante waarde van de opbrengsten. In de visie van Kreukniet 
zall een machine van een fabrikant die weinig orders ontvangt minder in waarde afnemen 
dann een machine die veel wordt gebruikt. Er zijn ook activa waarvan de waarde gelijk 
wordtt gesteld met de gekapitaliseerde jaarlijkse netto-opbrengsten. Dit is het geval bij 
landerijenn en huizen en in het algemeen met activa die opbrengsten opleveren, onver-
schilligg wie de eigenaar is. Als bij deze activa de jaarlijkse opbrengst vermindert, moet 
ookk een deel van de boekwaarde worden afgeschreven. 

Kreukniett 1905, p. 5-7, vergelijk Jolink 1967, p. 578. Smeets (1969, p. 399) noemt als 
economischee invloeden: snelle veroudering als gevolg van nieuwe uitvindingen; gewijzigde 
productiemethoden,, verminderde vraag naar producten. 
Kreukniett 1905, p. 26, 27 en 29. 
Kreukniett 1905, p. 30-31. 
Kreukniett 1905, p. 26, 27 en 29. 
Kreukniett 1905, p. 39 en 40. 
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Inn meer recente jurisprudentie zien wij de Hoge Raad voor de bepaling van het 
afschrijvingssysteemm aansluiten bij het verloop van de netto-opbrengsten van een 
bedrijfsmiddel. . 

Kreukniett ziet afschrijven als het verdelen van het afschrijvingspotentieel over de 
gebruiksperiode. . 

2.2.3.44 Volmer 

Dezee verdelingsgedachte komt ook naar voren bij Volmer.245 Afschrijven is formeel het 
uitt de boeken laten verdwijnen van een gegeven waarde, of, met andere woorden, het in 
dee rekening doen komen van de waardevermindering die enig object heeft ondergaan. 
Dee afschrijving heeft ten doel de aanschaffingskosten van enig bezit met beperkte 
levensduurr te verdelen over de tijd, waarin het bedrijf door gebruik, of het door gebruik 
gereedd staan, gediend zal kunnen zijn. 

Waardeverminderendee factoren zijn: onderhoud; het verloop van tijd; het (al dan niet 
vakkundige)) gebruik; uitvindingen en ontdekkingen; economische verschijnselen. In de 
afschrijvingsformulee komen ze tot uitdrukking in de levensduur. Sommige economische 
verschijnselenn werken gebruiksduurbeperkend, zoals het ophouden van de vraag naar 
bepaaldee artikelen, een fabricageverbod, inkomende rechten in het afzetgebied, of het 
stijgenn van grondstoffenprijzen. 

2.2.3.55 De Brey 

Inn 1915 bespreekt De Brey de gebruikswaarde als basis voor de balanswaarde.246 De 
subjectievee waardeleer stelt dat de waarde die een object voor de gebruiker heeft, wordt 
bepaaldd door het nut dat deze daaraan toekent. Niemand geeft echter aan door welke 
factorenn het nut bepaald wordt. Waarschijnlijk achtte men het begrip 'nut' synoniem aan 
'productiviteit'.. Ook dit laatste werd echter niet nauwkeurig gedefinieerd. Als een oorzaak 
vann waardevermindering noemt De Brey de afname van de gebruikswaarde, óf tengevol-
gee van uitvindingen van machines met een grotere capaciteit óf tengevolge van verande-
ringg in de mode. Afschrijving beschouwt hij als het boekhoudkundig aantekenen van 
waardeverminderingen,, van verliesposten.247 

2.2.3.66 Van Saarloo s 

Wanneerr men zich een depreciatieverlies getroost om gedurende een zekere tijd van 
eenn productiemiddel te profiteren, behoort dit verlies ook de gehele opbrengst van het 
productiemiddell in die tijd te drukken, aldus Van Saarloos.248 Het verschil tussen de 
aanschaffings-- en restwaarde behoort men in de tijd af te schrijven dat het voor de 
fabriekk productief is. De levensduur wordt beperkt door: slijtage door het gebruik; slijtage 
onafhankelijkk van het gebruik (bijvoorbeeld door invloed van de weersgesteldheid); 
allerleii omstandigheden die vervanging wenselijk maken (vermindering van het 
productievermogen,, veranderingen in het productieproces, nieuwe uitvindingen, 
wettelijkee bepalingen); verloop van tijd (bijvoorbeeld een gebouw op grond in erfpacht). 

Vann Saarloos maakt hier duidelijk dat we niet alleen slijtage door het feitelijke gebruik 
inn ogenschouw moeten nemen, maar ook slijtage op zich. 

Volmerr 1914, p. 72-74. 
Dee Brey 1915, p. 79 en 80. 
Dee Brey 1915, p. 77. 
Simon/Vann Saarloos 1920, p. 58. 
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2.2.3.77 Van Everdinge n 

Vann Everdingen verstaat onder afschrijving de waardevermindering die de activa onder-
gaan.2499 Hij bespreekt de mogelijkheid afschrijving in twee soorten onder te verdelen, te 
wetenn 'verouderingsafschrijving' en 'gebruiksafschrijving'. De verouderingsafschrijving 
geeftt de waardevermindering door tijdsverloop weer, die ook plaatsvindt als het activum 
inn het geheel niet gebruikt wordt. De gebruiksafschrijving houdt dan uitsluitend verband 
mett het gebruik dat van het activum wordt gemaakt. Hoewel het moeilijk zal zijn de ver-
ouderingsafschrijvingg betrouwbaar vast te stellen, acht hij het in elk geval nuttig de zaak 
onderr ogen te zien. 

2.2.3.88 Polak 

Eenn afwijkend geluid laat Polak al in 1918 horen.250 Hij ziet afschrijving als de gemiddel-
dee waardevermindering van een gebruiksgoed, de prijs van het verbruikte productie-
vermogenn van een kapitaalgoed. De kosten van gebruiksgoederen worden over de 
gebruiksjarenn verdeeld. Het productievermogen wordt verbruikt bij gebruik van het actief. 
Hijj interesseerde zich er meer voor wat de samenstellende delen van een productie-
middell thans kosten, dan wat zij bij aanschaf hadden gekost.251 'Wat iets in het verleden 
gekostt heeft, is voor de balansmaking en voor het vaststellen van de bedrijfsresultaten 
wellichtt van belang, voor de kostprijsberekening en voor een rationele verkooppolitiek is 
hett van geen betekenis.' Een duurzaam productiemiddel beschouwde hij als een reeks 
vann prestaties.252 De waardering van het productiemiddel komt volgens hem neer op de 
bepalingg van de contante waarde van zijn prestaties. Later werkt hij deze gedachte 
verderr uit en definieert hij afschrijving als het verschil tussen de bedrijfswaarde van een 
duurzaamm productiemiddel aan het begin en die aan het einde van een periode.253 De 
bedrijfswaardee is dan 'de som van de contante waarden van de netto-opbrengsten der 
achtereenvolgendee prestaties, welke netto-opbrengsten de verschillen vormen tusschen 
dee opbrengsten der producten en de noodige complementaire kosten.' 

2.2.3.99 Grondslage n der afschrijvin g bi j de landsbedrijve n 

Eenn koppeling tussen de verdelingsgedachte en nog te leveren prestaties werd gemaakt 
inn De grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven. Volgens deze grondslagen 
moetenn de aanschaffingskosten van activa over de verschillende jaren worden verdeeld 
naarr verhouding van de diensten die waren geleverd.254 Slijtage door gebruik en ver-
ouderingg beperken het totaal van de mogelijk te verrichten diensten. De veroudering kan 
vann buitenaf veroorzaakt zijn, zoals een verbeterde constructie van activa, dann wel 
voortvloeienn uit de gang van zaken bij het bedrijf zelf, waardoor bijvoorbeeld grotere 
gebouwenn of uitgebreidere fabrieksinrichtingen nodig zijn. Beide oorzaken beperken de 
gebruiksduurr van het actief voor het bedrijf. Afschrijven op vaste activa staat niet gelijk 
aann het boeken van een waardevermindering. Om de jaarlijkse werkelijke bedrijfskosten 
zoo goed mogelijk te bepalen, verdeelt men de aanschaffingskosten over die bedrijfsjaren 
diee naar schatting van de diensten van de betrokken activa het meeste nut zullen 
hebben.. Uit het karakter van kostenverdeling vloeit ook voort dat de waarschijnlijke 

Vann Everdingen 1922, p. 193, 211-214. Vergelijk Volmer (1915, p. 28), die meent dat men ook 
rekeningg dient te houden met het gevaar van verouderen, bijvoorbeeld door nieuwe 
uitvindingenn of verbeteringen waardoor het bestaande minderwaardig wordt. 
Polakk 1918a, p. 24; Polak 1918b, p. 73. 
Polakk 1924c, p. 131. 
Polakk 1924b, p. 794. 
Polakk 1929, p. 162. Zie voor een uitgebreide bespreking hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7. 
DeDe grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926, p. 5, 6 en 12. 
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verkoopopbrengstt bij buitengebruikstelling moet worden afgetrokken van de aan-
schaffingskostenn teneinde het werkelijke te verdelen kostenbedrag te vinden. 

2.2.3.100 Van Geel 

Vann Geel definieert afschrijven als het bepalen van een waardevermindering en het 
vastleggenn daarvan in de administratie.255 Afschrijven is een onderdeel van het waar-
deringsprobleem.. Na algehele of zeer ver gaande slijtage moeten bed rijfsobjecten 
wordenn vervangen. Behalve slijtage noemt Van Geel ook andere oorzaken van waarde-
vermindering:: verloop van tijd; de ontwikkeling van de techniek (oude machines moeten 
wordenn vervangen door moderne); verandering van smaak of gewoonten van afnemers. 
Dee oorzaken van waardevermindering houden enerzijds verband met gebruik of presta-
tie,, anderzijds staan zij buiten enig verband daarmee. 

2.2.3.111 Adrian i 

Hett doel van afschrijven is volgens Adriani het geïnvesteerde kapitaal op peil te houden 
alss de waarde van het vaste kapitaal door slijtage of vooruitgang van de techniek in 
waardee daalt.256 Een juiste toepassing van het investeringsprincipe - zoals dat in de 
memoriee van toelichting van de Wet IB 1914 besloten ligt - zou er volgens hem toe 
moetenn leiden dat men mag afschrijven tot aan de vervangingswaarde.257 Dit heeft de 
Hogee Raad niet erkend, maar deze heeft wel het investeringsprincipe zelf (in de beperkte 
opvatting:: waardevermindering van het geïnvesteerde kapitaal op peil houden) meer-
malenn aanvaard. Later formuleert Adriani het doel van afschrijven om bij de winstbereke-
ningg de waardedaling tot uiting te brengen die zaken die in het bedrijf worden gebruikt, 
doorr technisch en economische slijtage ondergaan en hebben ondergaan.258 

Bedrijfsmiddelenn gaan in de loop van de jaren op in het product, voorzover er na 
buitenn gebruik stellen niet een restwaarde overblijft. De afschrijving heeft tot doel deze 
tenietgaandee waarde over alle jaren van het gebruik te verdelen. 

2.2.3.122 Demenin t 

Demenintt - hij keurde vervangingswaarde-afschrijvingen af259 - verstaat onder afschrij-
vingg het geschatte bedrag, dat als prijs van het verbruikte productievermogen van de 
bedrijfsmiddelenn ten laste van de verlies- en winstrekening wordt gebracht.260 Bij het 
opstellenn van het afschrijvingsplan moet men met de economische levensduur rekening 
houden.. Als men alleen met de slijtage (de technische levensduur) rekening houdt, zou 
hett afschrijvingsplan faliekant verkeerd uitkomen. De afschrijving kan men baseren op 
hett feit dat de prestaties van het bedrijfsmiddel die in het productieproces verbruikt 
worden,, hun renumeratie moeten vinden in de opbrengst van het eindproduct. Ten laste 
vann de winst moet zo'n bedrag dan als kostprijs worden afgeschreven. Aan het einde van 
dee economische levensduur van het bedrijfsmiddel is de kostprijs weer uit de winsten 
teruggewonnen.. Demenint refereert voor deze gedachtegang aan Schmalenbach, die 

Vann Geel 1932, p. 46 en 47. 
Adrianii 1931, p. 91. Tot het vaste kapitaal behoren de kapitaalgoederen die naar hun 
bestemmingg het bedrijfsdoel enige tijd behoren te dienen, vlottend zijn alle andere 
kapitaalgoederen. . 
Adrianii 1931, p. 101. 
Adrianii 1942, p. 35. 
Volgenss Van Sikkelerus (1948, p. 176) - pleitbezorger van vervangingswaarde-afschrijvingen -
heeftt de fiscale wetgever zich voor de leer van de historische kostprijs uitgesproken, die een 
gelijkmatigee afschrijving kent tot ten hoogste de werkelijke aanschaffings- en voortbrengings-
kosten. . 
Demenintt 1941, p. 342 en 343. 
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afschrijvenn ziet als het verdelen van de aanschaffingsprijs als kosten over de jaren dat 
hett bedrijfsmiddel economisch meegaat. 

2.2.3.133 Hellem a 

Alss mogelijke motiveringen van afschrijving noemt Hellema het meten van waardever-
mindering;; kapitaalinstandhouding (fondsvorming) en een juiste kostenberekening in 
verbandd met verbruikte nutsprestaties.261 Afschrijving definieert hij voor de inkomsten-
belastingg als 'de verdeeling van de voor meerdere jaren, hetzij voor zaken welke voor de 
uitoefeningg van een bedrijf of beroep worden gebruikt, hetzij voor gebouwen (...) 
gemaaktee kosten, over den geschatten gebruiksduur in verhouding tot de in ieder jaar 
verbruiktee nutsprestaties, daarbij, in geval van daling der waarde van de nutsprestaties, 
rekeningg houdende met de per den datum van afschrijving bekende waardevermindering 
derr verbruikte tot de nog te verbruiken nutsprestaties'. 

2.2.3.144 Limper g 

Economischh moet men volgens Limperg een duurzaam productiemiddel (een 'werktuig') 
zienn als een technisch omhulsel van een hoeveelheid economische capaciteit, die men 
eenn voorraad werkeenheden noemt.262 Deze voorraad slijt technisch door het gebruik. 
Dee economische veroudering ontstaat doordat de techniek voortschrijdt. De economi-
schee slijtage die louter door verloop van tijd optreedt, onafhankelijk van gebruik dat van 
hett werktuig gemaakt wordt, is vaak sterker dan de technische slijtage door het gebruik. 

Dee bedrijfseconomische kostprijsberekening ziet op de vraag hoe we de grootte van 
hett offer moeten bepalen dat bij aanwending van het arbeidsvermogen wordt gebracht. 
Daarbijj wordt ook het renteverlies in aanmerking genomen.263 Daarbij zij aangetekend 
datt de kostprijs wordt gevormd door de som van de waarden die gemaakt zouden 
moetenmoeten worden om de aangewende productiemiddelen door andere te vervangen zodra 
hett product wordt geruild. Met andere woorden: hier zien we de vervangingswaarde.264 

Hett begrip 'vervangingswaarde' is van theoretische aard, zoals ook de hypothese van 
'vervanging'' door dezelfde productieve capaciteit (economische werkeenheden). Of men 
feitelijkk gaat vervangen doet niet ter zake. De vermindering van de som waarmee een 
werktuigg als bezitting te boek staat, is een 'aflossing':' "Afschrijving" en "rente" tezamen 
vormenn de boekhoudkundige uitdrukking van de kosten van de werkeenheden. De 
afschrijvingg vormt dus niet de kosten, zij is slechts de administratieve uitdrukking ervan. 
Enn niet de afschrijving alleen drukt de kosten uit, maar de afschrijving én de geboekte 
leenrente.'' Afschrijving is niets anders dan een boeking van de waarde van verbruikte 
werkeenhedenn van het afgelopen jaar.265 De boekwaarde moet de waarde aangeven van 
dee overgebleven werkeenheden. De afschrijving wijst aan welk deel van de bruto-
opbrengstt nodig is om de kosten van de werkeenheden te dekken.266 

Hellemaa 1942a, p. 217 en 220. Ik verwijs in dit verband graag naar zijn instructieve 
voorbeeldenn waaruit duidelijk de verschillen blijken tussen de onderscheiden benaderingen bij 
prijsstijgingenn en prijsdalingen. 
Limpergg Verzameld werk 1968, p. 183-186. 
Limpergg Verzameld werk 1968, p. 191-197. 
Limpergg Verzameld werk 1968, p. 206. 
Limpergg Verzameld werk 1968, p. 197. 
Ziee voor de gevolgen van een opwaartse herwaardering voor de waarde van de nog aan-
wezigee en de reeds verbruikte werkeenheden Limperg/Groeneveld (1979, p. 174 en 175, 179). 
Dee nog aanwezige voorraad wordt geherwaardeerd (vermogensvermeerdering en geen 
inkomen),, waarbij toekomstige afschrijvingen hoger worden. Op de reeds verbruikte werk-
eenhedenn wordt een verlies (correctie afschrijvingen in het verleden) geleden dat geheel ten 
lastee van het jaar wordt gebracht waarin de waardestijging wordt geconstateerd en 
gecorrigeerd.. Zie ook Burgert 1972, p. 115 en 121. 
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2.2.3.155 Van der Schroef t 

Technischee slijtage doet zich volgens Van der Schroeft op twee manieren voor.267 De 
enee is een vermindering van de productiecapaciteit die afhankelijk is van de mate waarin 
hett productiemiddel wordt aangewend. De andere is slijtage die, ook zonder gebruik van 
hett productiemiddel, in de loop der tijd optreedt. Bij dat laatste kan men denken aan 
atmosferischee invloeden, inwerking van lucht en vochtigheid en in sommige gevallen 
langdurigee stilstand. 

Economischee slijtage (veroudering) ziet op de vermindering van de economische 
bruikbaarheidd van een productiemiddel. Productiemiddelen verouderen door de gestage 
vooruitgangg van de techniek, technische verbeteringen en uitvindingen. Door zo'n 
'veroudering'' werkt het productiemiddel in kwestie onder ongunstiger kostenverhoudin-
genn dan het verbeterde productiemiddel. Daarom is het doelmatiger om het bestaande 
productiemiddel,, ook al is het technisch nog niet versleten, te vervangen door het 
nieuwe.. In de afschrijving worden de kosten bepaald van het verbruik van de werkeen-
hedenn in de loop van een periode.268 Als regel wordt de jaarperiode gekozen. De offers 
vann de aanschaf van het productiemiddel worden gedurende de bruikbaarheidsduur ten 
lastee gebracht van de productie. Van der Schroeft concludeert: 'De bepaling van de 
kostenn der duurzame productiemiddelen komt derhalve neer op de volgtijdelijke 
verbizonderingg van de offers voor de verwerving gebracht, hetgeen geschiedt door de 
bepalingg der afschrijving.' 

2.2.3.166 Meij 

Prestatie-eenhedenn van duurzame productiemiddelen kunnen volgens Meij niet als 
eenhedenn grondstoffen in kilogrammen of andere bekende eenheden worden uitge-
drukt.2699 Onder de werkeenheden van de duurzame productiemiddelen verstaat hij dan 
ookk slechts de prestatie van die duurzame productiemiddelen gedurende een tijds-
eenheid.. Bij het opstellen van een afschrijvingsplan wil hij praktisch alleen met endogene 
factorenn rekening houden en niet of slechts zeer ten dele met de waardevermindering als 
gevolgg van veroudering (economische slijtage). Bij het bepalen van de afschrijvingen 
gaatt het volgens hem in de eerste plaats om de vaststelling van de waarde van de 
verbruiktee werkeenheden op het moment van ruil.270 Daarbij moet men zich rekenschap 
gevenn van het verloop van die waarde, in het algemeen de vervangingswaarde. Het 
toekomstigee verloop van de vervangingswaarde van de werkeenheden moet zo nauw-
keurigg mogelijk worden bepaald. Afgezien van toekomstige, niet te voorziene prijs-
veranderingenn is de aanschaffingsprijs van het actief de contante waarde van de daarin 
opgehooptee werkeenheden. De afschrijvingen moeten dan zo worden bepaald dat de 
bedragenn die als waarde van de verbruikte werkeenheden ten laste van de exploitatie-
rekeningg worden gebracht, contant gemaakt weer de aanschafprijs van het actief 
voorstellen. . 

2.2.3.177 S meets 

Smeetss definieert afschrijving al in 1931 als het verdelen van het verschil tussen de 
aanschafkostenn en de restwaarde over de economische levensduur.271 Afschrijven naar 
vervangingswaardee en fondsvorming is bij fiscaal afschrijven niet aan de orde. 'Men 
"schrijft"" elk jaar een zeker deel van de aanschaffingskosten "af aan de hand van een of 

Vann der Schroeff 1948, p. 105 en 106. 
Vann der Schroeff 1948, p. 120. 
Meijj 1947a, p. 63, 70. 
Meijj 1947a, p. 76 en 77. 
Smeetss 1931. 
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anderee methode.' Hij geeft aan dat de Hoge Raad afschrijving praktisch beperkt tot de 
tweee in de memorie van toelichtingg bedoelde oorzaken, maar hij ziet dat ook andere 
(exogene)) oorzaken worden aanvaard. Zo werd afschrijving ineens toegestaan van een 
machinee die dadelijk na aanschaf onbruikbaar was gebleken <B. 3598); zo ook een 
afschrijvingg wegens ziekte van een paard (B. 4238). 

Naarr zijn mening kan de Hoge Raad een ruimer standpunt innemen. De afschrijving 
kann men zijns inziens herzien als de economische levensduur vermindert; bijvoorbeeld 
doorr verlies van afzetgebied. Als men dit aanvaardt, kan men ook vanaf de aanvang met 
dergelijkee oorzaken rekening houden. Een verdere consequentie is dan dat afschrijving 
opp grond van prijsdaling moet worden toegelaten. Dat is immers ook een economisch 
verschijnsell dat afschrijving rechtvaardigt. Met deze conclusies kan ik nog steeds in-
stemmen. . 

Inn 1950 werkte Smeets de afschrijving in De leer van de historische kostprijs' uit.272 

Ditt is in feite: het tot uitdrukking brengen van de kosten van de werkeenheden die in een 
duurzaamm productiemiddel zijn opgesloten en aangewend. Deze kosten kan men 
berekenenn voor de kostprijs van een bepaald product, dan wel voor alle producten die 
zijnn vervaardigd gedurende een gehele periode (boekjaar). In het laatste geval is 
afschrijvenn het verdelen van de kostprijs (min de restwaarde) van het duurzame activum 
overr zijn vermoedelijke levensduur.273 Het boeken van een waardevermindering is, 
volgenss hem, zo niet altijd fout, dan toch zeker erg onnauwkeurig. Het komt aan op het in 
rekeningg brengen van verbruikte werkeenheden die in een fabrieksgebouw en dergelijke 
zijnn opgesloten en daaruit zijn gebruikt. Artikel 11 Besluit IB 1941 spreekt juist over het 
verdelenn van kosten, maar het woord 'waardevermindering' acht Smeets niet juist. 

Laterr werkt hij de leer van de historische kostprijs verder uit.274 'Elk duurzaam 
productiegoedd bevat een groot aantal werkeenheden, welke bij aanwending in het 
productieprocess geleidelijk in de producten overgaan. In theorie is er geen verschil 
tussenn het verwerken van de grondstoffen tot een product en tussen het opgaan van de 
werkeenhedenn van een machine in hetzelfde product. Het investeren in duurzame 
productiegoederenn betekent eigenlijk dat men meerjarige productiekosten maakt; kosten 
duss die over een aantal jaren moeten worden verdeeld. Het bedrag van de kosten, dat 
voorr de verdeling in aanmerking komt, wordt in de leer van de historische kostprijs ge-
steldd op het verschil tussen de aanschaffingsprijs en de residuwaarde van het productie-
middel.. Men kan dit verschil op verschillende manieren verdelen. De meest juiste wijze 
zouu zijn om het gevonden bedrag om te slaan in evenredigheid van de intensiviteit van 
hett gebruik van de machine, het gebouw enz. Zulks is slechts in uitzonderingsgevallen 
mogelijk.. Vandaar dat men zijn toevlucht neemt tot een meer ruwe wijze van omslaan, 
bijv.. volgens een vast procent van de aanschaffingswaarde, volgens een vast procent 
vann de boekwaarde, volgens de annuïteiten-methode enz.' 

2.2.3.188 Hof 

Hoff definieert, in het verlengde van wat Smeets stelt, als doel van afschrijven: het in 
rekeningg brengen van de verbruikte (eigenlijk: 'teloorgegane') werkeenheden tegen de 
aanschaffingsprijzenn per werkeenheid.275 Bedrijfseconomisch moet tegen de omrekening 
vann de verloren werkeenheden tegen de historische prijzen bezwaar worden gemaakt, 
maarr de wettekst (artikel 8 Besluit IB 1941 na Wet BHZ 1950) dwingt hiertoe. Op de 

Smeetss 1950a, p. 211. 
Smeetss (1970, p. 17) schrijft twintig jaar later dat afschrijven fiscaalrechtelijk niets anders is 
dann een verdeling van de totale uitgaven voor een duurzaam productiemiddel (dus van een 
kostprijss min de restwaarde) over de jaren waarin het nuttigheden verschaft. 
Smeetss 1951, p. 69. 
Hoff 1958, p. 74 en 75. 
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winstbepalendee balans worden de nog niet teloorgegane werkeenheden opgenomen: 
hierdoorr worden de lasten van het verleden gescheiden van toekomstige kosten.276 

Hett instandhouden van het kapitaal dat voor de productiemiddelen in het bedrijf 
gestokenn is, heeft met de winstberekening niets van doen, aldus Hof. Tegen deze 
gedachtegangg zijn volgens hem bezwaren aan te voeren. Het gaat in de eerste plaats bij 
hett instandhouden van het historische vermogen om de instandhouding van de his-
torischee kostprijs van de werkeenheden. Het residu moet geheel afzonderlijk worden 
beschouwd.. Onder residu moet men dat 'deel' van het bedrijfsmiddel verstaan dat na het 
verstrijkenn van de geschatte levensduur is overgebleven en voor het bedrijf als bedrijfs-
middell geen betekenis meer heeft. Grond blijft in beginsel bij het bepalen van de 
afschrijvingg buiten aanmerking. 'Zeer in het algemeen' kan men dan stellen, dat het 
residuu dat deel is dat voor de afschrijving niet in aanmerking komt. In de afschrijvings-
formulee heeft de residuwaarde volgens Hof slechts de taak het niet-afschrijfbare 
gedeeltee van de totale aanschaffingskosten uit te schakelen. Pas als het residu wordt 
afgestoten,, is het nodig winst te berekenen.277 

Hoff wil meer aansluiten bij de betekenis van het bedrijfsmiddel voor het bedrijf. Als 
hett bedrijfsmiddel een andere betekenis heeft gekregen voor het bedrijf, waardoor de 
aanvankelijkk geschatte levensduur of de restwaarde verandert, zal het nodig zijn de 
afschrijvingg aan te passen. De restwaarde die wordt beïnvloedt door factoren die buiten 
hett bedrijf gelegen zijn, dient buiten beschouwing te blijven. 

2.2.3.199 C. van Soes t 

Volgenss C. van Soest neemt de Hoge Raad in BNB 1958/56* niet het afschrijvingsbegrip 
vann Smeets over: het in rekening brengen van verbruikte werkeenheden tegen aanschaf-
fingsprijzen.2788 De Hoge Raad sluit aan bij het verlies, geleden door de vermindering van 
dee bed rijfswaarde van de zaken tengevolge van het gebruik in het bedrijf, teneinde het 
kapitaall dat in die zaken is gestoken - de kostprijs - in stand te houden. De Hoge Raad 
komtt naar zijn mening in strijd met het wezen van de afschrijving, zoals dat te vinden is 
inn de kostprijs per werk- of nutseenheid. 

2.2.44 Wetsgeschiedeni s (1958-heden ) 

Afschrijvenn naar vervangingswaarde was een belangrijk thema bij de behandeling van de 
Wett IB 1964, maar het werd niet mogelijk gemaakt. Het amendement-Lucas, waarin 
afschrijvingg werd gesteld op de 'waarde van de werkeenheden' waarvan het 'verbruik' 
aann het kalenderjaar kon worden toegerekend, werd onaanvaardbaar geacht door de 
ministerr en ingetrokken door de indiener van het amendement. Teneinde de continuïteit 
vann de bedrijfsvoering toch te waarborgen, breidde de wetgever de vervangingsreserve 
uit.. In de Wet IB 2001 wordt geen inhoudelijke wijziging van het afschrijvingsartikel 
beoogd. . 

Inn de wettekst werd de afschrijving gesteld op het gedeelte van de nog niet afge-
schrevenn aanschaffings- of voortbrengingskosten, dat aan een kalenderjaar kon worden 
toegerekend.. In de jurisprudentie verschuift het accent naar toerekenen van kosten 
zonderr meer. De term 'werkeenheden' wordt door de Hoge Raad niet gebruikt. 

Hoff 1957, p. 77. Volgens Coughlan en Strand (1969, p. 1.3) betekent de term 'book value' 
eigenlijkk 'unamortised cost'. 
Vann Soest (1962, p. 686) stelt dat de residuwaarde geen waarde is, maar een bedrag, te 
wetenn een deel van de kostprijs en als zodanig wel een waardering. 
Vann Soest 1958b, p. 1061; 1962, p. 686. 
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2.2.55 Jurisprudenti e (1958-heden ) 

2.2.5.11 Inleidin g 

Inn de jurisprudentie na eindjaren '50 komen wij weinig of geen (fundamentele) uiteenzet-
tingenn over de ratio en strekking van afschrijvingen tegen. Veelal wordt volstaan met het 
herhalenn van de wettekst. De discussies beperken zich met name tot restwaardeproble-
matiek,, gebruiksduur en afschrijvingssystemen. 

Inn een serie arresten slijpt de Hoge Raad, soms met een beroep op goedkoopmans-
gebruik,, enkele scherpe kantjes van de uitgezette afschrijvingskoers.279 Enkele uitzon-
deringenn worden geformuleerd op de regels dat grond plus opstal één bedrijfsmiddel 
vormenn en dat de verwachte toekomstige restwaarde voor dit ene bedrijfsmiddel bepaald 
moett worden. Het uitgangspunt blijft evenwel onaangetast: de restwaarde wordt bepaald 
opp de directe opbrengstwaarde aan het einde van de bruikbaarheidsduur.280 

Dee fondsvormingsgedachte komt nog maar één keer naar voren in de overwegingen 
vann de Hoge Raad, maar die zien wij, wellicht wegens de kritiek van Smeets, hierna niet 
meerr terug.281 

Eenn groot deel van de jurisprudentie handelt over de wijze van verdelen (toerekenen) 
vann aanschaffings- of voortbrengingskosten over de jaren waarin het bedrijfsmiddel in 
gebruikk is. In de rechtspraak hanteert men nog wel de termen 'gebruik en veroudering' of 
'gebruikk of veroudering', maar geleidelijk aan komen de begrippen 'nut' en 'nutsprestatie' 
inn beeld. Eenduidige definities of berekeningen van de technische of economische 
slijtagee in een jaar worden niet gegeven. Het afschrijvingsbegrip wordt ingevuld aan de 
handd van veronderstellingen. Uitgangspunt bij de afschrijving op gebouwen is de lineaire 
afschrijving.. De afschrijving strekt ertoe het afschrijvingspotentieel (het kapitaalverlies) 
geleidelijkk over de gebruiksjaren te verdelen.282 Wanneer het nut snel afneemt door tech-
nischee en economische veroudering, kan men het afschrijvingspotentieel (het kapitaal-
verlies)) degressief afschrijven. 

Hett begrip 'nut' is door de Hoge Raad gedefinieerd. De nutsprestatie is het netto-
rendementt van het bedrijfsmiddel, dat wil zeggen: de opbrengst van het bedrijfsmiddel, 
verminderdd met alle kosten waaronder de onderhoudskosten.283 De financieringskosten 
blijvenn hierbij buiten beschouwing.284 Als de kosten in de toekomst toenemen, terwijl de 
bruto-opbrengstenn gelijk blijven, staat goedkoopmansgebruik degressieve afschrijving 
toe. . 

2.2.5.22 Verkoopwaard e 

Hett bedrag dat bij de aankoop van een boerderij werd betaald boven de reële waarde, 
mochtt afzonderlijk geactiveerd en afgeschreven worden (BNB 1960/66). Een nadelig 
verschill tussen de aanschaffingskosten en de verkoopwaarde ten tijde van totstand-
komingg wordt door afschrijvingen geleidelijk ten laste van de winst gebracht. Eerst bij 
vervreemdingg van de opstallen kon blijken of en in hoeverre ondanks de toegepaste 
afschrijvingenn een verlies was geleden tengevolge van het voormelde nadelige verschil 
opp deze opstallen (BNB 1962/258). 

Inn zijn noot bij het arrest BNB 1962/261* stelt Den Boer dat het bedrijfseconomisch 
onjuistt is de afschrijving gelijk te stellen aan de vermindering van de verkoopwaarde. 

BNBB 1962/294*, BNB 1963/6, BNB 1963/266Aen BNB 1963/266B*. 
BNBB 1964/156, BNB 1964/198*. 
BNBB 1963A, BNB 1963/266B*. 
Volgenss het hof 's-Gravenhage strekt de afschrijving ertoe de ondernemer in staat te stellen 
dee aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen geleidelijk ten laste van de opbrengst van het 
bedrijff of het zelfstandig uitgeoefende beroep te brengen (BNB 1967/202). 
BNBB 1998/395C*; BNB 1977/248. 
BNBB 2001/158c*. 
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Hett gaat volgens hem om het in rekening brengen van de verbruikte werkeenheden. 
Voorr deze berekening gaat de ondernemer methodisch te werk. Daarbij heeft hij de keus 
uitt diverse systemen. De elementen van zulk een systeem zijn: kostprijs (of vervangings-
waarde),, residuwaarde en levensduur. Bovendien kan de bed rijfswaarde - en niet de 
verkoopwaardee - een element zijn. De residuwaarde is de waarde in de toekomst als het 
gebruikk wordt gestaakt. De fiscale afschrijvingen sluiten zich hierbij aan, behoudens wat 
dee vervangingswaarde betreft. Den Boer stelt dat de afschrijvingscurve door een snelle 
dalingg van de verkoopwaarde in het begin van de levensduur in het algemeen niet on-
beïnvloedd zal blijven. Voor auto's is de methode van afschrijving van een vast percen-
tagee van de boekwaarde derhalve verdedigbaar, of ook van een dalend percentage van 
dee aanschaffingsprijs. Hij acht een afschrijving van de aanschaffingsprijs in vier jaar in 
overeenstemmingg met goedkoopmansgebruik, omdat in casu een vervroegde afschrij-
vingg een eventueel onrendabele top wegnam. 

Volgenss het hof Amsterdam beoogt artikel 8, lid 1 Besluit IB 1941 na Wet BHZ 1950 
dee mogelijkheid te scheppen door middel van die afschrijving tot uiting te brengen dat de 
gebruikswaardee van de zaken achteruitgaat. Deze gebruikswaarde is 'het totaal van de 
inn relatie tot de technische en economische levensduur van het bedrijfsmiddel daarin nog 
aanwezigee onverbruikte nutsprestaties'. De Hoge Raad ging hier niet op in. 

2.2.5.33 Uitzonderingsregel s restwaard e 

Inn BNB 1964/294* stond de Hoge Raad afschrijving toe op de uitbreiding van een 
gebouw,, ondanks het feit dat de verwachte toekomstige restwaarde ervan hoger was 
dann de huidige boekwaarde plus het bedrag van de nieuwe investering. Het gebouw 
werdd uitgebreid met een vierde verdieping en stond tijdens het gebruik in het bedrijf bloot 
aann achteruitgang en veroudering. Het strookte derhalve met goedkoopmansgebruik om 
elkk jaar bij de vaststelling van de winst, waarin ook de resultaten van de uitbreiding 
begrepenn zullen zijn, door middel van een afschrijving tot uitdrukking te brengen dat een 
gedeeltee van de kostprijs van de uitbreiding aan het jaar valt toe te rekenen. Over de 
uitbreidingg mag worden afgeschreven tot de geschatte verhoging van de residuwaarde 
vann het pand, een verhoging die aan deze uitbreiding valt toe te schrijven. 

Volgenss annotator Smeets is het duidelijk, dat de toerekening (van artikel 8, lid 1 
Besluitt IB 1941) in de meeste gevallen in totaal minder bedraagt dan de aanschaffings-
enn voortbrengingskosten. Zij mag ten hoogste aanschaft!ngskosten minus restwaarde 
zijn.. De Hoge Raad ging volgens hem in talrijke arresten van deze grondgedachte uit. 
Mett een beroep op goedkoopmansgebruik stond de Hoge Raad alsnog een toerekening 
toe. . 

Inn het geval waarin een onderneming haar verouderde bedrijfsgebouwen placht te 
slopenn en op de ondergrond nieuwe bedrijfsgebouwen te stichten, werd het juist geacht 
alsdann voor de vaststelling van de jaarlijkse afschrijving de waarde van de ondergrond 
buitenn beschouwing te laten (BNB 1963/6*). 

Inn BNB 1963/266A had de ondernemer onweersproken gesteld dat een fonds moest 
wordenn gevormd om de opstal te zijner tijd te kunnen vervangen. Het hof had overwogen 
datt aan het einde van de gebruiksduur van de panden hun vervanging niet mede kon 
wordenn bekostigd uit de residuwaarde van de dan in het bedrijf nog onmisbare onder-
grond.. Derhalve moest er volgens de Hoge Raad rekening worden gehouden met de 
mogelijkheidd dat de waardestijging van den grond niet door verkoop werd gerealiseerd, 
maarr dienstbaar werd gemaakt aan de stichting en het gebruik van nieuwe bedrijfs-
gebouwen.. Goedkoopmansgebruik eiste dan niet dat betekenis werd toegekend aan de 
waardee die de grond zou vertegenwoordigen aan het einde van de uitoefening van het 
bedrijff ter plaatse van de huidige vestiging. < 

Wijj zien hier dat de Hoge Raad de fondsvormingsgedachte en de vervangings-
gedachtee aangreep om tot een uitzondering te komen. De waardestijging van de grond 
kann niet mede als financiering gebruikt worden voor dé nieuw te bouwen opstal. 

65 5 



Inn BNB 1963/266B* overwoog de Hoge Raad dat goedkoopmansgebruik niet vereist bij 
dee bepaling afschrijving betekenis toe te kennen aan de waarde die de grond zal ver-
tegenwoordigenn aan het einde van de uitoefening van het bedrijf ter plaatse waar de 
grondd gelegen is, indien rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat ten 
tijdee van het niet meer bruikbaar zijn van de bestaande gebouwen voor de uitoefening 
vann het bedrijf de waardestijging van den grond niet zal worden gerealiseerd doch dat 
diee grond dienstbaar zal blijven aan de bedrijfsuitoefening ter plaatse. 

Volgenss annotator Smeets bleef de Hoge Raad in beginsel van mening dat de 
restwaardee naar de actuele waarde mag worden genomen (mits zij blijvend is), ofschoon 
dezee nog niet is gerealiseerd. Hij leverde daarnaast kritiek op de fondsvormingsgedach-
te,, zoals aangegeven in BNB 1963/266A: 'In een renderende onderneming betekent het 
bedragg van afschrijving telken jare: het omzetten van een gedeelte van een duurzaam 
kapitaalgoedd in vlottende geldmiddelen. Simpel geredeneerd zou de ondernemer voor 
elkk duurzaam bedrijfsmiddel (bijv. een machine) het door afschrijving vrijgekomen geld 
opp zij moeten leggen om straks de vervangende machine te kunnen aanschaffen 
(althanss bij niet stijgend prijspeil en stilstand van de techniek). Deze partiële financie-
ringswijzee komt in de praktijk niet voor; deze vrijgekomen vlottende middelen vormen 
eenn onderdeel van het jaarlijkse totale financieringsplan waarin o.a. vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringenn worden opgenomen.'285 Wanneer bij vreemde financiering de 
aflossingg ongeveer gelijke tred houdt met de verrichte afschrijvingen, is er geen sprake 
vann fondsvorming. 

Ondankss het ontbrekende beroep op fondsvorming achtte de Hoge Raad afschrijving 
inn beginsel mogelijk. Volgens Smeets is dat terecht, daar het wezen van afschrijven het 
verdelenn van kosten over een aantal jaren is. Artikel 8 Besluit IB 1941 noemt dit een 
'toerekenen'' aan die jaren. 'Ook fiscaalrechtelijk is die kostenverdeling het essentiële; zij 
voltrektt zich onafhankelijk van de wijze waarop de totale kosten (a - r)286 zijn gefinan-
cierd.. Vooruitlopen op een te verwachten hogere restwaarde lijkt mij in strijd met de 
realisatievoorwaarde,, welke de HR o.a. in de vaste-kostenarresten voor de inkomsten-
belastingg op de voorgrond heeft gesteld.' 

Dee arresten BNB 1964/156 en BNB 1964/198* bevestigden de visie dat hiervoor 
sprakee is van specifieke uitzonderingsregels. Geen verdere afschrijving werd toegestaan 
opp verhuurde woonhuizen en bedrijfspanden die, wanneer zij hun bruikbaarheid hebben 
verloren,, niet door nieuwbouw zullen worden vervangen. De waardestijging van de grond 
zall door verkoop worden gerealiseerd. 

2.2.5.44 Profijt , nut , verouderin g en nutsprestatie : verschuivin g naar een 
toerekeningsvraagstu k k 

Dee moeilijk te kwalificeren en kwantificeren begrippen technische en economische 
'levensduur'' of 'veroudering' worden geleidelijk aan vervangen; en ingevuld door de 
begrippenn 'nut' en 'nutsprestatie'. De focus verschuift naar verdeling van kapitaalverlies 
overeenkomstigg het nutsprestatieverloop voor de onderneming, zoals dat zichtbaar is en 
tott uitdrukking komt in het verloop van het nettorendement van een bedrijfsmiddel. 

Alss de bedrijfswaarde van een hotelpand in de eerste periode na een verbouwing 
snellerr daalt dan later, kon volgens het hof Amsterdam in de afschrijving een hoger 
percentagee van de verbouwingskosten betrokken worden dan van het overige deel van 
dee verkrijgingskosten (BNB 1962/173). Later knoopte de Hoge Raad aan bij een dalend 

Meijj (1961, p. 2) schrijft dat we alleen maar kunnen hopen dat op het moment van buiten 
gebruikk stellen het bedrag voor vervanging ter beschikking staat. In de praktijk is dit niet vaak 
hett geval, 
(aa - r): aanschaffings- of voortbrengingskosten minus restwaarde. 
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nutt en niet een dalende bedrijfswaarde (BNB 1969/88*).287 Een verbouwing schrijft men 
aff over de periode waarvan er profijt wordt getrokken (BNB 1965/312). 

Bijj de keuze van een afschrijvingssysteem mag men volgens goedkoopmansgebruik 
aanknopenn bij het nuts(prestatie)verloop voor de onderneming (BNB 1966/68*). De 
jaarlijksee afschrijving moet worden gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten dat aan het jaar kan worden toegerekend. Het is 
niett in strijd met goedkoopmansgebruik dat een exploitant van een nieuw gesticht hotel-
gebouww ervan uitgaat dat het nieuwe gebouw in het begin in meerdere mate en bij toe-
nemendee veroudering in steeds mindere mate nut afwerpt voor zijn bedrijf en dat hij dit 
tott uiting doet komen door een stelsel van afschrijving te kiezen, waardoor naar een 
vooraff bepaald percentage van de boekwaarde een van lieverlede aflopend bedrag als 
afschrijvingg wordt toegerekend aan de jaren, die naar verwachting zullen verstrijken 
totdatt de restwaarde zal zijn bereikt. 

Inn BNB 1970/14 spreekt de Hoge Raad over het 'te verwachten verloop van de 
technischee en economische veroudering.' In de uitspraak was het hof Arnhem ingegaan 
opp de 'gebruiksduur' (het aantal jaren dat van het gebouw profijt kan worden getrokken), 
'technischee en economische veroudering', 'nut' (in verband met het afschrijvings-
systeem)) en de 'gebruikswaarde' van het gebouw. IJsselmuiden wijst erop dat het woord 
'veroudering'' in de bedrijfseconomie gewoonlijk 'economische slijtage' aanduidt.289 

Inn BNB 1970/185* spreekt de Hoge Raad van 'economische levensduur'. In BNB 
1970/186** vat de Hoge Raad een deskundigenverslag samen. Daaruit volgde dat 'de 
economischee veroudering van de gebouwen toeneemt, naarmate de mechanisering in 
dee veehouderij over het algemeen voortschrijdt en dat de gebouwen, waarin de mecha-
nischee hulpmiddelen niet kunnen worden aangebracht, steeds minder geschikt worden 
voorr een melkveehouderij, die aan de eisen van de tijd voldoet, zodat moet worden 
aangenomen,, dat de nutsprestaties van de gebouwen in toenemende mate dalen.'290 

Hett hof had zijn beslissing dus gebaseerd op de stellige verwachting dat de 
voortschrijdendee mechanisering in de veehouderij ertoe zou leiden dat de gebouwen 
telkenss minder nutsprestaties zouden opleveren. 

Hett hof 's-Gravenhage ging in BNB 1970/193 op de 'technische levensduur' in. 
Aangezienn een te vernieuwen gedeelte van een gekocht pand slechts gedurende een 
beperktee tijd nut voor het bedrijf zou afwerpen, was er reden hiermee rekening te houden 
bijj het bepalen van de afschrijving op het pand, 'nu het teloor gaan van dit deel van het 
pandd behoort te worden toegerekend aan de jaren voorafgaande aan het tijdstip, waarop 
mett de verbouwing en modernisering zal worden begonnen.' 

Uitgangspuntt is een lineair afschrijvingssysteem voorgebouwen, tenzij het aanne-
melijkk is dat het gebouw in den beginne in meerdere en bij toenemende 'veroudering' in 
steedss mindere mate nut afwerpt voor een bedrijf (Hof Leeuwarden BNB 1970/204). 
Algemeenn werkende oorzaken voor dalend nut, zoals snel wijzigende productiemetho-
den,, zijn onvoldoende voor boekwaardeafschrijving.291 

Inn BNB 1973/177* bevestigde de Hoge Raad het feitelijke oordeel van het hof dat een 
inn privé verpachte boerderij haar 'nutsprestaties' nog tal van jaren onverminderd zal 
afwerpen.. Het hof 's-Gravenhage behandelde in BNB 1974/284 voor een gebouw het 
afnemenn van nutsprestaties ten behoeve van het productieproces tengevolge van 
economischee veroudering. Het hof Amsterdam overwoog in BNB 1991/219* dat de 

Beschouwingg IJsselmuiden bij FED IB '64: ArtikeMO: 4 (BNB 1969/88*). 
BNBB 1967/18; resolutie BNB 1967/61; BNB 1967/225; BNB 1968/182*; BNB 1969/88*; BNB 
1970/185*;; BNB 1970/204; BNB 1971/5; BNB 1972/270; FED IB '64: Artikel10:38; BNB 
1974/47;; BNB 1975/131*; BNB 1974/218; FED IB '64: Artikel 35:358; BNB 1985/223; BNB 
1991/70;; V-N 2001/9.9. 
FEDD IB '64: Artikel 10:4; IJsselmuiden 1962, p. 49. 
Inn BNB 1972/270 bespreekt het hof 's-Gravenhage de 'economische veroudering' en 
'economischee levensduur' van (onderdelen van) woonwinkelpanden. 
Noott Brüll FED IB '64: Artikel 10:20 (BNB 1971/5). 
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aftrekbaree (afschrijvings)kosten zien op het proces van waardevermindering tengevolge 
vann veroudering; naast de waardevermindering tengevolge van gebruik. 

2.2.5.55 De stap voorwaarts : nutsprestatie s en dalen d nettorendemen t 

Afschrijvingg moet zich regelen naar de waardevermindering van de zaken door het ge-
bruikk <BNB 1967/18). Eerder zagen wij al dat bij verhuur sprake is van gebruik door de 
verhuurder.2922 In BNB 1977/248 werd het beroep op het werkelijke gebruik van de pach-
terr en de waardedaling door gebruik en veroudering gepasseerd. Volgens de Hoge Raad 
hadd het hof juist beslist dat een degressief afschrijvingssysteem alleen dan toelaatbaar is 
'indienn aannemelijk is, dat de onderhavige aan belanghebbende in eigendom toebeho-
rendee en door hem verpachte opstallen in den beginne meer en in latere jaren steeds 
minderr nut voor hem zullen opleveren; dat het Hof evenwel onaannemelijk heeft ge-
oordeeld,, dat voor belanghebbende het nettorendement van deze opstallen in guldens 
gemetenn zal dalen; dat dit oordeel is van feitelijke aard en naar de eis van de wet met 
redenenredenen omkleed.' 

Dee dalende nutsprestaties voor de verpachte boerderij moesten dus afgemeten 
wordenn aan het in guldens gemeten nettorendement. 

Dee vaststelling van een kortere economische dan een technische levensduur - door 
steedss hogere eisen aan bouw, ligging en indeling van kantoorgebouwen - sluit volgens 
dee Hoge Raad niet noodzakelijkerwijs in dat het gebouw in de loop van die kortere eco-
nomischee levensduur in steeds mindere mate nut zal afwerpen voor de beroepsuitoefe-
ningg (BNB 1978/107*). 

Voorr het antwoord op de vraag, welk stelsel van afschrijving op een bepaalde zaak in 
overeenstemmingg met artikel 10 Wet IB 1964 kan worden geacht, mag alleen rekening 
wordenn gehouden met de huidige staat van die zaak en daarbij moeten buiten beschou-
wingg blijven eventuele uitgaven voor wijzigingen en uitbreidingen van die zaak in de toe-
komstt (BNB 1978/108*).293 De invloed van dergelijke uitgaven op de fiscale winstbereke-
ningg kan pas worden bepaald nadat zij zijn gedaan. In het vervolgarrest BNB 1979/85* 
kwamm het verantwoord voor het nettorendement van de activiteiten die in de ligboxenstal 
werdenn ontwikkeld, als een weerspiegeling van het nut van het gebouw te zien. Door en 
mett het verdwijnen van de voorsprong die het bedrijf van belanghebbende verwierf door 
hett onderhavige gebouw in gebruik te nemen, zou het in guldens gemeten nettorende-
mentt van de daarin ontwikkelde bedrijfsactiviteiten dalen. Dit afnemende nut kan zich 
ookk voordoen als de hoeveelheid die met behulp van het bedrijfsmiddel wordt geprodu-
ceerd,, niet vermindert. 

Ookk het hof Arnhem definieerde 'nut' als het in guldens gemeten nettorendement 
(BNBB 1983/72). 

Inn de leasearresten (BNB 1998/395c* en BNB 2001/158c*) werkt de Hoge Raad het 
begripp 'nutsprestatie' verder uit. De in aanmerking te nemen nutsprestatie is het netto-
rendementt van het bedrijfsmiddel (BNB 1977/248). Dat wil zeggen: de opbrengst van het 
bedrijfsmiddel,, verminderd met alle kosten, waaronder de onderhoudskosten. De finan-
cieringskostenn blijven hierbij buiten beschouwing. Als die kosten in de toekomst toene-
men,, terwijl de bruto-opbrengsten gelijk blijven, staat goedkoopmansgebruik degressieve 
afschrijvingg toe. 

Inn BNB 2001/85* oordeelt de Hoge Raad dat een gebruiksrecht volgens goedkoop-
mansgebruikk afgeschreven kan worden gedurende de jaren waarin het recht voor de 
ondernemingg nut afwerpt. 

Hett hof Amsterdam laat in V-N 2001/26.7 een afschrijvingstermijn van 18 jaar toe 
overr een investering in een pachtrecht; op basis van globale rendementsberekeningen 
diee uitgingen van een redelijk rendement over het geïnvesteerde vermogen. Het ging 

B.. 6107; B. 6374. 
Ziee ook V-N 1979, p. 1894, punt 11. 
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hierbijj om het berekenen van de redelijken/vijs te voorziene duur van de periode waarin 
hett pachtrecht voor de onderneming nut zou afwerpen. 

2.2.66 Dogmatie k (1958-heden ) 

2.2.6.11 IJsselmuide n 

Usselmuidenn definieert afschrijven als de systematische toerekening van het waarde-
verbruikk van slijtende duurzame productiemiddelen aan hun levensduur, tot herstel van 
dee in die productiemiddelen geïnvesteerde kosten.294 Met het woord 'waardeverbruik' 
komtt volgens hem tot uiting dat afschrijven niet in eerste instantie een waarderings-
probleemm is, maar een probleem van kostentoerekening. Daarnaast moet er sprake zijn 
vann een werkelijk verlies van geïnvesteerd geld, wil de afschrijving gerechtvaardigd zijn. 
Voorr de bepaling van de afschrijving moet worden gekeken naar het productiemiddel én 
naarr de diensten en niet naar elk afzonderlijk. 

2.2.6.22 Jolin k 

Vann afschrijven spreken we volgens Jolink als de kosten van de verbruikte werkeen-
hedenn aan de productie in rekening worden gebracht.295 In het nominalistische stelsel 
(gulden-is-gulden-systeem)) worden de verbruikte werkeenheden in rekening gebracht 
voorr hun historische kostprijs.296 Oppervlakkig beschouwd verslijt een bedrijfsmiddel 
alleenn door het gebruik: als men het niet gebruikt, dan slijt het niet en zal de voorraad 
werkeenhedenn dus niet verminderen.297 Men mag de voorraad werkeenheden die in een 
bedrijfsmiddell besloten is, echter niet als een voorraad grondstoffen beschouwen. Werk-
eenhedenn gaan namelijk ook, als gevolg van economische slijtage, verloren zonder ge-
bruik.. Een nadeel van de term 'voorraad werkeenheden' is dat men het begrip werkeen-
hedenn al gauw als een technisch begrip gaat beschouwen. De aanduiding van 'voorraad 
(bundel)) nutsprestaties' is daarom beter op haar plaats. Het gaat namelijk om de econo-
mischee betekenis die het productiemiddel voor het productieproces heeft: de diensten 
diee de productiemiddelen in achtereenvolgende perioden aan het productieproces 
bewijzen. . 

2.2.6.33 Jacob s 

Afschrijvenn richt zich naar de opvatting van Jacobs op de vermindering van de gebruiks-
waardee en wordt als volgt door hem gedefinieerd: 'Afschrijven op een bedrijfsmiddel is 
hett tot uitdrukking brengen van het geschatte gebruikswaardeverloop van het bedrijfs-
middel,, dit is de aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel (gelijktijdig en) volgtijdelijk 
overr de productieprocessen verdelen overeenkomstig de prestaties (nettowaarde der 
prestaties,, gemeten op kosten- dan wel opbrengstenbasis) van het bedrijfsmiddel, 
binnenn de grenzen door de ratio der afschrijvingen gesteld.'298 'Gebruik' vat hij op als de 
aanwendingg van een object met het oog op het ondernemingsdoel in economisch-
technischee zin.299 Volgens hem is de fiscale ratio van comptabele afschrijvingen 
periodewinstbepalingg op basis van handhaving van het nominaal geïnvesteerde 

IJsselmuidenn 1962, 30-32. 
Jolinkk 1964, p. 780. 
Hett gulden-is-gulden-stelsel impliceert volgens Drent (1961, p. 857) dat voor de afschrijving 
opp duurzame productiemiddelen het volgende ten laste van de winst mag worden gebracht, te 
weten:: het bedrag dat in guldens voor de aanschaf is betaald, verminderd met hetgeen bij 
afstotingg daan/oor wordt ontvangen. 
Jolinkk 1967, p. 577, vergelijk Jolink 1970, p. 361. 
Jacobss 1974, p. 126. 
Jacobss 1974, p. 27. 
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vermogen.3000 De ratio is handhaving van het nominaal geïnvesteerde vermogen. Een 
anderr (realistisch dan wel substantialistisch) instandhoudingspostulaat is niet aan de 
orde. . 

Dee Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 ging uit van een vermogensherstelgedachte. 
Hett doel van afschrijven was volgens de wetgever kapitaalinstandhouding, fondsvorming 
tegenoverr de waardevermindering van eigendommen. De Wet IB 1914 ging uit van een 
vervangingsgedachte:: fondsvorming waaruit men vervanging van niet meer bruikbare 
zakenn kon bestrijden. Het valt, aldus Jacobs, niet met zekerheid te zeggen of de 
wetgeverr bij de totstandkoming van de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 en de Wet IB 
19144 onder het vermogen (kapitaal) het nominale dan wel het reële vermogen verstond. 
Dee wetgever was zich waarschijnlijk in het geheel niet van het probleem bewust. In die 
tijdd kende men immers nog geen hoge conjuncturele prijsinflatie en nog minder een 
structurelee prijsinflatie. De vermogensherstelgedachte en de vervangingsgedachte 
botsenn met elkaar wanneer prijzen van bedrijfsmiddelen niet constant zijn. In het arrest 
B.. 2849 besliste de Raad dat men niet mag afschrijven wegens prijsstijging, waarmee 
menn bedoelde dat er geen extra fonds mocht worden gevormd om te zijner tijd de ver-
hoogdee kosten te dekken om het bedrijfsmiddel te vervangen. Volgens Jacobs werd met 
ditt arrest een dubbel plafond geïntroduceerd: de ratio van de afschrijving berust op de 
reëlee vervangingsgedachte, zij het tot een maximum van het nominaal geïnvesteerde 
vermogen. . 

2.2.6.44 Berkhou t en Roerin k 

Roerinkk en ik zien afschrijving als het meten van het verlies op het geïnvesteerde 
bedrag.3011 Het deel van de aanschaffingskosten - in guldens of euro's - dat vermoedelijk 
teloorgaatt (historische kosten minus toekomstige restwaarde), wordt overeenkomstig de 
financiëlee prestaties van het vastgoed over de gebruiksduur (levensduur) verdeeld 
(afschrijvingssysteem).. Voor beleggingsvastgoed dient men hiervoor aansluiting te 
zoekenn bij het vermoedelijke verloop van het directe en het indirecte rendement van de 
beleggingg (scenarioanalyse). 

2.2.6.55 Samenvattin g 

Uitt de Nederlandse literatuur blijkt dat men fiscaal afschrijven beschouwt als het 
verdelenn van de 'fiscale kosten' - te weten de aanschaffings- of voortbrengingskosten 
(hett plafond) minus restwaarde (de bodem) van een bedrijfsmiddel - over de ge-
bruiksduur.. Het gaat er met andere woorden om verlies van nominaal geïnvesteerd 
kapitaall (euro-is-euro-systeem) toe te rekenen aan de onderscheiden jaren van de 
gebruiksperiode.. Fiscaal is er sprake van een kapitaalverliesverdelingsvraagstuk. 

Voorr de beantwoording van de vraag in welk tempo men dit kapitaalverlies rationeel 
enn systematisch kan verdelen of toerekenen, hanteert men wel als theoretisch (en 
abstract)) denkraam de idee van een voorraad werkeenheden of (nuts)prestaties die 
gaandewegg wordt verbruikt. Uitgangspunt is evenwel de eenvoudige lineaire verdeling; 
tenzijj er sprake is van degressief afnemende nutsprestaties; hetgeen het geval is bij 
dalendee nettorendementen. 

Kapitaalverliesmetingg en -verdeling op basis van een vergelijking van de contante 
waardee per ultimo en primo van een jaar heeft in de Nederlandse fiscale literatuur nog 
geenn terrein gewonnen. 

Jacobss 1974, p. 107 en 108. 
Berkhoutt en Roerink 1999, p. 1206. 
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2.33 Overig e aspecte n en nader e invalshoeke n 

Tott zover de inventarisatie van tal van binnenlandse opvattingen over afschrijven en 
alless wat daarbij komt kijken. In deze paragraaf wil ik meer aspecten en andere 
invalshoekenn behandelen die een ander licht kunnen werpen op de Nederlandse fiscale 
afschrijvingsproblematiek.. In 2.3.1 behandel ik de vraag of afschrijven op grond al dan 
niett mogelijk is. In 2.3.2 laat ik enkele buitenlandse commentatoren aan het woord. 
Dee fiscale afschrijvingsregels in de Verenigde Staten en onze buurlanden Duitsland, 
Belgiëë en het Verenigd Koninkrijk komen in 2.3.3 aan bod. De Nederlandse jaarrekening-
regelss omtrent afschrijven en de toenemende invloed van de International Accounting 
Standardss hierop zijn onderwerp van 2.3.4. In 2.3.5 behandel ik een kernthema, namelijk 
dee relatie tussen afschrijven en waardevermindering, veroudering, prijsstijging en ver-
minderdee fysieke efficiency. 

2.3.11 Gron d zonde r opsta l 

2.3.1.11 Voora f 

Inn het algemeen neemt men aan dat afschrijving op grond niet snel aan de orde is, 
doordatt er geen 'slijtage' of 'verbruik' optreedt, de bestaansduur oneindig is dan wel de 
(verkoop)waardee door alternatieve aanwendingsmogelijkheden niet achteruitgaat.302 

Inn de memorie van antwoord bij Wet IB 1964 is afschrijving op grond aan de orde 
gekomen.3033 Hierin werd gesteld dat de grond, zijnde een groep werkeenheden die niet 
vermindert,, een bedrijfsmiddel is met andere eigenschappen dan machines en ge-
bouwen.. Dit verschil geeft dan ook aanleiding de grond in zoverre fiscaal anders te 
behandelenn dan machines en gebouwen, dat er niet op kan worden afgeschreven. 

Afschrijvingg op grond is echter wel mogelijk wanneer door fysiek gebruik of van 
buitenn komende oorzaken de (gebruiks)waarde van de grond naar verwachting duur-
zaamm en geleidelijk vermindert. Op een grondverbetering van blijvende aard is geen 
afschrijvingg mogelijk, daar er geen afschrijvingspotentieel ontstaat en er geen sprake is 
vann een geleidelijke waardevermindering.304 

Mathesonn 1903, p. 44; Siblesz 1925, p. 85; De grondslagen der afschrijving bij de lands-
bedrijvenbedrijven 1926, p. 22; Van der Schroeft 1948, p. 96, p 176-179; Kruijt 1989, p. 240; Beekman 
e.a.. paragraaf 4.3.3., p. 92; IAS 16, paragraaf 45; Huijgen en Westra-de Jong 2001, p. 408. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 30 en 31 (MvA). 
BNBB 1958/178; BNB 1964/168; BNB 1963/29; V-N 1984, p. 619, punt 18; V-N 1992, p. 881, 
puntt 12; V-N 1993, p. 1293, punt 7; BNB 1993/328. 
Hett hof 's-Gravenhage overwoog in BNB 1963/29 dat de aanleg van een heuvel voor 
rietopslagg ook dan als een verbetering van blijvende aard gezien moest worden, als de 
verhogingg van de gebruikswaarde van het bedrijfsmiddel niet van langere duur zal zijn dan de 
bedrijfsuitoefeningg zelf. De omstandigheid dat het uitgeoefende bedrijf zal moeten worden 
beëindigdd en die staking van de bedrijfsuitoefening aan de heuvel elke waarde zal ontnemen, 
rechtvaardigtt de afschrijving op de aanlegkosten van deze heuvel niet. Het verloren gaan van 
dee tegenwaarde van de aanlegkosten zal dan als liquidatieverlies tot uiting kunnen worden 
gebracht. . 
Mijnss inziens is dit een onjuiste beslissing. Wanneer er een afschrijvingspotentieel ontstaat en 
dezee voor een beperkt aantal jaren nut afwerpt, dient er afgeschreven te worden. Vergelijk 
BNBB 1962/294 en V-N 1977, p. 1385, punt 5. 
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2.3.1.22 Functie s van gron d 

Grondd is schaars en in de eerste plaats een economisch goed met bepaalde eigen-
schappen.. De bestemming die een ondernemer aan bouwgrond wil geven, stelt 
bepaaldee locatie-eisen waarop slechts binnen het kader van bestaande en betrekkelijk 
vaststaandee ruimtelijke inrichting kan worden voorzien. Kruijt, Needham en Spit stellen 
dann ook dat de locatie - en dit dient men op te vatten als 'een gunstige plek voor een 
bepaaldee activiteit' - schaars is en dat het bezit van de grond de beschikking geeft over 
dezee faciliteit.305 De waarde van onbebouwde grond is de contante waarde van de toe-
komstigee nettojaaropbrengsten plus de contante waarde van de restwaarde na afloop 
vann de exploitatieperiode. De grondmarkt is geen homogene markt, maar een bijzondere 
markt,, omdat elk stukje grond een unieke ligging heeft en vaak ook anderszins uniek van 
kwaliteitt is.306 

Grondd als productiemiddel heeft volgens Van der Schroeff drie hoofdfuncties: 
1)) de functie van vestigingsplaats voor de productie, 2) de functie van drager van 
onvervangbaree stoffen in het extractieve productieproces en 3) de functie van drager van 
vervangbaree stoffen in het vegetatieve productieproces.307 Met name de laatste functie 
staatt in de jurisprudentie centraal. Haccoü noemt als functies: 1) vindplaats van delf-
stoffenn en producten voorde verzamelende nijverheid; 2) kweekplaats van producten 
vann land-, tuin- en bosbouw en van de veeteelt; 3) draagvlak van en kweekplaats voor 
belangrijkee delen van infrastructuur; 4) draagvlak voor woningen; 5) draagvlak voor 
gebouwenn en andere hulpmiddelen die met het bestaan van een gemeenschap verband 
houden;; 6) draagvlak voor de met de economische activiteiten verbonden gebouwen en 
anderee accommodaties; 7) plaats voor recreatie.308 

2.3.1.33 Slijtag e van gron d 

Vann der Schroeff acht grond als vestigingsplaats voor de productie technisch onver-
slijtbaar.3099 Ook voor het vegetatieve productieproces is de grond een eeuwigdurend 
productiemiddel,, als door doelmatige aanwending uitputting wordt voorkomen. In beide 
functiess bevat de grond een oneindige reeks werkeenheden. In tegenstelling tot de 
technischh slijtende productiemiddelen verandert de waarde van de grond niet door het 
gebruik,, waardoor er geen afschrijving in verband met technische slijtage zal optreden. 
Economischee slijtage is het gevolg van de vermindering van de vestigingsplaatspremie. 
Dee waarde zal dalen als de voordelen van een vestigingsplaats verloren gaan. Een 
dergelijkee waardedaling zal afschrijving noodzakelijk maken. 

Haccoüü waarschuwt economen voor het verlenen van het kenmerk van 'onverslrjt-
baarheid'' aan de grond.310 Hij stelt dat technische slijtage, vooral bij landbouwgronden, 
well degelijk optreedt in de vorm van zogenaamde moeheid van de bodem, gepaard 
gaandee met ziekteverschijnselen en/of vermindering van de opbrengst van het gewas. 
Alss gelijkwaardige producten geteeld kunnen worden, mag niet van technische slijtage 
gesprokenn worden. Als delfstoffen worden gebruikt, is er ook sprake van technische 
slijtage. . 

Economischee slijtage van grond kan optreden door van buiten komende oorzaken. 
Haccoüü noemt als voorbeelden: omleggingen van het verkeer; andere wegen van de 
goederenstromenn met het tenietgaan van de bedrijvigheid langs de oude weg; verminde-
ringring van de vraag naar goederen voor welke de grond als draagvlak van gebouwen en 

Kruijt,, Needham en Spit 1992, p. 12 en 55. 
Centraall Planbureau 1999, p. 27. 
Vann der Schroeff 1948, p. 175 en 176. 
Haccoüü 1968, p. 82 en 83. 
Vann der Schroeff 1948, p. 185 en 187. 
Haccoüü 1968, p. 81 en 82. 
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apparatuurr dan wel als vind- of kweekplaats een bijzondere betekenis had; opkomende 
concurrentiee van nieuwe productie- of wingebieden; tenietgaan van bedrijvigheid door 
ontwikkelingenn die tot structurele veranderingen leiden. Het gevolg is een waardevermin-
deringg van de grond, doordat deze in zijn bestaande functie wordt aangetast en er vaak 
zelfss offers moeten worden gebracht om de grond rijp te maken voor een andere functie 
off voor dezelfde functie in een andere bestemming. 

2.3.1.44 Waardeverminderin g doo r fysie k gebrui k 

Voorr een landbouwer is de grond waarop hij zijn producten kweekt, een zaak die hij in 
zijnn bedrijf gebruikt. Als hij door gewassen te verbouwen aan de bodem voedende 
bestanddelenn onttrekt en daardoor de bodem armer heeft gemaakt, mag hij de daardoor 
veroorzaaktee waardevermindering uit de winst afschrijven (B. 2578).311 Dat wil zeggen: 
vann de winst mag hij zoveel ter zijde leggen als nodig is om de bodem weer in de toe-
standd te brengen waarin die bij de aanvang van het jaar verkeerde. In B. 3002 mocht 
menn afschrijven op nog niet ontgonnen veengronden. Waardevermindering door nood-
zakelijkk onderhoud achterwege te laten is reden voor afschrijving (B. 3215).312 Evenals 
afschrijvingg tengevolge van achteruitgang in waarde van een in het bedrijf gebruikt 
weilandd door scheuring (B. 3318). Ook wegens bodemuitputting kan vermindering 
wordenn toegepast (B. 8255). Afschrijving op bedrijfsmiddelen die door het gebruik in 
kwaliteitt en kwantiteit - dus waarde - achteruitgaan, is niet mogelijk wanneer de grond 
doorr het kweken van bloembollen niet in waarde vermindert (B. 4999). Men kan af-
schrijvenn wegens waardevermindering van gronden door het scheuren van grasland 
{B.. 8220). Verbeteringen van de grond (kleilaag verwijderen, zandlaag opbrengen, grond 
draineren)) die geen blijvende waardevermeerderingen teweeg brengen, leiden tot 
afschrijvingg volgens het hof Amsterdam (V-N 1977, p. 1385, punt 5). 

Eenn teler en verkoper van graszoden groef van grond jaarlijks 1,5 è 2 cm weg en 
verkochtt de grond met de graszoden (BNB 1979/237). Hij liet achterwege de verdwenen 
grondd aan te vullen en kwalitatief weer op peil te brengen. De daaraan verbonden kosten 
warenn te hoog. Hierdoor zou de grond na twintig jaar geen agrarische waarde meer 
hebben.. De duurzame waardevermindering mocht worden afgeschreven volgens het hof 
's-Hertogenbosch. . 

2.3.1.55 Waardeverminderin g doo r externe  oorzake n 

Inn B. 9121 hadden een boomgaard, gebouwen en land van een veehouder tengevolge 
vann inundatie in 1944 en 1945 schade geleden. De Hoge Raad stelde voorop dat de 
bedrijfsmiddelenn tengevolge van inundatie in verband met de oorlogvoering een 
bijzonderee waardevermindering hadden ondergaan. De verminderingen van deze aard 
behorenn als bedrijfskosten in aftrek te worden gebracht op de brutowinst, 'als gevende 
aanleidingg tot een volgens artikel 11 geoorloofde afschrijving'. Een redelijke toepassing 
vann artikel 9, lid 4 Besluit IB 1941 (landbouwvrijstelling) bracht mee onderde daar 
bedoeldee waardeveranderingen, niet in de uitoefening van het bedrijf ontstaan, niet 
veranderingenn in de bedrijfswaarde te begrijpen die aanleiding geven tot afschrijving. 

Ziee ook B. 2870. 
Dee raad van beroep overwoog in B. 3215 dat vastgesteld moet worden wat de achteruitgang 
vann de bodem reserve is, en niet wat nodig is om die bodemreserve weer op een normaal peil 
tee brengen. 
Dee Hoge Raad achtte het wel mogelijk dat de vermindering van de bodem reserve gelijk staat 
mett het bedrag dat voor haar aanvulling nodig is. Die waarden kunnen en mogen echter zeer 
zekerr van elkaar onderscheiden worden. Een vermindering van de bodemreserve levert een 
verliess op, ook al zou wegens het ontbreken van meststoffen aanvulling zijn uitgesloten. Het 
verliess moest worden bepaald naar de in 1917 bestaande toestand en niet naar wat later 
nodigg zou zijn om de toestand tee herstellen. 
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Inn de gedachtegang van de Hoge Raad blijft landbouwgrond, in tegenstelling tot andere 
bedrijfsmiddelen,, bij normaal gebruik en behoudens buitengewone gebeurtenissen zijn 
gebruikswaardee voor het bedrijf behouden (B. 9234). Dientengevolge kunnen waarde-
veranderingenn van zulke grond in het algemeen aan wijzigingen in de economische 
conjunctuurr of in de waarde van het geld worden toegeschreven. Met het oog hierop is 
hett aannemelijk, 'dat het deze, door conjuncturele of monetaire factoren veroorzaakte 
waardeveranderingenn zijn, die de besluitgever met het voorschrift van art. 9, lid 4, van 
invloedd op de winstberekening van een landbouwbedrijf heeft uitgesloten.' Deze bepaling 
staatt niet in de weg aan afschrijvingen op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van 
grondenn wegens voorvallen, welke de gebruikswaarde van die gronden voor het bedrijf 
verminderen.. Afschrijving kan evenwel niet worden toegelaten op de enkele grond dat de 
gebruikswaardee van een bedrijfsmiddel voor het bedrijf door een zeker voorval dreigt te 
wordenn verminderd. Voor een buitengewone afschrijving was geen plaats. 

'Voorvallen'' die de gebruikswaarde van de grond verminderen, kunnen leiden tot 
afschrijvingen.. We zien hier dat de Hoge Raad niet alleen kijkt naar fysieke slijtage. 
Dee enkele aanname van een dreigende toekomstige vermindering is hiervoor echter 
onvoldoende. . 

Inn BNB 1972/101 stelde de ondernemer dat de betekenis van de werkeenheden die in de 
landbouwgrondd begrepen waren, in de achtereenvolgende jaren regelmatig zou afnemen 
alss gevolg van nog te verwachten wijzigingen in de structuur van de landbouw. Het hof 
steldee voorop dat landbouwgrond, in tegenstelling tot andere bedrijfsmiddelen, bij nor-
maall gebruik en behoudens buitengewone gebeurtenissen zijn gebruikswaarde voor het 
bedrijff blijft behouden. Afschrijving kon daarom niet worden toegelaten op de enkele 
grondd dat de gebruikswaarde van een bedrijfsmiddel voor het bedrijf door zekere om-
standighedenn dreigt te worden verminderd. 

Inn cassatie stelde de belanghebbende dit laatste ter discussie. 'Het Hof denkt, als het 
gaatt om buitengewone gebeurtenissen welke de gebruikswaarde van de grond voor het 
bedrijff zouden kunnen te niet doen, blijkbaar aan eventuele toekomstige gebeurtenissen 
alsals erosie, afslag, verandering in grondwaterstand e.d. I.e. gaat het echter om in gang 
zijndee economische ontwikkelingen en het is onjuist om met betrekking daartoe te 
sprekenn van zekere omstandigheden, waardoor de gebruikswaarde van een bedrijfs-
middell voor het bedrijf dreigt te worden verminderd. Zou dat juist zijn, dan zouden 
termenn als economische veroudering en economische levensduur zinloos zijn; dan zou 
hett alleen het (technische) gebruik dat een bel.pl. van een bedrijfsmiddel maakt zijn, dat 
aanleidingg geeft tot afschrijving en economische omstandigheden zouden hoogstens 
kunnenn leiden tot een waardering op bed rijfswaarde.' 

Volgenss de Hoge Raad blijft landbouwgrond, in tegenstelling tot andere bedrijfsmid-
delenn bij normaal gebruik en behoudens buitengewone gebeurtenissen, zijn gebruiks-
waardee voor het bedrijf behouden; daarom kan er op grond in het algemeen niet worden 
afgeschreven.. Ook al zou de stelling juist zijn dat als gevolg van structuurwijzigingen in 
dee landbouw de betekenis van de in landbouw begrepen werkeenheden zou afnemen, 
dann nog kon men volgens de Hoge Raad niet op de grond afschrijven, aangezien deze 
niett ontstaan is in de uitoefening van het bedrijf. Bij de berekening van de winst mag 
menn daarmee geen rekening houden. 

Dee Hoge Raad geeft aan dat deze waardeveranderingen onder de landbouwvrijstel-
lingg vallen. Deze vrijstelling geldt niet voorzover de waardeverandering in de uitoefening 
vann het bedrijf is ontstaan. Hier is niet beslist dat afschrijving wegens van buiten komen-
dee oorzaken niet geoorloofd zou zijn. De Raad geeft duidelijk aan dat afschrijving op 
grondd in het algemeen niet plaatsvindt bij normaal gebruik en behoudens bijzondere 
gebeurtenissen.. De opmerking in de memorie van antwoord bij de Wet IB 1964, dat op 
grondd niet afgeschreven kan worden, wordt hiermee ontkracht. 
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Hett hof Amsterdam achtte het niet aannemelijk dat op de kosten van een sloot pleegt te 
wordenn afgeschreven, aangezien deze kosten niet doorr het gebruik van het verkregen 
oppervlakk verloren plegen te gaan (BNB 1985/111). Het was niet aannemelijk gemaakt 
datt zich hier een uitzondering voordeed. Dat de kosten een onderdeel vormden van de 
kostprijss van de weg, deed hieraan niet af. Het bedrag van de jaarlijkse afschrijving wordt 
immerss op grond van artikel 10 Wet IB 1964 gesteld op het gedeelte van de aanschaf-
fingskostenn dat aan het jaar kan worden toegerekend, hetgeen meebrengt dat de af-
schrijvingschrijving op een zodanig bedrag wordt bepaald dat toerekening achterwege blijft van 
hett niet door het gebruik tenietgaande gedeelte van de aanschaffingskosten. Wij zien 
hett hof weer aanknopen bij het fysieke gebruik van grond. 

2.3.22 Buitenlands e inzichten ; een bloemlezin g 

2.3.2.11 Brie f 

Brieff beschrijft hoe in de 19e eeuw sommige quasi-publieke bedrijven een vorm van 
replacementreplacement accounting toepasten, andere een vorm van waardering.313 Bij replacement 
accountingaccounting werden alle uitgaven voor onderhoud, reparatie en vervangingen 
('replacement')) direct in rekening gebracht. Uitbreidingen en verbeteringen werden 
gekapitaliseerd.. Er doken twee serieuze problemen op: ten eerste werd het in aan-
merkingg nemen van waardeverminderingen uitgesteld tot het moment van vervanging; 
tenn tweede had het verschil tussen vervangen en toevoegen een enorme invloed op de 
winst.. Vermoedelijk nog voor 1840 begonnen enkele spoorwegmaatschappijen in Groot-
Brittanniëë en de Verenigde Staten een vorm van depreciation accounting toe te passen. 

2.3.2.22 Ladell e 

Hett accountancy-concept van cost value, in historisch perspectief bezien, biedt wellicht 
eenn pragmatische oplossing voor het feit dat het woord value vele betekenissen had (en 
heeft).. Consensus over het principe van afschrijven over historische kosten kwam pas in 
dee 20 eeuw tot stand. In 1890 schreef O.G. Ladelle al een artikel in The Accountant, 
waarinn hij de afschrijving in een jaar berekende als het verschil tussen de contante 
waardee van de 'total future enjoyment' per primo en ultimo van een jaar.314 

2.3.2.33 Bennet t 

Volgenss Bennett hielden de vroege schrijvers zich met name bezig met de vraag hoe 
voorkomenn kon worden dat dividend werd betaald uit kapitaal dat in stand diende te 
blijven.3155 'By the end of the 19th century it was well established that depreciation was a 
properr charge against profit, irrespective (i) of whether the profit could bear it, (ii) of 
whetherr the asset was expected to be replaced by a similar asset and (iii) of the 
adequacyy of maintenance.'316 Dezelfde conclusies gelden nog in de huidige Nederlands 
context.. Waardering op 'marktwaarde' kwam niet in zwang. Activa werden niet gehouden 
voorr de verkoop, derhalve werd de marktwaarde irrelevant geacht. Bij waardering boven 
dee kostprijs kon een ongerealiseerde winst worden getoond en daarnaast bestond het 

Brieff 1965, p. 14, 15, 17 en 23. Zie ook Brief (1970) voor een andere historische schets 
betreffendee afschrijving in de 19e eeuw. 
Ziee voor een weergave van de tekst van het artikel The Calculation of Depreciation' in The 
Accountant.Accountant. Brief 1967. Voor een bespreking van Ladelies theorie zij verwezen naar Wright 
1967. . 
Bennett 1972, p. 6 en 7. 
Zoo schrijft Dicksee (1903, p. 5) dat het essentiële punt is 'that Revenu should be charged with 
aa proper sum to cover deterioration in the value of wasting assets.' 
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praktischee bezwaar dat de activa jaarlijks moesten worden gewaardeerd. Ook zou het bij 
specifiekee activa mogelijk worden ineens af te waarderen naar nihil in het jaar van aan-
koop.. De discussies spitsten zich vervolgens toe op de wijze waarop men de historische 
kostenn op een systematische en rationele manier over de jaren kon verdelen. Kortom, 
depreciationdepreciation accounting is een allocatie-instrument en biedt geen oplossing voor waar-
deringsvraagstukken.317 7 

2.3.2.44 Thoma s 

Thomass bespreekt in zijn standaardwerk The Allocation Problem in Financial Accounting 
TheoryTheory vijf verschillende benaderingen waarop een accountant een afschrijvingspatroon 
kann bepalen: drie op basis van historische aankoopprijzen en twee op basis van waar-
deringen.3188 In 1969 maakte men in de accountancypraktijk (nog) geen gebruik van 
afschrijvingenn op basis van waarderingen, maar op basis van aankoopprijzen.319 Hij 
concludeertt dat men binnen conventionele afschrijvingsmethodieken 'must either use a 
netnet revenue contributions approach or be arbitrary-or else lack theoretical justification 
off all essential assumptions implicit in the method employed'.320 

2.3.2.55 Bierma n 

Bierman3211 benadrukt dat men de koop van een bedrijfsmiddel moet zien als 'the 
acquisitionn of a series of revenue producing services rather than the purchase of a 
physicall unit. Thus we shall be interested in the amount of cash proceeds to be earned in 
eachh period rather than the physical deterioration of the purchased asset.'322 

2.3.2.66 Committe e on Terminolog y (AICPA) 

Dee Nederlandse afschrijvingsdiscussies over kostenverdeling, waardering en kapitaal-
instandhoudingg speelden ook in de Verenigde Staten. De Committee on Terminology 
vann de American Institute of Accountants omschreef in 1942 depreciation als volgt: 
'Depreciationn is used as a term of art in accounting to describe a cost to an accounting 
unitt inherent in the use of instruments of production, such as buildings (...) It includes 
generallyy so much of the cost arising from the gradual exhaustion of physical or 
functionall usefulness of such property as is reasonably foreseeable and is not restorable 
throughh current maintenance. It includes the cost of exhaustion due to wear and tear, 
decay,, obsolescence, inadequacy, and superfluity (and possibly requirements of public 
authorities).. It may also include exhaustion due to violent action of elements, or to 
accidentss which cause permature retirement, where it is applied to groups of units large 
enoughh to make such losses over a period of years reasonably foreseeable. It does not 
includee losses which may result from unforeseeable or abnormal causes.'323 Er is geen 
relatiee tussen afschrijven en vervangen: het gaat om het amortiseren van kosten van 
bestaandee zaken en niet om anticipatie op vervanging. 

DeDe AICPA Committee on Terminology omschreef in 1953 depreciation accounting als 
'aa system of accounting which aims to distribute the cost or other basic value of tangible 

Reynoldss 1961, p. 239. Zie AICPA Accounting Research Bulletin 1953, no. 43. 
Thomass 1969, p. 16-31. Het betreft een studie voor de American Accounting Association. 
Hijj behandelde als waarderingsbenaderingen de discounted contributions valuation approach, 
diee contantewaardeberekeningen impliceert met gebruikmaking van een independently 
developeddeveloped rate en de current-price valuation approach, waarin de verwachte daling van de 
marktwaardee wordt gevolgd. 
Thomass 1969, p. 29. 
Biermann 1961, p. 613. Vergelijk Trumbull 1968, p. 461. 
Vann Dale (1999) vertaalt 'deterioration' als achteruitgang: teruggang, verslechtering. 
AIAA Committee on Terminology 1942, p. 142 en 143. 

76 6 

317 7 

318 8 

319 9 

320 0 

321 1 

322 2 

323 3 



assets,, less salvage (if any), over the estimated useful life of the unit (...) in a systematic 
andd rational manner. It's a process of allocation, not of valuation'. Coughlan en Strand 
stellen:: This definition fairly well disposes of the view that depreciation is a "provision for 
replacement** and properly recognises that it is a sytematic periodic allocation of a capital 
costt that was actually incurred at one point in time.'324 

Hierr verdeelt men kosten (historische aankoopkosten minus restwaarde) over de 
gebruiksduur.. Het is een statisch concept, doordat de kostprijs niet verandert.325 

2.3.2.77 Committe e on Concept s and Standard s (AAA ) 

Dee AAA Committee on Concepts and Standards stelde in 1957 dat de waarde van een 
actieff de geldswaarde van zijn service potentials is.326 Conceptueel gezien is het de 
contantee waarde van de toekomstige marktprijzen van alle toekomstige services. Zij 
sprekenn van een 'decline in service potential' als gevolg van 'gradual or abrupt physical 
deterioration,, consumption of service potential through use even though no physical 
changee is apparent, or economic deterioration because of obsolescence or change in 
consumerr demand.' 

Hierr wil men de achteruitgang in service potential meten en is eerder sprake van een 
waarderingg dan van kostenverdeling.327 

Dee AAA Committee bevestigt in 1964 in een supplementary statement dat de notie 
vann service potentials een stevige conceptuele basis levert voor de waardering van 
activa.3288 Tegelijkertijd wordt een waarschuwing afgegeven: 'Rarely, however, can the 
economicc value (the discounted value of future cash flows) of service potentials be 
measuredd in ways that meet the test of verifiable evidence stated previously. Predicting 
cashh flows and allocating them to individual assets in the typical situation where cash 
flowss are the result of the joint use of many assets present insurmountable difficulties.' 
Inn het geval dat er geen objectieve gegevens zijn, of geldstromen voor activa niet 
geïdentificeerdd kunnen worden, kan worden aangesloten bij de vervangingswaarde van 
hett actief ('the current cost of securing the same or equivalent services'). Die waarde 
wordtt gecorrigeerd voor (ten tijde van aankoop voorspelde) 'depreciation from use, 
physicall deterioration or obsolescence'. Niet voor (ten tijde van aankoop) voorspelde 
'holdingg gains and losses' als gevolg van veranderingen in technologie, vraag en prijs-
wijzigingen.. Depreciation moet gebaseerd zijn op de huidige kosten van herstel van het 
verbruiktee service potential; ondanks het probleem van hoe men dat moet meten. 

Wijj zien hier dus afschrijvingen op basis van de vervangingswaardegedachte. Het 
verliess aan werkeenheden wordt afgezet tegen de vervangingswaarde. 

Hendriksen3299 noemt in 1974 ook de kapitaalinstandhoudingsgedachte in termen van 
historischee kostprijs en vervangingskosten aan het begin en het einde van een periode. 
Volgenss Langendijk330 wordt hier allengs het statische concept van afschrijven verlaten 
enn afschrijven meer in economische termen gedefinieerd als het verbruik van werkeen-
hedenn zoals wij dat in Nederland kennen. 

Coughlann en Strand 1969, p. 1.2 en 1.3. 
Hendriksenn 1974, p. 385 en 386. 
AAAA Committee on Concepts and Standards 1957, p. 4 en 6. 
Hendriksenn 1974, p. 386. 
AAAA Committee on Concepts and Standards 1964, p. 694-696. 
Ziee ook de AIA Accounting Research Bulletin Depreciation and High Costs van december 
1947,, waarin men ingaat op de gevolgen van de scherp gestegen dollar. De commissie zag 
geenn oplossing in het verhogen van de afschrijving. Door middel van fondsvorming uit het 
netto-inkomenn kon het management rekening houden met hogere vervangingskosten. 
Hendriksenn 1974, p. 387 en 388. 
Langendijkk 1999, p. 113. 
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2.3.2.88 Hendrikse n en Van Breda : amortisatiegedacht e 

Hendriksenn en Van Breda definiëren in hun Accounting theory het begrip afschrijven als: 
hett rationeel en systematisch alloceren van de historische kosten van een activum 
(minuss de restwaarde) over de verwachte gebruiksduur van dat activum.331 The resulting 
allocationn has no real-world connotations. (...) The process involves allocation only, so 
periodicc depreciation expense lacks semantic interpretation (...) Not content with this 
lackk of interpretation, many accountants sought to explain depreciation procedures in 
termss of a decline in service potential. Proponents then attempt to use the pattern of 
declinee to justify different methods of depreciation (...) The main emphasis of the 
depreciationn process is generally on the computation of a periodic charge to be 
"matched"" with the revenues reported in each period. This charge will be allocated either 
too expense as a period cost, or to the cost of a product.' 

Zijj halen de AIA Committee on Terminology 1942 aan, die stelde dat 'a great deal of 
confusionn and much misapprehension could have been avoided if a term such as 
amortisationamortisation had been used in place of depreciation'.332 Ik deel deze opvatting.333 

Afschrijvenn (of: amortiseren) is dus niets meer dan de allocatie van kosten over de 
gebruiksduurr van een activum en er lijkt hieraan dus weinig meer toe te voegen. 
Dee schrijvers wilden het hierbij niet laten. Daarom geven zij een enorme hoeveelheid 
literatuurr over de motieven een bepaalde methode wel of niet te gebruiken.334 Zij be-
handelenn de methoden met de waarschuwing dat zij toch weer zullen concluderen dat 
'accountingg amortisation is simply the division of the total costs into portions'. Hendriksen 
enn Van Breda concluderen derhalve tot een concept van kapitaalverliesverdeling. 

2.3.33 Enkel e buitenlands e fiscal e spelregel s 

Tott de 'overige aspecten en nadere invalshoeken' behoort ook een kort exposé over de 
(fiscale)) afschrijvingsregels die respectievelijk gelden in de Verenigde Staten (toonaan-
gevendee staat) en de drie 'buurlanden' Groot-Brittannië, Duitsland en België. Een aantal 
gelijkluidendee elementen inzake afschrijvingen zien wij in de regelgevingen van deze 
landenn terug. Zo kan men in de genoemde staten de reparatie- en onderhoudskosten 
fiscaall in aftrek brengen. Verbeteringskosten dienen geactiveerd en afgeschreven te 
worden.. Op grond kan niet worden afgeschreven. Vroegere afschrijvingen worden zoveel 
mogelijkk teruggenomen wanneer boekwinsten ontstaan.335 

Ookk zijn er verschillen. Bij de berekening van de capital gain (verschil tussen ver-
koopprijss en historische kostprijs) wordt in het Verenigd Koninkrijk en België een inflatie-
correctiee toegepast. Uitstel van belastingheffing door een 'herinvesteringsreservefacili-
teit'' is alleen niet mogelijk in het Verenigd Koninkrijk.336 Alleen in Duitsland is afwaar-
deringg naar lagere bedrijfswaarde mogelijk. Laten wij enkele spelregels eens nader per 
landd beschouwen. 

Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 523, 524 en 528. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 527 en 528. 
Berkhoutt 1999. 
Vergelijkk Bennett 1972, p. 6. In de AICPA-studie over afschrijven van Lambden, Gerboth en 
McRaee (1975, p. 4 en 5) worden als belangrijkste probleemgebieden de kostprijsbepaling en 
dee allocatie daarvan behandeld. De afschrijvingsbasis is 'cost less salvage value'. 
Dee zogenaamde 'recapture'. 
Err wordt in het Verenigd Koninkrijk geen boekwinst geconstateerd wanneer de verkoop meer 
dann 25 jaar na aanschaf plaatsvindt. 
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2.3.3.11 Verenigd e Staten 

Inn de Verenigde Staten onderscheidt men voor afschrijvingen woningen (residential 
property)property) en niet-woningen (non-residential, commercial property).337 Voor afschrijvingen 
zijnn regels opgenomen in het MACRS {Modified Accelerated Cost Recovery System). 
Onroerendee zaken die geschikt zijn voor bewoning, worden lineair in 27 jaar en 6 
maandenn afgeschreven. Gebouwen die geschikt zijn voor bewoning, zijn gebouwen 
waarbijj ten minste 80% van het inkomen wordt verworven uit bewoonde eenheden. 
Bedrijfsgebouwen,, hotels, kantoren en winkels worden lineair in 39 jaar afgeschreven 
wanneerr zij na 13 mei 1993 in gebruik zijn genomen. Op agrarische opstal kan men 
gedurendee de eerste 10 jaar 200% van het lineaire percentage degressief afschrijven en 
daarnaa lineair.338 Voor boerderijen worden de basiskosten in de eerste 20 jaar degressief 
tegenn 150% van het lineaire percentage afgeschreven en daarna lineair. Een actief mag 
menn tot op de restwaarde afschrijven. Verbeteringskosten worden separaat volgens de 
regelss van de onroerende zaak afgeschreven. Afschrijving over structurele componenten 
vann gebouwen is niet mogelijk. 

2.3.3.22 Verenig d Koninkrij k 

Inn het Verenigd Koninkrijk is afschrijving geregeld in de Capital Allowances Act.339 Voor 
onroerendee zaken geldt alleen de lineaire afschrijvingsmethode. Industriële gebouwen, 
hotelss en boerderijen worden in 25 jaar afgeschreven. Industriële gebouwen zijn onder 
meerr gebouwen die voor de fabricage en productie van goederen en de opslag van 
halffabrikatenn worden gebruikt. Op alle andere gebouwen (inclusief kantoren en winkels) 
enn grond kan niet worden afgeschreven. Over nieuwbouw wordt afgeschreven over de 
aankoopprijss of de bouwprijs. Als een gebruikt gebouw wordt gekocht, wordt de afschrij-
vingg gebaseerd op de laagste van de oorspronkelijke aankoopprijs van de verkoper of de 
aankoopprijss betaald door de koper, maar wordt het lineair toegerekend over 25 jaar 
vanaff het moment van de oorspronkelijke uitgave. Op installaties van gebouwen 
(centralee verwarming, airconditioning, alarminstallaties, liften, computersystemen en 
dergelijke)) kan men op de boekwaarde 25% per jaar afschrijven.340 De afschrijving op 
longlong live assets met een economische levensduur van meer dan 25 jaar is evenwel 
gereduceerdd tot 6% per jaar. Fixtures (bijvoorbeeld: een centrale verwarming) in 
kantoren,, hotels en winkels zijn hiervan uitgezonderd en mogen tegen 25% per jaar 
wordenn afgeschreven. 

2.3.3.33 Duitslan d 

Voorr onroerende zaken wordt in Duitsland zowel de lineaire methode als de degressieve 
afschrijvingsmethodee gehanteerd.341 Uitgebreide regels zijn te vinden in het Einkom-
menssteuergesetzmenssteuergesetz en de AfA-Tabellen.342 De AfA-Tabellen binden intern alleen de Duitse 
belastingdienst,, maar in beginsel (extern) niet de belastingplichtigen. De lineaire metho-
dee mag voor alle gebouwen worden gebruikt. Het afschrijvingspercentage bedraagt 3% 

Brennerr (international Guide to Taxation of Real Estate), § 4.1.4; 4.2; 4.3; 5.1; 5.4. 
U.S.. Master Tax Guide 2001, p. 333, 336, 447 (Like-Kind Exchanges), 467 (Recapture). 
'Single-purposee agricultural or horticultural structures'. 
Saless en Hiddleston (International Guide to Taxation of Real Estate), § 4.1.4; 4.2; 4.3; 5.1; 
5.4;; Leegaard (The Taxation of Companies in Europe), § 2.3.4. Zie ook: Handbook on the 
CapitalCapital Allowances Act 2001. 
'Reducing-balancee basis'. 
Specialee afschrijvingsregels gelden voor de Neue Bundeslander en Berlijn. 
EinkommenssteuergesetzEinkommenssteuergesetz 1997, Artikel 7, Absötze 4-5. 
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voorr gebouwen waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd na 31 maart 1985. Het 
percentagee van 2,5 geldt voor gebouwen waarvoor voor 1 januari 1925 een vergunning 
iss aangevraagd; 2% geldt voor alle andere gebouwen waarvoor na 31 december 1924 
eenn vergunning is aangevraagd. Dit lineaire afschrijvingspercentage mag men verhogen 
wanneerr de daadwerkelijke levensduur korter is dan wordt verondersteld bij de lineaire 
afschrijvingsmethode. . 

2.3.3.44 Belgi ë 

Inn België worden onroerende zaken, terreinen, woningen en kantoren afgeschreven als 
zee een feitelijke waardevermindering ondergaan.344 In beginsel wordt er lineair afge-
schreven,, maar een belastingplichtige kan opteren voor degressief afschrijven. De 
belastingplichtigee heeft een zekere vrijheid in het bepalen van het afschrijvingspercen-
tagee voorzover gewone percentages niet worden overschreden. Tenzij er sprake is van 
buitengewoonn snelle slijtage.345 De belastingplichtige is in feite echter gebonden aan een 
reekss 'gebruikelijke' coëfficiënten. De Belgische belastingdienst ziet in het algemeen als 
maximalee percentages: handelsgebouwen en kantoorgebouwen (3%); nijverheidsgebou-
wenn (5%); bankgebouwen (33,3 % in het eerste jaar en 3% daarna); voor speciaal 
onroerendd materieel (12,5%). Deze percentages gelden voor aankopen in nieuwe staat. 
Ouderee voorwerpen zijn aan een snellere depreciatie onderhevig en men kan er hoger 
opp afschrijven. Degressieve afschrijvingsmethodes zijn toegestaan. In beginsel wordt 
dann het lineaire afschrijvingspercentage verdubbeld. Het bedrag van de degressieve 
afschrijvingsannuïteitt mag in geen geval meer bedragen dan 40% van de aanschaf- of 
beleggingswaarde.. Afwaarderingen naar lagere marktwaarde of indirecte-opbrengst-
waardee zijn niet mogelijk. 

2.3.3.55 Nederlands e afschrijvingsrichtlijne n wenselijk ? 

Dee vraag dient zich aan of het voor de Nederlandse situatie gewenst zou zijn afschrij-
vingsrichtlijnenn te geven. Ik ben daar geen voorstander van. Afschrijvingsrichtlijnen 
doorkruisenn de dynamiek van GKG-afschrijvingen. In ons huidige afschrijvingssysteem 
kann met allerlei factoren die inherent zijn aan vastgoedbeheer en ondernemen, rekening 
wordenn gehouden; zonder te overdrijven en dubbele aftrekposten te creëren. In het 
rechtsstelsell is een stevig fundament gelegd onder GKG-afsch rijvingen op vastgoed in 
dee winstsfeer. Tal van begrippen en leerstukken van het vastgoedconcept zijn in relatie 
mett afschrijvtngsproblematiek afgebakend en ontwikkeld.346 Met de introductie van 
afschrijvingsrichtlijnenn zullen nieuwe probleemgebieden opdoemen: definitiekwesties; 
geschillenn over uitsplitsing van nieuw en gebruikt vastgoed in grond, opstalcomponenten 
enn installaties; overgangsproblematiek; relatie met andere fiscale vastgoedproblematiek; 
relatiee met en afbakening ten opzichte van stimuleringspremies; toepassing van richt-
lijnenn bij overdracht van gebruikt vastgoed.347 Als men enigszins wil tegemoetkomen aan 

Hett vroegere percentage van 4% is als gevolg van overgangsrecht van toepassing op die 
gebouwenn waarvoor de bouwvergunning was afgegeven of de koop was gesloten voor 1 
januarii 2001. 
Tiberghien/Deblauwee 2000, p. 178-187, 220-225; Theeuwes (The Taxation of Companies in 
Europe)Europe) § 2.3.4, 2.6. 
Bijj lineaire afschrijving mag volgens rechtspraak in buitengewone omstandigheden (buiten-
gewonee waardevermindering of economische omstandigheden) een wat hoger percentage 
wordenn gehanteerd. 
Wijj noemen als voorbeelden de begrippen en leerstukken: bedrijfsmiddel, onderhoud, 
verbetering,, kostenegalisatiereserve, afwaarderen naar lagere bedrijfs- en marktwaarde. 
Wijj roepen hier de vrachtt aan jurisprudentie en de begripsverwarring inzake de WIR in 
herinnering.. Begrippen en vraagstukken als: Wat zijn 'nieuwe' en 'bestaande' gebouwen en 
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dee diversiteit ('van petrochemische installaties tot verhuurde winkels') en de dynamiek in 
dee vastgoed voorraad, zal een fijnmazig stelsel van richtlijnen ontworpen moeten worden 
mett eenduidige definities. 

2.3.44 De jaarrekenin g 

Enkelee opmerkingen wil ik ook wijden aan de wijze waarop afschrijvingen op vastgoed in 
dee jaarrekening worden behandeld. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) 
wordenn de standaarden van de International Accounting Standards Committee (IASC) 
verwerkt,, tenzij ze in de Nederlandse situatie niet aanvaardbaar geacht kunnen worden. 
Dee Europese Commissie heeft in principe besloten vanaf 2005 de International Accoun-
tingting Standards (IAS) verplicht te stellen voor beursgenoteerde ondernemingen.348 De 
regiee over standaarden voor de verslaggeving van de grote internationale ondernemin-
genn komt daarmee buiten Nederland te liggen. 

Artikell 2:386 BW bepaalt dat afschrijvingen onafhankelijk van de resultaten van het 
boekjaarr geschieden. Afschrijvingsmethoden moeten in de toelichting uiteengezet 
wordenn en op vaste activa met een beperkte gebruiksduur moet jaarlijks worden 
afgeschrevenn volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. . 

2.3.4.11 Richtlijne n voo r de jaarverslaggevin g 

Voorr de jaarrekeningwaardering van materiële vaste activa als bedrijfsgebouwen en 
terreinenn kan men als prijsgrondslag kiezen tussen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
(historischee kosten) en de actuele waarde.349 Vaste activa die onderhevig zijn aan tech-
nischee of economische slijtage worden afgeschreven. Afschrijvingen mag men niet 
achterwegee laten als de waarde is gestegen. De afschrijving moet stelselmatig worden 
bepaald,, opdat een object of een groep van gelijksoortige objecten aan het einde van de 
verwachtee gebruiksduur tot de geschatte (gemiddelde) restwaarde zal zijn afgeschre-
ven.3500 De verdeling van de afschrijvingslasten dient daarbij zoveel mogelijk gelijk te 
lopenn met de vermindering van de waarde van het prestatievermogen. 

Bijj het bepalen van de economische levensduur moet men onder andere rekening 
houdenn met redelijk voorspelbare technologische ontwikkelingen. Ook kan de geplande 
intensiteitt van het onderhoud invloed hebben op de ooit geschatte levensduur. Als de 
verwachtingg over de totale gebruiksduur in de loop der tijd wijzigingen ondergaat, moet 
menn nieuwe afschrijvingsbedragen vaststellen. Bij gebruiksduurverlengingen dient het 
bedragg waarmee de som van de reeds verrichte afschrijvingen kan worden verlaagd 

'overigee bedrijfsmiddelen'? en: Hebben investeringen betrekking op grond of gebouwen?, 
hebbenn de gemoederen danig beziggehouden. 
Camffermann 2001, p. 25; Commissie van de Europese Gemeenschappen 13.2.2001, COM 
(2001)) 80 definitief. 
Richtlijnn 212.1 (2001) alinea 103; artikel 2:366 BW; Richtlijn 212.2 (2001), alinea's 202, 214 en 
volgende;; artikel 2:386 BW. 
Alss er na afloop van het gebruik een verplichting tot herstel bestaat (ontmantelingskosten of in 
oorspronkelijkee staat terugbrengen van een terrein) en deze verplichting wordt veroorzaakt 
doorr het neerzetten van het actief, moet het benodigde bedrag hiervoor worden verwerkt: 
hetzijj door gedurende de verwachte gebruiksduur een voorziening op te bouwen waaraan 
'jaarlijkss op een systematische wijze conform de afschrijvingsmethode' gedoteerd wordt; dan 
well door een voorziening te treffen op het moment dat het actief wordt neergezet. Dat bedrag 
wordtt als onderdeel vann de kosten van het actief verwerkt. Zie Richtlijn 252.2 (2001), alinea's 
2177 en 218. 
Volgenss de IAS 37, § 14 wordt een voorziening gevormd zodra het actief wordt neergezet voor 
hett volledige te verwachten bedrag tot herstel. De Richtlijnen staan een geleidelijk opbouw toe 
(Richtlijnenn 2001, p. 1546). 
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hetzijj ten gunste van de winst- en verliesrekening te komen, hetzij te leiden tot een 
(verdere)) verlaging van de afschrijvingen over elk jaar van de resterende gebruiksduur. 
Alss de gebruiksduur wordt verkort, dient men de aanvulling van de te lage afschrijvingen 
tenn laste te brengen van de winst- en verliesrekening van de verslagperiode waarin de 
korteree gebruiksduur wordt geconstateerd. Afzonderlijk moet worden vermeld welk deel 
toerekenbaarr is aan de voorgaande jaren. In de praktijk wordt lineaire afschrijvingsme-
thodiekthodiek het meest toegepast op materiële vaste activa.351 Daarnaast komen enkele 
anderee methoden voor, zoals de progressieve methode (bijvoorbeeld op annuïteiten-
basis),, de degressieve methode (bijvoorbeeld op boekwaarde) en de afschrijving op 
basiss van intensiteit van het gebruik. 

2.3.4.22 IAS 16 

IASS 16 (Property, Plant and Equipment) is in de Nederlandse Richtlijnen verwerkt. Dit 
komtt ook duidelijk naar voren wanneer de verschillende afschrijvingselementen worden 
gedefinieerd.3522 In paragraaf 42 staat: 'Depreciation is the systematic allocation of the 
depreciablee amount of an asset over its useful life. Depreciable amount is the cost of an 
asset,, or other amount substituted for cost in the financial statements, less its residual 
valuee (...) Cost is the amount of cash or cash equivalents paid for the fair value of the 
otherr consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. 
ResidualResidual value is the net amount which the enterprise expects to obtain for an asset at 
thee end of its useful life after deducting the expected costs of disposal.(...) As the 
economicc benefits embodied in an asset are consumed by the enterprise, the carrying 
amountt of the asset is reduced to reflect this consumption, normally by charging an 
expensee for depreciation. A depreciation charge is made even if the value of the asset 
exceedss its carrying amount.'353 

Tijdenss de bezitsperiode kan men bij voorkeurr - als Benchmark Treatment - waarderen 
tegenn kosten minus geaccumuleerde afschrijvingen minus geaccumuleerde impairment 
losseslosses354354 Een impairment loss is het bedrag waarmee de boekwaarde de recoverable 
amountamount (hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde) overtreft.355 Voor de 
vaststellingg van dit verlies zij verwezen naar IAS 36 (Impairment of Assets).256 Als alter-
natievee waardering (Allowed Alternative Treatment) is het toegestaan te waarderen 
tegenn marktwaarde (fair value) minus geaccumuleerde afschrijvingen minus geaccu-
muleerdee impairment losses. Er dient dan geregeld (eens per drie of vijfjaar) te worden 
geherwaardeerd.357 7 

Onderr bepaalde omstandigheden kan men kosten voor componenten onderscheiden 
enn ze separaat afschrijven.358 Dit is het geval wanneer deze componenten verschillende 
gebruiksdurenn kennen of de voordelen in verschillende patronen optreden. In de stan-
daardd geeft men het voorbeeld van vliegtuigen en hun motoren: ze zijn separaat af te 
schrijvenn als ze verschillende gebruiksduren kennen. Grond en opstallen worden 
separaatt behandeld. Een stijging van de waarde van de ondergrond beïnvloedt niet de 
gebruiksduurr van de opstal. 

Ziee Bulte en Van der Wal 1994, p. 61; Vijge 1997, p. 355; De Feijter en Van Rooijen 2000, 
p.. 52. 
IASS 16, § 6. 
IASS 16, §42. 
IASS 16, § 28. 
IASS 16, §6. 
IASS 16, §53. 
IASS 16, §29 en 32. 
IASS 16, § 12 en § 45; Richtlijn 212.2 (2001), alinea 202a. 
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Wanneerr men de Benchmark Treatment hanteert, wordt de residuwaarde op aankoop-
datumm geschat en niet verder verhoogd wegens prijsstijgingen.359 In de alternatieve 
behandelingg wordt de restwaarde - op waarderingsdatum - opnieuw geschat op basis 
vann vergelijkbare activa die het einde van hun gebruiksduur hebben bereikt onder 
vergelijkbaree condities. 

Dezee gedachten hebben nog geen weerklank gevonden in de fiscale jurisprudentie. 
Ondergrondd en opstallen zijn volgens vaste jurisprudentie één bedrijfsmiddel. In BNB 
1997/162** heeft de Hoge Raad mogelijk de deur naar componentenafschrijving open 
willenn zetten, maar dit is nog niet zeker. In BNB 1958/56* wijst de Hoge Raad als rest-
waardee onderhandse verkoopwaarde bij buitengebruikstelling aan. 

2.3.4.33 Vastgoe d beleggingen : IAS 40 (Investmen t Property ) en Ontwerp-Richtlij n 
213(2001) ) 

Mett IAS 40 introduceert de IASC voor het eerst een fair value accounting model voor 
niet-financiëlee activa en men beschouwt dit als een 'evolutionary step forward.' Deze 
standaardd is nagenoeg integraal overgenomen in Ontwerp-Richtlijn 213. Vastgoed-
beleggingenn worden bij voorkeur tegen reële waarde gewaardeerd, maar waardering 
tegenn historische kosten blijft mogelijk.360 

Inn de IAS 40 mogen ondernemingen kiezen tussen waardering naar marktwaarde 
(fair(fair value) en waardering op kostenbasis. Bij waardering op marktwaarde dient men alle 
mutatiess in de winst- en verliesrekening te tonen.361 Men kan ook opteren voor een 
waarderingg op historische kostprijs minus afschrijving volgens IAS 16.362 In de toelichting 
moett men dan wel de marktwaarde noemen.363 

Dee fair value is 'the amount for which an asset could be exchanged between 
knowledgeable,, willing parties in an arm's length transaction. The fair value of investment 
propertyy is usually its market value.' Deze waarde verschilt van de gebruikswaarde 
(value(value in use) zoals deze voorkomt in de IAS S6.364 Deze waarde 'reflects the 
enterprise'ss knowledge and estimates, as well as entity-specific factors that may be 
specificc to the enterprise and that are not applicable tot enterprises in general.' De fair 
valuevalue houdt bijvoorbeeld geen rekening met additionele waarde die voortvloeit uit een 
portfolioo van beleggingen op verschillende locaties; synergie tussen beleggingsvastgoed 
enn andere bezittingen; belastingvoordelen of -nadelen van de huidige eigenaar. 

2.3.4.44 Vastgoedbeleggingen : reële waard e versu s historisch e koste n 

Inn Ontwerp-Richtlijn 213 wordt beleggingsvastgoed onderscheiden van eigengebruiks-
vastgoed.3655 Een vastgoedbelegging is een onroerende zaak (of een deel daarvan) die 

IASS 16, § 46. 
Richtlijnenn 2001, p. 31. 
IASS 40 (2001), §27 en 28. 
IASS 40 (2001), §50. 
IASS 40 (2001), §69 (e). 
IASS 40 (2001), §43. 
InvestmentInvestment property (IAS 40 (2001), § 4) is 'property (land or a building - or part of a building -
orr both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for 
capitall appreciation or both, rather than for: (a) use in the production or supply of goods or 
servicess or for administrative purposes; or (b) sale in the ordinary course of business'. Het 
gaatt derhalve om vastgoedbeleggingen die worden aangehouden voor direct en/of indirect 
rendement.. Deze genereren geldstromen die grotendeels onafhankelijk zijn van de andere 
bedrijfsmiddelenn binnen een onderneming. 
Dezee beleggingen moeten onderscheiden worden van owner-occupied property (eigen-
gebruiksvastgoed).. Dit is 'property held (by the owner or by the lessee under a finance lease) 
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wordtt aangehouden om huuropbrengsten (direct rendement) of waardestijging (indirect 
rendement),, of beide, te realiseren. Vastgoed voor eigen gebruik is een onroerende 
zaakk die wordt aangehouden voor gebruik in de productie of de levering van goederen of 
dienstenn of voor bestuurlijke diensten in het kader van de bedrijfsuitoefening. Op eigen-
gebruiksvastgoedd zijn de hiervoor besproken regels inzake de materiële vaste activa van 
toepassing.. Het verschil tussen beide categorieën is dat een vastgoedbelegging kas-
stromenn genereert die grotendeels onafhankelijk zijn van de andere activa van de rechts-
persoon.677 Tot vastgoedbeleggingen worden niet gerekend de onroerende zaken: 

 die men aanhoudt voor verkoop als onderdeel van de gewone bedrijfsuitoefening of 
daarvoorr in aanbouw of ontwikkeling zijn; 

 die in aanbouw of ontwikkeling zijn ten behoeve van derden (voorraden);368 

 voor eigen gebruik, onroerende zaken voor de huisvesting van werknemers 
(ongeachtt of ze een marktconforme huur betalen of niet) en af te stoten 
eigengebruiksvastgoed; ; 

 in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging totdat de 
vervaardigingg of ontwikkeling gereed is. 

Pass dan is de Ontwerp-Richtlijn 213 van toepassing.369 

Dee eerste waardering van de vastgoedbelegging is die tegen de verkrijgingsprijs 
(inclusieff de transactiekosten).370 Daarna dient men te waarderen tegen actuele waarde 
off historische kosten. De gekozen grondslag wordt voor alle vastgoedbeleggingen 
toegepast.. Als men de prijsgrondslag actuele waarde hanteert, moeten alle vastgoed-
beleggingenn (behoudens uitzonderingsgevallen) tegen reële waarde worden gewaar-
deerd.. Expliciet is bepaald dat dan niet wordt afgeschreven.371 De reële waarde is het 
bedragg waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen terzake goed geïnformeerde, 
tott een transactie genegen partijen die onafhankelijk zijn.372 Dit is gewoonlijk de 
marktwaarde.. De reële waarde moet de actuele marktsituatie en omstandigheden 
weergevenn op de balansdatum en niet die op enige datum in het verleden of de 
toekomst. . 

Bijj waardering tegen historische kosten (na de eerste verwerking) wordt Richtlijn 212 
inzakee materiële vaste activa toegepast. Dit betekent waardering tegen verkrijgingsprijs 
off vervaardigingsprijs minus cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminde-
ringen. . 

beleggingsvastgoed d 
actuelee waarde 

historische e 
kosten n 

reëlee waarde 

verkrijgings-- of vervaardigingsprijs 
-/-- afschrijvingen 
-/-- bijzondere waardeverminderingen 

forr use in the production or supply of goods or services or for administration purposes.' IAS 16 
(Property,(Property, Plant and Equipment) is hierop van toepassing. 
Err is geen sprake van een belegging als de zaak wordt gebruikt in de productie of levering van 
goederenn of diensten of voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuit-
oefening;; of voor verkoop ais onderdeel van de gewone bedrijfsuitoefening. 
Ontwerp-Richtlijnn 213 (2001), alinea 106; Richtlijn 212 (2001). 
Ziee Richtlijn 220 (2001) Voorraden. 
Ontwerp-Richtlijnn 213 (2001), alinea 108. 
Ditt is het geldbedrag of equivalent daarvan of de reële waarde van de tegenprestatie voor de 
verkrijgingg van het actief op het moment van verkrijging of vervaardiging daarvan. 
Ontwerp-Richtlijnn 213.5 (2001), alinea 503. 
Ontwerp-Richtlijnn 213 (2001), alinea 105. 
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VaststellingVaststelling  reële  waarde:  rechtstreeks  waarderen 373 

Inn de Ontwerp-Richtlijn stelt men dat de reële waarde wordt bepaald als de meest 
waarschijnlijkee prijs die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is op balansdatum, en 
waarbijj de definitie van reële waarde in acht wordt genomen. Het is de beste prijs die 
eenn verkoper redelijkerwijs kan verkrijgen en de meest voordelige prijs die een koper 
redelijkerwijss kan behalen. De waarde kan men volgens de Ontwerp-Richtlijn het best 
vaststellenn aan de hand van courante prijzen op een actieve markt. Als die er niet zijn, 
moett men verschillende bronnen in aanmerking nemen, zoals courante prijzen op een 
actievee markt voor vastgoed met een afwijkende aard, ouderdom of locatie; of recente 
prijzenn op minder actieve markten. Ook een DCF-berekening op basis van geprognosti-
ceerdee kasstromen is mogelijk. Deze moet gebaseerd zijn op betrouwbare schattingen 
enn ondersteund zijn door bepalingen in (lease)contracten en (waar mogelijk) door extern 
bewijsmateriaall zoals actuele huurprijzen voor gelijksoortige onroerende zaken op 
dezelfdee locatie en in dezelfde staat. De disconteringsvoet moet de onzekerheid ten 
aanzienn van de hoogte en het realisatietijdstip van de kasstromen weerspiegelen. Bij het 
vaststellenn van de reële waarde moeten dubbeltellingen met andere, afzonderlijk op de 
balanss vermelde, activa of verplichtingen worden vermeden.374 

Alss de reële waarde in - volgens de Ontwerp-Richtlijn - uitzonderlijke gevallen niet 
betrouwbaarr vast te stellen is, moet de rechtspersoon de regels voor materiële vaste 
activaa toepassen. Dit betekent een waardering tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
minuss afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De restwaarde van de vast-
goedbeleggingg wordt dan op nihil gesteld.375 De overige vastgoedbeleggingen worden 
dann wel tegen reële waarde gewaardeerd. 

2.3.4.55 Enkel e commentare n over jaarrekeninge n 

Afschrijvenn is volgens Klaassen en Bak het toerekenen van kosten van materiële vaste 
activaa aan perioden.376 De geactiveerde kosten moeten over de periode van de verwach-
tee levensduur aan het resultaat worden toegerekend overeenkomstig het 'matching-
principe'. . 

Bultee en Van der Wal zien een materieel vast actief als een voorraad werkeenheden 
off prestatie-een heden, die gedurende hun economische levensduur worden verbruikt.377 

Dee kosten (historische kostprijs minus restwaarde) van het verbruik worden op grond van 
hett toerekeningsbeginsel op een rationele en systematische wijze toegerekend aan de 
periodee waarin het verbruik daadwerkelijk plaatsvindt en tot opbrengsten leidt. Dit toe-
rekenenn van kosten wordt afschrijven genoemd. Zij noemen als slijtagefactoren: het 
gebruik;; het tijdsverloop; de mogelijke (economische) slijtage door het op de markt 
komenn van een nieuw actief dat kan produceren tegen lagere kosten of het teruglopen 
vann de vraag naar goederen die met het actief worden voortgebracht. Men moet zo 
afschrijvenn dat de desbetreffende zaak aan het einde van de economische gebruiksduur 
afgeschrevenn is tot op de geschatte restwaarde. 

Volgenss Vijge is afschrijven het systematisch toerekenen van het in totaal af te schrij-
venn bedrag van een materieel vast actief aan de economische levensduur.378 

Bijj het bepalen van het af te schrijven bedrag dient men rekening te houden met de 
verwachtee restwaarde. Algemeen uitgangspunt voor de verdeling van de afschrijvings-

Ontwerp-Richtlijnn 213 (2001), alinea's 505-514. 
Inn plaats van de term 'reële waarde' te hanteren en deze als hiervoor aangegeven toe te 
lichtenn had de Raad voor Jaarverslaggeving, juist nu het gaat om de waardering van 
beleggingsvastgoedd los van de onderneming, veel beter kunnen aansluiten bij het begrippen-
arsenaall zoals dat door de NVM of Tegova is ontwikkeld en wordt gehanteerd. 
Richtlijnn 212 (2001). 
Klaassenn en Bak 1993, p. 78. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 54, 55, 59 en 61. 
Vijgee 1997, p. 343 en 344. 
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lastenn is parallelliteit met de vermindering van de waarde van het prestatievermogen 
doorr tijdsverloop, gebruik of economische slijtage. Vanwege de vergelijking van kosten 
mett opbrengsten acht men het niet juist afschrijvingen achterwege te laten omdat de 
waardee is gestegen. 

Langendijk37^^ meent dat men afschrijven grofweg kan zien als 1) toerekening aan 
opbrengstenn van het verbruik van werkeenheden of 2) waardevermindering bij de 
waarderingg van het actief. Hij signaleert dat er een geleidelijke verschuiving te con-
staterenn is van het 'accounting concept of profit' (historische kosten en afschrijven) naar 
hett 'economie concept of profit' (actuele waarde/niet-afschrijven met een jaarlijkse 
impairmentimpairment test). 

Huijgenn en Westra-de Jong omschrijven investeringen in materiële vaste activa als 
vooruitbetaaldee kosten, gemaakt voor toekomstige productie of dienstverlening, die op 
basiss van het toerekeningsbeginsel aan de werkelijke productie of dienstverlening 
wordenn toegerekend.380 

2.3.55 Waardevermindering , veroudering , prijsstijgin g en verminderd e fysiek e 
efficienc y y 

Inn de Engelstalige literatuur wordt gesproken over depreciation en obsolescence. 
Dezee begrippen worden in economische en vastgoedgerelateerde literatuur verschillend 
gedefinieerdd en geïnterpreteerd.381 Van Dale vertaalt 'depreciation' als 'waardeverminde-
ring'' en 'obsolescence' als 'het verouderen, in onbruik raken'.382 

Inn het afschrijvingconcept spelen telkens de begrippen 'waardevermindering', 'veroude-
ring',, 'inflatie' en 'verminderde fysieke efficiency'. In de literatuur zijn deze met elkaar in 
verbandverband gebracht door Hulten en Wykoff. 'Depreciation theory involves distinguishing 
betweenn the value of the stock of capital assets and the annual value of that asset's 
services,, distinguishing between depreciation and inflation as sources of the change in 
assett value, and distinguishing between the depreciation is asset values and 
deteriorationn in an asset's physical productivity.'383 Economic depreciation definiëren zij 
alss 'the decline in asset price (or shadow price) due to aging' en zij leiden deze onder 
meerr af van marktgegevens van gebruikte activa. Physical depreciation omschrijven zij 
alss 'the loss in productive capacity of a physical asset due to loss of in-use efficiency or 
too retirement'.384 Economische slijtage hangt ook samen met de belastingheffing over 
activa;; dit is een complex verband.385 

Dee waarde- of prijsverandering van een actief in de tijd bestaat uit de componenten 
waardeverminderingg en inflatie. Door inflatie stijgen de prijzen van oude en nieuwe 
activa.. Zij presenteren de volgende figuur:386 
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Langendijkk 1999, p. 113, 120 en 121. Vergelijk Wright 1954, p. 81. 
Huijgenn en Westra-de Jong 2001, p. 406. 
Baumm (1991, p. 57) concludeert: 'Considerable confusion surrounds the use of the two terms 
(...)) in UK references.' 
Afschrijvingg (depreciation) voor belastingdoeleinden is 'the decline in value of fixed assets 
resultingg from their use, exhaustion, wear and tear and obsolescence (...) Depreciation 
deductionss are granted in recognition of the depreciation in value of capital assets over their 
usefull life. By granting depreciation deductions, the cost of an asset is spread over the years it 
iss used, so that the appropriate part of the cost is attributed to each year'. Wear and rear ziet 
opp een vermindering van waarde door het gewone gebruik van een actief (Lyons 1996, p. 89). 
Vann Dale 1998, vergelijk Edwards en Bell 1967, p. 161. 
Hultenn en Wykoff 1981a, p. 84-90. 
Dixon,, Crosby en Law 1999, p. 163. 
Hultenn en Wykoff 1980, p. 83. 
Hultenn en Wykoff 1981a, p. 87 
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71ee Age-Price Profile in the Presence of inflation 

Dee economische waardevermindering (zonder inflatie) is het verschil tussen a en b. Door 
inflatiee verschuift de lijn naar CD. De prijs van een vijfjaar oud actief is nu c, van een zes 
jaarr oud actief d. De prijshistorie van het actief wordt weergegeven met de lijn ZZ. De 
verschuivingg van a naar d valt uiteen in de componenten veroudering (a-b) en inflatie, de 
bd-componentt representeert het verschil in de prijs van het actief door inflatie. Het 
trendmatigee effect van veroudering is niet separaat te onderscheiden en reeds inge-
bouwdd in de leeftijd-prijs-curven AB en CD. Het waardeverminderingseffect a-b com-
bineertt pure waardevermindering met veroudering; de verschuiving van b-d combineert 
verouderingg met inflatie. 

Hett waardeverloop en het efficiencyverloop van een kapitaalgoed zijn in de meeste 
gevallenn niet aan elkaar gelijk. Men mag ze - zo benadrukken de auteurs - niet met 
elkaarr verwarren. 'We have emphasized the general non-equivalence between the age-
pricee profiles and asset efficiency profiles because it is probably the most misunderstood 
relationshipp in all of depreciation theory.'387 Ook hier komt weer het basisprobleem naar 
voren:: meten wij met afschrijving waardeverlies of verminderde fysieke efficiency? 

Dixon,, Crosby en Law stellen dat de 'property depreciaton studies (...) failed to recognize 
thee important work carried out by Hulten and Wykoff and the others in the field of 
economicc depreciation, although the theoretical debate in this field can assist in 
understandingg how depreciation operates.'388 

Inn de vastgoedliteratuur licht bijvoorbeeld Baum in zijn studie Property Investment 
DepreciationDepreciation and Obsolescence de termen depreciaton en obsolescence389 als volgt toe: 
'Depreciationn is a loss in the value of a property investment. Because depreciation is a 
problemm even in times of increasing values, it should be more fully defined as a loss in 
thee real value of a property investment. Because the grant of valuable planning 
permissionss can disguise depreciation, a complete definition for this research is a loss in 

Ziee ook Conijn 1995, p. 59. Jorgenson (1975, p. 218) stelt dat 'relatively little evidence is 
availablee on losses in efficiency of existing capital goods'. Deze uitspraak is volgens Conijn 
(1995,, p. 55) voor woningen in Nederland allerminst gedateerd. 
Dixon,, Crosby en Law 1999, p. 155 en 162-165. 
Baumm 1991, p. 59, 60 en 187. 
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thee real existing value of a property investment. Obsolescence, on the other hand, is one 
off the causes of depreciation. Its a decline in utility not directly related to physical usage 
orr the passage of time. By contrast, other causes of building depreciation - physical 
deteriorationn being the main one - fall outside the definition of obsolescence. 
Obsolescencee results from changes which are extraneous to the building' [cursiveringen 
TMB],, Een verouderd gebouw kan in waarde toenemen, terwijl in het algemeen 
aangenomenn wordt dat een waardedaling het gevolg van veroudering moet zijn. Door 
inflatiee kunnen huren stijgen, terwijl de aanvangsrendementen relatief stabiel blijven. 
Verouderingg kan dan het beste weergegeven worden in 'under-performance in relation 
eitherr to inflation or to an index of prime property values.' Daarom gebruikt Baum het 
woordd real in de definities. 

2.3.5.11 Efficiency : gebouwprestatie s versu s gebruikerseise n 

Eenn gebouw kan men zien als een product van een (bouw)proces en als een productie-
factorr die diensten levert. Bouwers moeten inzicht hebben in een gebouw om rationeel te 
kunnenn produceren en te voldoen aan de gebruikerseisen.390 Prestaties van gebouwen 
kann men opvatten in termen van gebruikerseisen. In de literatuur onderscheidt men user 
requirementsrequirements (gebruikerseisen) en performance requirements (prestaties van het 
product).391 1 

Dee internationale standaardnorm voor prestaties van (onderdelen van) gebouwen is 
dee ISO-norm 6241.392 Als user requirements worden genoemd: stabiliteit, brandveilig-
heid,, gebruiksveiligheid, dichtheid, hygrothermisch comfort, atmosfeer, akoestisch 
comfort,, visueel comfort, comfort bij aanraking, antropodynamisch comfort, hygiëne, 
geschiktheidd voor het gebruik, duurzaamheid van prestaties en economie. In het rapport 
DegradatieDegradatie van bouwdelen van de Stichting Bouwresearch worden gebouwprestaties 
gegroepeerdd in veiligheid, comfort, ergonomische aspecten en beleving.393 Een bouw-
productt kan door degradatie van het bouwdeel en door veranderde eisen niet meer aan 
datt laatste voldoen.394 

Janssenn visualiseert de veroudering van een verhuurd kantoorpand - in de vorm van 
eenn afnemend prestatieniveau - en de gevraagde prestatie van een huurder als volgt:395 
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Tempelmanss Plat (1984, p. 46). 
Hermanss 1995, p. 20. 
ISOO 6241, Performance standards in building - Principles for their preparation and factors to 
bee considered, 1984. Zie ook Straub 2001, p. 131 en de SBR-checklist voor de kwaliteitaspec-
tenn van gebouwen zoals opgenomen in bijlage A van de NEN 2634. 
SBRR 1996, p. 23. Zie met name de dissertatie van Hermans (1995). 
SBR1998,, p. 7. 
Janssenn 1998, p.4; zie voor een praktische uitwerking De kostprijshuur als referentie bij 
beslissingenbeslissingen aangaande de upgrading van kantoorgebouwen, Studievereniging Vastgoed-
beheerr Eindhoven 1997. 
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** *  t1 *  t2 tür i 

functionelee levensduur functionele levensduur l 'Q 

Opp het moment dat het prestatieniveau van (onderdelen van) het pand de acceptatie-
grenss van de huurder dreigt te onderschrijden, zal de eigenaar actie moeten onder-
nemenn om financiële verliezen als gevolg van leegstand of huurverlaging te voorkomen. 
Doorr een kostprijshuurberekening kan de eigenaar/verhuurder beoordelen of de aan-
passingskostenn op termijn door huuropbrengsten en waardeontwikkeling terugverdiend 
kunnenn worden tegen een acceptabel rendement. 

2.3.5.22 Waardeverlie s 

Conijnn stelt in zijn dissertatie Enkele financieel-economische grondslagen van de volks-
huisvestinghuisvesting dat afschrijvingen gelijk zijn aan het waardeverlies van het kapitaalgoed.396 

Ditt komt doordat het ouder wordt, waarbij gecorrigeerd wordt voor eventuele inflatoire 
prijsstijgingen.3977 Het waardeverlies is een kostenpost die de eigenaar kan doorbereke-
nenn in de prijs van de kapitaaldienst, waardoor compensatie ontstaat voor het waarde-
verlies.. Het waardeverlies van een kapitaalgoed in constante prijzen is een uitvloeisel 
vann het feit dat de nettocontante waarde afneemt van de toekomstige, nog te leveren 
kapitaaldiensten.. Afschrijving vloeit voort uit: 

 een eindige levensduur van het kapitaalgoed; 
 een stijging van bijkomende kosten die noodzakelijk zijn bij de levering van de 

kapitaaldienstenn en 
 een dalende efficiency van het kapitaalgoed. 

Conijnn steit in het verlengde van Huiten en Wykoff dat over het algemeen het waarde-
verloopp en het efficiencyverloop van een kapitaalgoed niet aan elkaar gelijk zijn en niet 
mett elkaar verward mogen worden. Veroudering (vermindering van woondiensten die 
doorr de woning worden geleverd tengevolge van het ouder worden) en afschrijvingen 
(waardedaling(waardedaling als gevolg van ouder worden) dient men goed van elkaar te onderschei-

Conijnn 1995, p. 56 en 57. 
Ziee voor een uitwerking van inflatie op de waarde en afschrijvingen Conijn 1995, p. 23-26. 
Vergelijkk Baum 1997, p. 2. 
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den;; ook wanneer er geen veroudering optreedt, zal er in principe sprake zijn van 
afschrijvingen.398 8 

2.3.66 Investeringsanalyse , kostenberekenin g en afschrijvin g 

Dee (gebruiks)waarde van vastgoed wordt bepaald door de toekomstige opbrengst-
mogelijkheden.. Aan het verleden kan immers niets meer worden veranderd.399 Aan de 
geschiedeniss van de gemaakte kosten en behaalde opbrengsten van een gebouw 
kunnenn wel ervaringsgegevens worden ontleend, maarzij blijven verder buiten be-
schouwingg wanneer vraagstukken als beheer, onderhoud, renovatie, verkoop of sloop 
zichh voordoen. Men stuurt, kortom, op waarde en niet op kosten. 

Dee beslissing tot het maken van aanschaffings- of voortbrengingskosten voor een 
onroerendee zaak ligt veelal in het verlengde van een (impliciete of expliciete) 'ex ante-
investeringsanalyse'.. Een rationeel handelende ondernemer investeert in een onroe-
rendee zaak om er geld mee te verdienen, er rendement mee te genereren. Voordat hij 
eenn investeringsbeslissing neemt, zal hij een haalbaarheidsanalyse uitvoeren. Daarin 
probeertt hij de verwachte nettocontante waarde en/of het interne rendement in te 
schattenn over de periode waarin de investering in de onderneming zal worden gebruikt. 
Dee onroerende zaak wordt in een dergelijke rendementsberekening opgevat als een 
investeringsprojectt op zich. Of de zaak maakt als het ware deel uit van een andere 
investeringsbeslissing;; bijvoorbeeld: een 'huls' wordt om een complexe industriële 
machinee heen gebouwd, het gebouw volgt dan als het ware het productiemiddel. Voor de 
investeringsanalysee zal de ondernemer/belegger derhalve een schatting maken van de 
toekomstigee ontvangsten- en uitgavenreeksen die aan het investeringsproject verbonden 
zijn.. Dit geldt zowel voor beleggingsvastgoed als voor eigengebruiksvastgoed. 

Bijj een investeringsplanning hoort onder meer een visie op de verwachte exploitatie-
uitgavenn en het totale kapitaalverlies totdat het bedrijfsmiddel buiten gebruik wordt 
gesteldd of afgestoten. Als de ondernemer investeert in vastgoed, koopt hij als het ware 
eenn voorraad toekomstige prestaties in, waar tijdens de gebruiksduur langzamerhand uit 
kann worden geput. De jaarlijkse kosten van die aangewende prestaties zal een onder-
nemerr (na een kostprijsberekening) aan de jaarlijkse opbrengsten van de productie 
willenn toerekenen. De technische slijtage van de voorraad toekomstige prestaties, zoals 
belichaamdbelichaamd in een vastgoedinvestering, kan men tegengaan door onderhoud te ver-
richten.. De uitgaven (geldstromen) die hiermee gepaard gaan, komen als onderhouds-
kostenn ten laste van de winst. 

Hett uiteindelijke kapitaalverlies gedurende de gebruiksduur, dat mede beïnvloed 
wordtt door het uitgevoerde onderhoud, wordt door middel van afschrijving toegerekend 
aann de jaren waarin het vastgoed wordt gebruikt. 

Conijnn 1995, p. 53 en 68. Hulten en Wykoff (1981b, p. 369 en 393) schrijven dat het tempo 
vann waardevermindering niet strikt een van de gewoonlijke patronen voigt. Baum (1997, p. 1) 
concludeertt na een empirisch onderzoek dat niet alle gebouwen in dezelfde mate in waarde 
verminderenn en dat de waardevermindering van oudere gebouwen lager is dan voor nieuwe 
gebouwen. . 
Fisherr (1986, p. 51-53) schreef in 1906: 'Capital, in the sense of capital value, is simply future 
incomee discounted or, in other words, capitalized. The value of any property, or rights to 
wealth,, is its value as a source of income and is found by discounting that expected income 
(...)) the value of the income is not derived from the value of the capital goods. On the 
contrary,, the value of the capital is derived from the value of the income (...) only future costs 
cann enter into the valuation of any good. Past costs have no direct influence on value.' 
Vergelijkk Thomas (1969, p. 2): The significance of the asset consists of its promise of offering 
futuree economic benefits or services to the entity.' 
Ziee met name Rust e.a. 1997, p. 4 en 5. 
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Inn schema: 

investeringsplanning g 
capitalcapital budgeting 

kostenberekening g 
costcost accounting 

afschrijving g 

investeringg = CW inkomsten -/- CW exploitatiekosten +/+ CW eindwaarde 

prognosee inkomsten 
prognosee exploitatie-uitgaven 
prognosee eindwaarde 

kostenn = CW exploitatiekosten +/+ INV -/- CW eindwaarde 

prognosee exploitatie-uitgaven 
prognosee eindwaarde 

investeringg -/- eindwaarde 

prognosee eindwaarde 

2.3.6.11 Subjectivitei t en betrouwbaarhei d van DCF-berekeninge n 

Volgenss Van Wetten beveelt de wetenschap voor de investeringsselectie van (porte-
feuilless van) ongelijksoortige investeringen sinds jaar en dag de 'discounted cash flow-
methode'' (DCF-methode) aan op grond van de theoretisch bewijsbare superioriteit van 
dezee methode.400 De methode incorporeert immers zowel de tijdvoorkeur van geld, als 
dee risicovoorkeur van de investeerder/belegger en neemt alle toekomstige kasstromen in 
ogenschouw.. Wanneer de contante waarde van de toekomstige kasstromen over een 
bepaaldee periode negatief is, gegeven een door de ondernemer vereist rendement, zal 
hijj niet investeren. Tevens zal een ondernemer niet investeren wanneer het berekende 
rendementt onder het rendement blijft dat de ondernemer wenst. Evenzo zal een onder-
nemerr / belegger tijdens de bezitsperiode afscheid willen nemen van zijn investering 
wanneerr het daadwerkelijke rendement achterblijft bij het vereiste rendement en er een 
beterr alternatief voorhanden is. De inschattingen van toekomstige geldstromen en de 
disconteringsvoett zijn in beginsel subjectief van aard en moeilijk te verifiëren voor 
anderen.4011 Probleem blijft telkens weer hoe de opbrengsten van een actief moeten 
wordenn vastgesteld en de opbrengsten van een onderneming aan afzonderlijke activa 
moetenn worden toegerekend, zeker als er complementair verbonden activa zijn.402 

Voorr courante zelfstandige vruchtendragers als verhuurd vastgoed kan dit anders 
liggen.403 3 

Vann Wetten 1996, p. 20. 
Bennettt (1972, p. 11 en 19) concludeert dat 'asset valuation by discounted revenue theory 
remainss a private assessment, subject to private motivations, unchecked by public evidence'. 
Ditt betekent volgens hem niet dat er geen contante waarden gebruikt of berekend mogen 
worden,, maar meer dat men vertrouwt op de opsteller van de waardering. Ten opzichte van de 
lineairee afschrijvingsmethodiek geven zij echter een beter beeld van de huidige gebruiks-
waarde. . 
Vergelijkk Bell en Peasnell 1999, p. 125. 
Ziee voor deze term Limperg/Groeneveld 1979, p. 129 en 130. Zelfstandige vruchtendragers 
zijnn in staat technisch zelfstandig producten voort te brengen, producten voort te brengen 
zonderr daarbij diensten van complementaire goederen te betrekken. In een woningexploitatie-
bedrijff levert elk huis specifieke huren op, elk huis is een specifieke inkomstenbron. 
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2.3.6.22 Nettorendement : direc t en indirec t 

Dee toekomstige verkoopopbrengst is een geldstroom die men in de beschouwing betrekt. 
Mutatiess in de verkoop- of eindwaarde spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de 
contantee waarde of het interne rendement (IRR). Hoe langer de vermoedelijke gebruiks-
duurr is, des te lastiger lijkt het verlies op de aanschafkosten te bepalen.404 Niettemin 
hebbenn (grote, institutionele) vastgoedbeleggers in de loop der jaren methodieken 
ontwikkeldd waarmee ze het rendement(sverloop) van een vastgoedbelegging over 
langeree perioden schatten. Zij ontwerpen langetermijnscenario's waarbij rendements-
bepalendee factoren in kaart worden gebracht. 

Jaffee en Sirmans menen dat: The value of an investment can be broadly defined as 
thee present worth of the future benefits from owning an investment. Thus value 
representss the present worth of the income that an investment is expected to generate 
(...)) This investment process applies to all types of income-producing real estate, 
including,, for example, apartment complexes, office buildings, income-producing single-
familyy projects, shopping centers, industrial properties and vacant land.'405 

Administratievee rendementen, afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarden zijn 
voorr de investeerder niet relevant. Voor hem zijn ze voornamelijk van belang om het 
belastingbedragg te bepalen dat hij op kasbasis moet betalen of terugkrijgt. De toekom-
stigee opbrengstmogelijkheden omvatten de huren en de verkoopopbrengst. Jaffe en 
Sirmanss stellen: There are two basic sources of financial returns from owning income-
producingg real estate: the annual cash flow from operations and the cash flow from the 
dispositionn of the investment at the end of ownership (typically, sale). Estimates of both 
thee annual income and the receipts from disposition are necessary in order to determine 
thee value of the asset.' 

Naarmatee de beschouwingsperiode langer wordt, is de invloed op de contante waarde en de 
IRRR geringer. 
Jaffee en Sirmans1995, p. 1 en 2. Greer (1997, p. 4) stelt in zijn Investment analysis for real 
estateestate decisions dat 'real estate investors, either directly or indirectly, purchase rights to a 
streamm of future cash flows that are expected to be generated by the real estate. The cash 
floww might come from rental income, from using the property as loan collateral, from cash 
savingss through offsetting otherwise taxable income with taxdeductable losses from the real 
propertyy interest, or from net profits upon resale of the property interest.' 
Dee belegger wil in het rendement een beloning vinden voor het risico dat hij neemt en daarbij 
houdtt hij rekening met de tijdswaarde van geld. Of zoals Greer het verwoordt: de prijs die een 
beleggerr bereid is te betalen hangt voor een deel af van het bedrag en het tijdstip van de 
kasstromen;; hoeveel zal worden ontvangen en wanneer? Het rendement over een tijdvak valt 
uiteenn in direct en indirect rendement. 
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Inn formule ziet de rendementsberekening er als volgt uit:' 

END D 

PVV = 
H H 

( 1 + n r ) ) 

1--
1+sh h 

1+nr r 

I r r 
1+sh h 

1+nr , , 

( 1 + n r ) ) 

1--
1+s e e 

1+nr } } 

I r r 
1+s e e 

1+nr r 

FV V 

(1+nr ) 1 1 

Waarbij: : 

ENDD = de formule is gebaseerd op e indej aars beta ling en 
PVV = present value, huidige waarde, investering 
HH = huur of 'inkomen' 
shh = stijging huur (perunage) 
EE = exploitatielasten 
see = stijging exploitatielasten (perunage) 
FVV = future value, eindwaarde, restwaarde, residuwaarde 
nrr = nominale rente (perunage). Deze nominale rente bestaat uit de 

vergoedingg voor de uitgestelde consumptie en de bijkomende 
risicovergoedingg (reële rente, rr) en de vergoeding voor de 
geldontwaardingg (inflatie, i), in formulevorm: 
(1+nr)) = (1+r)*(1+i). 

nn = het aantal termijnen 

Kortt samengevat geeft de formule het volgende weer. De huidige waarde van een onroerende 
zaakk is gelijk aan de contante waarde van de inkomsten minus de contante waarde van de 
exploitatielasten,, vermeerderd met de contante waarde van de restwaarde. 
Willemss (1957, p. 242) stelt dat de afschrijvingen geregeld dienen te worden naar het verloop 
vann de waarde van de werkeenheden die per periode worden geleverd. Voor de uitwerking 
vann deze gedachte zijn bepaalde formules ontworpen. De meest algemene formule voor de 
uitwerkingg van deze gedachte is: 

A-/-R R 
(1+i)1 1 

== W1_+W2_ + 
(1=i)11 (1=i)2 

++ Wi 
(1+i)' ' 

Waarbij: : 
AA = aanschaffingswaarde 
RR = residuwaarde 
ii = intrestvoet 
LL = aantal perioden van de levensduur 
W2== de waarde van de in de periode n geleverde werkeenheden (n = 1, 
Vergelijkk ook Meij 1947a, p. 78; Rust e.a. 1997, p. 143-146. 

L). . 
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2.44 Synthes e 

2.4.11 Kapitaalverliesmetin g 

Wijj zagen dat de Hoge Raad in zijn afschrijvingsleer het accent langzamerhand ver-
schuiftt naar kapitaalverliesmeting waarbij nettogeldstromen als verdelingscriterium 
dienen.. De verminderde fysieke efficiency door gebruik binnen het bedrijf is slechts een 
vann de elementen die afschrijvingen beïnvloeden: het gaat om het kapitaalverlies, 
geledenn door welke oorzaak dan ook en opgelopen tijdens het gebruik binnen de 
onderneming.. Afschrijven dient niet tot fondsvorming ter vervanging van het bedrijfs-
middel.. Een bedrijfseconomische kostprijsberekening is ook niet aan de orde. Voor het 
afschrijvingssysteemm knoopt de Hoge Raad aan bij het nutsprestatieverloop van de 
onroerendee zaak, waarbij het 'afschrijvingsplafond' de historische kostprijs en de 
'afschrijvingbodem'' de toekomstige restwaarde is. Het fiscale verdelingssysteem moet 
zichh binnen deze bandbreedte bewegen. De nutsprestatie is door de Hoge Raad 
gedefinieerdd als het nettorendement van het bedrijfsmiddel: de opbrengst van het 
bedrijfsmiddel,, verminderd met alle kosten, waaronder de onderhoudskosten. 
Financieringskostenn blijven hierbij volgens de Hoge Raad buiten beschouwing.408 

2.4.22 Afschrijvingscurv e 

Dee fiscaal relevante afschrijvingscurve kan een ondernemer in kaart brengen door over 
langeree perioden de in- en uitgaande geldstromen (exclusief de financieringskosten en 
inclusieff de restwaardegeldstroom) van zijn investering in de onroerende zaak te 
schatten.. Deze geldstromen kan men naar een waardeverloop vertalen met behulp van 
dee gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen. Daarbij dienen de historische 
aanschaffings-- en voortbrengingskosten als afschrijvingsplafond.409 Het eenvouds-
beginsell van goedkoopmansgebruik stelt hier wel grenzen. Geldstroomoverzichten en 
rendementsberekeningenn zijn slechts hulpmiddelen om afschrijvingen te bepalen. Het 
onmogelijkee mag de fiscus niet verlangen van een ondernemer.410 Er moet rekening 
wordenn gehouden met de omvang van de onderneming en de kennis en kunde (hanteer-
baarheid)) die binnen de onderneming aanwezig zijn.411 Met een rendementsberekening 
off een geldstroomoverzicht kan een ondernemer zijn doelstellingen wel expliciteren en 
zichtbaarr maken voor de fiscus. Weliswaar heeft een ondernemer onder de werking van 
hett eenvoudsbeginsel zekere marges om een afschrijvingsbedrag vast te stellen, maar 
dee afwijking mag niet zo groot worden dat goedkoopmansgebruik een correctie eist.412 

2.4.33 Rechtstreek s waardere n 

Inn de IAS zijn de opmars en de invloed van het rechtstreeks waarderen naar de directe 
enn de indirecte opbrengstwaarde onmiskenbaar. Binnen het Nederlandse jaarverslag-
gevingg ssysteem wordt met afwaarderingen slechts rekening gehouden wanneer deze 
naarr verwachting duurzaam zijn. Uit de fiscale jurisprudentie kunnen we opmaken dat 

Ziee Berkhout 1996a, p. 62-65; Berkhout 1996b; Berkhout en Roerink 1999. 
Ziee voor mijn commentaar 7.7.15. 
Bijj een disconteringsvoett lager dan de IRR zou de contante waarde de kosten van de 
investeringg kunnen overtreffen. Als de contante waarde lager is dan de investeringskosten, 
zouu er niet geïnvesteerd moeten worden (Bierman 1961, p. 616). Zie voor een uitwerking 
Buijssenn 2001, p. 27-30. 
Zoo besliste de Hoge Raad in 1933 (B. 5428). 
Brüll,, Zwemmer en Cornelisse 1999, p. 61. 
Brüll,, Zwemmer en Cornelisse 1999, p. 58. 
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408 8 

409 9 

410 0 

411 1 

412 2 
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tijdelijketijdelijke fluctuaties in de onderhandse verkoopwaarde afschrijvingen (naar mijn mening 
terecht)) niet beïnvloeden. Bij fiscaal afschrijven gaat het om duurzame waardedalingen. 

Fiscaall afwaarderen naar lagere bed rijfswaarde is voor eigengebruiksvastgoed 
praktischh en theoretisch zo goed als onmogelijk. Voor beleggingsvastgoed in een 
ondernemingg tot exploitatie van onroerende goederen is volgens de Hoge Raad de 
bedrijfswaardee de marktwaarde van de onroerende goederen verhoogd met de over-
drachtskosten. . 

Ookk is het niet toegestaan uitsluitend te waarderen op bedrijfswaarde. Van een jaar-
lijksee toetsing van de boekwaarde aan de lagere directe opbrengstwaarde (onderhandse 
verkoopwaarde)) of de indirecte opbrengstwaarde (volgens de DCF-methodiek) is fiscaal 
duss geen sprake. 

2.4.44 Toetsin g aan direct e en indirect e opbrengstwaard e 

Afschrijvenn richt zich op het verdelen van het nominale kapitaalverlies over de gebruiks-
duurr binnen de onderneming. Al of niet tijdelijke aanpassing of stopzetting van afschrij-
vingenn is naar mijn mening geboden wanneer de directe of de indirecte opbrengstwaarde 
dee boekwaarde duurzaam zou overtreffen. Doorgaan met afschrijven zou dan betekenen 
datt meer verliezen worden genomen dan zich in werkelijkheid voordoen, hetgeen in strijd 
iss met de realiteitszin van goedkoopmansgebruik. De toetsing van boekwaarde en 
afschrijvingenn tijdens de levenscyclus van een onroerende zaak kan als volgt worden 
weergegeven: : 

Koop/verwervin g g 

afschrijvingsplafon d d 

historischee aanschaffings-
off voortbrengingskosten 

Bezitsfas e e 

afschrijvingsbandbreedt e e 

hogerr dan directe of indirecte 
opbrengstwaarde e 

niett lager dan bedrijfswaarde 
(marktwaarde) ) 

Verkoo p p 

afschrijvingsbode m m 

toekomstige e 
verkoopwaarde e 

Voorr beleggingsvastgoed zal de onderhandse verkoopwaarde (aan de hand van markt-
gegevens)) en de indirecte opbrengstwaarde (aan de hand van identificeerbare en toe-
wijsbaree geldstromen) doorgaans eenvoudiger vast te stellen zijn dan voor incourant of 
specifiekk eigengebruiksvastgoed. Voor die laatste categorie is het zeer wel mogelijk dat 
dee onderhandse verkoopwaarde van aanvang af in wezen irrelevant is. Dat kan komen 
doordatt deze bij gebreke aan alternatieve aanwendingen zeer laag is voor een derde die 
alleenn een onroerende zaak los van een onderneming koopt. Voor courant eigenge-
bruiksvastgoedd zal de onderhandse verkoopwaarde en de indirecte opbrengstwaarde 
eenvoudigerr vast te stellen zijn. Voor complementair verbonden zaken kan de bepaling 
vann de indirecte opbrengstwaarde problemen opleveren vanwege de toerekenings-
problematiek.. Wanneer geen geldstroomoverzichten voor een individuele onroerende 
zaakk vast te stellen zijn, zou de waarde bepaald moeten worden van de geldstroom-
genererendee eenheid waartoe het individuele activum behoort. Voor deze toetsing kan 
dee ondernemer zonder meer aansluiten bij het begrippenarsenaal en de werkwijze van 
dee IAS 36 (Impairment of Assets). 
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