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33 Afschrijvingsobjec t 

3.11 Inleidin g 

Inn de fiscale afschrijvingsproblematiek is de vraag of vastgoed (ondergrond plus opstal) 
inn meerdere bedrijfsmiddelen of in onderdelen gesplitst mag worden, in tweeërlei opzicht 
interessant. . 

Tenn eerste: als er in het vastgoed (de ondergrond plus opstal) delen te onderschei-
denn zijn met een duidelijk afwijkend slijtageprofiel ten opzichte van het gemiddelde 
slijtageprofiell van het vastgoed, kan het voor de toerekening van lasten aan de jaren 
lucratieff zijn verschillende afschrijvingspercentages te hanteren voor de respectievelijke 
onderdelen.. Een bekend voorbeeld is de winkelpui die eens in de zeven tot tien jaar 
wordtt vervangen. Naast de 'algemene afschrijving' op het vastgoed mag men de pui 
afzonderlijkk in de afschrijvingsberekening verwerken dan wel het algemene afschrijvings-
percentagee iets verhogen (BNB 1969/200). 

Tenn tweede speelt de splitsingsproblematiek een belangrijke rol in de restwaardedis-
cussie.. Als vastgoed in meerdere bedrijfsmiddelen te splitsen is, kennen deze bedrijfs-
middelenn elk een eigen afschrijvingspotentieel. Een mutatie in de restwaarde van het 
enee bedrijfsmiddel beïnvloedt niet het afschrijvingspotentieel van het andere bedrijfs-
middel.. Het sterkst komt dit naar voren als men veronderstelt dat de ondergrond van een 
gebouww in (gebruiks)waarde stijgt en de opstal geleidelijk in (gebruiks)waarde daalt. De 
vraagg dient zich dan aan of men de daling van de (gebruiks)waarde van de opstal mag 
compenserenn met de (gebruiks)waardestijging van de ondergrond. Als er een bedrijfs-
middell 'ondergrond opstal' en een bedrijfsmiddel 'opstal' worden onderscheiden, kan 
menn de grond voor de historische kostprijs op de balans (blijven) activeren en de opstal 
afschrijven.. Op de restwaardediscussie kom ik in hoofdstuk 5 uitgebreid terug. 

Alss wij de jurisprudentie over dit onderwerp nader beschouwen, moeten wij steeds de 
vraagg stellen of in het specifieke geval de restwaardeproblematiek aan de orde is. In een 
discussiee waarin de restwaardeproblematiek niet speelt, is het geschil beperkt tot de 
vraagg of men voor de berekening van het afschrijvingsbedrag (of: -percentage) een 
gebouww in onderdelen met een verschillend slijtageprofiel mag splitsen. In een discussie 
waarinn de restwaardeproblematiek wel een rol speelt, is de optelsom van één of meer te 
onderscheidenn restwaarden van het vastgoed hoger dan de optelsom van één of meer te 
onderscheidenn boekwaarden. Bijvoorbeeld: de restwaarde van het vastgoed (ondergrond 
pluss opstal) is hoger dan de boekwaarde van het vastgoed; de afschrijving kan men dan 
stoppen.. Als men dan splitst in het bedrijfsmiddel ondergrond en het bedrijfsmiddel 
opstal,, kan er toch weer worden afgeschreven. Eenzelfde voorbeeld is te bedenken ten 
aanzienn van eventueel separaat te onderscheiden bedrijfsmiddelen van een opstal. 

Eerstt zal ik de bouwkundige onderdelen van een gebouw bespreken (3.2). Daarna 
zall ik in 3.3 de vraag behandelen wat in civielrechtelijke zin behoort tot een onroerend 
goedd of een onroerende zaak. Vervolgens behandel ik in 3.4 de fiscale jurisprudentie en 
dogmatiekk inzake deze problematiek, zoals die verschenen is totdat de Hoge Raad het 
belangrijkee arrest B. 8390 wees. Daarin oordeelde het college dat grond en gebouw als 
éénn bedrijfsmiddel moeten worden aangemerkt, als de grond niet afzonderlijk in gebruik 
is.. In 3.5 bespreek ik dit arrest uitvoerig. 

Ikk veroorloof mij enkele zijstappen in de paragrafen 3.6 tot en met 3.9. Daarbij zal 
duidelijkk worden dat de periodebesprekingen als dakpannen op elkaar liggen. Het gaat 
mijj hier echter niet om de chronologie, maar om de thematiek. De besproken thema's 
zullenn namelijk op meer plaatsen in dit proefschrift terugkomen en behoeven dus een 
tijdigee introductie in het perspectief van hun eigen domein. Zo bespreek ik in 3.6 het 
onderscheidd tussen onderdelen die geheel zelfstandig en onderdelen die min of meer 
zelfstandigg bestaan. Ik begin met een oud arrest en kom uit bij de stand van zaken anno 
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1961.. Paragraaf 3.7 is gewijd aan de nasleep van BNB 1958/56*. Dat arrest maakte 
duidelijkk dat grond en opstal als één bedrijfsmiddel zijn aan te merken. Maar al snel 
volgenn er arresten die de consequenties van deze uitspraak mitigeren. 

Eenn andere invalshoek kies ik in 3.8. Tot dan besprak ik de jurisprudentie inzake 
GKG-afschrijvingen.. In 3.8 en 3.9 ga ik wat dieper in op respectievelijk de investerings-
aftrekk en de Wet investeringsrekening (WIR). De reden dat ik deze zijweg bewandel, is 
datt het begrippenapparaat met zijn omschrijvingen van belang is voor mijn betoog. In de 
jurisprudentiee betreffende de investeringsaftrek en de WIR ging het erom een antwoord 
tee vinden op de vragen wat nu deel uitmaakte van grond dan wel opstal, alsmede wat 
eenn bedrijfsmiddel was. 

Inn 3.10 keer ik terug naar de GKG-afschrijvingsproblematiek. De zelfstandigheidseis 
komtt daar aan de orde, terwijl in 3.11 de ideeën over afschrijven op snel slijtende onder-
delenn en in 3.12 apart afschrijven op zelfstandige onderdelen aan bod komen. In deze 
tweee laatstgenoemde paragrafen komen vragen aan de orde als: Mag er op een gevel 
apartt (sneller) worden afgeschreven dan op de rest van het gebouw? Wat zijn de laatste 
ontwikkelingen?? Al lijkt de Hoge Raad een opening te bieden tot een oplossing, twijfel 
overheerstt nog steeds. In 3.13 tracht ik alle aan de orde gestelde en voor deze studie 
relevantee elementen in en met een synthese bijeen te brengen. 

Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrtjvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven ? 

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

HoeHoe afschrijvingspotentieel verdelen 
overover welke jaren? 

Gebruiksduurr (6) en afschrijvingssystemen (7) 

WordtWordt de afschrijving door andere 
fiscalefiscale factoren beïnvloed? 

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

Conclusiess (9) 
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3.22 Gebouwonderdele n 

3.2.11 Inleidin g 

Alss we de levensduur van een gebouw willen bepalen, is het zinvol onderscheid te 
makenn in de wezenlijk verschillende onderdelen van de investeringskosten. Voor de 
onderscheidenn componenten kunnen verschillen bestaan in de technische en econo-
mischee levensduur, alsmede de kosten om de componenten in stand te houden. Er zijn 
inn de vastgoedbranche verschillende indelingen in omloop.413 

3.2.22 Indelinge n 

Woestenenkk onderscheidt bouwdelen en elementen in een bouwwerk.414 Elementen zijn 
stoffelijkee delen van een bouwwerk die een specifieke functie hebben te vervullen en 
delenn zijn herkenbaar, stoffelijk en worden aangetroffen als een bouwwerk wordt 
afgebroken. . 

Naa een internationaal vergelijk, waarin onder meer de Nederlandse Elementen-
methodee 1991 en de STABU-indelingen zijn meegenomen, komt hij voorgebouwen tot 
dee volgende (verkorte) onderverdeling: bouwconstructie, inrichting en systeem. In de 
volgendee tabel zijn met betrekking tot die onderverdeling enkele willekeurige voorbeel-
denn opgenomen.415 

Gebou w w 
bouwconstructi e e 
balustrade e 
balk k 
plafond d 
kolom m 
leidingen n 
vloer r 
fundering g 
skelet t 
scheidingswand d 
dakspant t 
dak k 
ruimte e 
trappen/hellingen n 
muur r 

inrichtin g g 
ventilator r 
luchtbehandelingstoestel l 
koeling g 
decoratie e 
brandbestrijdingstoestel l 
meubels s 
verwarmingstoestel l 
sanitair r 
zonwering g 
bewegwijzering g 
technischee inrichting 

systeem m 
luchttransport t 
luchtbehandeling g 
communicatie e 
koeling g 
afvoer r 
brandbestrijding g 
verwarming g 
verwarming/koeling g 
verlichting g 
bewaking g 
beheer r 
bewegwijzering g 
toevoer r 
totaltotal energy 
transport t 

Dee NEN 2634 geeft termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over 
kostenn en bijbehorende kwaliteit. De NEN is een code voor allerlei zaken op industrieel 
gebiedd van een vastgelegde standaardisatie van het Nederlands Normalisatie-instituut. 
Zijj wordt gebruikt bij begrotingen van bouwkosten op het gebied van de woning- en 

Zie:: Proposal for international conversion tables for parts and functions, Woestenenk 1995; 
Indirectee en algemene uitvoeringskosten in de bouw 1995 van de Nederlandse Vereniging van 
Bouwkostendeskundigen. . 

4144 Woestenenk 1995, p. 2. 'Part: A (recognisable) physical part or system of a Construction 
Type,, found by decomposition of that Construction Type. Element: A (possibly not yet defined) 
physicall part or system within an Construction Type, which has to fullfil a distinct function." 

4155 Woestenenk 1995, p. 5 en 6. 
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utiliteitsbouw.. Een indeling van kostengegevens van 'grond' en 'totaal bouwkosten' 
volgenss NEN 2634 ziet er als volgt uit: 

Gron d d 
bouwkoste n n 
fundering g 

skelet t 

daken n 

gevel l 

binnenwanden n 

vloeren n 

trappenn en hellingen 

plafonds s 

totaa ll  bouwkundig e werke n 

bodemvoorzieningen n 
vloerenn op grondslag 
funderingsconstructies s 
paalfunderingen n 
algemenee uitvoeringskosten 
hoofddraagconstructies s 
algemenee uitvoeringskosten416 

dakafbouwconstructie e 
dakopeningen dakopeningen 
dakafwerkingen n 
algemenee uitvoeringskosten 
buitenwandd afbouwconstructie 
buitenwandd openingen 
buitenwandd afwerkingen 
algemenee uitvoeringskosten 
binnenwandd afbouwconstructie 
binnenwandd openingen 
binnenwandd afwerkingen 
algemenee uitvoeringskosten 
vloerafbouw w 
constructiee vloeropeningen 
vloerafwerkingen n 
algemenee uitvoeringskosten 
trap-- en hellingsconstructie 
balustradess en leuningen 
trap-- en hellingafwerkingen 
algemenee uitvoeringskosten 
plafondafwerkingen n 
algemenee uitvoeringskosten 

Ditt zijn kosten van materieel en/of arbeid die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, 
voorzoverr deze kosten niet verbonden zijn aan middelen, zoals materiaal, die op de bouw-
plaatss bij oplevering achterblijven (NEN 2634, p. 9). 
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(vervolgg tabel kostengegevens) 
werktuigbouwkundigee installaties 

elektrotechnischee installaties 

liftt en transport 

totaa ll  installatie s 
vastee inrichtingen 

terrein n 
algemenee uitvoeringskosten 

warmteopwekking g 
afvoeren n 
water r 
gassen n 
koudeopwekkingg en -distributie; warmtedistributie 
luchtbehandeling g 
regelingg klimaat en sanitair 
algemenee uitvoeringskosten 
centralee elektrotechnische voorzieningen 
krachtstroom m 
verlichting g 
communicatie e 
beveiliging g 
beheervoorzieningenn gebouw 
algemenee uitvoeringskosten 
liftenn en transport 
algemenee uitvoeringskosten 

vastee voorzieningen voor verkeer, gebruik, 
keuken,, sanitair 
onderhouds-- en opslagvoorzieningen 
algemenee uitvoeringskosten 
terrein;; algemene uitvoeringskosten 
geheell gebouw 
projectt / bouwplaatsinrichting 
projectt / werkvoorbereiding en -uitvoering 

Hiernaastt worden nog 'losse inrichtingen en bedrijfsinstallaties' onderscheiden en 
'bijkomendee kosten'.417 

Wanneerr men op delen van een gebouw dezelfde afschrijving wil toepassen als op het 
gehelee gebouw, zo stelt IJsselmuiden in 1962, moet de functie van die delen overeen-
stemmenn met de functie van het geheel.418 Niet het uiterlijk of de fysieke verbinding is 
maatgevend,, maar de complementaire samenhang. Hij onderscheidt 'gebouwfuncties' en 
'productieprocesfuncties'. . 

Eenn fabrieksgebouw dient in het algemeen om mens en machine te beschermen 
tegenn weer en wind. Van de centrale verwarming, de warmwater-, licht- en luchtinstal-
latiess kan men volgens hem veelal zeggen dat zij, behalve fysiek, ook functioneel tot het 
gebouww behoren. Daarnaast zijn er aan een fabriek delen te onderscheiden die meer 
aann het productieproces in enge zin of zelfs bepaalde machines zijn gerelateerd, dan 
aann het gebouw in zijn omhulselfunctie. Ook zijn er onderdelen die in het ene geval 
gerelateerdd zijn aan het gebouw en in het andere aan het productieproces; zoals lucht-
installatiess in een spinnerij voor het (kantoor)personeel verschillen van die welke de 
vochtigheidsgraadd in de magazijnen regelen. 

4177 Zie hoofdstuk 4 bij NEN 2631. 
4188 IJsselmuiden 1962. p. 54. 
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IJsselmuidenn onderscheidt in 1973 bij een modern gebouw:419 

 bouwkundige werken (fundering, ruwbouw, afbouw); 
 installaties (luchtbehandeling, elektriciteit, water, gas, riolering, sanitair, interne trans-

portinstallaties,, interne communicatie, brandpreventie, zowering) en 
 economisch zelfstandige onderdelen van het gebouw die binnen de bruikbaarheids-

duurr moeten worden vervangen (bijvoorbeeld de winkelpui en de etalage). 

Dee Stichting Bouwresearch (SBR) sluit aan bij 'bouwproduct'.420 Dit is volgens haar 
definitie:: 'een samengesteld onderdeel opgebouwd uit een aantal basismaterialen en 
zodanigg gedetailleerd, samengebracht en beschermd dat het voldoet aan de gestelde 
eisen'.. Ook zij geeft als eerste globale indeling van een gebouw: fundering en draag-
constructies,, gevels, daken, vloeren en trappen, binnenwanden en plafonds, sanitair en 
rioleringen,, werktuigkundige installaties, elektrotechnische installaties, transportinstalla-
ties,, schilderwerk en terreinen. Deze 'clusters' worden verder verfijnd naar 'elementen'. 
Hett volgende voorbeeld moge dit verduidelijken.421 

Cluste rr  funderin g en draagconstructi e 
vloerenn op grondslag niet 
constructief f 

vloerenn op grondslag constructief 
funderingsconstructies s 

paalfunderingen n 
hoofddraagconstructies s 

werkvloerenn (bel-/stampbeton) 
bodemafsluitingg (zand/aarde) 
bodemafsluitingg (folie) 
werkvloerenn (gewapend beton) 
funderingsconstructiess (steenachtig/beton) 
onderslagbalkenn (beton/staal/hout) 
funderingspalenn (hout/beton) 
kolommen,, liggers en spanten binnen en buiten 
(beton/staal/gelamineerdd hout) 

Inn het rapport Degradatie van bouwdelen van de SBR vinden wij een definitie van 
'bouwdeel',, te weten: 'een m2-pakket inclusief aansluitingen, belast met zowel de eisen 
gesteldd aan het pakket als aan de eisen van de aansluitingen'.422 Een m2-pakket is 
daarbijj gedefinieerd als 'elk samenhangend te onderscheiden deel van een gebouw met 
eenn onderscheiden set prestaties gerelateerd aan een specifiek eisenpakket'. 

3.2.33 Relati e onderdele n en karakteristieke n van de levenscyclu s 

Alss we nu gebouwonderdelen met levenscyclus-karakteristieken in verband brengen, 
kunnenn we tot de volgende korte opstelling komen:423 

419 9 

420 0 

421 1 

422 2 

423 3 

IJsselmuidenn 1973, p. 236. 
SBRR 1998, p. 7 en 8. 
SBRR 1998, p. 10 en 11. 
SBRR 1996, p. 17. 
Berkhoutt 1996, p. 59. 
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Componen t t 

Grond d 

Constructie e 

Schil l 

Installaties s 

Inrichtingen n 

Karakteristie k k 
levenscyclu s s 

relatieff onbeperkt, geen 
grotee instandhoudings-
kostenn te verwachten 

relatieff zeer lang 

groteree gevoeligheid 
voorr technische en 
economische e 
veroudering g 
beperktee en specifieke 
levenscycli i 

levensduurr afhankelijk 
vann veel factoren 

Onderdee l l 

basis s 

skelet t 

dakvlakken n 

gevels s 

transportinstallaties s 

elektrotechnische e 
installaties s 

werktuigkundige e 
installaties s 

inbouw w 

terreincomponenten n 

Omschrijvin g g 

bouwputt tot en met 
eerstee vloer 

feitelijke e 
draagconstructie e 

scheidingswandenn en 
vastee afbouw binnen 

voorzieningenn en 
inrichtingenn buiten 

3.2.44 Praktijkvoorbeelde n 

Inn deze paragraaf presenteer ik enkele uitwerkingen van de 'componentenbenadering', 
waarbijj ik aanteken dat men hieraan geen vuistregels kan ontlenen. 

Bouwkostenn van een nieuwe opstal € 270.000. De verdeling is als volgt: 

Componen t t 

Ruwbouw w 
ruwee afbouw 
fijnee afbouw 
Klimaatinstallaties s 
elektrischee installaties 
transportinstallaties s 
specialee eigenaarsvoorzieningen 

totaal l 

Investerin g g 
in € € 
29.600 0 
55.400 0 
45.200 0 
22.200 0 
12.800 0 
2.000 0 
2.800 0 

270.000 0 

Duurr  in 
jaren n 

100 0 
80 0 
30 0 
20 0 
20 0 
20 0 
15 5 

%% per 
jaar r 
1 1 
1,25 5 
3,33 3 
5 5 
5 5 
5 5 
6,67 7 

Bedra g g 
in € € 

1.296 6 
692 2 

1.505 5 
1.110 0 

640 0 
100 0 
186 6 

5.529 9 
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Ergo:: op de totale investering wordt € 5.529: € 2700 = 2% per jaar afgeschreven. 

Elinkk Schuurman geeft het volgende voorbeeld van de berekening van een meng-
percentagee van een kantoorgebouw van 40.000 m2.424 De bedragen luiden nog in 
guldens. guldens. 

Componen t t 
onderbouw w 
bovenbouw w 
vloeren n 
trappen n 
gevels s 
binnenwanden n 
afwerking g 
installatiess (1) 
installatiess (m) 
installatiess (k) 

totaal l 
mengpercentage e 

Gebruiksduu r r 
400 jaar 
400 jaar 
300 jaar 
300 jaar 
255 jaar 
200 jaar 
200 jaar 
200 jaar 
155 jaar 
100 jaar 

% % 
2,5 5 
2,5 5 
3,3 3 
3,3 3 
4,0 0 
5,0 0 
5,0 0 
5,0 0 
6,6 6 

10,0 0 

Kostprij s s 
6.900.000 0 
3.600.000 0 

17.200.000 0 
2.800.000 0 

23.600.000 0 
9.000.000 0 

11.000.000 0 
26.400.000 0 
11.000.000 0 
2.500.000 0 

114.000.000 0 

%% Kostprij s 
6,05 5 
3,16 6 

15,09 9 
2,46 6 

20,70 0 
7,89 9 
9,65 5 

23,16 6 
9,65 5 
2,19 9 

100,00 0 
4,53 3 

Jansenn presenteert het volgende overzicht: 

Elemen t t 

casco o 
scheidingswanden/ / 
plafonds s 
sanitair r 
vloerbedekking g 
pui/winkel-entree e 
gas/water/elektraa met 
installaties s 
toegangsbeveiliging g 
verwarming g 
totalee afschrijving per jaar 

Aanschaf --
prij s s 

(infl. ) ) 
450.000 0 
150.000 0 

50.000 0 
30.000 0 
75.000 0 
25.000 0 

50.000 0 
50.000 0 

Levensduu r r 

50 0 
20 0 

10 0 
5 5 

10 0 
25 5 

10 0 
10 0 

% % 

2 2 
5 5 

10 0 
20 0 
10 0 
4 4 

10 0 
10 0 

Jaarlijks e e 
afschrijvin g g 

(infl. ) ) 
9.000 0 
7.500 0 

5.000 0 
6.000 0 
7.500 0 
1.000 0 

5.000 0 
5.000 0 

46.000 0 

Inn IAS 16 (Property, Plant and Equipment) is uitsplitsing over componenten met separate 
afschrijvingg geoorloofd, wanneer de componenten verschillende gebruiksduren hebben 
off wanneer hun voordelen in verschillende patronen aan de onderneming toekomen. 
Volgenss de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is componentenafschrijving mogelijk 
wanneerr de economische levensduur, of het patroon waarin economische voordelen 
wordenn gegenereerd, per samenstellend deel verschillend is.426 

Elinkk Schuurman 1997, p. 46. 
Jansenn 1998, p. 2. 
IASS 16, § 12; Richtlijn 212.2 (2001), alinea 202a. 
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3.2.55 Levensduur : invloedsfactore n 

Hoee nuttig deze overzichten en indelingen voor de gedachtevorming rond afschrijving 
ookk lijken te zijn, men moet ze wel kritisch bezien, in de voorbeelden komen al ver-
schillendee indelingen naar voren met verschillende levensduren voor min of meer 
dezelfdee onderdelen. Er zijn tal van variabelen van invloed op de levensduur van 
gebouwonderdelen;; bijvoorbeeld het verschil in branche en het gebruik dat in een 
branchee van het gebouw wordt gemaakt. Zo zal de economische levensduur van 
winkelgevelss verschillen met die van gevels van gebouwen die in de gezondheidszorg 
wordenn gebruikt en zal de procesindustrie haar eigen bijzondere eisen stellen aan 
bedrijfsspecifiekee installaties.427 

Dee Stichting Bouwresearch heeft een aantal praktijkwaarden voor de levensduur van 
bouwproductenn gepubliceerd.428 Zij gaat bij de overzichten uit van 'normale omstandig-
heden': : 

 een gebruiksduur die in zijn algemeenheid geldt voor het desbetreffende markt-
segment;; bijvoorbeeld: woningen, ziekenhuizen, scholen, kantoren, bedrijfs-
gebouwen; ; 

 een gebruik dat is afgestemd op de materialen die toegepast worden; omgevings-
condities;; zowel binnen als buiten, zoals die gelden in stedelijke gebieden in het 
centrumm van Nederland; 

 een deskundig en op de materialen afgestemde uitvoering bij het verwerken en 
onderhoudenn van het bouwproduct/-materiaalcombinatie; slecht onderhoud of 
foutievee materiaaltoepassingen zijn buiten beschouwing gelaten. 

Perr gebouwelement worden nog zaken genoemd die de levensduur beïnvloeden. Voor 
bijvoorbeeldd het hiervoor behandelde element 'fundering en draagconstructie' zijn dat 
externee factoren, zoals: 

 veranderingen in de grondwaterstand en verzuring van het milieu; 
 degradatie van beschermende lagen (met name bij kwetsbare verbindingen); 
 veranderingen in de belastingen. 

3.2.66 Samenvatten d 

Kortom,, er zijn tal van kwantitatieve en kwalitatieve categorieën te geven van bestand-
delenn van bouwwerken. De verfijning kan gaan van zeer gedetailleerd (besteksniveau) 
tott aan elementenniveau. Men kan hiervoor verschillende definities hanteren. Naast de 
gebruikelijkee factoren (weer en gebruik) zijn er tal van variabelen te noemen die de 
levensduurr kunnen beïnvloeden. 

4277 Berkhout 1996, p. 54. 
4288 SBR 1998, p. 7. 
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3.33 Onroerend e goedere n en zaken 

3.3.11 Inleidin g 

Voorr een goed begrip van de fiscale jurisprudentie is het nodig uiteen te zetten waarover 
inn civielrechtelijke termen wordt afgeschreven. In de fiscale jurisprudentie wordt en werd 
vaakk teruggegrepen op het civielrechtelijke begrippenkader. Vandaar dat ik in deze 
paragraaff enkele van deze begrippen aan de orde stel, opdat het duidelijk moge worden 
waaroverr wij het in deze studie hebben. Achtereenvolgens behandel ik de begrippen 
'goederenn en zaken' (3.3.2), 'roerend en onroerend' (3.3.3) en 'bestanddelen, onzelf-
standigee zaaksdelen en onzelfstandige onderdelen' en aanverwante begrippen (3.3.4). 

3.3.22 Goedere n en zaken 429 

Inn het huidige BW zijn goederen alle zaken en alle vermogensrechten (artikel 3:1 BW). 
Hett is een overkoepelende aanduiding voor zaken en vermogensrechten. In het oude 
BWW werden de termen 'goed' en 'zaak' vaak in tegenovergestelde zin gebruikt: 'goed' 
wass de aanduiding voor stoffelijke onderwerpen. In het oude BW was de term 'zaak' het 
ruimeree begrip en omvatte het in beginsel stoffelijke voorwerpen en vermogensrechten 
(vergelijkk artikel 555 oud BW). 

ZakenZaken zijn in het huidige BW de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten 
(artikell 3:2 BW).430 Een zaak is elk deel van de stoffelijke natuur dat aan de macht van 
dee mens kan worden onderworpen, voor hem van waarde is en volgens verkeersopvat-
tingenn als een geïndividualiseerd geheel kan worden beschouwd.431 Een zaak is vatbaar 
voorr menselijk bezit. Een aantal zaken kan volgens verkeersopvattingen als één zaak 
gelden,, ook al zijn ze mechanisch of organisch niet met elkaar verbonden (bijvoorbeeld 
eenn doos met deksel of een spel kaarten). Wat in het dagelijkse leven als een afzonder-
lijkk object wordt beschouwd, geldt ook voor het recht als een afzonderlijke zaak.432 Wat in 
hett recht als één geheel geldt, is afhankelijk van de opvattingen in het maatschappelijk 
verkeer.433 3 

RechtenRechten met betrekking tot een zaak zijn geregeld in Boek 5 BW. Zakelijke rechten 
kunnenn alleen voor een zaak in haar geheel bestaan. Onzelfstandige onderdelen van 
eenn zaak kan men niet op zichzelf als 'zaak' beschouwen.434 Een zaak kan ontstaan uit 
dee samenvoeging van een aantal losse onderdelen. Men kan alleen eigendom van een 

Zie:: Nieuwenhuis, Stolkeren Valk 1998 p. 1092-1093. 
Inn het ontwerp van Meijers werd als definitie in artikel 3.1.1.1. nog gegeven: 'Zaken zijn 
stoffelijkee voorwerpen, die voor bezit vatbaar zijn'. Voorgesteld werd de woorden 'voor bezit 
vatbaar'' te schrappen. Het leek immers niet nodig in een wettelijke bepaling er aan te 
herinnerenn dat een kenmerk van het juridische zaaksbegrip is, dat het stoffelijk voorwerp 
vatbaarr is voor machts-uitoefening. De voorkeur werd gegeven aan een meer feitelijke 
omschrijving:: 'voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten'. Het woord 'voorwerp' 
werdd vervangen door het woord 'object' omdat voorwerp in de zin van 'ding' naar spraak-
gebruikk een beperktere betekenis heeft dan 'zaak'. Een kilo boter of een dier pleegt men niet 
mett het woord 'voorwerp' aan te duiden. 
Ziee Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 65. 
Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 46. 
Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 47. 
Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 49. 
Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 49. 
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zaakk hebben; afzonderlijke eigendom van de onderdelen van een samengestelde zaak is 
niett mogelijk.435 

Inn schema: 

goederen n 

zaken n 

huidi gg  BW 
zaken n 
vermogensrechten n 
stoffelijkee objecten 

oudd  BW 
stoffelijkee objecten 

stoffelijkee objecten 
vermogensrechten n 

3.3.33 Roeren d en onroeren d 

Volgenss het huidige BW zijn onroerend: de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de 
mett de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en de werken die duur-
zaamm met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwenn of werken. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn (artikel 3:3 BW). 

Hett onderscheid onroerend / niet-onroerend ziet alleen op zaken / niet-vermogens-
rechten.. Alleen de onroerende zaken zijn omschreven, roerend zijn alle zaken die niet 
onroerendd zijn. 

Off de vereniging met de grond duurzaam is, moet men aan de hand van objectieve 
criteriaa beoordelen. Volgens jurisprudentie moet men de vraag beantwoorden of het 
bouwsell naar aard en inrichting bestemd is duurzaam ter plaatse te blijven.436 Daarbij 
moett men letten op de bedoeling van de bouwer voorzover deze naar buiten kenbaar is. 
Menn kan verkeersopvattingen niet gebruiken als zelfstandige maatstaf.437 Niet van 
belangg is dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen. 

Dee opsomming in artikel 3:3 BW is limitatief, maar laat onverlet dat bestanddelen van 
eenn onroerende zaak - als onzelfstandige onderdelen - ook onroerend zijn. 

Inn het oude BW werden in artikel 562 en artikel 565 (en volgende) twee niet op elkaar 
aansluitendee definities van de begrippen onroerende en roerende zaken gegeven. 
Volgenss artikel 564 oud BW waren zakelijke rechten op onroerende goederen on-
roerend.. Feitelijk gold de regel dat alles wat niet onroerend was, als roerend werd 
aangemerkt. . 

3.3.44 Bestanddelen , onzelfstandig e zaaksdelen , onzelfstandig e onderdelen 438 

Bestanddelenn van een zaak zijn onzelfstandige zaaksdelen die zelf geen zaak zijn. Zij 
gaann op in de zaak waarvan zij een onderdeel zijn (het zogenaamde eenheidsbeginsel). 
Zakelijkee rechten kunnen alleen rusten op de zaak in zijn geheel en niet op de bestand-
delen.. De opstal is een eenheid die men niet naar willekeur kan verdelen.439 Een be-
standdeell van een onroerende zaak is zelf ook onroerend. De eigendom van een zaak 
omvatt ook haar bestanddelen, voorzover de wet niet anders bepaalt (artikel 5:3 BW). 

Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 50. 
NJJ 1975, 509 (Amercentrale; waarbij nog werd aangegeven dat het niet van belang is of 
technischh de mogelijkheid zou hebben bestaan om de constructie te verplaatsen; p. 1624, LK) 
enn NJ 1995, 465 (inzake windmolens, waarbij werd aangegeven: 'Hierbij is niet van belang of 
technischh de mogelijkheid bestaat het (gebouw of) werk te verplaatsen'; p. 2205 LK). 
Portacabinarrestt (NJ 1998, 97). Zie Fikkers (1999, p. 13). 
Ziee Nieuwenhuis, Stolkeren Valk 1998 p. 1094-1095. 
Hijmaa en Olthof 1999, p. 11: Fikkers 1999, p. 37. 

435 5 

436 6 

437 7 

438 8 

439 9 
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Eenn eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een onzelfstandig onderdeel is niet 
mogelijk.440 0 

Alss een lichamelijk object zijn fysieke verbondenheid met de onroerende zaak 
blijvendd verliest, verliest het zijn hoedanigheid van bestanddeel en wordt het een 
zelfstandigee roerende zaak, tenzij het naar verkeersopvattingen nog steeds als 
bestanddeell van de hoofdzaak wordt aangemerkt. Als een machine die in een fabriek is 
ingebouwd,, wordt losgemaakt om te worden gerepareerd, verliest zij haar hoedanigheid 
vann bestanddeel niet. Die hoedanigheid gaat wel verloren als de machine wordt ver-
wijderdd om haar door een andere te vervangen.441 

Dee Hoge Raad heeft beslist dat alles wat op de grond is gebouwd, samen met de 
grondd één onroerende zaak uitmaakt. Dit geldt ook voor de bestanddelen van het 
gebouw,, zelfs als ze niet aard- of nagelvast verbonden zijn.442 

3.3.4.11 Bestanddelen : verkeersopvattinge n en fysie k criteriu m 

Eenn roerende zaak kan door werking van verkeersopvattingen of door een hechte 
materiëlee verbondenheid bestanddeel worden van een andere zaak.443 Al hetgeen 
volgenss verkeersopvatting deel uitmaakt van een zaak, is bestanddeel van die zaak 
(artikell 3:4, lid 1 BW). Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij 
daarvann niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt 
toegebrachtt aan een der zaken, wordt bestanddeel van die hoofdzaak (artikel 3:4, lid 2 
BW). . 

Alss men wil bepalen of iets een bestanddeel is van een zaak, moet men dat eerst 
toetsenn aan het maatschappelijk criterium (lid 1) en, als hieraan niet is voldaan, daarna 
aann het fysiek criterium (lid 2). 

Uitt het mondeling overleg tussen de vaste commissie van Justitie uit de Tweede Kamer 
mett de minister van Justitie komt naar voren dat een deel van de commissie het 
criteriumm 'volgens verkeersopvatting' te vaag vond.444 Uit de rechtspraak bleek al dat 
overr de inhoud van dit begrip geen eensgezindheid bestond en dat met behulp van dit 
begripp verschillende uitkomsten konden worden verkregen. Het leek beter het criterium 
'verkeersopvatting'' te laten vallen, opdat de rechter elke zaak naar redelijkheid kon 
beslissen.. Een ander deel van de commissie wenste het begrip juist te handhaven 
vanwegee de flexibiliteit: zij past zich juist aan naar de veranderingen in de stand van de 
techniek. . 

Dee regeringscommissaris antwoordde dat in het ontwerp al oude jurisprudentie, die in 
dee praktijk al was beproefd en ook bevredigend werkte, werd vastgelegd en voortgezet. 
Dee rechter heeft ten aanzien van dit criterium een grote vrijheid, maar moet tegelijkertijd 
rekeningg houden met de opvattingen die in de praktijk op dit punt bestaan. Deze prak-
tijkopvattingenn kunnen bijvoorbeeld blijken uit overeenkomsten waarbij partijen nader 
omlijnenn wat tot een bepaalde zaak behoort en voorstellingen omtrent hetgeen in 
overdrachtt daarvan is begrepen. Daarbij moet men in het bijzonder letten op hetgeen 
leeftt in de kring van personen die zich bezighouden met zaken als waarom het in een 
gegevenn geval gaat. De 'verkeersopvatting' kan na verloop van tijd een andere inhoud 
krijgen. . 

Voorr het maatschappelijk criterium is als nader criterium - naast de verkeersopvat-
tingenn - van belang of de zaak zonder bestanddeel incompleet is. In het arrest Sleep-
boott Egbertha besliste de Hoge Raad over de vraag, of een motor volgens de opvattin-

NJJ 1980, 600 (Radio Holland). 
Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 79. 
NJJ 1954, 115 (Stafmateriaal), zie Asser/Mijnssen/De Haan 1992, p. 54. 
Fikkerss 1999, p. 14. 
Ziee Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 77-78. 
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genn van het maatschappelijk verkeer deel uitmaakt van het schip, dan wel een zelf-
standigee zaak is gebleven: 'dat in het rechtsverkeer een voortbewegingswerktuig, 
ingebouwdd in en verbonden aan een sleepboot als een wezenlijk bestanddeel van het 
schipp wordt beschouwd'.445 

Hoee zou een dergelijke kwestie worden opgelost voor vastgoed? Want het spreekt 
voorr zich dat dit consequenties zal hebben voor de vraag of er afzonderlijk kan worden 
afgeschrevenn of niet. Een gebouw is zonder verwarmingsinstallatie incompleet.446 

Wanneerr de juridische vraag zich voordoet of apparatuur in een bedrijfsruimte als geheel 
moett worden aangemerkt of niet, gaat het erom antwoord te krijgen op de vraag of 
apparatuurr en gebouw naar verkeersopvatting als één zaak moeten worden gezien. 
Alss een gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, 
ligtt hierin een aanwijzing voor een bevestigende beantwoording van die vraag. 

Dee jurisprudentie laat een caleidoscoop van uitspraken zien, waaruit een soort 
grootstee gemene deler is af te leiden. Voor het fysieke criterium is uitgemaakt dat een 
straalcabinee noch naar de verkeersopvatting een bestanddeel van een bedrijfshal 
vormde,, noch zodanig met die hal was verbonden dat zij niet zonder beschadiging van 
betekeniss van die bedrijfshal kon worden verwijderd.448 Als een verbinding zó hecht is, 
datt de zaken niet van elkaar losgemaakt kunnen worden zonder schade van betekenis 

445 5 

446 6 
NJJ 1936, 757 (Egbertha). 
NJJ 1954,115 (Stafmateriaal). De Hoge Raad overwoog (p. 228 RK): 'dat immers van 
natrekkingg ook dan sprake kan zijn, indien een aard- of nagelvaste verbinding ontbreekt; dat 
zulkss hieruit blijkt, dat volgens art. 562 (...) alles wat op den grond gebouwd is, samen met 
denn grond één onroerende zaak uitmaakt, zonder dat de eis wordt gesteld, dat een zodanige 
verbindingg aanwezig zij; dat dan ook de aard- of nagelvastheid (...) alleen van belang is voor 
zaken,, welke niet een bestanddeel van het gebouw uitmaken'. 
NJJ 1993, 316 (Depex/Van Ratingen); NJ 1993, 317 (Ontvanger/Rabo). 
Wanneerr gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt 
hierinn een aanwijzing dat de apparatuur als bestanddeel beschouwd moet worden. Eveneens 
iss een aanwijzing of het fabrieksgebouw bij ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet 
wordenn beschouwd; daarbij komt het niet op het productieproces aan (NJ 1993, 316, p. 1163 
LK). . 
Overr de rol van het productieproces en de functionele afstemming van installatie en gebouw 
overwoogg het college: 'het middel gaat er terecht van uit dat bij de beantwoording van deze 
vraagg als hoofdzaak moet worden aangemerkt: het gebouw waarin de fabriek is gevestigd (...) 
Mochtt het hof hebben bedoeld dat de omstandigheid dat de apparatuur essentieel is voor het 
naarr behoren functioneren van de in het gebouw gevestigde farmaceutische produktie-
inrichting,, meebrengt dat de apparatuur bestanddeel is van "de fabriek", dan is het (...) van 
eenn onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, hetzij door ten onrechte niet het fabrieksgebouw maar 
dee daarin gevestigde produktie-inrichting als de hoofdzaak aan te merken (...), hetzij door bij 
hett beantwoorden van de vraag of de apparatuur naar verkeersopvatting bestanddeel van het 
gebouww is ten onrechte doorslaggevende betekenis toe te kennen aan de rol die de 
apparatuurr vervult in het produktieproces.' (p. 1162) 
Volgenss annotator W.M. Kleijn (noot NJ 1993, 317, p. 1168 RK) vallen twee zaken op: het 
gebouww en niet het productieproces staat centraal; er wordt gesproken van aanwijzingen en 
niett van absolute criteria die bij aanwezigheid per se natrekking tot gevolg zouden hebben. 
InIn NJ 1993, 317 overwoog de Hoge Raad: 'Het gaat in gevallen als het onderhavige om 
beantwoordingg van de vraag of apparatuur en gebouw naar verkeersopvattingen tezamen als 
éénn zaak moeten worden gezien. Een aanwijzing voor een bevestigende beantwoording van 
dezee vraag kan worden geput uit de omstandigheid dat het gebouw uit een oogpunt van 
geschiktheidd als bedrijfsgebouw bij het ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet 
wordenn beschouwd. Bij het aanleggen van deze maatstaf komt het echter, (...), niet aan op de 
functiee die de apparatuur eventueel vervult in het productieproces van het in het gebouw 
uitgeoefendee bedrijf (p. 1167-1168).' 
NJJ 1997, 397 (Straalcabine). 
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aann het geheel of een van de samenstellende delen te veroorzaken, worden deze zaken 
alsals bestanddelen beschouwd.449 

3.3.4.22 Oud BW: bestanddelen , bijzake n en hulpzake n 

Onderr het oude BW onderscheidde de rechtspraak bestanddelen, bijzaken en hulp-
zaken.. Onder het begrip bestanddeel viel al hetgeen volgens verkeersopvattingen een 
wezenlijkk onderdeel van een zaak was. Bijzaken waren zaken die niet zonder beschadi-
gingg konden worden losgemaakt van de hoofdzaak waarmee zij waren verbonden.450 

Hulpzakenn waren zaken die door de gemeenschappelijk eigenaar van hoofd- en 
hulpzaakk blijkens hun overeenstemmende kenmerken bestemd waren om de zaak 
duurzaamm te dienen.451 Bestanddelen en bijzaken worden in het huidige BW bestand-
delenn genoemd. Het begrip hulpzaak is niet teruggekeerd. 

Inn het ontwerp van Meijers (artikel 3.1.1.4.) werden hulpzaken omschreven als 
'zaken,, die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om een bepaalde hoofdzaak 
duurzaamm te dienen zonder daarvan bestanddeel te zijn, en die door hun vorm als 
zodanigg zijn te herkennen. Het laatste vereiste geldt niet voor machinerieën en 
werktuigenn die bestemd zijn in een voor een bepaald bedrijf ingerichte fabriek of 
werkplaatss ter uitoefening van dat bedrijf te worden gebruikt.'452 

Inn de toelichting van Meijers wordt het begrip hulpzaken nader uitgewerkt. Het zijn 
zakenn die een hoofdzaak blijvend dienen, zonder dat zij een bestanddeel daarvan zijn. 
Datt wil zeggen dat zij daarmee niet aard- of nagelvast zijn verbonden of om andere 
redenn volgens verkeersopvattingen een bestanddeel van de hoofdzaak vormen. Als 
voorbeeldenn worden een aambeeld in een smidse en een sleutel van een huis genoemd. 

Artikell 3.1.1.4. is vervallen in het gewijzigde ontwerp. Aan het begrip kleefden 
belangrijkee nadelen, terwijl bleek dat wat ermee werd beoogd, beter en eenvoudiger 
langss een andere weg kon worden bereikt.453 Men moest zich bedenken dat verschil-
lendee voorwerpen die in het 'oude recht' als hulpzaken werden genoemd, als bestand-
delenn onder artikel 3:4 lid 1 BW zouden vallen. Zowel bij de hulpzaken als bij bestand-
delenn kunnen niet alleen de bestemming volgens verkeersopvatting om duurzaam de 
hoofdzaakk te dienen als de herkenbaarheid van die bestemming in de vorm van het 
voorwerpp beslissende kenmerken zijn. Voorts was uit het ontwerp-Meijers het woord 
'wezenlijk'' als kwalificatie van het woord bestanddeel geschrapt.454 De omschrijving van 
dee term bestanddeel werd daarmee verruimd.455 

huidi gg BW oudd BW 
bestanddelenn {verkeersopvattingen, fysiek 
criterium) ) 

bestanddelenn (verkeersopvattingen) 
bijzakenn (fysiek criterium) 
hulpzakenn (duurzaam dienen) 

449 9 

450 0 

451 1 

452 2 

453 3 

454 4 

Asser/Mijnssen/Dee Haan 1992, p. 53. 
Hijmaa en Olthof 1999, p. 12. 
Inn het Ontwerp-Meijers was in de definitie van 'onroerend' mede opgenomen: 'de grond (...) 
alsmedee de opstallen met hun hulpzaken'. Zie Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 66. 
Ziee Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 83. 
Memoriee van antwoord, zie Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 86-87. 
Inn het ontwerp-Meijers is bestanddeel van een zaak gedefinieerd als: 'al wat daarvan volgens 
verkeersopvattingg een wezenlijk onderdeel uitmaakt'. Zie Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, 
p.. 72. 
Ziee Van Zeben, Du Pon en Olthof 1981, p. 89. 
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3.3.55 Eigendo m van onroerend e zaken ' 

Ookk het begrip eigendom - en dan specifiek die van grond - is van belang voor de 
onderhavigee materie. De eigendom van de grond omvat volgens de opsomming van 
artikell 5:20 BW in ieder geval, 'voor zover de wet niet anders bepaalt: a.) de bovengrond; 
b)) de daaronder zich bevindende aardlagen; (...); e) gebouwen en werken die duurzaam 
mett de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwenn en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende 
zaak'. . 

Dee gebouwen moeten duurzaam met de grond verenigd zijn om als eenheid met de 
grondd te worden aangemerkt. Bouwsels die bestemd zijn om na tijdelijk gebruik ter 
plaatsee te worden verwijderd, vallen hier niet onder. In het oude BW bevatte artikel 626 
eenn vergelijkbare regeling als artikel 5:20 BW. 

3.44 Jurisprudenti e en literatuu r tot B. 8390 

3.4.11 Inleidin g 

Inn het begin van de vorige eeuw werden verschillende objecten aangemerkt als voorwerp 
vann afschrijving. In de jurisprudentie werden zelden geschillen behandeld waarin op 
verschillendee onderdelen van vastgoed verschillend wordt afgeschreven. Vaak is de 
afschrijvingg in geschil over een onroerend goed, gebouw, huis, pand, perceel of fabriek 
zonderr dat ze nader worden uitgesplitst naar onderdelen. Dat neemt niet weg dat er wel 
rechtspraakk is te vinden die toelaat dat op onderdelen van onroerende goederen ver-
schillendd wordt afgeschreven. 

Inn deze paragraaf behandel ik de objecten waarover wordt afgeschreven indien ze in 
onderdelenn zijn gesplitst. Achtereenvolgens komen aan bod: de bedrijfsmiddelen (3.4.2), 
dee gebouwen, panden, percelen en vast goed - inderdaad los geschreven - (3.4.3), 
onroerendd goed en met name huizen (3.4.4), fabrieken (3.4.5), grond (3.4.6), gebouwen, 
machiness en installaties (3.4.7), verbouwingen, uitbreidingen en wat daarbij hoort (3.4.8), 
aankoop,, gevolgd door sloop en uitbreiding (3.4.9), aankoopkosten (3.4.10), alsmede 
anderee kosten (3.4.12). Subparagraaf 3.4.11 is gewijd aan de hulpmiddelen. Een samen-
vattingg (3.4.13) besluit deze paragraaf. 

3.4.22 Bedrijfsmiddelen 

Eenn omschrijving van objecten die men in fiscale zin als bedrijfsmiddel pleegt aan te 
duiden,, komt al voor in de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893.457 Het woord 'bedrijfs-
middel'' werd pas dertig jaar later in de vaktaal ingevoerd.458 In de Wet Belasting-
herzieningg 1950 is het woord in de wettekst opgenomen.459 Aan Doedens ontleen ik het 
volgendee schema:460 

Ziee Nieuwenhuis, Stolkeren Valk 1998, p. 1433-1434. 
Ziee voor een kritische bespreking van de fiscale term 'bedrijfsmiddel' de noot van Smeets bij 
BNBB 1953/72*. Letterlijk opgevat kunnen voorraden evenzeer onder deze term worden 
gebracht:: ze vormen immers ook een 'middel' om het 'bedrijf te exploiteren. Gebouwen had 
menn in het verlengde van de bedrijfseconomische literatuur ook duurzame productiegoederen, 
duurzamee kapitaalmiddelen of vast kapitaal kunnen noemen. 
Jacobss 1974, p. 16 en 17. Hij brengt de termen 'vast kapitaal', 'vast bedrijfskapitaal', 
'hulpmiddelen',, bedrijfsobjecten' en 'productieobjecten' ook onder het begrip 'bedrijfsmiddel'. 
Doedenss 1966, p. 47. 
Doedenss 1966, p. 48. 
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1893 3 
eigendommen n 
uitsluitendd voor 
bedrijf,, beroep of 
ambtt aangewend. 

1914,1941 1 
gronden,, gebouwen, 
werktuigen,, gereed-
schappenn en andere 
zaken,, die voor de 
uitoefeningg van het 
bedrijff of beroep 
wordenn gebruikt. 

1950 0 
zakenn welke voor de 
uitoefeningg van het 
bedrijff of beroep 
wordenn gebruikt 
(bedrijfsmiddelen). . 

1964 4 
zakenn welke voor 
hett drijven van een 
onderneming g 
wordenn gebruikt 
(bedrijfsmiddelen). . 

Volgenss de memorie van antwoord bij de Wet IB 1964 zijn bedrijfsmiddelen 'de tot het 
bedrijfsvermogenn behorende zaken of voorwerpen welke als duurzame kapitaalgoederen 
hett vaste kapitaal van het bedrijf uitmaken en waaraan eigen is dat de aanschaffings- of 
voortbrengingskostenn tot uitdrukking worden gebracht in een actiefpost die in een jaar 
waarinn de zaken of voorwerpen voor het eerst worden aangewend niet verdwijnt, zodat 
diee zaken of voorwerpen ook voor de winstberekening over de volgende jaren betekenis 
houden.. Voorwerpen die voor de omzet bestemd zijn kunnen dus geen bedrijfsmiddelen 
zijn.'4611 Onroerende zaken zijn bedrijfsmiddelen wanneer zij tot het ondernemingsver-
mogenn behoren en niet uitsluitend voor de omzet bestemd zijn.462 Bedrijfsmatige, tot 
verhuurr bestemde onroerende zaken zijn bedrijfsmiddelen.463 

Hett is een rechtsvraag of een tot het ondernemingsvermogen behorend activum een 
bedrijfsmiddell is; in grensgevallen heeft de belastingplichtige enige keuzevrijheid (BNB 
1959/364*).. De rechter is dus niet aan de opvattingen van de partijen gebonden (BNB 
1958/6). . 

Dee Baan definieert in 1963 het begrip zaken als volgt: in de eerste plaats hetgeen 
naarr het burgerlijk recht daaronder pleegt te worden verstaan (artikel 555 van het oud 
BW:: alle goederen en rechten, die het voorwerp van eigendom kunnen zijn), maar verder 
'zodanigee een bedrijf of praktijk betreffende factoren, welke, zoals het geval is met de 
zakelijkee goodwill, de waarde van het bedrijf verhogen, onafhankelijk van de persoonlijke 
eigenschappenn of bevoegdheden van de persoon, die het bedrijf uitoefent of de praktijk 
bezitt (BNB 1953/277)'.464 Bedrijfsmiddelen zijn dan in het algemeen die tot het bedrijfs-
vermogenn behorende zaken, welke - in tegenstelling tot de zaken die voor de omzet zijn 
bestemdd - behoren tot het vaste kapitaal en bestemd zijn om voor de uitoefening van het 
bedrijff te worden gebruikt (BNB 1953/119*). 

3.4.33 Gebouwen , panden , percelen , vast goed 

Enn wat moeten we verstaan onder gebouwen, panden, percelen en vast goed? De Raad 
vann Beroep voor de Vermogensbelasting te Heerenveen geeft in B. 912 aan dat onder 
eigendommen,, uitsluitend voor bedrijf of beroep of ambt aangewend, zijn te verstaan on-
roerendee goederen als 'gebouwen'.465 In de rechtspraak komen wij de term 'gebouwen' 
geregeldd tegen, soms met een nadere aanduiding als 'arbeiderswoningen die behoren 

Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 33 (MvA). 
Conclusiee van Van Soest in BNB 1981/318* 
Hoff 's-Gravenhage in het arrest BNB 1966/127. 
Inn 1937 overwoog de Hoge Raad dat een huizenhandelaar mocht afschrijven 'indien hij 
gewoonn is de huizen, zoolang zij in zijn bezit zijn, te verhuren, mede zijn beroep maakt van het 
verhurenn van huizen en hij alsdan door het verhuren van huizen deze in de uitoefening van 
zijnn beroep gebruikt' (B. 6374). 
Dee Baan 1963, p. 18. 
Ditt is een van de weinige uitspraken, samen met B. 505, over afschrijvingen onder vigeur van 
dee Wet op de Bed rijfsbelasting 1893. Het fiscale leerstuk van de afschrijving is pas tot 
ontwikkelingg gekomen onder de Wet IB 1914. Zie Kremer 1961, p. 840. 
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tott bedrijfsgebouwen van boerderijen' (B. 4685) en 'schuren' (B. 4750).466 B. 9417 han-
deltt over onroerend goed, bestaande uit een garage en woning. De rechters gebruiken 
regelmatigg het woord 'panden'.467 

Inn B. 2151 onderscheidt de Hoge Raad 'panden' en 'inventaris'. Het bedrag voor een 
aangekochtt pand dat voor een deel buiten het bedrijf werd gebruikt, werd gesplitst in 
bedragenn voor grond, het zaakgedeelte, de eigen woning en verhuurde bovenwoningen 
(B.. 3796). Alleen op het zaakgedeelte werd 2% afschrijving toegestaan. De belangheb-
bendee betwistte niet dat er voor afschrijving op de waarde van de grond geen aanleiding 
was. . 

Inn diverse arresten wordt het woord 'percelen' gebruikt, welke term ziet op gronden 
pluss opstallen.468 B. 2110 behandelt onroerend goed of 'vast goed'.469 De Hoge Raad 
noemtt verhuurde woningen en verhuurde 'perceelen' in één adem. 

3.4.44 Onroeren d goed , huize n 

Inn B. 1905 wordt gesproken over afschrijving op huizen (onroerende goederen). Ook 
dezee term komen wij veelvuldig tegen 470 In B. 5164 ging het om een huizenverhuurster 
diee op gebouwen en grond afschreef. De inspecteur liet slechts 1% afschrijving toe op de 
gebouwen.. De raad van beroep oordeelde dat een afschrijving van 1% op de waarde van 
dee grond plus de huizen voldoende was. Deze feitelijke beslissing dat 1% voldoende 
was,, was in cassatie onaantastbaar. De raad volgde dus niet het standpunt van de 
inspecteur,, dat 1% op de gebouwen kon worden afgeschreven, maar liet een afschrijving 
vann 1% op de grond plus de gebouwen toe. 

3.4.55 Fabrieke n 

B.. 2027 behandelt de afschrijving op een 'nieuw fabrieksgebouw'. In B. 2344 was de 
afschrijvingg op onroerende goederen aan de orde, waarbij de inspecteur aangaf dat het 
gingg om fabrieken en terreinen. De Hoge Raad beziet ze samen als 'onroerende goe-
deren'. . 

Inn B. 5087 wenste de ondernemer af te schrijven op: een vrijstaande bedrijfswoning 
diee werd gebruikt door de machinist van de fabriek; een deel van het fabriekscomplex 
datt tijdelijk als bergplaats werd verhuurd aan derden (het betrof een aangekocht pand 
datt naast de fabriek lag); een betonnen schutting ter afscheiding van de fabriek, ter 
vervangingg van een houten schutting. Op de woning mocht geen 4% maar 2% worden 
afgeschrevenn meende de rechter, omdat er geen sprake was van extra slijtage zoals bij 
dee fabriek. Op het 'reservepand', dat uiteindelijk in het bedrijf zou worden aangewend, 
mochtt worden afgeschreven. De betonnen schutting mocht niet worden afgeschreven. 
Dee kosten hiervan moesten worden aangemerkt als verbeteringskosten die volgens 
artikell 11 Wet IB 1914 niet als bedrijfskosten beschouwd mochten worden. Volgens de 
Hogee Raad kon een dergelijke uitgave op zichzelf geen aanleiding geven tot afschrijving, 
ookk niet als het perceel door die uitgave geen hogere verkoopwaarde zou hebben 
gekregen. . 

Tijdenss de Tweede Wereldoorlog werd in een resolutie (B. 7514) meegedeeld 'dat 
voorr de heffing van inkomstenbelasting en de winstbelasting fabrieken, met inbegrip van 
dee machines, en andere inrichtingen, zoals grassilo's (...) in twee jaren kunnen worden 

Ziee ook B. 1522; B. 3679; B. 3801; B. 3921; B. no. 6875; BNB 57/331. 
Ziee ook B. 3990; B. 6107; B. 6275; B. 6374 (huizen); B. 6406 (kantoor); B. 6761; B. 6797; 
B.. 7248; B. 7604; B. 7872. 
Ziee ook B. 5209; B. 5319; B. 6537; B. 6600; B. 6875. 
B.. 5348. 
Ziee ook B. 2036; B. 4282; B. 4877; B. 5866; B. 5959 (complex onroerende goederen); B. 6374 
(panden);; B. 6381; B. 6624; B. 6927 (woningen); B. 7117. 
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afgeschrevenn voorzoover zij hun waarde aan het voortduren van de huidige oorlogs-
omstandighedenn ontieenen (...)'. 

3.4.66 Gron d 

Inn B. 2578 en B. 2870 werd voor aanslagen in de Oorlogswinstbelasting afschrijving op 
grondd in een landbouwbedrijf toegestaan wegens waardevermindering door onvoldoende 
bemestingg tijdens de oorlogstoestand. 

Voorr de Wet IB 1914 werd in B. 3125 ook de waardevermindering van grond door het 
achterwegee laten van noodzakelijk onderhoud als reden voor afschrijving gezien. De 
achteruitgangg in waarde van een weiland door scheuring kan ook reden zijn voor 
afschrijvingg (B. 3318). 

Inn B. 2730 had iemand een weiland voor een abnormaal hoge prijs gekocht. Hij 
vreesdee dat een fabriek het anders zou kopen, waardoor hij zou worden ingesloten. 
Ditt hoge bedrag wilde hij voor een aanslag in de oorlogswinstbelasting afschrijven. 
Dee Hoge Raad besliste dat hij het verschil tussen de betaalde prijs en de waarde van het 
weilandd niet mocht afschrijven. Het geschil concentreerde zich op de afschrijving van het 
aangrenzendee perceel. De vraag of het fabrieksterrein samen met het aangrenzende 
weilandd als één afschrijvingsobject moest worden behandeld, was niet in geschil. 
Dee Hoge Raad merkte wel op dat van de grond niet eens was vastgesteld of deze als 
'hulpmiddel'' in het bedrijf van de vennootschap was aangemerkt. 

Inn de Resolutie van 14 augustus 1919, no. 45 vroeg de minister een oordeel aan de 
Commissiee van Advies in zake de Uitvoering van de Wet op de Oorlogswinstbelasting.471 

Eenn naamloze vennootschap had een paar percelen aangekocht en deze met het oude 
fabrieksgebouww afgebroken. De oude fabriek mocht volgens eenstemmig oordeel van de 
commissiecommissie ineens worden afgeschreven. Een andere vraag was of men de prijs die voor 
dee percelen was betaald, verminderd met de opbrengst van de sloop, kon afschrijven in 
hett jaar van afbraak. Een meerderheid van de commissie achtte deze handelwijze juist: 
wanneerr een bed rijfsobject doorsloop verloren gaat, is het verschil tussen de boek-
waardee en de sloopwaarde een verlies. Geleidelijk blijven afschrijven op een niet meer 
bestaandd object kwam de commissie 'zeer oneigenaardig' voor. Een minderheid van de 
commissiee oordeelde tegenovergesteld dat men aan de nieuwe fabriek een meerwaarde 
bovenn de oude moest toekennen, 'van alle uitgaven die gedaan zijn, om die nieuwe 
fabriekk in ruil voor de oude te krijgen'. Aan dit handelen lagen commerciële overwegin-
genn ten grondslag. De fabriek achtte deze uitgaven kennelijk voldoende rendabel. 

Dee commissie wees er verder nog op dat waar gebouwen gesloopt worden om op 
hetzelfdee terrein nieuwe gebouwen neer te zetten, 'een vermoeden rijst dat de algemene 
grondwaarde,, om redenen, verband houdende met de ontwikkeling der industrie, 
gestegenn is. Een onderzoek zou moeten aantoonen in hoever tegenover afschrijving der 
gebouwenn verhooging der terreinwaarde gewettigd is'. 

Opvallendd is dat met het woord 'percelen' kennelijk alleen de opstallen werden be-
doeld.. De grond werd afzonderlijk in de beschouwing betrokken. 

3.4.77 Gebouwen , machine s en installatie s 

Inn de Resolutie van 5 mei 1917, no. 176 ging de minister in op gewone en buitengewone 
afschrijvingenn op gebouwen en machines van 'eenige fabrieksondememingen'.472 

Gebouwinstallatiess en machines spelen hier ook een rol. De Commissie van Advies 
inzakee de uitvoering van de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 had de minister 
hieroverr geadviseerd en deze had dit advies met de toelichting overgenomen. 

B.. 2497. 
B.. 1766. 
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Eenn normale jaarlijkse afschrijving van 4% op de 'afschrijvingswaarde' van de gebouwen 
enn van 8% op de aanschaffingswaarde van de machines was, aldus de commissie, 
voldoendee te achten. Als ook 's nachts werd gewerkt, was (gedurende die periode) een 
extraa afschrijving van 2% op jaarbasis voor de gebouwen en 12% per jaar voor de 
machiness geoorloofd. Voorzover tijdens de oorlogstoestand voor gebouwen en machines 
eenn hogere aanschaffingsprijs betaald mocht zijn dan in normale tijden het geval zou zijn 
geweest,, mocht voor de bedoelde fabrieken het bedrag dat boven de normale prijs was 
besteed,, over drie jaar worden afgeschreven.473 

Inn de toelichting werd dieper ingegaan op de achtergronden van deze percentages. 
Hierinn kwam naar voren dat men rekening diende te houden met verschillende en 
verhoogdee slijtagepatronen door intensiever gebruik. De commissie bouwde haar 
redeneringg als volgt op. Als men alleen rekening moest houden met de tijd waarin een 
fabriekk op zichzelf beschouwd bruikbaar blijft - en dat was zeker vijftig jaar volgens de 
commissiee - dan zou een afschrijving van 2% per jaar op de aanschaffingswaarde van 
eenn dergelijk gebouw voldoende zijn. Intussen diende men volgens de commissie ook 
rekeningg te houden met de mogelijkheid, zo niet waarschijnlijkheid, dat de installatie 
moestt worden vervangen door een moderne, die andere eisen stelt aan het gebouw. 
Menn moest dan ook rekening houden met het feit dat het bestaande gebouw daarom 
binnenn vijftig jaar zou moeten worden gesloopt en dat er een nieuw gebouw zou moeten 
wordenn opgetrokken. Om deze reden kon een afschrijving van 4% worden toegelaten. 

Dee commissie merkte vervolgens op dat de afschrijving dus niet alleen gebaseerd 
waswas op de slijtage van het gebouw. Daarom kon de afschrijving niet ter zake van nacht-
arbeidd eenvoudig verdubbeld worden. Alleen de daarin begrepen 2%, die bij normale 
werktijdd voor slijtage voldoende zou zijn, kon voor de tijd dat men ook 's nachts werkte, 
alsals extra afschrijving nogmaals in rekening worden gebracht. 

Wijj zien hier dat de commissie de installaties van een gebouw apart in haar over-
wegingenn beschouwt. Zij houdt ook rekening met de mogelijkheid dat het gebouw als 
huiss voor de installatie dient: als de installatie niet meer bruikbaar is, wordt het gebouw 
geslooptt en wordt een nieuwe huls voor een nieuwe installatie gebouwd. 

Naastt gebouwen en installaties werden in het advies ook machines onderscheiden. 
Dee afschrijving op machines mocht niet worden gebaseerd op de tijd gedurende welke 
eenn 'werktuig' kon worden gebruikt; onverschillig met welk resultaat. Vervanging zou ai 
naa kortere tijd nodig zijn, doordat de productie in hoeveelheid of hoedanigheid zou ver-
minderenn door gebreken van de machines. Ook kon het al eerder nodig zijn bestaande 
machiness te vervangen door andere met een verbeterde constructie. Voor de normale 
afschrijvingg kon men daarom 8% per jaar als maximum hanteren. Als er 's nachts werd 
gewerkt,, kon een extra afschrijving worden toegestaan, omdat dit ten koste van het 
geregeldd onderhoud zou gaan. 

Wijj zien hier dat een relatie wordt gelegd met onderhoud. Door intensiever gebruik 
wordtt minder onderhoud gepleegd, waardoor de gebruiksduur korter wordt dan bij ge-
regeldd onderhoud. 

Onderr vigeur van de Wet op de Oorlogswinstbelasting werden verschillende 
afschrijvingsgevallenafschrijvingsgevallen behandeld. In B. 2300 werd gesteld dat op machines 'verhoogd' en 
opp gebouwen 'extra' mocht worden afgeschreven. Aan de Hoge Raad werd in B. 2972 de 
afschrijvingg op gebouwen en machines voorgelegd. Op beide posten 'tezamen' werd 9% 
perr jaar afgeschreven; de partijen waren het hierover eens. Ook in B. 3415 (oorlogs-
winstbelasting)) werd op gebouwen en machines met hetzelfde percentage (10%) 
afgeschreven.4744 De Hoge Raad besliste in B. 2980 dat geen buitengewone afschrijving 
mogelijkk was op een noodzakelijke verandering in de elektrische installatie van een 
fabriek. . 

Cursieff in Resolutie. 
Ziee verder: B. 3703; B. 5282. 
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Inn B. 5611 halveerde de inspecteur de afschrijving van 10% op warenhuizen, ver-
warming,, leidingen, ketels, bekleding en dergelijke. Hij stelde dat er geen boekhouding 
werdd gevoerd waaruit een boekwaarde van deze zaken naar voren kwam. Hij noemde 
alss 'het algemeen gebruikelijke afschrijvingspercentage voor den romp 5%' en voor de 
'verwarmingg enz.' op 10%. De raad van beroep volgde de inspecteur in zijn benadering. 

3.4.88 Verbouwinge n en uitbreidinge n 

Inn 1916 werdd een fabriek belangrijk uitgebreid om meerdere oorlogsorders te kunnen 
uitvoerenn (Resolutie van 3 augustus 1917, no. 115).475 De directie wilde berekenen 
hoeveell de uitbreiding, onder andere van en met gebouwen en machines, vóór de oorlog 
zouu hebben gekost en wilde het meerdere afschrijven. De Commissie van Advies inzake 
dee Uitvoering der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 adviseerde voor de 'zuivere 
meerkosten'' voor de gebouwen, die niet speciaal met het oog op oorlogsomstandig-
hedenn waren neergezet of uitgebreid, een jaarlijkse afschrijving toe te staan van 20% op 
dezee meerkosten. 

Dee Wet op de Oorlogswinstbelasting laat niet een hogere afschrijving op een ver-
bouwingg toe dan een normale afschrijving op onroerend goed, aldus B. 2988. De verbou-
wingg had meer gekost dan vóór de oorlog het geval zou zijn geweest en de belangheb-
bendee wenste jaarlijks 20% van de meerkosten af te schrijven. Volgens de Hoge Raad 
kosttee de verbouwing in 1915 weliswaar iets meer dan vroeger, 'hoewel nog niet in die 
mate,, daar de groote prijsstijging eerst later volgde, maar dat de waarde van de percelen 
evenredigg is gestegen, en het niet is te voorzien, noch was te voorzien in 1917, dat de 
perceelenn en de bouwkosten voorlopig belangrijk in prijs zullen dalen'. 

Wijj zien hier dat de Hoge Raad de afschrijving op een verbouwing apart beschouw-
de.. De afschrijving werd echter niet hoger gesteld dan een normale afschrijving op 
onroerendd goed. 

Dezelfdee vraag kwam in B. 3002 aan de orde inzake een restitutie van oorlogswinst-
belastingg betreffende de verbouwing (uitbreiding) van een fabriek, waarvan de belang-
hebbendee de meerkosten had afgeschreven. De Hoge Raad achtte een extra afschrij-
vingg wel mogelijk van 1/3 van de extra bouwkosten die door de oorlogstoestand waren 
veroorzaakt.. Het bedrijf werd namelijk ten dele als oorlogsbedrijf beschouwd. 

Inn B. 3314 draaide het om een perceel dat was aangekocht en verbouwd als kantoor-
gebouw.. Men berekende 10% afschrijving over de verbouwing; de 'electrische lichtaan-
leg';; en de 'verlegging der waterleiding'. Op vitrage werd de afschrijving afzonderlijk 
berekend. . 

Vermeldenswaardd is nog B. 6600, waarin het ging om een pand en verbouwingskos-
tenn waarop afzonderlijk werd afgeschreven. 

3.4.8.11 Uitbreidingen , complexgedachte , 'erbi j trekken ' 

Eenn ondernemer had een pand gekocht, uitsluitend om het winkelbedrijf dat hij in een 
aangrenzendd perceel uitoefende, uit te breiden. Het perceel in kwestie zou bij het 
hoofdgebouww worden getrokken, maar moest daar eerst voor worden verbouwd. Een 
extraa afschrijving op de verbouwing werd niet toegestaan. Er was niet gesteld of geble-
kenn dat een spoedeisende verbouwing vanwege de snel veranderende eisen van het 
publiekk noodzakelijk was, noch dat het perceel wegens andere bedrijfseigen eisen snel 
waardelooss zou worden (B. 4825).476 

Inn B. 5081 werd een hotel uitgebreid met twee, aan dat hotel toegevoegde, panden 
diee waren aangekocht. Deze panden werden gesloopt en opnieuw opgebouwd. De boek-
waardee van het oude gebouw plus de sloop- en bouwkosten was hoger dan de verkoop-

B.. 1766. Zie ook B. 2084. 
ZieookBNBB 1985/163. 
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waardee van het gehele complex. De ondernemer wenste het verschil in drie jaar af te 
schrijven.. De raad van beroep stond de gevraagde afschrijving toe. Maar volgens de 
Hogee Raad had het college moeten uitgaan van de aanschafkosten van het complex en 
hadd het behoren te onderzoeken of afschrijving op die kosten volgens goedkoopmans-
gebruikk gerechtvaardigd was, doordat de bedrijfswaarde van het complex wegens ge-
bruikk binnen het bedrijf was verminderd. 

Hierr kijkt de Hoge Raad naar het complex dat tot stand komt, los van de kadastrale 
nummers.. Voor een afzonderlijke afschrijving op een van de samenstellende onderdelen 
vann het complex is geen plaats. In het hotelarrest (BNB 1962/294) heeft de Hoge Raad 
well afschrijving toegestaan op een uitbreiding van een hotel.477 

Inn B. 5428 wordt weer gesproken over de afschrijving van een gebouwencomplex. 
Eenn winkelbedrijf - de belanghebbende sprak van een warenhuis - werd uitgeoefend in 
manufacturen,, meubilair, bedden, modeartikelen en dergelijke. Een deel van het winkel-
complexx werd gesloopt en in aansluiting met het nieuwe gebouw werd een nieuw ge-
bouww geplaatst. In geschil was de afschrijving op het gebouwencomplex. 

3.4.8.22 Verbouwin g winkelpande n 

Dee raad van beroep voor de Directe Belastingen te Rotterdam overwoog in B. 4331 dat 
hett hem uit eigen wetenschap bekend was dat winkelpanden gemiddeld om de zes jaar 
moestenn worden verbouwd om met de eisen van de tijd mee te gaan en aan de concur-
rentiee het hoofd te kunnen bieden. Een afschrijving van 10% op de verbouwingskosten 
werdd niet overdreven geacht. 

Dee Minister van Financiën stelde geen cassatie in, omdat 'in het feit, dat de aard van 
belanghebbende'ss bedrijf medebrengt, dat de winkelpanden om de zes jaar ongeveer 
moetenn wordenn verbouwd - waarin opgesloten ligt, dat de verbouwing na verloop van 
dienn tijd hare waarde voor het bedrijf zal hebben verloren - terecht een reden gevonden 
iss om over de kosten van verbouwing eene afzonderlijke afschrijving toe te staan' 
[cursiveringg TMBj. 

3.4.99 Aankoo p gevolg d doo r sloo p en uitbreidin g 

Eenn firmant kocht met een ander twee woonhuizen en sloopte de opstallen. Op de vrij-
gekomenn terreinen liet hij een nieuw winkelpand neerzetten. De bedragen die besteed 
warenn voor aankoop en bouw, gingen de waarde van het gestichte perceel met inbegrip 
vann de grond met fl. 30.000 te boven. Men wenste dit bedrag direct als verlies te nemen. 

Dee Hoge Raad overwoog dat afschrijving op bedrijfsmiddelen tot goedmaking van het 
verliess strekte, dat geleden werd door de waardevermindering van de bedrijfsmiddelen 
tengevolgee van hun gebruik binnen het bedrijf. Daarom bestond er aanleiding 'noch om 
dee aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel te splitsen noch om de hoogte der af-
schrijvingg te doen afhangen van de resultaten van het bedrijf in plaats van de waarde-
verminderingg door het gebruik binnen het bedrijf. Deze totale stichtingskosten moesten 
alss grondslag worden genomen voor de afschrijving op bedrijfsmiddelen (B. 4374 en de 
eindbeslissingg B. 4643). 

Dee waarde van gesloopte gebouwen die opgeofferd worden voor de uitbreiding van 
hett bedrijf, worden evenals de kosten voor de oprichting van nieuwe gebouwen, aan-
gemerktt als uitgaven voor verbetering of verandering van zaken. Deze gezamenlijke 
uitgavenn vormen de aanschaffingskosten van de gebouwen waarop mag worden 
afgeschrevenn (B. 5298). 

Dee Hoge Raad stond een splitsing van de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel dus 
niett toe; mogelijk heeft hij dat later wel toegestaan bij BNB 1997/162*. 

Wijj behandelen deze casus in hoofdstuk 5. Zie ook 3.7.5. 
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Doumaa behandelde in 1930 enkele arresten over verbouwing, afbraak en nieuwbouw 
vann bedrijfsgebouwen.478 In B. 3314 en B. 4374 nam de Hoge Raad het standpunt in dat 
hett volle bedrag van de verbouwingskosten moest worden bijgeboekt bij de volle koop-
som.. Volgens Douma leidt dit vaak tot een geflatteerde balans: de boekwaarde van de 
gebouwenn overtreft vaak de werkelijke waarde. Vervolgens mag op het gehele bedrag 
slechtss met de gebruikelijke percentages worden afgeschreven. Van een versnelde 
afschrijvingg op de meerwaarde is geen sprake. Hij merkt op dat het hier ging om aan-
gekochtee panden die geheel of gedeeltelijk werden afgebroken, en dat het niet ging om 
bestaandee bedrijfsgebouwen. 

Inn zijn artikel bespreekt Douma de situatie dat een pand dat in het bedrijf wordt ge-
bruikt,, partieel wordt verbouwd. Voor een 'verbouwing' maakt hij onderscheid in afbreken 
enn weer opbouwen. Deze kosten moet men activeren. Als er, als derde element, een 
boekwaardee wordt vernietigd, gaat er iets verloren dat op de balans een zekere waarde 
vertegenwoordigt.. Volgens hem eisen de afschrijvingsbeginselen dat de balanswaarde 
vann het afgebroken deel in het verbouwingsjaar wordt afgeschreven. 

Alss het gaat om totale afbraak en gehele nieuwbouw kan de boekwaarde van het 
afgebrokenn deel volgens Douma ineens worden afgeschreven. De afschrijvingscommis-
siee was deze mening ook al unaniem toegedaan in B. 2497. 

Inn B. 3314 probeerde de raad van beroep een gedeelte van de kosten los te maken 
vann de bouwkosten van het perceel door te spreken van 'kosten voor inrichting van het 
kantoor'.. Het college formuleerde de kwalificatie volgens Douma echter zo ongelukkig, 
datt de Hoge Raad ook daar overwoog dat de kosten hadden gestrekt tot verandering of 
verbeteringg van een gebouw. Als de feiten zodanig waren voorgesteld, dat de Hoge 
Raadd alleen kon beslissen dat op het gehele bedrag werd afgeschreven met een 
percentagee dat voor onroerend goed gebruikelijk was, kon van een hogere afschrijving 
opp een gedeelte daarvan geen sprake zijn. Douma pleitte er dan ook voor de feiten 
zodanigg voor te stellen dat een gedeelte van de kosten kwalitatief zou verschillen van de 
eigenlijkee bouwkosten. 

Hett belang van deze laatste opmerking zien wij in de jurisprudentie inderdaad terug. 
Alss partijen afzonderlijk op onderdelen willen afschrijven, moeten zij de feiten daarvoor 
nadrukkelijkk onderbouwen. 

Ohmstedee betoogde dat verbouwingen reden kunnen geven tot een afzonderlijke 
afschrijving,, als de waarde daarvan sneller teniet gaat dan die van het gebouw als 
geheel.4799 Hij noemde als voorbeeld winkelpuien die na tien of vijftien jaar plegen te 
wordenn vernieuwd. 

3.4.100 Aankoopkoste n 

Inn B. 3225 ging het om de kwestie dat er werd afgeschreven op aangekochte huizen. 
Dee aanschafkosten bestonden uit de koopprijs, verbouwingskosten en daarnaast nog uit 
grondlasten,, overschrijvingskosten en dergelijke. De Hoge Raad stond niet toe dat de 
overschrijvingskostenn ineens werden afgeschreven. De raad van beroep had moeten 
volstaann met de door hem normaal geachte afschrijving van 4% van de aanschafprijs, 
waarinn dan ook de overschrijvingskosten moeten worden begrepen. 

Inn B. 4069 besliste de Hoge Raad dat de afschrijving op zaken die voor de onderne-
mingg worden gebruikt, moet worden berekend over het gezamenlijke bedrag van de 
verwervingskostenn inclusief de aankoopkosten. Als voorbeeld worden de notariskosten 
gegeven.. Naar aanleiding van de aankoop van een boerderij wenste de ondernemer de 
aankoopkostenn in vijfjaar af te schrijven. De raad van beroep had geen afschrijving 
toegestaann op de aankoopkosten. In vergelijkbare zin werd ook in B. 8390 beslist. 

Doumaa 1930, p. 85 en 86. 
Ohmstedee 1941, p. 21. 
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3.4.111 Hulpmiddele n 

Inn B. 3248 had de inspecteur afschrijving op onder meer opstallen, machines, spoorweg-
materieel,, oprichtingskosten en gereedschappen gecorrigeerd. Het ging om een bedrijf 
datt voor beperkte duur in oorlogstijd werd opgericht. De genoemde objecten zijn aan te 
merkenn als hulpmiddelen. 

Zonderr precies aan te duiden wat 'hulpmiddelen' zijn, overwoog de Hoge Raad dat 
menn ten volle rekening diende te houden met de waardevermindering wegens gebruik 
vann dergelijke zaken, als het ging om bedrijven die voor een beperkte duur waren op-
gerichtt en niet konden voorzien wanneer zij deze bedrijfsmiddelen moesten vervangen. 

3.4.122 Onderhouds- , verbeterings - en veranderingskoste n bi j aankoo p 

Eenn notaris verbouwde een kantoorpand dat als gevolg van de 'hoogteconjunctuur' 
zojuistt voor een hoge prijs was aangekocht <B. 3314). De raad van beroep te Utrecht 
oordeeldee dat het pand door de verbouwingskosten geen hogere verkoopwaarde had 
gekregen.. Het waren kosten voor het behoud van het inkomen van de belanghebbende. 
Dezee kosten dienden over een afzienbare reeks van jaren te worden afgeschreven. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de uitgaven voor verbetering of verandering van een 
gebouww op zichzelf geen aanleiding konden geven tot een afschrijving. Ook niet wanneer 
hett gebouw of perceel geen hogere verkoopwaarde verkreeg. In plaats van afzonderlijke 
afschrijvingenn toe te laten op 1) de koopprijs van het perceel en 2) de afzonderlijke 
uitgaven,, had de raad voor beroep moeten onderzoeken welke afschrijving volgens 
goedkoopmansgebruikk op het tot kantoor verbouwde perceel gerechtvaardigd was. 
Hierbijj had hij het bedrag waarover de afschrijving was te berekenen, met de aanduiding 
derr grondslagen van die berekeningen moeten vaststellen. 

Duss geen afzonderlijke activering en afschrijving van de verbouwingskosten bij aan-
koop,, maar afschrijven op het (verbouwde) pand als geheel met vermelding van de 
berekening. . 

Eenn ondernemer verving een oude motor van zijn schip door een nieuwe. Hij wenste de 
uitgavenn daarvoor als onderhoudskosten aan te merken. De ondernemerr schreef steeds 
5%% af op de kostprijs van de motoren. Volgens artikel 11, lid 2, no. 1 Wet IB 1914 kun-
nenn de uitgaven alleen in aftrek komen wanneer het om zaken gaat waarop niet wordt 
afgeschreven.. De ondernemer kon de uitgaven niet ineens ten laste van de opbrengst 
vann zijn bedrijf brengen (B. 4239). 

3.4.133 Samenvattin g 

Dee afschrijving op onderdelen van gebouwen is relatief weinig aan de orde geweest in de 
eerstee helft van de vorige eeuw. Veelal werd eenvoudig afgeschreven op 'onroerend 
goed',, 'percelen', 'huizen', 'panden', 'fabrieken',, et cetera. 

Mett verhoogde slijtage van onderdelen van gebouwen kan, zo blijkt uit de jurispru-
dentie,, wel rekening worden gehouden. In de Resolutie van 5 mei 1917, no. 176 gaat de 
ministerr in op gewone en buitengewone afschrijvingen op gebouwen en gebouwinstalla-
tiess van fabrieken. Hierin houdt men rekening met verschillende en verhoogde slijtage-
patronenn door intensiever gebruik dan normaal het geval zou zijn. Ook afschrijvingen op 
verbouwingenn en uitbreidingen worden zo wel afzonderlijk beschouwd. Als men een 
gebouww bij een bestaand gebouw trekt, wordt daarop als één complex afgeschreven. 
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3.55 Ondergron d en opsta l één bedrijfsmidde l 

3.5.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf staat het arrest B. 8390 centraal. Hierin kwam de Hoge Raad tot het 
oordeell dat het gebouw en de grond als één bedrijfsmiddel dienen te worden aan-
gemerktt indien de grond niet afzonderlijk in gebruik is. Het arrest heeft veel losgemaakt 
enn grote invloed gehad. In 3.5.2 zal ik nader ingaan op inhoud en achtergronden van 
dezee uitspraak alsmede op enkele commentaren. Speciale aandacht geef ik in 3.5.3 op 
dee visie van Smeets. Paragraaf 3.5.4 is gewijd aan het criterium dat uitsluitend het ge-
bruikk binnen het bedrijf maatgevend is, maar dat de boekhoudkundige vormgeving niet 
terzakee doet. Ook de juridische vormgeving staat de conclusie dat er sprake moet zijn 
vann één bedrijfsmiddel, niet in de weg. Criterium is dat grond en opstal tezamen als één 
onroerendd goed dienstbaar zijn aan het bedrijf dat de ondernemer uitoefent. De investe-
ringsaftrekk is het onderwerp van 3.5.5, terwijl ik in 3.5.6 de status van terreinen die om 
dee opstal liggen, bespreek. Een samenvatting (3.5.7) besluit deze paragraaf. 

3.5.22 Arres t B. 8390 

Dee geest kwam uit de fles bij het, naar al spoedig zou blijken, belangrijke arrest B. 8390. 
Eenn ondernemer schreef 4% van de totale koopsom van een pas aangekocht woon-
winkelpandd af. De inspecteur stond 4% afschrijving van de waarde van het gebouw 
exclusiefexclusief de grond toe. Tegen het percentage had hij geen bezwaar, maar wel tegen 
afschrijvingg op de grond. Het pand was gekocht met de bedoeling het te slopen en op de 
grondd een modern pand te bouwen. Het pand stond op allereerste stand, de hoge aan-
koopsomm was te verklaren door de hoge verkoopwaarde van de grond. 

Dee raad van beroep bevestigde het standpunt van de inspecteur, maar de Hoge 
Raadd overwoog: 

'datt evenwel de raad (...) het systeem van belanghebbende heeft verworpen op 
onvoldoendee grond; 

datt toch uit artikel 11 IB '41, sprekende van "gebouwen en andere zaken welke voor 
dee uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt", niet mag worden afgeleid, dat 
mett betrekking tot afschrijving gebouwen steeds als afzonderlijke bedrijfsmiddelen, los 
vann den grond, moeten worden beschouwd, doch dat integendeel, wanneerd& grond 
nietniet afzonderlijk in gebruik is, het gebouw en de grond ais één bedrijfsmiddel moeten 
wordenworden aangemerkt, 

datt noch artikel 11 van het besluit noch goed koopmansgebruik in den weg staan aan 
hett toepassen van een stelsel van afschrijving, waarbij op de werkelijke aanschaffings-
off voortbrengingskosten telken jare, zolang de verwachting omtrent restwaarde en 
gebruiksduurr geen noemenswaardige verandering ondergaan, wordt afgeschreven een 
opp die verwachtingen gegrond vast percentage van de boekwaarde bij het begin van het 
jaarr (...).' [cursivering TMB] 

Inn de aantekening bij dit arrest stelt Doedens dat het met de praktijk strookt dat de Hoge 
Raadd in het algemeen niet wil weten van een splitsing van de aanschaffingskosten van 
eenn gebouw met de bijbehorende grond, zodat alleen op de aanschaffingskosten van de 
opstall wordt afgeschreven. 'Dit brengt uiteraard niet mede, dat ook de waarde van den 
grondd wordt afgeschreven; deze zal immers moeten worden opgenomen in de rest-
waardee die de afschrijvingen begrenst. Het betekent slechts dat de afschrijving over het 
geheell wordt berekend, m.a.w. in het algemeen in een percentage van de aanschaffings-
kostenn of de boekwaarde van het geheel wordt uitgedrukt'. De inspecteur had volgens 
hemm 'derhalve niet behoren te stellen, dat het bedrag waarover de afschrijving moest 
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wordenn berekend tot fl. 11.000 (kosten van de opstal) moest worden beperkt, doch 
(eventueel)) dat hij het percentage dat belanghebbende jaarlijks van de boekwaarde 
wenstee af te schrijven, gelet op de aanschaffingskosten, restwaarde en gebruiksduur, te 
hoogg achtte.' Kortom, niet alleen een belangrijk arrest, maareen minstens zo belangrijke 
aantekening. . 

löö zijn algemeenheid wordt wel aangenomen dat grond niet slijt en om die reden niet 
afgeschrevenn kan en mag worden. Grond en opstal zouden dan ook als separate 
bedrijfsmiddelenn moeten worden aangemerkt. De Hoge Raad stelt echter voorop dat 
grondd en opstal één bedrijfsmiddel vormen, tenzij ze 'afzonderlijk in gebruik' zijn. Dit 
criteriumm werkt de Raad in de zogenaamde '1963-arresten' verder uit (zie hoofdstuk 5). 
Doedenss onderkent dat de waarde van de grond kan wijzigen en dat deze in de rest-
waardee wordt opgenomen die de afschrijvingen begrenst. 

Eenn ander punt dat Doedens aanroert is het berekenen van het afschrijvingspercen-
tage.. Een percentage zegt op zichzelf niets. Het gaat om toerekenen van lasten aan 
jaren,, uiteindelijk draait alles om de vraag of het jaarlijkse afschrijvingsbecfrag juist is. 
Opp welke wijze en waarin dat bedrag percentueel wordt uitgedrukt is minder relevant. 

Still geeft in 1949 aan dat de residuwaarde voornamelijk van belang is voor 'vaste 
goederen,, namelijk de grond'.480 Gewoonlijk is de grondwaarde voor winkelpanden 
relatieff hoger dan voor fabrieken, omdat voor de winkelpanden de stand (drukke 
winkelstraat)) primaire waarde heeft en dat de grond daardoor duurder is. Bij een 
overigenss gelijke gebruiksduur zal het berekende afschrijvingspercentage voor 
winkelpandenn daardoor lager zijn dan voor fabrieken. Praktisch is het juist andersom 
doorr de veelal kortere gebruiksduur van de fabriek. 

Inn de administratie maakt men voor dergelijke objecten gewoonlijk wel een splitsing 
inn grond en opstal, 'zodat dan geen bijzondere moeilijkheden voorkomen', aldus Stil. 
Maarr voor machines en meerdere bedrijfsmiddelen heeft men vaak geen overzicht meer 
overr verschillende factoren, zoals: aanschaffingen, afgeschreven bedragen, residu-
waarde.. Het gevaar bestaat dan niet alleen dat de totaalafschrijving al de residuwaarde 
heeftt overtroffen, maar ook dat al meer dan de aanschafprijs zelf is afgeschreven. Een 
overzichtt van de aanschaffingen in de betrokken jaren kan dit voorkomen als men bij de 
beoordelingg daarvan ook de residuwaarde en de gebruiksduur niet uit het oog verliest. 

Wijj zien hier dat Stil, in navolging van Douma, ervoor pleit investeringsbedragen 
afzonderlijkk te administreren voor een adequatere berekening van afschrijvingsbedragen. 

3.5.33 De visi e van Smeets 

Smeetss vindt dat de Hoge Raad in B. 8390 terecht de opvatting heeft verworpen dat 
afschrijvingg mogelijk zou zijn op de waarde van het gebouw zonder de grond. Hij gaat 
ookk in op de aantekening van Doedens.481 

Smeetss gaat ermee akkoord dat de afschrijving moet worden uitgedrukt in een per-
centagee van de aanschaffingsprijs of de boekwaarde in zijn geheel en dat dit percentage 
ookk wordt beïnvloed door de restwaarde. In bepaalde gevallen acht hij het echter alles-
zinss verdedigbaar dat het afschrijvingspercentage niet van de totale aanschaffings- of 
boekwaardee wordt genomen. Hij geeft het volgende voorbeeld. 

Voorr het bouwen van een opslagplaats wordt slechts vergunning tot een semi-
permanentee bovenbouw verkregen. De fundamenten mogen echter zo worden gelegd 
datt er in de toekomst een steviger gebouw op kan worden gezet. Naar zijn mening is dan 
dee volgende wijze van afschrijven verdedigbaar. 

Still 1949, p. 162. 
Smeetss 1950a, p. 213 en 214. 
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fundamenten n 
(mett grond) 

noodboven--
bouw w 
totaal l 

Aanschaffings --
koste n n 

fl.. 20.000 

fl.. 20.000 

fl.. 40.000 

Rest--
waard e e 
fl.. 4.000 

(incl.. grond-
waarde) ) 
fl.. 2.000 

fl.. 6.000 

Levens --
duu r r 

255 jaar 

100 jaar 

Percente n n 
boekwaard e e 

6% % 

20% % 

Eerste Eerste 
afschrijvin g g 

fl.. 1.200 

fl.. 4.000 

fl.. 5.200 

Inn het tweede boekjaar wordt de afschrijving: 
6%% van fl. 18.800= fl. 1.128 
20%% van fl. 16.000 = fl. 3.200 
totaal:: fl. 4.328 

Volgenss Smeets is het duidelijk dat hier niet kan worden volstaan met één percentage 
vann de boekwaarde. Eenzelfde methode acht hij verantwoord als de ondernemer een 
pandd koopt waarvan niet alleen de grond een belangrijke restwaarde vormt, maar ook 
hett pand een behoorlijke restwaarde behoudt doordat het op goede stand gelegen is. 
Dee ondernemer weet echter dat het bedrijfsbelang een zeer spoedige modernisering van 
dee gevel en van het inwendige eist. Ook dan acht hij twee percentages mogelijk: één met 
alsals uitgangspunt de normale waarde van het gebouw min de restwaarde (hoog door de 
grond)) en een vrij lange levensduur; en het andere, betrekking hebbende op de surplus-
prijs,, waarin de ondernemer ter wille van het bedrijf heeft bewilligd, zelfs met de weten-
schapp van de noodzakelijkheid van moderniseren. Voor het laatste gedeelte is de 
levensduurr kort. 

Smeetss hanteert dus, in navolging van de Hoge Raad en Doedens, als uitgangspunt 
datt op grond plus opstal tezamen moet worden afgeschreven. De restwaarde ziet ook op 
hett samenstel. Hij onderkent dat de grondwaarde doorgaans stijgt en dat de opstal ook 
eenn restwaarde kan hebben. 

Inn het eerste voorbeeld legt hij, in navolging van de formulering van de Hoge Raad in 
B.. 8390, de basis voor de latere jurisprudentie dat de grondwaardestijging voor de be-
rekeningg van de afschrijving mag worden geëlimineerd indien grond en opstal afzonder-
lijkk in gebruik zijn.482 

Inn het tweede voorbeeld geeft hij aan dat voor de berekening van de afschrijving op 
dee surplusprijs van spoedig te vervangen onderdelen separaat mag worden afgeschre-
ven.. Wij kunnen hieruit afleiden dat de afschrijving volgens Smeets normaliter wordt 
bepaaldd uit de opstelsom van grond en de samenstellende delen van de opstal. 

3.5.44 Uitsluiten d gebrui k binne n bedrij f maatgevend , boekhoudkundig e 
verwerkin gg en civielrechtelijk e kwalificati e niet 

Inn BNB 1955/20 stelde de inspecteur dat grond en opstallen samen als één bedrijfs-
middell in gebruik waren. Voor de vraag of twee bij elkaar behorende, maar zowel feitelijk 
(inn dit geval door bombardement, waarbij alleen de opstallen verloren gingen) als juri-
dischh (door het vestigen van een opstalrecht) scheidbare bedrijfsmiddelen als één 
bedrijfsmiddell moesten worden beschouwd, was het volgens de inspecteur niet alleen 
beslissendd of de belastingplichtige deze bedrijfsmiddelen tezamen als één bedrijfsmiddel 
gebruikte.. De inspecteur vond ook de bestemming van het bedrijfsmiddel volgens de 
boekhoudingg van belang. 

Ziee hierna hoofdstuk 5, de '1963-arresten'. 
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Dee onderneemster had op haar balansen de grond en de opstallen steeds gescheiden 
opgevoerd.. Op de opstallen was afgeschreven, op de grond niet. De grond en de op-
stallenn waren op uiteen liggende tijdstippen verworven. 

Dee raad van beroep vond het scheiden van grond en opstal in twee bedrijfsmiddelen 
inn overeenstemming met goedkoopmansgebruik. De grond en opstallen vormden welis-
waarr juridisch een 'zaak' in de zin van artikel 626 BW, maar deze civielrechtelijke 
beschouwingswijzee was hier niet beslissend. 

Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat grond en opstallen niet afzonderlijk in 
gebruikk waren, maar tezamen als één geheel werden gebruikt voor de exploitatie van 
eenn café-dancing. De omstandigheid dat de ondernemer grond en opstallen afzonderlijk 
inn de boekhouding had verwerkt, deed niet ter zake. 

Dee Hoge Raad overwoog: 

'datt voor de beantwoording van de vraag, of voor de toepassing van artikel 22, lid 8, 
vann de Wet op de vermogensaanwasbelasting een bedrijfspand en de daartoe 
behorendee grond als één bedrijfsmiddel dan wel als twee afzonderlijke bedrijfsmiddelen 
moetenn worden aangemerkt, niet beslissend is of de belastingplichtige in zijn boek-
houdingg het pand en de grond als één geheel of wel van elkaar gescheiden heeft 
behandeld,, doch uitsluitend op welke wijze de belastingplichtige het pand en den grond 
inin feite voor zijn bedrijf heeft gebezigd; 

datt in het onderhavige geval vaststaat, dat de in eigendom gevorderde grond niet 
afzonderlijkk van de te loor gegane opstallen werd gebruikt, doch de grond en de daarop 
gebouwdee opstallen tezamen als één onroerend goed dienstbaar waren aan het door 
belangh.. uitgeoefende bedrijf, bestaande in de exploitatie van een café met dancing; dat 
hierr dan ook geen sprake is van twee verschillende bedrijfsmiddelen, doch van één 
zaak,, welke voor het bedrijf wordt gebruikt.' [cursivering TMB] 

Dee Hoge Raad geeft hier aan dat er bij opstal en de bijbehorende grond sprake zou 
kunnenn zijn van twee bedrijfsmiddelen. In B. 8390 overwoog men 'dat niet (...) mag 
wordenn afgeleid dat met betrekking tot afschrijving gebouwen steeds als afzonderlijke 
bedrijfsmiddelen,, los van de grond, moeten worden beschouwd, doch dat in tegendeel, 
wanneerr de grond niet afzonderlijk in gebruik is het gebouw en de grond als één bedrijfs-
middell worden aangemerkt.' 

Wee kunnen uit beide arresten concluderen dat er sprake is van twee bedrijfsmiddelen 
wanneerr grond en opstal afzonderlijk in gebruik zijn. In de latere jurisprudentie heeft de 
Hogee Raad overigens nooit met zoveel woorden aangegeven dat er ten aanzien van 
ondergrondd en opstal sprake is van twee bedrijfsmiddelen. 

Vervolgenss zoekt het college aansluiting bij het feitelijke gebruik binnen het bedrijf, 
dee boekhoudkundige vormgeving doet niet terzake.483 Ook de juridische vormgeving 
-- er was een opstalrecht gevestigd - stond de conclusie dat er sprake was van één 
bedrijfsmiddel,, niet in de weg. Als criterium noemt de raad het tezamen als één 
onroerendd goed dienstbaar zijn aan het door de ondernemer uitgeoefende bedrijf. 

Laterr vat Smeets samen dat de Hoge Raad meer dan eens heeft beslist dat een 
bedrijfsgebouww en zijn ondergrond één bedrijfsmiddel vormen en dat niet de wijze van 
boekenn beslissend is, maar het feitelijke gebruik door de ondernemer van opstal en 
ondergrondd in zijn bedrijf.484 Samenvoeging van beide was volgens de wettekst niet 
gebodenn en dat heeft volgens Smeets in de praktijk meer nadelen dan voordelen 
opgeleverd. . 

Vergelijkk ook BNB 1998/113*. 
Smeetss 1962, p. 73 en 75. 
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3.5.55 Investeringsaftrek 

Inn BNB 1957/34 was de vraag aan de orde of investeringsaftrek mogelijk was voor 
betontegelss die als plaveisel dienden voor een ongebouwd bedrijfsemplacement. 
Volgenss artikel 8a, derde lid Besluit IB 1941 was ter zake van de verwerving of 
verbeteringg van ongebouwde eigendommen geen investeringsaftrek mogelijk.485 

Dee belanghebbende merkte de tegels als roerend aan. Het was volgens hem niet van 
belangg of ondergrond en de daarop aangebrachte losse betontegels samen één bedrijfs-
middell vormden. De inspecteur betoogde daarentegen dat plaveisel en ondergrond 
samenn één bedrijfsmiddel vormden. Dit bedrijfsmiddel was een ongebouwde eigendom. 
Err was volgens hem sprake van verbetering van een ongebouwde eigendom, waardoor 
investeringsaftrekk niet mogelijk was. 

Dee raad van beroep overwoog dat de tegels aardvast met de grond verbonden waren 
enn daardoor krachtens artikel 562 BW onroerend waren. Blijkens het systeem van het 
zakenrechtt maakt al wat aard- of nagelvast met de grond verbonden is, met deze grond 
zakenrechtelijkk één geheel uit en verliest het zijn zelfstandigheid, tenzij er een recht van 
opstall is gevestigd. De tegels vormden één geheel met het bedrijfsemplacement. Ook 
alss men zou willen aannemen dat van een aardvaste verbinding geen sprake was, zou-
denn de tegels door bestemming onroerend zijn. Ze waren immers door de belangheb-
bendee tot een blijvend gebruik aan het onroerende emplacement verbonden en volgens 
verkeersopvattingg een bestanddeel van het emplacement geworden. Investeringsaftrek 
wass niet mogelijk. 

Inn BNB 1957/97* ging het om het volgende. Een ondernemer kocht twee panden. 
Dee benedenruimten bevatten winkels voor zijn bedrijf, de bovenwoningen werden aan 
derdenn verhuurd. De winkelruimten werden als bedrijfsmiddelen aangemerkt. De onder-
nemerr wilde voor de investeringsaftrek de waarde van de ondergrond niet elimineren. 

Volgenss de raad van beroep was het niet de bedoeling van de wetgever geweest de 
ondergrondd uit te sluiten van investeringsaftrek. Uit de wetsgeschiedenis viel geenszins 
aff te leiden dat een splitsing moest worden aangebracht 'tussen de - tezamen één be-
drijfsmiddell vormende - bedrijfspanden en de ondergrond daarvan'. De staatssecretaris 
betoogdee dat de ondergrond een ongebouwde eigendom was, waarvoor men geen 
investeringsaftrekk kon krijgen. De Hoge Raad overwoog: 'dat toch de belastingplichtige, 
diee een terrein koopt en daarop een bedrijfspand sticht, één bedrijfsmiddel, gevormd 
doorr ondergrond en opstal, heeft verworven en derhalve (...) wegens de totale aanschaf-
fingskostenn van dat bedrijfsmiddel op den investeringsaftrek aanspraak zal kunnen 
maken'. . 

Peeterss merkt in zijn noot bij dit arrest op dat zowel de minister als de Hoge Raad 
blijkenss de arresten van B. 8390 en BNB 1955/20 van oordeel is dat een bedrijfspand en 
dee daartoe behorende grond als één bedrijfsmiddel moeten worden aangemerkt indien 
hett pand en de grond tezamen als één geheel voor de uitoefening van het bedrijf worden 
gebruikt.. De inspecteur meende in het onderhavige geval dat deze regel niet gold voor 
dee investeringsaftrek. En werd in het ongelijk gesteld. 

Dee Hoge Raad oordeelde in BNB 1960/169* dat aarden wallen ter bescherming van 
fabrieksgebouwenn geen functie vervulden ten opzichte van het terrein, maar onmiddellijk 
enn uitsluitend dienstbaar waren aan de fabrieksgebouwen. Ze functioneerden als bevei-
ligingsvoorzieningligingsvoorziening zonder welke de gebouwen niet voor de bedrijfsuitoefening zouden 
kunnenn en mogen worden gebruikt. 

Dee Hoge Raad besliste in BNB 1957/151 voorde investeringsaftrek dat 'ongebouwd' betekent: 
'niett bezet met een gebouw'. Onder 'ongebouwde eigendommen' vallen niet 'gronden, welke 
doorr opstallen zijn ingenomen'. 
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3.5.66 Omliggend e terreine n 

Inn BNB 1969/208 liet een NV een door haar gekochte bungalow 'om niet' door de 
directeur-grootaandeelhouderr bewonen. De inspecteur had het onroerend goed (totale 
oppervlaktee 2950m2, waarvan 360m2 bebouwd) voor de vervroegde en normale af-
schrijvingg gesplitst in enerzijds 400 m2, aan te merken als ondergrond van de opstal, en 
anderzijdss 2550 m2 grond die niet onmiddellijk aan de opstal dienstbaar is. Op deze 
laatstee grond kon de NV volgens de inspecteur in het geheel niet afschrijven. Het hof 
's-Gravenhagee besliste dat de bungalow met omliggend terrein toch één bedrijfsmiddel 
vormde. . 

Dee staatssecretaris zag van cassatie af. De beslissing dat naar het oordeel van het 
hoff het gehele onroerend goed als een bedrijfsmiddel diende te worden aangemerkt, kon 
niett met vrucht in cassatie worden bestreden. 'Een en ander zou anders kunnen zijn, 
indienn ten processe zou zijn gebleken (bijvoorbeeld uit de ligging van de bungalow, de 
wijzee waarop het terrein is beplant of uit andere gegevens betreffende de indeling van 
hett terrein), dat een deel van het onroerend goed een afzonderlijke functie heeft, waarbij 
mett name valt te denken aan de mogelijkheid, dat een gedeelte van het onroerend goed 
tee zijner tijd als bouwgrond kan worden verkocht. De oppervlakte van het onroerend 
goedd is in een geval als het onderhavige niet beslissend voor de vraag, of sprake is van 
eenn dan wel van meer bedrijfsmiddelen.' 

IASS 16 {Property, Plant and Equipment) ziet grond en opstallen als afzonderlijke 
activa.4866 Grond wordt niet afgeschreven, omdat die een oneindige levensduur heeft. 
Gebouwenn hebben daarentegen een beperkte levensduur en zijn daarom afschrijfbaar. 
Eenn stijging van de grondwaarde beïnvloedt niet de bepaling van de gebruiksduur van 
eenn gebouw. 

3.5.77 Samenvattin g 

Ondergrondd en opstal vormen één bedrijfsmiddel. Er kan sprake zijn van twee bedrijfs-
middelenn als ondergrond plus opstal afzonderlijk in gebruik zijn. Wanneer grond plus 
opstall als één onroerend goed dienstbaar is aan en een functie vervult in het bedrijf dat 
dee ondernemer uitoefent, is er sprake van één bedrijfsmiddel. De civielrechtelijke vorm-
gevingg of boekhoudkundige verwerking doet niet terzake. Als naastgelegen percelen 
wordenn gekocht, worden ze tezamen met het vastgoed dat al in bezit is, als één af-
schrijvingsobjectt of -complex aangemerkt. Van de kadastrale nummering wordt 
geabstraheerd. . 

3.66 Zelfstandig e onderdele n en onderdele n met een min of 
meerr  zelfstandi g bestaan 

3.6.11 Inleidin g 

Dee vraag wat een bedrijfsmiddel is, is meer dan academisch. En het antwoord is van 
belangg voor de kwestie of op een bepaalde zaak (of een bestanddeel) wordt afgeschre-
venn of niet. Als een activum een belangrijk, min of meer zelfstandig onderdeel van een 
bedrijfsmiddell is, worden de kosten van vervanging geactiveerd. Als zo'n zelfstandig 
onderdeell wordt verkocht, zal de ondernemer winst of verlies moeten nemen, als gold 
hett zelfstandige bedrijfsmiddelen. In deze paragraaf zullen we zien dat het antwoord op 
dee bovengestelde vraag afhangt van de functie en de plaats die de zaak in het bedrijf 

IASS 16, §45. 
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vervult.. Er zijn grensgevallen waarin de plaats en de functie in het bedrijf het antwoord 
niett kunnen geven. In dergelijke gevallen zullen de opvatting en de dienovereenkomstige 
behandelingg door de ondernemer de doorslag moeten geven. In 3.6.2 zal ik de jurispru-
dentiee behandelen betreffende zaken als scheepsmotoren en in 3.6.3 die betreffende 
autobusbanden,, onderdelen die sneller slijten dan de zaak waarvan zij deel uitmaken. 
Eenn samenvatting (3.6.4) besluit deze paragraaf. 

3.6.22 Scheepsmotore n 

Inn B. 4239 was de vraag aan de orde of er een onafscheidelijk verband was tussen een 
binnenvaartschipp en zijn motor. De Hoge Raad overwoog dat het geenszins vaststond 
datt de motor ook niet elders dienst konden doen. De uitgaven voor de vervanging door 
eenn nieuwe motor mocht de ondernemer niet als onderhoudskosten op de winst in aftrek 
brengen. . 

Inn BNB 1955/27* werd een tien jaar oude scheepsmotor in 1948 vervangen door een 
nieuwe.. De nieuwe motor was in 1947 voor fl. 35.000 gekocht en de oude in 1948 voor 
fl.. 18.000 verkocht. De ondernemer had de boekwaarde van het schip met de koopsom 
vann de nieuwe motor verhoogd. Bij de verkoop van de oude motor had hij de boek-
waardee van het schip met fl. 18.000 verminderd. Hij stelde dat de verkoop van de motor 
hemm geen winst had opgeleverd. De inspecteur stelde dat bij verkoop van een bedrijfs-
middell het verschil tussen de verkoopsom en de boekwaarde als winst moest worden 
beschouwd.. De boekwaarde van de verkochte motor moest door schatting zo goed 
mogelijkk worden bepaald. De raad van beroep overwoog dat bij de vervreemding van 
eenn bedrijfsmiddel, ook indien zij gepaard gaat met de aanschaf van een nieuw object ter 
vervanging,, in het algemeen een winst of verlies wordt gerealiseerd. Bij de vervreemding 
vann een belangrijk, min of meer zelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel als de 
machinee van een kustvaartuig, is dit niet anders. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel 
waarvann een onderdeel is vernieuwd, wordt gevonden door de aanschafkosten van dat 
onderdeell te voegen bij de aanschafkosten van de niet vernieuwde onderdelen, waarbij 
dee aanschafkosten met de afschrijvingen worden verminderd. De met de afschrijvingen 
verminderdee aanschafkosten van de niet vernieuwde onderdelen kunnen worden gevon-
denn door de boekwaarde van het gehele object te verminderen met wat daarin is be-
grepenn ter zake van het buiten gebruik gestelde onderdeel. Het voordelig verschil tussen 
dee verkoopprijs van de oude motor en de boekwaarde daarvan is winst. Aldus de raad 
vann beroep. 

Dee Hoge Raad overwoog 'dat de Raad van Beroep niet heeft beslist, dat de motor 
vann het kustvaartuig met een zelfstandig bedrijfsmiddel moet worden gelijkgesteld, doch 
alleenn - en terecht - heeft overwogen, dat de realisering van winst of verlies, welke het 
gevolgg is van vervreemding, ten aanzien van een belangrijk, min of meer zelfstandig, 
onderdeelonderdeel van een bedrijfsmiddel niet anders ligt dan ten opzichte van een 
bedrijfsmiddel'' [cursiveringen TMB]. 

Wijj zien hier dat de Hoge Raad 'een belangrijk, min of meer zelfstandig onderdeel 
vann een bedrijfsmiddel' onderscheidt van 'zelfstandige bedrijfsmiddelen'. Als een activum 
eenn belangrijk, min of meer zelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel vormt, worden 
dee kosten van vervanging geactiveerd.487 Bij de vervreemding van zo'n zelfstandig 
onderdeell zal men winst of verlies moeten nemen, net als bij zelfstandige bedrijfsiddelen. 

Ikk wil hier opmerken dat de motor (belangrijk, min of meer zelfstandig onderdeel van 
eenn bedrijfsmiddel) weer gebruikt kan worden in een ander schip (bedrijfsmiddel). Een 
dergelijkee toepassing is voor onderdelen van gebouwen wellicht wel voor te stellen, maar 
zall naar mijn mening wel getoetst moeten worden op haar realiteitsgehalte (in de alge-
menee praktijk of gangbaar in de onderneming van de belanghebbende). Wij vinden deze 
benaderingg terug in het autobandenarrest. 

Vergelijkk Rijkens in zijn noot bij BNB 98/113c*. 
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3.6.33 Autobandenarrest : grensgevallen , dan opvattin g en dienovereenkom -
stig ee behandelin g doo r onderneme r 

Inn BNB 1959/354* besliste de Hoge Raad dat men autobanden in een autobusbedrijf als 
bedrijfsmiddelenn kan beschouwen. De vraag of een actief dat tot het bedrijfsvermogen 
behoort,, een bedrijfsmiddel is, is een rechtsvraag die, in het algemeen onafhankelijk van 
dee dienaangaande door de ondernemer gehuldigde opvatting, aan de hand van de 
functiee en de plaats van die zaak in het bedrijf kan worden beantwoord. 

Err zijn niettemin grensgevallen waarin de plaats en de functie in het bedrijf niet nood-
zakelijkk de oplossing brengen. Dan zal de opvatting en dienovereenkomstige behande-
lingg door de ondernemer de doorslag moeten geven. 

Tott die grensgevallen kunnen onder meer zaken behoren waarvan op goede gronden 
kann worden verdedigd dat zij zowel onderdelen zijn van andere bedrijfsmiddelen of tot 
vervangingg van die onderdelen dienen, als dat zij een min of meer zelfstandig bestaan 
leiden. . 

Hett hof had aangaande de banden die bij de belanghebbende in gebruik waren, vast-
gesteldd dat niet alleen hun gebruiksduur een andere was dan die van de autobussen, 
maarr dat ze ook niet zelden over verschillende bussen pleegden te rouleren. 

Opp grond van die vaststelling had het hof de banden terecht, zo meende de Hoge 
Raad,, als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt. 

Volgenss annotator Hollander erkent de Hoge Raad dat niet altijd objectief is vast te 
stellenn of een tot het bedrijfsvermogen behorende zaak als één bedrijfsmiddel moet 
wordenn aangemerkt. Daarom dient men de opvatting te volgen die de ondernemer in de 
praktijkk brengt. 

Smeetss signaleert dat in de onderneming een autobus zonder banden kennelijk een 
bedrijfsmiddell is.488 De banden van de bussen vormden een complex van alle banden 
diee als afzonderlijk bedrijfsmiddelen werden beschouwd. Merkwaardig is dan dat een 
bedrijfsmiddell 'bus zonder banden' ongeschikt is om diensten te verlenen, werkeen-
hedenn 'af te stoten'. 

Wijj zien hier dat in grensgevallen zaken die een min of meer zelfstandig bestaan 
leidenn binnen de onderneming (opvatting ondernemer, dienovereenkomstige behande-
ling),, als afzonderlijke bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt.489 In BNB 1992/76 
merktee de Hoge Raad banden die alleen maar dienden om versleten banden van het 
wagenparkk te vervangen en die niet rouleerden over de verschillende auto's, niet aan als 
bedrijfsmiddell aan, maar als voorraad onderdelen. 

Motorenn van binnenschepen waren ook aan de orde in BNB 1988/163. Het hof stelde 
vastt dat de aangeschafte motor een hoger vermogen had dan de vorige en zuiniger was 
inn het brandstofverbruik. Bovendien week de levensduur van de motor af van die van het 
schipp waarin hij geplaatst was. In 82 kotters was een tweede of derde motor geplaatst. 
Oudee motoren werden na revisie vaak opnieuw gebruikt in binnenschepen. Uit dit alles 
leiddee het hof af dat het niet ongebruikelijk is dat motoren van vissersvaartuigen over 
verschillendee schepen rouleerden. 'Gelet op voormelde feiten en de in verhouding tot het 
cascoo van het schip (...) relatief aanmerkelijke kostprijs van de motor kan aan de onder-
werpelijkee motor het karakter van een min of meer zelfstandige zaak niet worden ont-
zegd'' [cursivering TMB]. De scheepsmotor was dan ook terecht als een afzonderlijk tot 
hett bedrijfsvermogen behorend activum aangemerkt. Ook hier wordt weer de aansluiting 
gezochtt bij de praktijk, de handelwijze van de ondernemer. 

Smeetss 1962, p. 76. 
Ziee voor een bevestiging hiervan BNB 1992/43. 
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Inn V-N 1961, p. 638 ging het om een geval waarin onbruikbaar geworden losse (!) ramen 
vann oude en tot op de restwaarde afgeschreven warenhuizen werden vervangen.490 De 
ondernemerr wenste de uitgaven, verminderd met de opbrengst van de vervangen 
ramen,, als kosten van onderhoud geheel in het jaar van de uitgave ten laste van de 
winstt te brengen. Hij stelde dat de ramen deel uitmaakten van het bedrijfsmiddel 
warenhuis,, terwijl de inspecteur de uitgaven wilde activeren en de boekwinst wilde 
belasten.. Hij merkte de ramen aan als afzonderlijk bedrijfsmiddel. 

Hett hof 's-Gravenhage volgde de ondernemer. In beginsel is het mogelijk de losse 
ramenn die bij de onderbouw van een warenhuis behoren, al vormen zij een wezenlijk 
bestanddeell van dat warenhuis, bedrijfseconomisch - en daardoor mede fiscaal - te 
beschouwenn als een afzonderlijk bedrijfsmiddel, waarop afzonderlijk kan worden afge-
schreven,, met een eigen boekwaarde. Het is evenzeer aanvaardbaar het warenhuis als 
eenn eenheid te zien en het derhalve met de bijbehorende losse ramen als één bedrijfs-
middell te beschouwen. De keuze ligt dienaangaande bij de ondernemer. Hij heeft voor 
dee laatste benadering gekozen.491 

Inn deze casus zien wij dat de losse ramen ook elders te gebruiken zijn: ze werden 
immerss verkocht. Aangezien er meerdere mogelijkheden waren, werd er aangesloten bij 
dee inzichten van de ondernemer. 

Inn BNB 1996/15* overwoog het hof's-Hertogenbosch dat bestanddelen van een duwboot 
waren:: een stuurstoel, een startluchtcompressor, een straalbuis, een radarinstallatie, een 
vetsmeerapparaatt en een aluminium kajuitdeur. Voorzover ze niet zodanig met de boot 
warenn verbonden dat zij daarvan niet afgescheiden konden worden zonder dat bescha-
digingg van betekenis werd toegebracht aan de zaken of de boot, maakten zij volgens de 
verkeersopvattingg deel uit van de duwboot. Investeringen in bestanddelen van een schip 
moetenn in de regel worden aangemerkt als investeringen in dat schip zelf. Deze regel 
lijdtt volgens het hof slechts uitzondering als er sprake is van bestanddelen die binnen de 
ondernemingg van de belastingplichtige een zelfstandig bestaan leiden; in die zin dat zij 
ookk los van het schip worden aangewend. Het cassatieberoep werd verworpen onder 
verwijzingg naar 101a Wet RO. 

3.6.44 Samenvattin g 

'Belangrijke,, min of meer zelfstandige onderdelen van een bedrijfsmiddel' zijn geen 
'afzonderlijke'' of'zelfstandige' bedrijfsmiddelen met een eigen afschrijvingspotentieel. 
Zakenn die een min of meer zelfstandig bestaan leiden (niet: kunnen leiden) binnen de 
ondernemingg (naar opvatting ondernemer en naar dienovereenkomstige behandeling), 
kann men als 'afzonderlijk' of 'zelfstandig' bedrijfsmiddel met een eigen afschrijvings-
potentieell aanmerken. 

3.77 Nasleep van BNB 1958/56*; de period e 1958-1964 

3.7.11 Inleidin g 

Inn BNB 1958/56* werd beslist dat de restwaarde het bedrag is dat de zaken in elk geval 
waardd zullen zijn wanneer zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. Na dit arrest, 
waaropp ik in hoofdstuk 5 uitgebreider zal ingaan, werd de vraag actueel of een onroe-
rendee zaak in twee of meer bedrijfsmiddelen kan worden verdeeld, elk met een eigen 

Hoff 's-Gravenhage 24 oktober 1960, V-N 1961, 638, rolno. 74/1960. 
Dee aanzienlijke onderhoudsuitgave moest de ondernemer wel activeren en kon in vijfjaar 
afgeschrevenn worden. 
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afschrijvingspotentieel.. Men moet dan in eerste instantie denken aan splitsing in grond 
enn opstal. Door opstal en grond als afzonderlijke bedrijfsmiddelen op de balans te 
activeren,, kan men bereiken dat een gebruikswaardedaling van de opstal niet wordt 
gecompenseerdd door een waardestijging van de grond. Die behoeft men immers niet 
hogerr te waarderen dan de kostprijs. 

Achtereenvolgenss komen in deze paragraaf aan de orde: het commentaar op BNB 
1958/56** (3.7.2), de investeringsaftrek (3.7.3), het Hotelarrest (3.7.4) en de '1963-
arresten'' (3.7.5), het begrip functioneel verband (3.7.6) en nogmaals BNB 1963/266A en 
BNBB 1963/266B* (3.7.7). Een samenvatting (3.7.8) besluit deze paragraaf. 

3.7.22 Het commentaa r op BNB 1958/56* 

Dee schrijver Hof is op grond van BNB 1958/56* tot de conclusie gekomen dat bij de 
sloopp van een gebouw het residu de grond is. Daarbij gaat hij ervan uit dat het slopen 
vann het gebouw evenveel zal kosten als het gesloopte zal opbrengen.492 De grond blijft 
volgenss hem bij het bepalen van de afschrijving buiten aanmerking. 

Kuijerr werkt in een casuspositie de gevolgen van BNB 1958/56* uit.493 Hofstra had bij 
B.. 8390 opgemerkt: 'Hoezeer B. 8390 sanctie geeft aan een praktijk die t.a.v. woon-
huizen,, winkelpanden en pakhuizen e.d. die in één bedrag tezamen met de grond 
waaropp zij staan, zijn gekocht, niet ongebruikelijk is, bestaat ten aanzien van fabrieks-
complexenn toch meestal de omgekeerde gewoonte: daar pleegt men grond en opstallen 
overr het algemeen afzonderlijk te administreren en te behandelen. Naar schrijver meent 
kann deze praktijk ook na B. 8390 zonder bezwaar worden gehandhaafd.' Voor de casus, 
waarinn gronden niet in één koop met de opstallen (een fabriek) of in nauwe samenhang 
mett de opstallen worden gekocht, sluit Kuijer zich hierbij aan. De grond kan voor de 
oorspronkelijkee waarde op de balans blijven staan. De kostprijs van de opstallen kan in 
dee toekomst, onafhankelijk van eventuele waardeveranderingen van de grond, worden 
afgeschreven. . 

Alss een ondernemer grond en opstallen in onderlinge samenhang koopt, mag hij 
dezee niet afzonderlijk als bedrijfsmiddelen opvoeren. Voor Kuijer is het criterium of grond 
pluss opstallen in één koop zijn verworven, maar dit criterium is niet door de rechtspraak 
gegeven. . 

Kuijerr vraagt zich vervolgens af wat de oorzaak is van het door hem geconstateerde 
verschijnsel.. Het principe van Besluit IB 1941 is volgens hem dat men, zolang men niets 
realiseert,, niet behoeft op te waarderen indien aan de stijging geen kosten ten grondslag 
liggen.. Als er wel kosten zijn gemaakt, dienen deze te worden geactiveerd. Bij de aan-
schaff van een bedrijfsmiddel kan men dan de aanschaffingskosten splitsen in: 
•• het gedeelte van de aanschaffingskosten dat op het moment van aankoop staat 

tegenoverr het te verbruiken deel van het bedrijfsmiddel en 
•• het gedeelte van de aanschafkosten dat op het moment van aankoop staat tegenover 

hett niet te verbruiken deel van het bedrijfsmiddel. 

Alss de waarde van het niet te verbruiken gedeelte in de toekomst stijgt, heeft men naar 
Kuijerss mening bij de aanvang geen onjuiste schatting gemaakt van de verdeling van de 
aanschaffingsprijss over het te verbruiken en niet te verbruiken gedeelte. Er vindt een 
waardestijgingg van het bedrijfsmiddel plaats nadat dit is aangeschaft. 

Opp grond van de tekst van artikel 11 Besluit IB 1941 is het volgens Kuijer juist om het 
aff te schrijven gedeelte te verminderen als de geschatte verkoopwaarde van het residu 
stijgt.. Er werd namelijk uitdrukkelijk bepaald dat het te verbruiken gedeelte moest worden 
bepaaldd door de aanschaffingskosten te verminderen met de geschatte opbrengst bij 
verkoopp van het residu. Deze tekst werd in 1950 gewijzigd. 'Het huidige artikel 8 bepaalt 

Hoff 1958, p. 75. 
Kuijerr 1958, p. 207 en 208. 
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datt de afschrijving jaarlijks gesteld dient te worden op het gedeelte van de nog niet 
afgeschrevenafgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan dat jaar kan worden 
toegerekend,, terwijl artikel 11 oud bepaalde dat de waardedaling tussen het begin van 
hett jaar en het einde van de gebruiksduur in jaarmoten moest worden verdeeld, welke 
jaarmotenjaarmoten op de aanschaffingswaarde in mindering mochten worden gebracht'. In artikel 
88 wordt derhalve uitdrukkelijk een deel van de aanschaffings- of voortbrengingskosten 
afgeschreven.. In artikel 11 werd een nader omschreven aftrek toegestaan, waarbij 
rekeningg werd gehouden met de opbrengst van het residu. 

Kuijerr vraagt zich dan ook af of de Hoge Raad niet uit het oog heeft verloren dat 
herwaarderingg van het residu in de zin van artikel 8 van het Besluit IB slechts dan 
geoorloofdd is als de onjuiste waardebepaling van het residu zijn oorzaak vindt in een 
onjuistee verdeling van de aanschaffingskosten over het wel en niet te verbruiken deel 
vann het bedrijfsmiddel. 

3.7.33 Investeringsaftre k 

3.7.3.11 Gron d en opsta l één bedrijfsmidde l 

Inn BNB 1958/231* stond vast dat een in 1954 gekocht perceel grond in dat jaar niet met 
eenn gebouw was bezet. Die grond moest volgens de Hoge Raad derhalve als een 
ongebouwdd eigendom worden aangemerkt en het hof had terecht investeringsaftrek 
geweigerd.. Als de belanghebbende te zijner tijd op die grond een bedrijfspand zou 
stichten,, zou zij daardoor een bedrijfsmiddel verwerven dat gevormd werd door 
ondergrondd en opstal. De aanschafkosten van die ondergrond kunnen dan als voort-
brengingskostenn van dat bedrijfsmiddel worden aangemerkt. 

Smeetss signaleert in zijn noot dat de Hoge Raad ook onder 'voortbrengingskosten' 
hett geval begrijpt dat een terrein gaat dienen als ondergrond van een bedrijfspand. 
Hieruitt volgt zijns inziens dat de kostprijs van een economisch goed dat eerst deel 
uitmaaktee van de bedrijfsvoorraad en vervolgens in gebruik werd genomen als element 
vann een bedrijfsmiddel, tot de voortbrengingskosten van dat duurzaam productiemiddel 
gaatt behoren. Als de bestemming van een object dat aanvankelijk niet onder de 
investeringsaftrekk viel, zodanig wordt gewijzigd dat het tot een object gaat behoren 
waaropp die aftrek wél mag worden toegepast, mag men die veranderde bestemming 
beschouwenn als een aanschaffing van een bedrijfsmiddel. 

Inn BNB 1961/160* nam de Hoge Raad voor de investeringsaftrek een vergelijkbare 
beslissing.. Een ondernemer kocht vooruitlopend op de bouw van een bedrijfspand eerst 
dee grond. Daarna liet hij een ontwerp maken en besteedde hij het pand aan. Bij deze 
gangg van zaken is het volgens de raad niet juist aan de verwerving van de grond als 
ongebouwdee eigendom zelfstandige betekenis toe te kennen. De grond nam immers al 
meteenn bij verwerving in het bedrijfsvermogen van belanghebbende geen andere plaats 
inn dan die van bestanddeel van het bedrijfsmiddel dat door grond en opstal gevormd 
moestt worden. De investeringsaftrek kon al over de grond worden toegestaan voordat 
mett de bouw werd begonnen. 

Eenn tuinder had reeds lang grond in eigendom en gebruikte die voor koude cultures. 
Hijj bouwde op de grond een nieuw warenhuis en gebruikte dat voor warme cultures.494 

Hett hof 's-Hertogenbosch besliste in BNB 1962/148 dat hier sprake was van één be-
drijfsmiddel.. Het warenhuis en de ondergrond waren tezamen aan te merken als één 
onroerendd goed in gebruik in het desbetreffende tuindersbedrijf. Het bedrijfsmiddel was 
inn gebruik voor warme cultures en kreeg derhalve een geheel andere functie en plaats 
dann de grond had gehad toen deze nog in gebruik was voor koude cultures. De stichting 

Eenn warenhuis is niet alleen een verkoophuis (grootwinkelbedrijf, bazaar), maar ook - en deze 
betekeniss staat hier voor - een grote broeikas waarvan het dak bestaat uit losse, afneembare 
ramen,, vooral voor teelt van vroege groenten. 
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vann het warenhuis was niet een verbetering van een ongebouwde eigendom, maar ver-
wervingwerving van het bedrijfsmiddel 'warenhuis met ondergrond'. De aanschaffingskosten van 
dezee grond ten aanzien van dit bedrijfsmiddel waren voortbrengingskosten in de zin van 
artikell 8a, lid 1 van het Besluit. Wij zien hier dat er aansluiting wordt gezocht bij het ge-
bruikk in het bedrijf van de ondernemer. 

3.7.3.22 Verbeteringe n van en investeringe n in grond : kademuren , damwande n 
enn heuvel s 

Inn BNB 1959/163 ging het om een kwestie waarin een kademuur was aangebracht aan 
eenn terrein in erfpacht en een damwandbeschoeiing aan een gehuurd terrein met water. 
Dee belanghebbende stelde dat de kademuur en de damwandbeschoeiing zelfstandige 
'gebouwde'' bedrijfsmiddelen waren. Het hof oordeelde dat de kademuur en de dam-
wandbeschoeiingg geen zelfstandige opstallen waren die de ondergrond waarop ze waren 
opgericht,, tot gebouwd eigendom in de zin van het spraakgebruik stempelden. Ze waren 
nietss anders dan verbeteringen van het ongebouwde terrein waarlangs ze waren aan-
gebrachtt ten einde dit geschikt te maken voor de functie in de bedrijven van de belang-
hebbende.. Dit oordeel werd door de Hoge Raad bevestigd. 

Inn BNB 1959/180 ging het om een damwand die een kade beschermde tegen 
afkalvingg en die de economische aan- en afvoer voor het laden en lossen bevorderde. 
Dee damwand was volgens de Hoge Raad niet naar zijn aard een zelfstandig bedrijfs-
middel,, maar was een verbetering van het terrein waarlangs hij was aangebracht en was 
alsals een verbetering van een ongebouwd eigendom aan te merken. 

Inn het geval dat een damwand werd aangemerkt als een onderdeel van een helling, 
werdd aangenomen dat deze niet was aangebracht ter verbetering van een ongebouwde 
eigendom.. De helling, bestaande uit een aantal betonnen balken, werd door het hof 
Leeuwardenn niet tot de ongebouwde eigendommen gerekend (BNB 1963/167). 

Eenn exploitatiemaatschappij van onroerende zaken had haar buitenste percelen 
rietgorzenn die aan het Haringvliet waren gelegen, laten ophogen. Tijdens vloed kon het 
bijj eb gesneden riet dan droog worden bewaard. De heuvel was, aldus het hof 
's-Gravenhagee in BNB 1963/29, geen afzonderlijk bedrijfsmiddel. De aanleg van de 
onderhavigee heuvel stelde niet meer voor dan een plaatselijke ophoging van de grond 
diee aan de belanghebbende toebehoorde en in haar bedrijf werd gebruikt, zodat deze 
heuvell met de grond één geheel vormde en niet een afzonderlijk bedrijfsmiddel voor-
stelde.. Op de aanlegkosten van de heuvel kon men geen investeringsaftrek toepassen. 

Eenn zand- en grindwinningsbedrijf legde in BNB 1965/288 ter voorkoming van hinder 
voorr belendende percelen een zomerkade en een weg op een ter ontginning 
aangekochtee uiterwaard aan. Volgens het hof 's-Gravenhage vormden de kade en de 
wegg een hulpmiddel voor de zand- en grindwinning en was dit alles te beschouwen als 
eenn installatie ter voorkoming van hinder. Het viel niet in te zien waarom een dergelijk 
hulpmiddell dat indirect ontgronding mogelijk maakte, bij het hier aanwezige zand- en 
grindwinningsbedrijff anders zou moeten worden beschouwd dan de hulpmiddelen (zoals 
baggermaterieel)) die meer rechtstreeks bij de ontgronding plegen te worden ingezet. De 
kadee met weg, die gedurende meerjaren haar nut zou afwerpen, werd aangemerkt als 
bedrijfsmiddell waarop vervroegd kon worden afgeschreven. Investeringsaftrek was niet 
mogelijk,, daar het terrein het karakter van ongebouwd eigendom niet verloor. 

Samenvattendd kunnen wij stellen dat door de plaatsing van een opstal op grond die 
all eerder in eigendom was, er één bedrijfsmiddel ontstaat. Investeringen in of aan de 
grondd vormen geen afzonderlijk bedrijfsmiddel, maar verbeteringen van die grond. 
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3.7.44 Het Hotelarres t 

Inn BNB 1962/294* verleende de Hoge Raad een afzonderlijk afschrijvingspotentieel over 
dee uitbreidingskosten van een gebouw. Het ging om een hotel. De vierde etage van het 
etablissementt bestond aanvankelijk uit een zolderverdieping. Door de bouw van een 
nieuwee vierde etage op het pand werd de hotelruimte uitgebreid met twaalf kamers. 
Dee belanghebbende stelde dat de vierde etage praktisch geheel was afgebroken en 
opnieuww was opgebouwd. Hij wenste de nieuwbouw als een apart actief aan te merken 
enn daar afzonderlijk op af te schrijven. 

Hett hof stelde dat een afzonderlijk gebruik van de vierde etage zich niet voordeed, 
eenn op zichzelf staande actiefpost werd niet gecreëerd. De boekwaarde van het pand 
moestt met de verbouwingskosten worden verhoogd. 

Dee Hoge Raad volgde deze benadering: er was geen op zichzelf staande actiefpost. 
Dee boekwaarde van het gebouw moest worden verhoogd. Op de uitbreiding mocht wel 
wordenn afgeschreven, ook al overtrof de restwaarde van het gehele vastgoed de boek-
waardee van het vastgoed. 

Smeetss merkt in zijn noot op dat de Hoge Raad de vierde verdieping niet als een 
afzonderlijk,, zelfstandig bedrijfsmiddel ziet. Het pand is een ondeelbaar geheel. Het 
standpuntt van BNB 1962/48 werd gehandhaafd. Het college staat wel een afzonderlijke 
afschrijvingg over een deel van de aanschaffings- of voortbrengingskosten toe. Op zich-
zelff vindt Smeets dit niets nieuws, aangezien dit ook gebeurt bij de vervroegde afschrij-
ving.. In BNB 1962/48 stond de Hoge Raad echter (ambtshalve) geen afzonderlijke 
afschrijvingg toe, omdat het ging om kosten bij eerste aanschaffing en niet bij uitbreiding. 
Inn hoeverre de Hoge Raad aan dit verschil in de toekomst betekenis zal toekennen, 
moestt volgens Smeets worden afgewacht. Hij zag daarin geen essentieel verschil, 
aangezienn de 'afzonderlijke afschrijving' in de meeste gevallen tot dezelfde uitkomst 
leiddee als het splitsen van het object. Mogelijk is met BNB 1997/162* de afzonderlijke 
afschrijvingg bij eerste aanschaf wel toegestaan. Wij komen hierop terug bij de bespre-
kingg van dit arrest. 

C.. van Soest brengt BNB 1957/151 in herinnering. Met dat arrest werd beslist dat er 
geenn aanleiding bestaat voor afzonderlijke afschrijving op onderdelen van een gebouw 
(verwarmingsinstallatie,, betimmering) waarvan de kosten van herstel en vernieuwing 
kostenn van onderhoud van het gebouw vormen.495 Dat hier een afzonderlijk activum niet 
aanwezigg werd geacht, was zijns inziens van geen belang. Het creëren van een afzon-
derlijkk activum heeft bepaalde oogmerken: in de regel afschrijving of kostentoerekening. 
Off dat mag, is een kwestie van goedkoopmansgebruik. In dit geval bestond ten aanzien 
vann de verbouwing wel een afzonderlijke kostprijs en een residuwaarde. De levens- of 
gebruiksduurr zal volgens Van Soest echter gelijk zijn geweest aan die van het gehele 
gebouw.. Een noodzaak voor het creëren van een afzonderlijk activum was er dan ook 
niet.. Hof en Hoge Raad oordeelden echter zonder motivering dat er geen afzonderlijk 
activumm was. Van Soest ziet, binnen de grote mate van vrijheid die het goedkoopmans-
gebruikk biedt, geen bezwaar in het afzonderlijk activeren van de aanschaffingskosten 
vann een centrale verwarming. Afschrijving op dit activum zal een verantwoord resultaat 
geven.. Ten slotte stelt hij nog dat corrigeren van afschrijvingen door het verhogen van de 
residuwaardee onjuist is: goedkoopmansgebruik eist dit niet en de residuwaarde moet 
zijnss inziens afgestemd zijn op de kostprijs. 

Vann Sonderen496 is van mening dat de bouw van de vierde verdieping op het hotel 
niett als een zelfstandig bedrijfsmiddel is gezien. 

Vann Soest 1962a, p. 687 en 688. 
Vann Sonderen 1985, p. 984. 
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3.7.55 Grond , opsta ll  en restwaardeproblematiek : BNB 1963/6* 

3.7.5.11 Inleidin g 

Dee discussie aangaande de restwaarde van een bedrijfsmiddel kreeg na het arrest 
1958/56** nieuwe impulsen. In dat arrest ging het ook om de vraag of de restwaarde of de 
toekomstigee verkoopwaarde aan het einde van de gebruiksduur, alleen de opstal betrof 
off grond en opstal als geheel. In en omstreeks 1963 verschijnen er enkele arresten, die 
ikk gemakshalve de '1963-arresten' zal noemen en waarin het vraagstuk 'grond en opstal 
iss één bedrijfsmiddel' verder werd uitgediept. Onder omstandigheden kunnen grond en 
opstall als afzonderlijke entiteiten worden ingevoerd in de discussie over restwaarde. Zo 
wordtt in 1963/6* bijvoorbeeld beslist dat grond afzonderlijk kan worden behandeld indien 
dee opstal op gezette tijden pleegt te worden gesloopt en vervangen door nieuwe. Dit 
arrestt en het commentaar erop komen in de volgende paragraaf aan bod. 

3.7.5.22 BNB 1963/6* 

Inn BNB 1963/6* nam een ondernemer gronden die voor zijn bedrijf bestemd waren, ook 
voorzoverr ze bebouwd waren, steeds als afzonderlijke bedrijfsmiddelen in de boek-
houdingg op. Ook de gebouwen die hij op deze gronden had laten neerzetten, nam hij als 
afzonderlijkee bedrijfsmiddelen op voor de stichtingskosten. Hij schreef alleen af op de 
gebouwen.. De gronden waren op zeker moment flink in waarde gestegen. De inspecteur 
verlaagdee de afschrijving, omdat de restwaarde van het onroerend goed door de geste-
genn grondprijzen eveneens aanzienlijk was toegenomen. Grond en opstallen moesten 
volgenss hem als één bedrijfsmiddel worden beschouwd. 

Hett hof achtte het in overeenstemming met goedkoopmansgebruik 'de gronden, 
behorendee tot een bedrijf als dat van belanghebbende, waarin verouderde gebouwen 
plegenn te worden gesloopt en vervangen door nieuwe, aan te merken en boekhoudkun-
digg te behandelen als een zelfstandig bedrijfsmiddel, ook voorzover deze de ondergrond 
vormenn van de bedrijfsgebouwen'. 

Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat de grond die onmiddellijk dienstbaar is 
gemaaktt aan de stichting en het gebruik van een bedrijfsgebouw tezamen met dat 
bedrijfsgebouww één bedrijfsmiddel vormt.497 

Dee Hoge Raad overwoog eerst dat het hof feitelijk had vastgesteld dat in het bedrijf 
vann de belanghebbende verouderde gebouwen plachten te worden gesloopt en ver-
vangenn door nieuwe. Het college vervolgde met: 

'datt al moge juist zijn, gelijk in het middel is gesteld, dat de grond, welke dienstbaar is 
gemaaktt aan de stichting en het gebruik van een bedrijfsgebouw, tezamen met dat 
gebouww één bedrijfsmiddel vormt, de geschetste gang van zaken in belanghebbendes 
bedrijff medebrengt, dat bij de bepaling van de in 1960 en volgende jaren op haar - uit de 
inn 1960 gestichte bedrijfsgebouwen met den daartoe behorenden grond bestaand -
bedrijfsmiddell toe te passen afschrijving geen betekenis toekomt aan de waarde, die de 
grondd zal vertegenwoordigen bij het einde van de uitoefening van het bedrijf ter plaatse 
vann zijn huidige vestiging; dat een juiste vaststelling van de jaarlijkse winst er toe moet 
leidenn bij het bepalen van de bedoelde afschrijving uit te gaan van de stichtingskosten 
vann de in 1960 tot stand gekomen bedrijfsgebouwen, hun vermoedelijken gebruiksduur 
enn hun los van den grond bepaalde restwaarde'. 

Hett cassatiemiddel werd vervolgens verworpen. 

Hijj verwijst daarvoor naar BNB 55/20, BNB 57/97, BNB 58/231 en BNB 61/160. 
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Opvallendd is dat de Hoge Raad hier, nadat B. 8390 en BNB 1955/20 daarvoor de weg 
geëffendd hadden, niet onomwonden uitspreekt dat er sprake is van twee bedrijfsmidde-
lenn die separaat op de balans mogen worden geactiveerd. De Raad stelt daarentegen 
vooropp dat grond plus opstal één bedrijfsmiddel vormen. Voor de afschrijving op dat ene 
bedrijfsmiddell moet men uitgaan van de los van de grond bepaalde restwaarde. Het 
beoogdee resultaat - grondwaardestijging elimineren, geen afschrijvingscorrectie - is 
gelijkk voor de ondernemer. 

3.7.5.33 Het commentaa r op BNB 1963/6* 

Annotatorr Smeets lijkt ervan uit te gaan dat de Hoge Raad, in lijn met B. 8390 en BNB 
1955/20,, wel heeft beslist dat er sprake is van twee bedrijfsmiddelen. Het komt hem voor 
datt een beroep op de uitzondering niet is vervallen door de arresten BNB 1957/97*,498 

BNBB 1958/231* en BNB 1961/160*, die betrekking hebben op 'de ondergrond'. In cassa-
tiee had de staatssecretaris zich juist op deze arresten beroepen. Andere uitzonderings-
gevallenn zouden volgens hem landbouwbedrijven kunnen zijn. 

Dee Hoge Raad constateerde dat het hof feitelijk had vastgesteld dat in het bedrijf van 
dee ondernemer verouderde gebouwen plachten te worden gesloopt en vervangen door 
nieuwe,, althans zolang de ondernemer deze gedragslijn zou 'voortzetten tot het einde 
vann de bedrijfsuitoefening ter plaatse waar zij thans geschiedt'. Smeets leidt hieruit af dat 
eenn eventuele verplaatsing van het gehele bedrijf, waarbij ook de grond wordt verlaten of 
mogelijkk zelfs wordt verkocht, voor de onderhavige kwestie niet terzake doet. 

Inn BNB 1958/56* had de belanghebbende ook kunnen stellen dat zij op de gunstige 
plaatss waar haar bedrijfspand stond, het verouderde gebouw placht te slopen en te 
vervangenn door een nieuw. Smeets vermoedt dat dit argument op zichzelf niet voldoende 
iss om een splitsing in twee bedrijfsmiddelen te verkrijgen. De klemtoon ligt zijns inziens 
opp het feitelijk gebruiken van grond en gebouwen in het gehele bedrijf. Als er na sloop 
vann gebouwen op dezelfde plaats nieuwe worden gebouwd, is dat een aanwijzing voor 
hett feit dat grond afzonderlijk wordt gebruikt. 

Ikk ben het met Smeets' benadering eens. De enkele stelling dat grond en opstal 
afzonderlijkk in gebruik zijn, is onvoldoende. Pas nadat het hof feitelijk had vastgesteld 
datt het in het bedrijf van de belanghebbende gewoonte was verouderde gebouwen te 
slopenn en te vervangen door nieuwe, schakelt de Hoge Raad de grondwaardestijging uit. 
Vann Soest valt Smeets hierin bij.499 Bezinning op de feitelijke gang van zaken is van 
groott belang. Hij vraagt zich wel af of het stelsel een afzonderlijke rol speelt, dan wel of 
hett geheel getoetst moet worden aan het feitelijk gebruik van ondergrond en opstal. 
Volgenss hem is primair het feitelijke gebruik van belang. Maar het stelsel dient zich bij 
datt gebruik zo veel mogelijk aan te passen. 

Dee vraag of gebouw en grond als eenheid of afzonderlijke zaken beschouwd moeten 
worden,, heeft Van Soest naar aanleiding van BNB 1963/6* en BNB 1962/294* bespro-
ken.5000 Hij stelt voorop dat grond - als ondergrond - dienstbaar is aan de opstal. De op-
stall is zonder grond ondenkbaar, hoe de juridische verhoudingen van de ondernemer ten 
opzichtee van deze zaken ook zijn. De ligging van de grond bepaalt (mede) de betekenis 
enn daarmee de waarde van de opstal. De kostprijs van de grond is in beginsel een zelf-
standigee zaak, maar mede bepalend voor het nut van de opstal. Deze nauwe verbonden-
heidd sluit volgens Van Soest niet uit dat grond en opstal in zekere zin ook een zelfstandig 
levenn leiden. Wat prevaleert, kan voor elk geval verschillend zijn en dit heeft invloed, of 
kann het hebben, op de verwerking van de kosten. Zijns inziens mag uit deze notie de 
conclusiee worden getrokken dat de ondernemer hier een zekere mate van vrijheid heeft. 

Smeetss noemt in zijn noot BNB 57/91. 
Vann Soest 1963a, p. 180. 
Vann Soest 1962b, p. 1040. 
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Vann Soest merkt op dat deze conclusie niet uit de bestaande jurisprudentie kan worden 
getrokkenn en verwijst hiervoor naar B. 8390 en BNB 1955/20. Dat de eenheid van 
(onder)grondd en opstal het uitgangspunt is van de Hoge Raad, blijkt ook uit de 
beslissingenn inzake de investeringsaftrek (BNB 1957/97*). 

Tochh vindt hij deze opvatting voor de afschrijving te star. 'Ondergrond en opstal 
vormenn in juridische zin één geheel, zoals gehuwden één echtpaar vormen, maar waarbij 
mann en vrouw toch afzonderlijke individuen blijven met wezenlijke verschillen en 
ongelijke,, doch wel aanvullende functies in het maatschappelijke verkeer. M.a.w. de 
juridischee aspecten prevaleren ten onrechte en de betekenis van de "economische 
functie"" komt te veel in het gedrang. M.i. dient de dienstbaarheid meer aandacht te 
krijgenn en dit zou er dan toe moeten leiden, dat m.b.t. waardering en afschrijving ten 
aanzienn van de ondergrond anders wordt gehandeld dan t.a.v. de opstal.' 

Inn BNB 1963/6* blijft de Hoge Raad volgens Van Soest zijn vroegere beslissingen 
trouw,, zij het dat de uitkomst anders was omdat zich bijzondere omstandigheden voor-
deden.. Het hof had namelijk feitelijk vastgesteld dat het in het bedrijf van de belangheb-
bendee gebruikelijk was verouderde gebouwen te slopen en te vervangen door nieuwe. 
Wanneerr op zeker moment bestaande bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van het 
bedrijff van de ondernemer niet meer bruikbaar bleken, moest men ervan uitgaan dat de 
waardee van de grond niet door verkoop van de gebouwen met de daartoe behorende 
grondd werd gerealiseerd, maar dat de grond dienstbaar zou worden gemaakt aan de 
stichtingg en het gebruik van nieuwe bedrijfsgebouwen. En dat deze gang van zaken zich 
zouu voortzetten tot het einde van de bedrijfsuitoefening. 

Hett was volgens Van Soest de handelwijze ten aanzien van de opstallen die leidde 
tott een scheiding van ondergrond en opstal en tot een uitschakeling van de waardestij-
gingg van de ondergrond. De beslissing van de Hoge Raad kwam hem dan ook aanvecht-
baarr voor. Ook als de opstallen een lange gebruiksduur zouden hebben, zou de onder-
grondd zijns inziens, ongeacht een waardestijging, zonder bezwaar op de aanvankelijke 
boekwaardee gesteld kunnen blijven. Voor de opstallen zou men een afschrijvingsregime 
kunnenn toepassen dat uitsluitend voor die zaken zou gelden. Hij concludeert dat in het 
beslistee geval weliswaar de uitkomst aanvaard kan worden, maar dat de argumenten 
voorr bestrijding vatbaar zijn. De vrijheid die het goedkoopmansgebruik ook toelaat in het 
kaderr van de fiscale afschrijvingsregels, worden naar zijn mening ten onrechte beknot. 
Wijj zien hier dat Van Soest nadrukkelijk aangeeft dat grond en opstal volgens constante 
jurisprudentiee van de Hoge Raad één bedrijfsmiddel vormen. Als argumentatie brengt hij 
slechtss naar voren dat 'juridische aspecten ten onrechte prevaleren' en 'de betekenis 
vann de economische functie te veel in het gedrang komt'. Nu niet direct een erg over-
tuigendee argumentering. Naar mijn mening komt de economische functie van de grond in 
hett geheel niet in het gedrang: daarvoor draagt Van Soest juist de argumenten aan in 
zijnn artikel. De Hoge Raad heeft naar mijn mening in BNB 1963/6* juist een zinvolle 
uitzonderingg gegeven op de hoofdregel dat ondergrond plus opstal één bedrijfsmiddel is. 
Dezee uitzondering dient mijns inziens beperkt te worden opgevat: het feitelijk afzonderlijk 
gebruikk van grond plus opstal binnen de onderneming moet hiertoe aanleiding geven. 

Inn de memorie van antwoord op de Rijksbegroting 1963 merkt de minister op dat de 
Hogee Raad in BNB 1958/56* een zeer principiële beslissing heeft genomen.501 Hij acht 
dee principes die in dit arrest zijn ontwikkeld, juist en zou niet graag een voorziening 
treffenn die daarop een inbreuk zou maken. De consequenties van dit arrest spelen 
volgenss hem vooral bij de afschrijving, als de restwaarde van de grond een belangrijke 
wijzigingg heeft ondergaan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een gebouw met de 
ondergrondd als één bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. Uit BNB 1962/294* en BNB 
1963/6** blijkt volgens hem dat de Hoge Raad, ondanks het bestaan van deze eenheid 

Kamerstukkenn II 1962/63, 6900, no. 9, p. 3 (MvA); Van Soest 1963a, p. 179 en 180. 
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vann gebouw en ondergrond, in bepaalde situaties bij de afschrijving de gestegen 
residuwaardee van de grond wil elimineren. 

Wijj zien hier dat de minister het niet heeft over twee bedrijfsmiddelen, maar spreekt 
overr het elimineren van de grondwaardestijging. 

3.7.66 Functionee l verban d 

IJsselmuidenn behandelt de vraag of op onderdelen een ander afschrijvingssysteem of 
eenn ander afschrijvingspercentage mag worden toegepast dan op de hoofdzaak.502 

Opp basis van het beginsel van oorzakelijke toerekening redeneert hij als volgt: als een 
onderdeell van een duurzaam productiemiddel economische diensten levert en die 
dienstenn van andere aard zijn dan de diensten die worden geleverd door de hoofdzaak, 
moett ook het waardeverbruik van die bijzaak, onderscheiden van dat van de hoofdzaak, 
tott uitdrukking komen. Daarbij is het niet van betekenis of een onderdeel fysiek afge-
scheidenn is van de hoofdzaak. Toch signaleert hij dat door de rechtspraak de vraag of 
afschrijvingg op onderdelen als zodanig mogelijk is, meestal hiervan afhankelijk wordt 
gesteld. . 

Neveninstallatiess moet men volgens hem op dezelfde wijze benaderen. Daaronder 
verstaatt hij zelfstandige productiemiddelen of delen van een productiemiddel die func-
tioneell nauw met een ander productiemiddel verbonden zijn. Niet het uiterlijk of de 
lichamelijkee verbinding beslist hoe er wordt afgeschreven op delen van een productie-
middell en op neveninstallaties, maar de complementaire samenhang. 

IJsselmuidenn leidt uit de rechtspraak af dat wat de afschrijvingsproblematiek betreft 
voorr gebouwen de ondeelbaarheid van het productiemiddel geldt. Uit BNB 1962/48 
(verbouwdee winkelpui) en BNB 1957/131 (centrale verwarming) leidt hij af dat men op 
zakenn die aan het gebouw dienstbaar zijn, niet los mag afschrijven. In BNB 1962/173 en 
BNBB 62/294* is wel afzonderlijke afschrijving op de kosten van een verbouwing toe-
gestaan.. In BNB 1963/6* ziet hij een mogelijke kentering in de rechterlijke opvatting. 
Uitt constante rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad vindt dat op het gebouw met zijn 
ondergrondd als één productiemiddel moet worden afgeschreven.503 Uitvloeisel hiervan is 
datt de waardedaling van het gebouw wordt gecompenseerd door de waardestijging van 
dee grond. IJsselmuiden vindt het merkwaardig dat de vermindering van de gebruikswaar-
dee wordt gecompenseerd met de stijging van de vervangingswaarde. Het is goedkoop-
mansgebruikk de vervangingswaarde voor de resultatenberekening eerst tot uitdrukking te 
brengenn bij afstoten van het productiemiddel. Alleen bij afwaardering naar lagere be-
drijfswaardee acht hij een dergelijke compensatie verantwoord, als er maar een nauw 
functionelee band tussen beide delen bestaat. De zienswijze van de Hoge Raad komt in 
botsingg met de realiteit in die gevallen waarin de prestaties die de onderneming ontleent 
aann het gebouw, van andere aard zijn dan die welke door de grond ter beschikking 
wordenn gesteld. 

Dezee functionele samenhang wordt later in de rechtspraak (BNB 1989/146) en door 
anderee auteurs afgewezen, daar volgens hen binnen de onderneming alle productie-
middelenn het bedrijfsdoel dienen. Het criterium is niet onderscheidend genoeg. 

3.7.77 BNB 1963/266A en BNB 1963/266B* 

Inn BNB 1963/266A stelde de ondernemer dat bedrijfseconomisch gezien opstal en 
ondergrondd zaken van geheel verschillende aard zijn. Grond en opstal kan men niet als 
éénn bedrijfsmiddel beschouwen, zo betoogde hij. De inspecteur stelde dat een hotel of 
restaurantt met de grond waarop het is gebouwd, volgens de jurisprudentie van de Hoge 
Raadd één bedrijfsmiddel vormt. Het hof besliste dat de gebouwen elk met de grond, 

IJsselmuidenn 1962, p. 53 en 54. 
IJsselmuidenn 1962, p. 55. 
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waaropp ze waren gebouwd, als een onroerend goed dienstbaar waren aan het bedrijf. 
Hieruitt volgde dat elk van de gebouwen met zijn ondergrond behoorde te worden 
aangemerktt als één bedrijfsmiddel. 

Inn cassatie betoogde de belanghebbende dat de strekking van artikel 8 IB 1941 
alleenn dan tot haar recht komt als men voor de bepaling van de afschrijving zowel de 
aanschaffingsprijss als de residuwaarde splitst in grond en opstal. Alleen zo zou het 
gedeeltee van de opstalkostprijs dat aan het jaar viel toe te rekenen, ten laste van de 
resultatenn kunnen worden gebracht. 

Dee Hoge Raad overwoog dat het hof, nadat het feitelijk had vastgesteld dat grond en 
gebouwenn als één onroerend goed dienstbaar waren aan het uitgeoefende bedrijf, met 
juistheidd had beslist dat elk van deze gebouwen met zijn ondergrond als een bedrijfs-
middell behoorde te worden aangemerkt. In deze casus moest men echter rekening 
houdenn met de volgende mogelijkheid. Wanneer op zeker tijdstip bestaande bedrijfs-
gebouwenn voor de uitoefening van belanghebbendes bedrijf niet meer bruikbaar waren, 
zouu de waardestijging van de grond niet door verkoop worden gerealiseerd, maar zou de 
grondd dienstbaar worden 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. De uitspraak werd vernietigd. 

Inn BNB 1963/266B* stelde het hof vast dat de gebouwen elk met de grond waarop zij 
warenn gebouwd, als één onroerend goed dienstbaar waren aan het bedrijf. Hieruit volgde 
datt elk van de gebouwen met zijn ondergrond als één bedrijfsmiddel moest worden 
aangemerkt. . 

Volgenss de Hoge Raad was dit oordeel van rechtskundige aard en behoefde het niet 
naderr te worden gemotiveerd. Het college overwoog ambtshalve: 

'datt echter goed koopmansgebruik niet eist bij de bepaling van de op de des-
betreffendee bedrijfsmiddelen toe te passen afschrijving betekenis toe te kennen aan de 
waarde,, die de grond zal vertegenwoordigen bij het einde van de uitoefening van het 
bedrijff ter plaatse waar de grond gelegen is, indien rekening moet worden gehouden met 
dee mogelijkheid, dat ten tijde van het niet meer bruikbaar zijn van de bestaande 
gebouwenn voor de uitoefening van het bedrijf de waardestijging van den grond niet zal 
wordenn gerealiseerd doch dat die grond dienstbaar zal blijven aan de bedrijfsuitoefening 
terr plaatse.' 

Hett hof had niet aangegeven welk geval zich hier voordeed. De uitspraak was niet met 
redenenn omkleed en kon daardoor niet in stand blijven. 

Inn beide gevallen gaat de Hoge Raad er wederom niet toe over klip en klaar uit te 
sprekenn dat grond en opstal twee bedrijfsmiddelen (kunnen) zijn. In BNB 1963/266B* 
wordtt wel aangegeven dat goedkoopmansgebruik in bepaalde gevallen niet eist met de 
toekomstigee grondwaarde rekening te houden. Smeets interpreteert de '1963-arresten' 
ruimm in zijn noot bij dit arrest. Hierop komen wij in hoofdstuk 5 terug. 

Volgenss Van Sikkelerus kan men praktisch spreken van een ommezwaai, waarbij de 
consequentiess die men in de praktijk placht te trekken uit BNB 1958/56* grotendeels 
weerr te niet worden gedaan.504 Daarnaast kan de beslissing van de Hoge Raad tot 
gevolgg hebben dat er geen afschrijving meer mogelijk is op kosten van aanbouw of 
verbouwingenn tijdens de afschrijvingsperiode. Afzonderlijke afschrijving op verbouwingen 
werdd niet mogelijk geacht op grond van de vaste leer van de Hoge Raad. Hij noemt dan 
BNBB 1962/48 volgens welke beslissing er op het pand en de verbouwingskosten als één 
onderdeell geheel behoort te worden afgeschreven; en wel volgens het stelsel dat geldt 
voorr het bestaande gebouw. De Hoge Raad stond in BNB 1962/294* toe om op de kos-

Vann Sikkelerus 1963, p. 621 en 622. 
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tenn van een later bijgebouwde vierde verdieping van een hotel wel afzonderlijk af te 
schrijven. . 

Vann Soest concludeerde dat er voor de belastingplichtige een milde wind was gaan 
waaien.5055 De beslissingen kwamen erop neer dat waardestijging van ondergrond in het 
algemeenn geen invloed heeft op de afschrijving. Daarmede waren de arresten BNB 
1958/56** en BNB 1963/6* volgens hem in feite ten grave gedragen. 

3.7.88 Samenvattin g 

Naarr aanleiding van BNB 1958/56* werd de vraag actueel of men de grondwaarde-
stijgingg uit de afschrijvingslast kon elimineren door grond en opstal als afzonderlijke 
bedrijfsmiddelenn te activeren. Grond en opstal vormen volgens constante jurisprudentie 
éénn bedrijfsmiddel. Als grond binnen de onderneming echter feitelijk afzonderlijk in 
gebruikk is, eist goedkoopmansgebruik niet dat er betekenis wordt toegekend aan de 
waardee die de grond zal vertegenwoordigen als het bedrijf daar wordt beëindigd waar het 
thanss gevestigd is.506 Het resultaat voor de afschrijvingslast - eliminatie grondwaarde-
stijgingg - is voor de praktijk hetzelfde. 

Uitt de jurisprudentie aangaande de investeringsaftrek kunnen wij afleiden dat er door 
dee plaatsing van een opstal op grond die al eerder in eigendom was, één bedrijfsmiddel 
ontstaat.ontstaat. Investeringen in of aan de grond vormen geen afzonderlijk bedrijfsmiddel. 

Voorr de berekening van de afschrijvingslast mag men met snel slijtende onderdelen 
vann gebouwen rekening houden. Volgens BNB 1962/48 schrijft men dan af op een 
ondeelbaarr geheel, de afschrijvingsbedragen voor de onderscheiden onderdelen worden 
herleidd tot één mengpercentage. In BNB 1962/294* staat de Hoge Raad vervolgens een 
afzonderlijkee afschrijving toe over de kosten van een uitbreiding van een pand tijdens de 
bezitsperiode. . 

3.88 Investeringsaftrek ' 

3.8.11 Inleidin g 

Voorr de investeringsaftrek is diverse keren uitgemaakt dat grond en opstal één bedrijfs-
middell vormen en dat verbeteringen in of aan de grond geen afzonderlijk bedrijfsmiddel 
vormen.. Aan de jurisprudentie rond de investeringsaftrek van gebouwen kunnen wij ont-
lenenn of wij investeringen aan grond of gebouwen kunnen toerekenen. Daartoe worden 
enkelee criteria ontwikkeld die onderwerp zijn van deze paragraaf. In 3.8.2 beschouwen 
wijj het criterium van de dienstbaarheid nader. In 3.8.3 dat van het feit of een zaak al dan 
niett kan worden 'losgedacht' van de opstal en 'verkeersopvattingen'. In 3.8.4 komen de 
termenn 'gebouwen' en 'onroerende goederen' aan de orde. Verbouwingen komen in 
3.8.55 aan bod, terwijl wij in 3.8.6 nader ingaan op bedrijfsmiddelen en gebouwen. Een 
samenvattingg (3.8.7) besluit deze paragraaf. 

Vann Soest 1963b, p. 624. 
Vergelijkk de noot van Smeets en het commentaar van Van Soest bij BNB 1963/6*. 
Ziee voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het regime voor 'gebouwen' in de 
inkomstenbelastingg de conclusie van A-G Van Soest bij BNB 1980/334*. 
Inn de Beschikking van 21 dec. 1964, no. B4/17 635, Nederlandse Staatscourant 1964, 253 
werdd de investeringsaftrek voor gebouwen tijdelijk buiten toepassing gesteld. Investerings-
aftrekk was nog steeds mogelijk voor zaken die niet tot een gebouw behoorden. 
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3.8.22 Dienstbaarheidscriteriu m 

Hett hof Leeuwarden besliste in BNB 1965/61 dat een betonlaag die door een pachter 
wass aangebracht op het achtererf van een gepachte boerderij, geen verwerving van een 
afzonderlijkk bedrijfsmiddel was, maar verbetering van een ongebouwd eigendom. Het erf 
vann de boerderij, voorzover dit niet werd ingenomen door opstallen, was een ongebouwd 
eigendom.. De betonlaag, die diende tot verbetering van het erf, kon niet tot de opstallen 
wordenn gerekend. Het erf was ook niet uitsluitend en onmiddellijk dienstbaar aan de 
gebouwenn van de boerderij. De aanleg van de betonlaag vormde een niet los te maken 
geheell met de ondergrond waarop zij was aangebracht. Het kon niet als de verwerving 
vann een afzonderlijk bedrijfsmiddel, los van de ondergrond, worden aangemerkt. 

Inn BNB 1965/292 achtte het hof 's-Gravenhage de bestrating van een terrein 
onmiddellijkk en uitsluitend dienstbaar aan een gebouw. Het viel niet onder het begrip 
'ongebouwdd eigendom'. Het terrein diende als toegang tot een garage en een opslaghal 
enn werd ook gebruikt als opstelruimte voor vrachtauto's die werden geladen of gelost. De 
staatssecretariss zag af van cassatie, daar het hof op grond van de feiten en omstandig-
hedenn had kunnen en dus mogen beslissen dat de bestrating, gelet op de aard van het 
gebouww en de plaatselijke situatie, onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar was aan de 
opslaghal. . 

Inn BNB 1967/67 exploiteerde een ondernemer een skelterbaan die was aangelegd op 
eenn terrein dat tot zijn bedrijfsvermogen behoorde. De baan bestond uit een vlak verhard 
circuitt en was omgeven met gras en heide. Op het terrein bevonden zich een kantine, 
eenn werkplaats en een verplaatsbare houten tribune. Het terrein was omgeven door een 
hek. . 

Dee ondernemer betoogde dat de baan een gebouwd eigendom was. De baan leidde 
mett toebehoren een eigen constructief economisch bestaan en vormde tezamen met de 
werkplaats,, de kantine, de tribune en de afrastering een economisch geheel. Zonder de 
baan,, als hoofdbestanddeel van het geheel, zou er geen zelfstandig bedrijfseconomisch 
goedd en geen inkomstenbron zijn. 

Hett hof Arnhem besliste dat de baan met toebehoren als één bedrijfsmiddel kon 
wordenn beschouwd, maar dat dit geen aanspraak op investeringsaftrek meebracht, 
omdatt er sprake was van een ongebouwd eigendom. De verharding, de tegelvloer en de 
afrasteringg waren op zichzelf geen opstallen en het terrein had door het aanbrengen van 
dee verharding, de tegelvloer en de afrastering het karakter van ongebouwd eigendom 
niett verloren. Evenmin kon men zeggen dat de verharding, tegelvloer en afrastering 
onmiddellijkk en uitsluitend dienstbaar waren aan de opstallen. 

Eenn landbouwer had in BNB 1978/203 op het erf dat bij zijn boerderij behoorde, een 
verhardingg (plaveisel) laten aanbrengen. Hij stelde dat er sprake was van een investering 
inn een gebouw. De Hoge Raad besliste dat het hof terecht had geoordeeld dat de erf-
verhardingg niet onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar was aan de daaraan belendende 
bedrijfsgebouwen.. Er was geen sprake van een investering in een gebouw. Het hof had 
onderr andere de omstandigheid in aanmerking genomen dat de erfverharding mede een 
functiee vervulde ten opzichte van belendend land dat behoorde bij de boerderij. We zien 
hierinn een bevestiging van BNB 1965/292, waar op basis van de feiten een 
andersluidendee beslissing was genomen. 

3.8.33 Criterium : 'al dan niet los van de opsta l te denken ' en 'verkeers -
opvattingen ' ' 

Inn B. 8390 besliste de Hoge Raad dat gebouwen voor de afschrijving steeds als afzon-
derlijkee bedrijfsmiddelen, 'los van den grond', moeten worden beschouwd. 

Inn BNB 1970/49 ging het om een tuinder die zijn warenhuis ingrijpend liet verbouwen. 
Hijj claimde investeringsaftrek voor het verhogen van het bouwsel, de vervanging van de 
verwarmingsinstallatiee en de regenleiding. De nieuwe en oude verwarmingspijpen en 
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regenleidingregenleiding hingen aan haken die waren bevestigd aan de stijlen van het warenhuis. 
Dee tuinder ging ervan uit dat het warenhuis, de verwarmingsinstallatie en de regenleiding 
bedrijfsmiddelenn waren. De inspecteur weigerde de investeringsaftrek, omdat het zijns 
inzienss investeringen in gebouwen waren. 

Hett hof besliste dat de tuinder verplichtingen had aangegaan tot het verbeteren van 
hett warenhuis en de daarin aanwezige verwarmingsinstallatie en regenleiding. Hij had 
geïnvesteerdd in 'zijn als bedrijfsmiddel te beschouwen warenhuis, de daarin aanwezige 
verwarmingsinstallatiee en regenleiding'. Een warenhuis kan men volgens het hof niet op 
éénn lijn stellen met machines die in onroerend goed zijn opgesteld, of met onroerende 
installatiess die in de open lucht zijn opgesteld. Een warenhuis dient er immers toe de 
plantenopstandenn en hun leefmilieu te beschermen. 

Dee investering in de nieuwe verwarmingsinstallatie en de nieuwe regenleiding werden 
aangemerktt als investeringen in een gebouw (het warenhuis) waarvoor de investerings-
aftrekk buiten toepassing was. 

Hett hof had volgens de Hoge Raad terecht beslist dat de nieuwe verwarmingsinstal-
latiee en de nieuwe regenleiding die in het warenhuis waren aangebracht en daaraan met 
hakenn blijvend verbonden waren, naar hun aard geen zelfstandig bestaan hadden en dit 
ookk niet konden hebben. Zij dienden 'tot verwarming en tot besproeiing en het regelen 
vann de vochtigheidsgraad in het warenhuis, zulks om dit beter aan zijn doel, het telen 
vann vroege tomaten, te doen beantwoorden'. De installatie en leiding waren niet los te 
denkendenken van het warenhuis en naar verkeersopvatting te beschouwen als onzelfstandige 
delenn van het warenhuis, waarmee zij tot een zaak zijn geworden. 

Hett hof had terecht geoordeeld dat de investering in de nieuwe verwarmingsinstalla-
tiee en de nieuwe regenleiding moest worden aangemerkt als een investering in een ge-
bouww waarvoor de investeringsaftrek buiten toepassing was gesteld. Hieraan deed niet 
aff dat 1) de pijpen en leidingen aan haken hingen die aan de stijlen van het warenhuis 
warenn bevestigd, dat 2) deze pijpen en leidingen op eenvoudige wijze, naar de eisen van 
hett geteelde gewas, hoger of lager in het warenhuis opgehangen konden worden zonder 
enigg breekwerk aan leidingen of aan het warenhuis en dat 3) het warenhuis bij het aan-
brengenbrengen of verwijderen van de leidingen geen enkele bewerking zou ondergaan. Een 
vergelijkbaree benadering zien hierna wij in BNB 1978/270*. 

Inn BNB 1972/225 ging het om een NV die een rekencentrum had ingericht in een aantal 
ruimtenn van haar kantoorgebouw. Daartoe behoorde onder meer een computer. Voor het 
regelenn van de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het weren van stof werden instal-
latiess in die ruimten aangebracht, zoals koelcompressoren, een verwarmingsinstallatie, 
eenn luchtbevochtigingsinstallatie en dergelijke. Deze installaties waren, met uitzondering 
vann buizen met kranen en flenzen, niet nagelvast aan het gebouw verbonden en konden 
zonderr beschadiging worden verwijderd. De inspecteur weigerde een investeringsaftrek, 
omdatt de installaties volgens hem onzelfstandige delen van het gebouw waren. 

Hett hof overwoog dat de installaties en apparatuur in het gebouw naar hun aard 
dienstbaarr waren aan andere zaken. Ze waren aangebracht met het doel de lucht in het 
rekencentrumm goed te conditioneren voor de computer en om steeds te kunnen beschik-
kenn over energie voor de computer. Daarom moest volgens het hof beslist worden of de 
installatiess en apparaten naar verkeersopvatting beschouwd moesten worden als onzelf-
standigee delen van het gebouw waaraan zij dan dienstbaar zouden zijn. Anders waren 
hett zaken die, onafhankelijk van het gebouw, in vaste relatie stonden tot en dienstbaar 
warenn aan de daarin opgestelde computer. 

Hett gebouw - het betrof een groot, normaal kantoorgebouw - was niet zo geconstru-
eerdd dat het speciaal geschikt zou zijn om er een computer, met bijbehorende installa-
ties,, in onder te brengen. Het vertoonde wat dit betreft geen bijzondere kenmerken. 
Anderzijdss was de apparatuur wel zo gekozen dat haar capaciteit voldoende was om 
voorr enkele bedrijfsruimten, wat de conditie van de lucht betreft, het gewenste resultaat 
tee verkrijgen. De gedaante van de apparatuur, met uitzondering van een aantal buizen, 
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hieldd geen enkel verband met de vormen en afmetingen van het gebouw, behalve dan 
datt de omvang van de apparatuur toeliet dat zij in het gebouw geplaatst kon worden. Als 
dee belanghebbende een ander kantoor zou betrekken, zou het normaal zijn dat hij de 
computerr en de apparatuur zou meenemen. De apparatuur was derhalve niet door 
bestemmingbestemming hulpzaak van het gebouw geworden en moest geheel los daarvan worden 
gedacht.gedacht. Technisch was er ook geen eenheid ontstaan door het niet-nagelvastzijn van 
dee onderdelen van de gehele installatie, de buizen uitgezonderd. Het gebouw had als 
zodanigg geen verbetering ondergaan door de plaatsing van de apparatuur. De werk-
tuigenn waren daarom naar verkeersopvatting ook geen onzelfstandig deel van het 
gebouw. . 

Dee buizen, met kranen en flenzen, waren wel nagelvast aan het gebouw verbonden; 
datt wil zeggen zodanig dat ze alleen met enige moeite en niet zonder beschadigingen 
zoudenn kunnen worden verwijderd. De buizen maakten daarom deel uit van het gebouw. 
Investeringsaftrekk was hiervoor niet mogelijk. 

Eenn ander geval lag ten grondslag aan BNB 1979/316. Een bloemenkweker liet in een 
perceell tuingrond een draineringssysteem aanbrengen waarvan de afmetingen waren 
afgestemdd op de daaropvolgende bouw van een warenhuis. Volgens het hof 's-Graven-
hagee had het draineringssysteem naar zijn aard geen zelfstandig bestaan. Het moest 
dann ook worden beschouwd of als een onzelfstandig deel van het warenhuis in de 
ondergrondd waarvan het lag, of als een verbetering van die grond. Daar het systeem een 
aanzienlijkk grotere binding had met het warenhuis dan met de grond, moest het als 
onzelfstandigg deel van het warenhuis worden aangemerkt. De hogere investeringsaftrek 
voorr gebouwen werd toegestaan. 

Enerzijdss kon men volgens het hof zeggen dat een dergelijk systeem de grond meer 
geschiktt maakte voor de teelt voor (bloem)gewassen, anderzijds maakte het systeem het 
warenhuiss bruikbaarder voor het doel waarvoor het diende. De afmetingen van het 
systeemm waren afgestemd op de oppervlaktematen van het warenhuis. Het systeem had 
eenn betrekkelijk korte levensduur en zou daarom altijd vernieuwd moeten worden als er 
eenn nieuw warenhuis zou worden gebouwd. Technisch beantwoordde het systeem alleen 
aann zijn doel als de grond waarin het lag, met een warenhuis was o verbouwd. Het kon 
niett functioneren als de grond zou worden gebruikt voor verbouw van gewassen die niet 
onderr glas behoefden te worden gekweekt. Naar verkeersopvatting kon het systeem niet 
anderss worden aangemerkt dan als een onzelfstandige zaak die deel uitmaakte van het 
warenhuis. . 

3.8.44 De terme n 'gebouwen ' en 'onroerend e goederen ' 

Inn BNB 1978/270* besliste de Hoge Raad dat verplichtingen die waren aangegaan voor 
dee aanschaf van verwarmingsapparaten, moesten worden aangemerkt als investeringen 
inn gebouwen in de zin van artikel 11, lid 1 Wet IB 1964. De apparaten waren onmiddellijk 
enn uitsluitend dienstbaar aan de kassen waarin zij waren geplaatst. Dergelijke kassen 
zijnn pas volledig bedrijfsklaar als zij, ter beheersing van het kasklimaat, voorzien zijn van 
verwarmingsapparatuur.verwarmingsapparatuur. De aangegane verplichtingen voor de aanschaf van de verwar-
mingsapparatenn moesten derhalve worden aangemerkt als investeringen in gebouwen. 

Inn een instructieve noot maakt Scheltens duidelijk dat men onderscheid moet maken 
tussenn het civielrechtelijke begrippenkader inzake de term 'onroerend' enerzijds en het 
taalgebruikk en de maatschappelijke opvattingen inzake de term 'gebouw* anderzijds. 

Hett viel hem op dat de belanghebbende in de procedure telkens sprak over 
'onroerendd door bestemming', wat de aanwezigheid van een onroerende hoofdzaak 
veronderstelt.. De beschikking spreekt echter over 'gebouwen'. Scheltens legt uit dat 
gebouwenn inderdaad onroerende goederen plegen te zijn. Daarnaast kunnen roerende 
zakenn zodanig dienstbaar worden gemaakt aan een andere zaak dat zij tot hulpzaken 
wordenn en mede de kwalificatie 'onroerende zaken' krijgen, als die andere zaak een 
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onroerendee zaak is. Zulke zaken zijn daardoor, aldus Scheltens, nog geen onzelfstan-
digee delen van de hoofdzaak geworden. Daarom is het nog niet vanzelfsprekend dat 
dezee hulpzaken voor de investeringsaftrek (en ook voor de vervroegde afschrijving) 
delenn in het regime dat voor de hoofdzaak geldt. Dit zou zo zijn als men in de wets-
tekstenn zou spreken over 'onroerende goederen' en dit is nu juist niet het geval. 

Hett begrip 'onroerend' geeft een juridische kwalificatie aan. De term 'gebouwen' 
duidtt echter op wat 'gebouwd' is, op iets dat maatschappelijk als een gebouw wordt 
beschouwd,, waarbij de juridische kwalificatie niet van belang is. 'Bouwen' heeft een 
ruimeree betekenis dan het vervaardigen van een gebouw: een schip en een viool worden 
ookk gebouwd. Aan de term 'gebouw' moet men een ruimere betekenis toekennen dan 
hett normale spraakgebruik doet. Men moet niet alleen letten op materialen en vorm, 
maarr ook op de functie. Net als in BNB 1970/49 worden de kassen als gebouwen 
aangemerkt. . 

Hett begrippenpaar 'onroerend/roerend' behelst een juridische kwalificatie, de term 
'gebouw'' richt zich op het taalgebruik. Als een zaak onroerend door bestemming is, 
behoeftt dit nog niet te betekenen dat de zaak ook een onderdeel van het gebouw is. 
Dee Hoge Raad zwijgt zelfs - en volgens Scheltens terecht - geheel over een eventuele 
kwalificatiee als onroerend door bestemming. In het taalgebruik zal men bij een fabriek 
hett gebouw en de machines onderscheiden en de machines niet als deel van het 
gebouww beschouwen, ook al zijn zij civielrechtelijk wellicht onroerend door bestemming. 

Inn BNB 1970/49 was het kernpunt dat de installatie niet los was te denken van de kas 
enn naar verkeersopvatting beschouwd moest worden als onzelfstandig deel van de kas 
waarmeee zij een zaak was geworden. Uitdrukkelijk werd betekenis ontzegd aan de 
omstandigheidd dat de installatie zonder enig breekwerk zou kunnen worden verwijderd. 
Dee Hoge Raad stelde dat de installatie diende om de kas beter aan het doel te doen 
beantwoorden.. In BNB 1978/270* ging de Hoge Raad daarop uitvoeriger in en stelde het 
collegee dat kassen pas bedrijfsklaar zijn als zij voorzien zijn van verwarmingsapparatuur. 
Hett plaatsen van die apparatuur is blijkbaar nog niet voldoende: de apparaten moeten 
bovendienn onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar zijn gemaakt aan de kassen waarin zij 
zijnn geplaatst. Scheltens meent dat de Hoge Raad duidelijk wilde maken dat het niet gaat 
omm in zakenrechtelijk opzicht onzelfstandige zaaksdelen, maar om een in economisch 
opzichtt bestaande eenheid. 

3.8.55 Verbouwinge n 

Inn BNB 1978/328 ging het om het volgende. Een begrafenisondernemer verbouwde voor 
zijnn onderneming een gedeelte van een pand dat geheel tot zijn privé-vermogen be-
hoorde.. Hij beschouwde de verbouwing als een investering in een bedrijfsmiddel en 
claimdee 5% van de kostprijs van deze verbouwing als investeringsaftrek. Hij wenste de 
verbouwingskostenn als een afzonderlijk activum te beschouwen en dit activum tot zijn 
bedrijfsvermogenn te rekenen. Het hof besliste dat de kosten geen zelfstandige functie 
hadden,, maar in het pand opgingen en de kostprijs daarvan verhoogde. Nu het pand niet 
tott het bedrijfsvermogen behoorde, kon de daaraan aangebrachte verbetering niet als 
eenn investering worden aangemerkt. 

Dee Hoge Raad besliste dat het hof terecht investeringsaftrek had geweigerd. Het hof 
hadd geoordeeld dat de verbouwing in het pand opging. Hieruit vloeide voort dat deze 
verbouwingg niet op zichzelf, naast het pand, als een bedrijfsmiddel in de zin van artikel 
11,, lid 1 Wet IB 1964 kon worden aangemerkt. 

Wee zien hier dat de Hoge Raad wederom expliciet aangeeft dat men een verbouwing 
niett als een op zichzelf staand bedrijfsmiddel kan aanmerken. In BNB 1962/294* ver-
leendee de Hoge Raad voor een verbouwing wel een afzonderlijk afschrijvingspotentieel. 
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3.8.66 Bedrijfsmiddele n en gebouwe n 

Eenn campingexploitant - we spreken over BNB 1980/334* - gaf in 1975 opdracht een 
zwembadd dat niet aan alle eisen voldeed, te slopen en te vervangen door een nieuw. In 
septemberr 1975 werden verplichtingen aangegaan voor de verwerving van een nieuw 
zwembadd met een waterzuiveringsinstallatie en een filterhuis voor deze installatie. Het 
filterhuiss grensde aan het zwembad. Rondom het zwembad werden tegels gelegd en 
hekwerkk geplaatst. De exploitant had zwembad, zuiveringsinstallatie, tegels en hekwerk 
alsals één bedrijfsmiddel aangemerkt. In geschil was de vraag of het zwembad met de 
zuiveringsinstallatiee en verder toebehoren als één gebouw kon worden beschouwd. 
Enn of de ondernemer aanspraak kon maken op vervroegde afschrijving en investerings-
aftrek. . 

Hett hof overwoog onder meer dat het niet van belang was dat de belanghebbende bij 
dee aangifte voor de inkomstenbelasting zich op het standpunt had gesteld dat het zwem-
bad,, de waterzuiveringsinstallatie, de tegels, het hekwerk en het filterhuis één bedrijfs-
middell vormden. Op het zwembad en de zuiveringsinstallatie met toebehoren (tegels en 
hekwerk)) 'vormende één bedrijfsmiddel' kon geen vervroegde afschrijving (maar wel 
investeringsaftrek)) worden toegepast, daar dit niet kon worden aangemerkt als een 
gebouw.. Voor het filterhuis - en dat was wel een gebouw - kon wel de gevraagde 
vervroegdee afschrijving en investeringsaftrek worden verleend. 

Dee Hoge Raad overwoog: 'dat onder gebouw (...) moet worden verstaan hetgeen het 
spraakgebruikk daaronder begrijpt; dat, zoals het Hof met juistheid heeft geoordeeld, een 
openn zwembad naar spraakgebruik niet is een gebouw; dat voor de toepassing van voor-
meldee artikelen een gedeelte van een bedrijfsmiddel, zoals het onderhavige filterhuis, als 
eenn gebouw kan worden aangemerkt.' De Hoge Raad gaf daarmee nadrukkelijk aan dat 
err sprake was van één bedrijfsmiddel, waar het hof suggereerde dat er hier twee waren. 

Advocaat-Generaall Van Soest gaat in zijn conclusie uitgebreid in op het regime voor 
gebouwenn in de inkomstenbelasting. Uit de geschiedenis blijkt, zo betoogt hij, dat de 
inkomstenbelastingwetgeverr met het gebruik van de term 'gebouwde eigendommen' 
aanvankelijkk wilde aansluiten bij de traditie van het gebruik van die term voor de heffing 
vann de grondbelasting. Hierover schreef Advocaat-Generaal Mok in zijn conclusie voor 
BNBB 1979/125: 'Onder gebouwde eigendommen (...) worden verstaan aan de grond 
gebondenn gebouwen van in beginsel duurzamere aard dienende tot bescherming of 
beschuttingg tegen weersinvloeden van mensen, dieren en goederen, zomede tot 
bewaringg van de laatsten, zoals woningen, fabrieken, opslagtanks, gashouders, cafés, 
hotels,, stallen, schuren, winkels, warenhuizen, kassen, loodsen (...) Zwembaden ben ik 
(...)) niet tegengekomen.' Naar het Van Soest voorkomt, kan een onoverdekt zwembad in 
diee traditie niet tot de gebouwde eigendommen worden gerekend. Het beschermt niet 
tegenn weersinvloeden. Verder blijkt volgens hem uit de geschiedenis dat de jurispruden-
tiee inzake de inkomstenbelasting zich naderhand enigszins heeft losgemaakt van de 
aansluitingg bij de grondbelasting en dat een taalkundige en teleologische uitlegging heeft 
geprefereerd. . 

Dezee ontwikkeling heeft slechts op één punt tot een duidelijk verschil geleid, namelijk 
mett betrekking tot de ondergrond van gebouwen. Met name is het erbij gebleven dat niet 
alless wat gebouwd is, tot de gebouwde eigendommen behoort. 

Dee inkomstenbelastingwetgever heeft daarin aanleiding gevonden het gebruik van de 
grondbelastingterminologiee te verlaten en voortaan te spreken over 'gebouwen'. Een 
materiëlee wijziging werd daarmee echter niet beoogd. Taalkundig kan men volgens Van 
Soestt een zwembad zoals in geschil bezwaarlijk als een gebouw aanmerken. Hij meent 
dann ook dat het bedrijfsmiddel in zijn geheel niet als gebouw kan worden aangemerkt. 

Dee belanghebbende gaat er volgens Van Soest terecht van uit dat de rechtsstrijd die 
doorr de partijen voor het hof werd gebracht, ging om de vraag of het zwembad met 
inbegripp van onder meer de waterzuiveringsinstallatie en het filterhuis in zijn geheel 
aangemerktt konden worden als 'gebouw'. Daarmede stond echter niet vast dat het hof 
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gebondenn was aan de opvatting dat er een bedrijfsmiddel was: als het bij zijn onderzoek 
vann de vraag of het complex al dan niet een gebouw was, feiten opmerkte die aanleiding 
gavenn het complex niet als een geheel, maar als meer dan een zelfstandigheid op te 
vatten,, zou het die feiten mede in aanmerking moeten nemen. Van Soest meent dat men 
err in cassatie van moet uitgaan dat er sprake is van één bedrijfsmiddel, aangezien het 
hoff alleen feiten noemt die op de onderlinge onzelfstandigheid van het zwembad, de 
waterzuiveringsinstallatiee en het filterhuis wijzen. 

Volgenss annotator Scheltens laat het door Van Soest gegeven uitvoerige overzicht 
vann de parlementaire geschiedenis van de vroegere investeringsaftrek en vervroegde 
afschrijvingg met de diverse malen uitgevaardigde en weer gewijzigde temporiserings-
maatregelenn duidelijk de oorzaak zien van de telkens weer opgetreden interpretatie-
moeilijkheden.. Aanvankelijk werd met een terminologie die ontleend is aan de grond-
belasting,, gesproken over 'gebouwde eigendommen', later over 'gebouwen'. 

Ditt deed de vraag rijzen of de term 'gebouwen' slechts diende als modernisering van 
dee archaïsch aandoende term 'gebouwde eigendommen' zonder verandering in de daar-
aann vanouds toegekende betekenis. Het lijkt Scheltens juist dat de Hoge Raad aanslui-
tingg had gezocht bij het geldende spraakgebruik. 

Inn BNB 1983/303 ging het om een onderneemster die een telefooninstallatie had aan-
gelegdd in een gebouw dat haar in eigendom toebehoorde. De uitgaaf was, zo werd 
beslist,, als een investering in een (onderdeel van een) gebouw aan te merken. 

3.8.77 Samenvattin g 

Dee rechtspraak betreffende het begrip 'gebouw' en 'gebouwd eigendom' leidde niet tot 
dee conclusie dat er voor grond plus opstal sprake kon zijn van meerdere bedrijfsmidde-
len.. Voor de vraag of men een investering moet toerekenen aan een gebouw, is het van 
belangg of de investering: 
•• al dan niet is los te denken van het gebouw; en 
•• naar verkeersopvatting is te beschouwen als onzelfstandig deel van het gebouw; 
•• onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is aan het gebouw; 
•• dient om de opstal beter aan haar doel te doen beantwoorden. 

3.99 Wet investeringsrekenin g (WIR) 

3.9.11 Inleidin g 

Vann 29 juni 1978 tot 1 januari 1990, toen zij, na de facto al te zijn afgeschaft, de jure 
werdd ingetrokken, was de Wet investeringsrekening (WIR) van kracht. Het was een 
subsidie-instrumentt om de investeringen in ons land te stimuleren en de kwakkelende 
economiee nieuwe impulsen te geven. Investeringsbijdragen werden toegekend voor 
investeringenn in bedrijfsmiddelen, een begrip dat wij in deze studie meermalen zijn 
tegengekomenn en dat vooral is opgevallen door zijn moeilijk te omschrijven inhoud. 
Hett begrip 'bedrijfsmiddel' was al bekend in de belastingwetgeving (Wet IB 1964 en Wet 
VpBB 1969), waarbij aangesloten werd bij het gehanteerde begrip voor de fiscale afschrij
vingg (artikel 10 Wet IB 1964).509 Investeringsbijdragen waren zelfstandige subsidies die 
naarr hun aard niets met belastingheffing te maken hadden.510 

Wett van 29 juni 1978, Stb. 368, houdende regelen ter stimulering en sturing van de 
investeringenn (Wet investeringsrekening). 
Kogelss 1981, p. 111. 
Hofstraa en Stevens 1998, p. 598. 
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Inn de tekst van artikel 61a, lid 5 onder a van 24 mei 1978 tot en met 31 december 1983 
werdenn tot de bedrijfsmiddelen niet gerekend 'gronden, daaronder begrepen de onder-
grondd van gebouwen'.511 Verbetering van gronden waarvan de kosten plachten te 
wordenn afgeschreven, werd wel als investering aangemerkt. Daarbij was gedacht aan 
drainage-- en bevloeiingssystemen en het aanbrengen van dammen en kademuren.512 

3.9.22 Zelfstandig e delen 

Onderr de WIR was de vraag relevant of er sprake was van één of van meer bedrijfs-
middelenn in verband met de uitsluitingen van premiëring als het bedrijfsmiddel groten-
deelss of hoofdzakelijk een bepaalde bestemming had. Ook de aanwending van ver-
schillendee onderdelen ging een rol spelen: bijvoorbeeld een gebouw waarvan enkele 
verdiepingenn in de eigen onderneming werden aangewend (premiabel) en waarvan 
anderee verdiepingen aan derden ter beschikking werden gesteld (uitgesloten). Als het 
geheell als één bedrijfsmiddel was aan te merken, konden in het geheel geen investe-
ringsbijdragenn worden verleend. Als het geheel bestond uit meerdere zelfstandige delen 
diee men afzonderlijk als bedrijfsmiddel kon activeren, was premiëring niet uitgesloten 
voorr de gedeelten van het gebouw die voor eigen gebruik bestemd waren. Volgens 
Schoniss en Renes zijn binnen als een geheel functionerend object onderdelen aan-
wijsbaar,, die ook elders aangewend kunnen worden.513 Zij refereren aan jurisprudentie 
betreffendee scheepsmotoren514 en aan onroerende machines die niet zodanig con-
structieff met een gebouw verbonden zijn dat zn daarmee een eenheid515 vormen, 
alsmedee aan losse ramen van een warenhuis.516 Zij stellen dat de ondergrond die 
uitsluitendd aan het gebouw dienstbaar is, één bedrijfsmiddel vormt met het gebouw,517 

evenalss de daarop aanwezige bestrating.518 

3.9.33 Onmiddellij k of uitsluiten d dienstbaa r 

Hofstraa en Stevens stellen dat 'een stortvloed aan rechterlijke beslissingen is opgeroe-
penn door de WIR, waarin gedurende bepaalde tijdvakken verschillende basispremies 
werdenn toegekend voor nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, installaties en overige 
bedrijfsmiddelen.5199 De zelfstandigheidsvraag kreeg daardoor een nieuwe dimensie.' 
Dee omvangrijke aantekening 300 bij artikel 61a Wet IB 1964 in de Vakstudie Encyclo-
pediee onderstreept deze stelling. In tal van feitelijk beslissingen werd uitgemaakt of 
erfverhardingen,, parkeerterreinen, laadplatforms, installaties, tuinen, wegen, paden, 
inritten,, afrasteringen, luchtverhitters, draineringssystemen, dieselstroomaggregaten, 
allerhandee voorzieningen enzovoorts 'al dan niet onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar' 
warenn aan een gebouw. 

Schoniss merkt op dat het criterium van de onmiddellijke en uitsluitende dienstbaar-
heidd onvoldoende is bepaald als men niet tevens aangeeft vanuit welk gezichtspunt de 
beoordelingg moet plaatsvinden.520 De volgende benaderingswijzen zijn te onderkennen: 

Dezelfdee bepaling kwam ook voor in de perioden 1 januari 1984 tot en met 30 april 1986; 1 
meii 1986 tot en met 31 december 1987; 1 januari 1988 tot 1 januari 1990 (boekjaar 
1990/1991). . 
Lugt1978,p.. 21. 
Schoniss en Renes 1978, p. 65 en 66. 
B.. 4239, BNB 1955/27. 
BNBB 1970/126. 
Hoff 's-Gravenhage 24 oktober 1960, V-N 1961, p. 638, rolno. 74/1960 
B.. 8390, BNB 1969/298. 
BNBB 1965/292, BNB 1978/203. 
Hofstraa en Stevens 1998, p. 237. 
H.M.N.. Schonis in FED IB '64: Artikel 11: p. 105 en 106, bespreking BNB 1981/17. 
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•• is een bestanddeel onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan een bedrijfsmiddel als 
technischetechnische en constructieve eenheid, dan dient men de technische en constructieve 
dienstbaarheidd aan een bedrijfsmiddel te toetsen; 

•• is een bedrijfsmiddel onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan een bedrijfsmiddel als 
functionelee eenheid binnen de onderneming, dan dient men het functioneren van een 
bestanddeell in samenhang met een bedrijfsmiddel te toetsen. 

Vann beide benaderingen zijn volgens Schonis voorbeelden te vinden in de jurisprudentie. 
Daarbijj is de functionele benadering veruit in de meerderheid. Hij achtte het voor de 
toepassingg van de WIR niet ondenkbaar dat de categorie van het bedrijfsmiddel vanuit 
technisch-constructieff standpunt of vanuit zijn zelfstandigheid wordt beoordeeld, terwijl 
voordee toepassing van de ontgaansbepalingen de functionele aanwending tot uitgangs
puntt genomen zou moeten worden. 

Laterr betoogt Schonis dat de vraag of iets onroerend of roerend is, nooit een 
beslissendebeslissende rol heeft gespeeld bij de vraag of iets een onderdeel is van een gebouw. 
Zakenn rechtelijke criteria kunnen wel een aanwijzing geven bij de beantwoording van de 
vraagg of iets tot een gebouw behoort. 

Vann de Leur constateert dat uit de jurisprudentie de begrippen technisch-
economischee eenheid en functionele eenheid niet steeds even consequent worden 
gehanteerd.5211 Het antwoord op de vraag of we te maken hebben met een technisch-
economischee eenheid of een functionele eenheid is volgens de schrijver afhankelijk van 
hett feitelijk oordeel. 

Tuintee stelt de vraag welke criteria worden aangelegd bij de beantwoording van de 
vraagg of een (additionele) investering is aan te merken als investering in gebouwen dan 
well in andere bedrijfsmiddelen.522 Het antwoord daarop is volgens hem afhankelijk van 
hett feitelijk oordeel: 
•• of er - naar spraakgebruik beoordeeld - sprake is van een zelfstandig gebouw dan 

wel l 
•• of de investering onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is aan een gebouw, waardoor 

hett geheel als een gebouw kan worden aangemerkt, zulks te beoordelen naar de 
matee van: 
a.. een zodanige verbinding van een bedrijfsmiddel met een gebouw dat het bedrijfs

middell zijn zelfstandigheid verliest, dan wel 
b.. het al dan niet kunnen functioneren van een gebouw met behulp van daarvoor 

dienstbaree en daarmee verbonden bedrijfsmiddelen. 

Hett hof Leeuwarden had overwogen dat een koeherkenningssysteem weliswaar was 
aangepastt aan het gebouw en het daarin uit te oefenen productieproces, maar dat het 
daarmeee niet op zodanige wijze was verbonden of daarop afwas gestemd dat naar 
verkeersopvattingenn sprake was van een onzelfstandig deel van een gebouw. In een 
productieprocess van een melkveehouderij kan een stalgebouw zeer wel functioneren 
zonderr deze investering. 

3.9.44 Het begri p 'gebouw ' 

Schoniss en Renes geven in 1978 een overzicht van hetgeen onder de WIR als 'gebouw' 
moett worden opgevat.523 Primair moet volgens de jurisprudentie worden aangesloten bij 
hett spraakgebruik. Daarbij kan de civielrechtelijke begripsinhoud (verkeersopvattingen) 
niett buiten beschouwing blijven. Tot een gebouw behoren zaken die daarmee in onder-

FEDD 1985/686. 
G.H.J.. Tuinte in FED 21 april 1983, IB '64: Artikel 61a: p. 24 en 25, bespreking hof 
Leeuwarden,, 15 oktober 1982, rolno. 1179/81. 
Schoniss en Renes 1978, p. 70 en 71. 
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lingg constructief verband gebracht zijn, doordat zij daarmee aard- of nagelvast zijn 
verbonden,, dan wel door de eigenaar tot een blijvend gebruik ermee verbonden zijn. 
Zijj geven uit de jurisprudentie voorbeelden van schoorstenen, ondergrondse kluizen, 
koeltorenss en verbouwingen die als bedrijfsmiddel kunnen dienen. De schrijvers wijzen 
eropp dat de aanduiding van een bedrijfsmiddel als gebouw niet in alle gevallen impliceert 
datt het tezamen als één bedrijfsmiddel wordt geactiveerd met datgene waarvan het 
geachtt wordt de kenmerken te bezitten. Afzonderlijk gebruikte onderdelen van een 
kantoor-- of winkelgebouw kan men volgens hen als meerdere zelfstandige bedrijfs-
middelenn beschouwen. 

BNBB 1984/265 betreft het volgende: een kweker had een perceel tuinbouwgrond 
gekocht.. Daarbij waren onder meer gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen 
aangelegd,, ten dele in de grond van de gemeente, ten dele in de grond die de kweker 
hadd aangekocht, maar niet in het deel waarop hij opstallen wilde stichten. Volgens het 
hoff was datgene wat de belanghebbende verkreeg, een de gebruikswaarde verhogende 
factorr van de door hem in eigendom verkregen grond. De aanneemsom moest tot de 
aanschaffingskostenn van de grond worden gerekend en had geen betrekking op zaken 
diee als onzelfstandige onderdelen van de op deze grond te bouwen warenhuizen tot 
dezee opstallen behoorden. 

Eenn exploitant van een carrosseriebedrijf was in 1981 verplichtingen aangegaan voor de 
nieuwbouwvann een bedrijfshal. Hier waren spuitcabines ingebouwd. Het hof Leeuwar-
denn besliste in BNB 1985/81 dat de spuitcabines, mede gelet op de overgelegde bouw-
tekeningenn en foto's, in beginsel naar verkeersopvatting dienden te worden beschouwd 
alss een onzelfstandig deel van het onderwerpelijke gebouw, waaraan zij ook overigens 
onmiddellijkk en uitsluitend dienstbaar waren, zodat - mede gelet op het spraakgebruik -
mett betrekking tot die spuitcabines en het gebouw sprake was van één gebouw. De 
staatssecretariss zag af van het instellen van beroep in cassatie. 'Het Hof heeft geoor-
deeld,, dat de zogenaamde spuitcabines in beginsel naar verkeersopvatting dienen te 
wordenn beschouwd als een onzelfstandig deel van het onderwerpelijke gebouw, aan 
welkk gebouw zij ook overigens onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar zijn. Van dit 
feitelijkee en, in het licht van de processtukken, niet onbegrijpelijke oordeel uitgaande, 
heeftt het hof terecht beslist, dat met betrekking tot de spuitcabines en het gebouw 
sprakee is van één gebouw in de zin van de hier van belang zijnde wettelijke bepalingen. 
Inn het licht van de bekende feiten dringt zich hier, mede gelet op de duurzame wijze 
waaropp de cabines in het gebouw zijn ingebouwd, een vergelijking op met kamers in een 
gebouw.. Daaraan doet niet af dat een bepaald onderdeel van het produktieproces in 
dezee cabines is ondergebracht, waarbij aandacht verdient, dat, naar het Hof heeft ge-
oordeeld,, de installaties min of meer los staan van de spuitruimten.' 

Inn BNB 1985/324 ging het over de volgende kwestie. Een exploitant van een kam-
peerterreinn had ondergronds diverse leidingen en kabels laten leggen teneinde de 
stacaravanss die op zijn terrein stonden, aan te sluiten op gas, water, elektriciteit, riolering 
enn op een centraal antennesysteem. De inspecteur was van oordeel dat de stacaravans 
moestenn worden aangemerkt als woonhuizen in de zin van artikel 61a, vijfde lid, letter b, 
IBB '64 en dat de leidingen en kabels waren te beschouwen als onzelfstandige onderdelen 
daarvan,, zodat hiervoor geen investeringsbijdragen konden worden verleend. 

Volgenss het hof Arnhem had de inspecteur zich terecht op het standpunt gesteld dat 
dee stacaravans als woonhuizen moesten worden aangemerkt. Maar dit impliceerde niet 
datt de onderhavige investeringen als investeringen in woonhuizen moesten worden 
beschouwd.. Er was sprake van een verbetering van het kampeerterrein als zodanig en 
niett van de aanschaf van zaken die een onzelfstandig onderdeel waren geworden van de 
stacaravanss die op het terrein aanwezig waren. 
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BNBB 1985/332 * ging over een soortgelijke kwestie. Een BV had voor haar melkvee-
bedrijff geïnvesteerd in een draaimelkstal, een melkstalsilo, een opdrijfhek en een 
mechanischh voedertransport. Zij claimde voor de investering in de draaimelkstal en de 
melkstalsiloo 23% basispremie, het percentage voor nieuwe gebouwen.524 Voor de 
investeringenn in de mechanische veevoedertransportband en het opdrijfhek claimde zij 
15%% basispremie, het percentage voor bestaande gebouwen. De inspecteur stelde dat 
dee basispremie in beide gevallen 7% bedroeg: het percentage voor investeringen in 
overigee bedrijfsmiddelen. 

Dee Hoge Raad besliste dat men de investeringen in die voorzieningen slechts als 
investeringenn in nieuwe gebouwen respectievelijk bestaande gebouwen als bedoeld in 
artikell 61a, lid 2 Wet IB '64 kon aanmerken indien de voorzieningen onmiddellijk en 
uitsluitenduitsluitend dienstbaar waren aan de melkstal respectievelijk aan de ligboxenstal en de 
wachtruimte.. Uit datgene wat het hof had overwogen ten aanzien van de functies van de 
voorzieningen,, had het weliswaar kunnen afleiden dat de genoemde gebouwen door het 
aanbrengenn van de voorzieningen beter zou beantwoorden aan de bedrijfsdoeleinden 
diee de belanghebbende nastreefde, dan zonder de voorzieningen het geval zou zijn, 
maarr niet dat de voorzieningen onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de ge-
bouwen.bouwen. De uitspraak van de inspecteur werd bevestigd. 

Annotatorr Slot wijst erop dat de gebouwen van de belanghebbende, te weten een 
melkstal,, een wachtruimte en een ligboxenstal, in haar bedrijf niet kunnen functioneren 
zonderr de daarin geplaatste voorzieningen (draaimelkstal, melkstalsilo, opdrijfhek, 
mechanischh voedertransport). Volgens het hof waren de investeringen in deze voor-
zieningenn daarom investeringen in deze gebouwen. Als functie van de gebouwen zag het 
hoff het melken van een groot aantal dieren via een automatisch werkend proces, res-
pectievelijkk het stallen van 320 dieren. Het criterium 'onmiddellijk en uitsluitend dienst-
baar'' van de Hoge Raad was reeds bekend uit vroegere arresten. Wel aanvaardt de 
Hogee Raad de conclusie van het hof dat de gebouwen door het aanbrengen van de 
voorzieningenn beter zouden beantwoorden aan de nagestreefde bedrijfsdoeleinden dan 
zonderr de voorzieningen het geval zou zijn, maar, zo vraagt Slot zich af, wordt de 
duidelijkheidd met zo'n overweging wel gediend. De kern van de zaak kan in elk geval niet 
wordenn omschreven als een kwestie van verschil tussen 'zonder deze voorziening niet 
zouu kunnen beantwoorden aan haar doel' (hof) en 'door (...) de voorzieningen beter aan 
dee (...) doeleinden beantwoorden' (Hoge Raad). 

Eenn ondernemer kocht een al eerder door hem als huurder gebruikt gedeelte van een 
winkelcomplexx alsmede een daarboven liggende ruimte die ongeveer zeven jaar na de 
opleveringg van het gebouw nog nooit in gebruik was genomen. Zijn bedoeling ten tijde 
vann de aankoop was om te gelegener tijd een directe verbinding aan te brengen tussen 
dee winkelruimte en de bovenruimte en zo zijn winkel uit te breiden. Deze bedoeling was 
vanwegee de economische recessie niet gerealiseerd. Ongeveer een derde van de 
bovenruimtee was bij de ondernemer zelf in gebruik, terwijl een ander gedeelte was 
verhuurd.. In geschil was of de basisbijdrage voorde investering in de bovenruimte 15% 
dann wel 23% bedroeg. 

Hett hof besliste in BNB 1986/285* dat de winkelruimte en de bovenruimte elk afzon-
derlijkk een bedrijfsmiddel waren. Er was geen rechtstreekse verbinding tussen de winkel-
enn bovenruimte. De winkelruimte had in de onderneming de functie van verkoopruimte. 
Dee bovenruimte was weliswaar bestemd om ooit, door het aanbrengen van een directe 
verbinding,, bij de winkelruimte te worden gevoegd, maar was voorshands deels door de 
ondernemerr zelf in gebruik genomen en deels verhuurd. 

Dee genoemde percentages golden voor de periode 24 mei 1978 tot en met 31 december 
1979. . 
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Dee Hoge Raad overwoog: 

'Hett Hof heeft, kennelijk uitgaande van het als vaststaand aangemerkte feit dat, toen 
belanghebbendee de onderhavige bovenruimte kocht, de bovenverdieping waarvan die 
ruimtee deel uitmaakte nog niet in gebruik was genomen, voorts van zijn oordeel dat de 
bovenruimtee een afzonderlijk bedrijfsmiddel was, alsmede van de bovenomschreven 
bedoelingg van de wetgever, geoordeeld dat de bovenruimte was een nieuw gebouw in de 
zinn van de hierboven genoemde bepaling (artikel 61a, lid 2, Wet IB '64, TMB). Anders 
dann de Staatssecretaris meent geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste opvatting van 
diee bepaling. Aangenomen al de juistheid van de door de Staatssecretaris gestelde 
omstandigheden,, dat A het onderwerpelijke winkelcomplex als een bedrijfsmiddel heeft 
aangemerkt,, dat A vanaf het moment van oplevering van het complex in 1972 daarop 
heeftt afgeschreven, en dat de in vijf winkelruimtes opgedeelde benedenverdieping van 
hett complex na de oplevering is verhuurd, deze omstandigheden kunnen aan 
laatstvermeldd oordeel niet afdoen.' 

Dee Hoge Raad laat hier in het midden of er sprake is van twee bedrijfsmiddelen; de 
bovenruimtee was een nieuw gebouw in de zin artikel 61a, lid 2 Wet IB '64. 

Inn BNB 1987/109 ging het om het volgende. Een stichting had voor het realiseren van 
eenn jachthaven twee dijken en oeverbescherming laten aanleggen. De inspecteur 
weigerdee investeringsbijdrage, aangezien er sprake zou zijn van investeringen in een 
verbeteringg van gronden, waarvan de kosten gewoonlijk niet werden afgeschreven. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de kosten die met de aanleg waren gemoeid, niet 
moestenn worden aangemerkt als investering in verbetering van grond, maar als 
investeringg in overige bedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 61a, tweede lid letter f, 
IBB '64 (tekst 1980). De aanleg van de dijklichamen met de daarop aangebrachte 
oeverbeschermingg strekte niet tot verhoging van de kwaliteit of de bruikbaarheid van de 
grondd waarop de aanleg werd uitgevoerd, maar tot het tegengaan van golfslag op dat 
gedeeltee van het Q-meer, waar de belanghebbende de ligplaats voor pleziervaartuigen 
wenstee aan te leggen. 

Eenn garagehouder plaatste een luifel tegen zijn garagepand om de benzinepompen te 
overkappen.. Volgens hem was er sprake van investering in een nieuw gebouw. De Hoge 
Raadd oordeelde in BNB 1987/291 dat naar het oordeel van het hof de luifel zodanig 
tegenn het pand was geplaatst en daarmee ook op zodanige wijze fysiek verbonden was 
datt zij, naar spraakgebruik beoordeeld, deel van dit pand was gaan uitmaken. 

3.9.55 Verkeersopvattingen , dienstbaarheidscriteriu m en functioneel / 
economisch ee eenhei d 

Eenn BV investeerde in de aanleg van een sportcentrum, dat zou bestaan uit een grote 
hall en onder meer acht daarbuiten gelegen tennisbanen. De inspecteur beschouwde de 
buitenbanenn als afzonderlijke bedrijfsmiddelen. Volgens het hof waren de acht buiten-
banenn niet zodanig met de hal verbonden en waren de hal en de buitenbanen niet 
zodanigg op elkaar afgestemd dat, naar verkeersopvatting beoordeeld, die buitenbanen 
hunn zelfstandigheid hadden verloren. Dat de buitenbanen in functioneel/economisch en 
inn technisch opzicht een eenheid vormden, deed daaraan niet af. De acht banen hadden 
voorr de bedrijfsuitoefening van de BV hun zelfstandigheid als bedrijfsmiddel behouden. 
Dee Hoge Raad oordeelde dat het hof bij de vorming van zijn oordeel een juiste maatstaf 
hadd aangelegd (BNB 1989/146). 

Advocaat-Generaall Verburg besprak in een uitgebreide conclusie het zelfstandig-
heidsvereiste,, het dienstbaarheidscriterium en het criterium 'functioneel/economische 
eenheid'. . 
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Naarr de heersende leer wordt aan het bedrijfsmiddel de eis gesteld dat het een zelfstan-
digee functie in de onderneming vervult. De zelfstandigheidseis vloeit voort uit het feit dat 
err per bedrijfsmiddel afzonderlijk wordt gewaardeerd en dat de fiscale behandeling per 
categoriee kan verschillen. In de eerste plaats dient de vraag zich aan of betrekkelijk 
zelfstandigee onderdelen van een groter geheel al dan niet als zelfstandige bedrijfsmid-
delenn moeten worden beschouwd. De tweede vraag is of een complex van soortgelijke 
goederenn tezamen als een bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt. Deze vragen zijn 
rechtsvragen. . 

Hett hof had geoordeeld dat de buitenbanen niet zodanig met de hal waren ver-
bondenn en de hal en de buitenbanen niet zodanig op elkaar waren afgestemd dat de 
banenn volgens de verkeersopvattingen hun zelfstandigheid hadden verloren. Daarmee 
hadd het college gerefereerd aan artikel 3.1.1.3, lid 1 BW: 'Al hetgeen volgens verkeers-
opvattingg onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.' In diverse 
arrestenn gebruikt de Hoge Raad de woorden 'onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar'. 

Ditt criterium ziet Verburg als een substantiëring van het criterium van de verkeers-
opvattingen,, en acht hij bij uitstek geschikt als toetssteen in situaties waarin ter 
beoordelingg staat of een object een onderdeel is gaan vormen van een bedrijfsmiddel 
(inn zakenrechtelijke termen: of het bestanddeel is geworden van de hoofdzaak). Het 
dienstbaarheidscriteriumm veronderstelt dan ook een relatie van ongelijkwaardigheid. 

Dee begrippen 'functioneel/economische eenheid' en 'technische eenheid' hebben 
volgenss Verburg te weinig onderscheidend vermogen. Jacobs merkt daarover op dat het 
feitelijkk gebruik, technisch dan wel economisch opgevat, niet doorslaggevend kan zijn.525 

Err zouden anders niet veel zelfstandige bedrijfsmiddelen in een onderneming te onder-
kennenn zijn. Bedrijfsmiddelen zijn immers via het bedrijfsdoel per definitie complementair 
mett elkaar verbonden. De stelling dat de buitenbanen beter zouden renderen bij aan-
wezigheidd van een sporthal (en omgekeerd), legt volgens Verburg geen gewicht in de 
schaall gezien de overweging van het hof dat de voorzieningen niet onmiddellijk en 
uitsluitendd dienstbaar waren aan de gebouwen. 

3.100 De zelfstandigheidsei s 

3.10.11 Inleidin g 

Inn 3.6 besprak ik het onderscheid tussen onderdelen die een geheel zelfstandig bestaan 
enn onderdelen die een min of meer zelfstandig bestaan leiden en eindigde hiermee in 
1961.. Na in 3.7 de nasleep van BNB 1958/56* besproken te hebben en in 3.8 en 3.9 
respectievelijkk de investeringsaftrek en de WIR, wil ik hier weer terugkeren naar de 
GKG-afschrijvingsproblematiek. . 

Inn BNB 1963/25 had het hof Den Haag in een uitspraak voor de investeringsaftrek beslist 
datt de liften en de centrale verwarmingsinstallatie van een flatgebouw die de geriefelijk-
heidd van de flats konden verhogen, naar hun aard geen zelfstandig bestaan hadden. Ze 
vormenn wezenlijke en geïntegreerde bestanddelen van het flatgebouw. Het waren geen 
afzonderlijkee bedrijfsmiddelen. Investeringsaftrek was niet mogelijk. Hieraan deed niet af 
datt de samenstellende delen van het flatgebouw (terrein, flatgebouw zelf, centrale ver-
warmingsinstallatie,, liften, elektrische installatie, waterleidinginstallatie) boekhoudkundig 
afzonderlijkk werden geactiveerd en afgeschreven. 

Ookk hier zien we weer dat er sprake is van één bedrijfsmiddel. De liften en de cen-
tralee verwarmingsinstallatie vormen wezenlijke en geïntegreerde bestanddelen van het 
flatgebouw.. Naar aanleiding van B. 8390 en BNB 1955/20 concludeer ik dat er sprake is 

Jacobss 1974, p. 38. 
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vann één bedrijfsmiddel wanneer grond plus opstal als één onroerend goed dienstbaar 
zijnzijn aan het door de ondernemer uitgeoefende bedrijf. De boekhoudkundige verwerking 
doett hier evenmin als bij BNB 1955/20 ter zake. 

Dezee uitgangspunten keren later terug bij BNB 1997/162* en BNB 1998/113c*. 
Inn BNB 1997/162* wordt voor de berekening van de afschrijving aangesloten bij 
'onderdelenn van een pand, die voldoende zelfstandigheid bezitten en die een van het 
pandd afwijkende levensduur hebben'. Uit BNB 1998/113c* kan men concluderen dat 
aankledingg van de onroerende zaak die niet in het gebouw opgaat, als zelfstandig 
bedrijfsmiddell wordt aangemerkt. Het fiscaal en commercieel afzonderlijk activeren van 
gebouwonderdelenn of gebouwaankleding is voor de restwaardeproblematiek niet rele-
vant.. De vraag moet worden beantwoord of er sprake is van een zelfstandig bedrijfs-
middel. . 

Wanneerr iets als een afzonderlijke factor beschouwd moet worden, moet dit ook een 
eigenn bestaan hebben, zo betoogt Van Dijck in een beschouwing over het begrip 
bedrijfsmiddel.5266 Dit moet men dan niet beoordelen naar het burgerlijk recht, maar naar 
dee verkeersopvatting. Deze 'zelfstandigheidseis' speelt meestal geen rol. Zo beschouwt 
iedereenn een auto of een fabriek in de regel als duidelijk zelfstandige eenheden. De eis 
komtt pas aan de orde als er twijfel kan bestaan over de vraag of een factor zelfstandig in 
aanmerkingg moet worden genomen, dan wel als onderdeel van een groter geheel. 

Uitt het autobandenarrest leidt Van Dijck af dat de vraag of iets een bedrijfsmiddel is, 
moett worden getoetst aan de functie en plaats in het bedrijf, in grensgevallen bestaat er 
eenn keuzemogelijkheid.527 De grens tussen 'zelfstandig bedrijfsmiddel' en 'onderdeel van 
eenn bedrijfsmiddel' is moeilijk te trekken. De Hoge Raad beschouwt het niet als een 
grensgevall als aan een bestaand pand iets wordt gedaan dat men als onderhoudskosten 
vann het gebouw kan aanmerken.528 

Uitt B. 8390 en BNB 1955/20 blijkt volgens Van Dijck529 dat grond en opstal als één 
bedrijfsmiddell moeten worden aangemerkt als de grond niet afzonderlijk in gebruik is. 
Zodraa grond de bestemming tot ondergrond krijgt - dit kan op het moment van de aan-
koop,, maar ook later gebeuren - verandert het goed van status: het wordt onderdeel van 
dee eenheid grondopstal. Men moet dan afschrijven op het geheel. De grond houdt dan 
ookk op ongebouwde eigendom te zijn.530 

Opstallenn kunnen ook dienstbaar zijn aan gronden, zoals bij een damwand van een 
los-- en laadterrein aan een haven. Dit is volgens de raad van beroep Rotterdam geen 
zelfstandigg bedrijfsmiddel, maar het moet worden gezien als een onderdeel van het 
gehelegehele terrein. De wand heeft constructief en economisch beschouwd immers geen 
afzonderlijkk bestaan, maar moet als één geheel met het terrein worden beschouwd. 
Dee vernieuwing van de damwand is derhalve vervanging van een onderdeel van het 
gehelegehele complex, dus een reparatie, waarvan de kosten ineens kunnen worden afge-
schreven.5311 De inspecteur had gesteld dat de damwand geen onderdeel was van het 
terrein,, maar een zelfstandig bedrijfsmiddel. De vernieuwing van de damwand was 
volgenss hem een algehele vervanging van het zelfstandige bedrijfsmiddel: de kosten 
daarvann moesten geactiveerd en (jaarlijks) afgeschreven worden (B. 8619). 

Vann Dijck 1961, p. 845 en 846. 
BNBB 1957/354*. 
BNBB 1957/131. 
Vann Dijck 1961, p. 847. 
Waardoorr recht op investeringsaftrek ontstaat. Er bestond geen recht op investeringsaftrek 
voorr ongebouwde eigendommen. 
Inn dit geval werd een houten damwand vervangen door een wand van beton en staal. De 
inspecteurr had niet kunnen aangeven in hoeverre er sprake was van verbetering. De minister 
heeft,, blijkens een noot bij de uitspraak, geen cassatie ingesteld, aangezien de uitspraak van 
feitelijkee aard werd geacht. 
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Voorr de toepassing van de gewone afschrijving maakt het volgens Van Dijck niet veel 
verschill of de opstallen, dienstbaar aan de grond, een zelfstandig bedrijfsmiddel dan wel 
eenn onderdeel van het terrein zijn. In het ene geval schrijft men af op het economische 
goedd damwand, terreinbetegeling en dergelijke. In het andere geval over het gehele 
bedrijfsmiddell grond-opstal, waarbij met de relatief belangrijke grondwaarde als rest-
waardee rekening moet worden gehouden. 

Inn de navolgende subparagrafen zal ik het zelfstandigheidscriterium nader be-
schouwen,, in het bijzonder het criterium van de aanwendbaarheid elders en het 
afzonderlijkee gebruikswaardeverloop (3.10.2). Elk gebouw moet afzonderlijk worden 
beoordeeldd (3.10.3) en zodra een aangrenzend pand bij een gebouw wordt getrokken, 
sprekenn we van één bedrijfsmiddel (3.10.4). 

3.10.22 Zelfstandigheidscriterium : aanwendbaarhei d elder s én afzonderlij k 
gebruikswaardeverloo p p 

Jacobss stelt dat het van groot belang is te weten of een deel van een object een zelf-
standigg bedrijfsmiddel kan zijn waaraan onzelfstandige delen moeten worden toegere-
kendd en of een complex van op zich zelfstandige bedrijfsmiddelen als zodanig een ander 
bedrijfsmiddell kan zijn.532 

Dee verwijzing naar 'verkeersopvattingen' levert vaak geen duidelijk antwoorden op. 
Onderr de brede vlag van de verkeersopvattingen kunnen volgens Jacobs vele subcriteria 
schuilen,, afhankelijk van de vraag voor welk doel de zelfstandigheid van een object dient 
tee worden vastgesteld. Het kan dan voorkomen dat een object voor het ene recht als 
zelfstandigg object wordt aangemerkt en voor een ander recht niet. Deze differentiatie 
vindenn we volgens Jacobs ook in het fiscale recht. Hij acht het zeer wel mogelijk dat voor 
dee investeringsaftrek aan de zelfstandigheid van een bedrijfsmiddel andere eisen worden 
gesteldd bij afschrijvingen. 

Jacobss meent dat een object in het kader van de jaarwinstbepaling als een zelfstan-
digg bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt als het object 1) vatbaar is voor aanwending 
elderss én 2) een eigen afzonderlijk gebruikswaardeverloop heeft. 

Dee volgtijdelijke bestemming elders komt geen zelfstandige betekenis toe.533 Ook het 
feitelijkk gebruik, technisch dan wel economisch opgevat, kan volgens Jacobs niet door-
slaggevendd zijn. Er zouden anders niet veel zelfstandige bedrijfsmiddelen in een onder-
nemingg aanwezig zijn, aangezien ze via het bedrijfsdoel per definitie complementair 
verbondenn zijn. Niet het werkelijke, maar het potentiële gebruik is beslissend voor de 
vraagg of een object of een deel van een object een zelfstandig bedrijfsmiddel is of niet. 
Onderr elders verstaat hij 'in een ander productieproces, ander bedrijf, andere onder-
neming'. . 

Hett criterium is volgens Jacobs in staat te verklaren waarom pui en betimmering van 
eenn winkelpand en het drainagestelsel van landbouwgronden in het algemeen geen 
zelfstandigee bedrijfsmiddelen zijn. Motoren van schepen kunnen wel zelfstandige 
bedrijfsmiddelenn zijn. 

Alss zelfstandig bedrijfsmiddel beschouwt Jacobs de verdieping van een gebouw 
indienn die verdieping afzonderlijk in gebruik is dan wel daartoe kan worden bestemd en 
indienn aan de voorwaarde van een afzonderlijk gebruikswaardeverloop is voldaan. Hij 
constateertt dat de Hoge Raad hier anders over denkt en de verdieping niet als een 
zelfstandigg bedrijfsmiddel beschouwt. Niettemin komt het college in bepaalde gevallen 
tott eenzelfde resultaat als waartoe Jacobs komt (BNB 62/294). 

Aann de eis van een afzonderlijk gebruikswaardeverloop is volgens Jacobs meestal 
automatischh voldaan wanneer een deel van het object als zodanig elders aanwendbaar 

Jacobss 1974, p. 36-37. 
Jacobss 1974, p. 38. 
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is.5344 Het verschil in gebruikswaardeverloop van een deel van het object moet wel kwan-
titatieff van voldoende betekenis zijn. Niet-zelfstandige objecten of delen van objecten 
moetenn aan het zelfstandig object-bedrijfsmiddel worden toegerekend, waaraan het deel 
off het object rechtstreeks dienstbaar is. In grensgevallen - absorbeert het ene object het 
anderee of omgekeerd - is de wil van de ondernemer in het algemeen beslissend. 

Afzonderlijkk besteedt Jacobs aandacht aan de ondergrond van opstallen.535 Hij acht 
hett met het oog op de fiscale behandeling van de grond gewenst dat de grond, ook de 
ondergrondd van opstallen, als een zelfstandig object (bedrijfsmiddel) wordt beschouwd, 
wanneerr de ondernemer de opstal als bedrijfsmiddel gebruikt. Dat de ondergrond ten 
opzichtee van de opstal een afzonderlijk gebruikswaardeverloop heeft, is volgens Jacobs 
duidelijk.. Indien men alleen de eis van een afzonderlijk gebruikswaardeverloop stelt, is 
dee zelfstandigheid van de ondergrond gegeven. Wanneer men echter de eis van aan-
wendbaarheidd elders stelt, is het met de zelfstandigheid van de ondergrond moeilijker 
gesteld.. Alhoewel het volgens hem zou kunnen - en de cursivering is van Jacobs - dat 
dee ondergrond en de opstal afzonderlijk zijn te exploiteren, maakt deze idee een ge-
wrongenn en fictieve indruk. Volgens de leer van de Hoge Raad kan de grond die niet 
dientt als ondergrond van een gebouw of die niet functioneel bij het gebouw behoort, een 
zelfstandigee zaak zijn. 

Wijj zien hier dat Jacobs criterium niet opgaat voor de ondergrond plus opstal. De 
'aanwendbaarheidd elders' levert een probleem op. Een 'afzonderlijk gebruikswaarde-
verloop'' is naar mijn mening uitsluitend van belang teneinde te beoordelen of men 
hogeree of lagere afschrijvingen mag berekenen dan op andere onderdelen van een zaak. 

Hofstraa en Stevens betogen dat de jurisprudentie de eis stelt dat het bedrijfsmiddel een 
zelfstandigee functie in de onderneming heeft te vervullen.536 De zelfstandigheidseis vloeit 
voortt uit het feit dat elk bedrijfsmiddel afzonderlijk wordt gewaardeerd en dat de fiscale 
behandelingg per categorie kan verschillen. Deze eis vertoont twee, zij het nauw samen-
hangende,, aspecten. In de eerste plaats doet de zelfstandigheidseis de vraag rijzen of 
betrekkelijkk zelfstandige onderdelen van een groter geheel al dan niet als zelfstandige 
bedrijfsmiddelenn moeten worden beschouwd. De tweede kwestie is of een complex van 
soortgelijkee goederen tezamen als één bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt. De 
schrijverss zijn van mening dat voor de eerste vraag de Hoge Raad het criterium zocht in 
dee (zelfstandige) aanwendbaarheid elders.537 Het criterium 'afzonderlijk gebruikswaarde-
verloop'' noemen zij niet. 

3.10.33 Elk gebou w afzonderlij k beoordele n 

Eenn BV had van een gemeente de exploitatie van het openbare slachthuis overgenomen 
(BNBB 1989/249). Zij kocht in verband daarmee van de gemeente een perceel grond met 
achtt gebouwen. Voor drie van de gebouwen had zij de langlopende huurcontracten in 
hett kader van de overname voortgezet; en wel met C (noodslachtplaats), B (koppen-
pellerij)) en A (huidenverwerking). Een vierde gebouw had zij verhuurd aan de Rijksdienst 
voorr de Keuring van Vee en Vlees. De overige gebouwen had de BV zelf in gebruik 
genomen. . 

Dee BV merkte het slachthuiscomplex aan als een compleet en ondeelbaar bedrijfs-
middel.. Van de totale ruimte was (uitgedrukt in kubieke meters) slechts 16% verhuurd. 
Dee inspecteur weigerde voor de vier verhuurde gebouwen aanspraak op investerings-
bijdragen,, aangezien ze bestemd waren om hoofdzakelijk ter beschikking te worden 

Jacobss 1974, p. 39. 
Jacobss 1974, p. 40. 
Hofstraa en Stevens 1998, p. 236 en 237. 
Zijj leiden dit onder meer af uit B. 4239, B. 8390, BNB 1963/266A, BNB 1963/266B*, 
BNBB 1957/131, BNB 1962/48, BNB 1962/294*. 
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gesteldd aan derden.538 Het hof gaf de inspecteur gelijk en oordeelde dat, gezien de 
zelfstandigee ligging van de vier verhuurde gebouwen, de onderscheiden aanwending 
ervann en het spraakgebruik, de vraag of deze gebouwen bestemd waren om hoofd-
zakelijkk ter beschikking te worden gesteld aan derden, niet moest worden beantwoord 
voorr de acht gebouwen als een complex, maar telkens voor elk gebouw afzonderlijk. 
Elkk van de vier verhuurde gebouwen moest als een afzonderlijk bedrijfsmiddel worden 
beschouwd. . 

Dee Hoge Raad besliste dat het hof daarmee een juiste maatstaf had aangelegd. 
Hett hof behoefde geen rekening te houden met de omstandigheid dat de BV gedwongen 
wass de acht gebouwen in één koop te verwerven. Noch met de omstandigheid dat de 
vierr huurders de door hen gehuurde gebouwen zo hadden aangewend dat er een nauw 
verbandverband was met de onderneming die door de BV werd gedreven. Bij een koop - bijvoor-
beeldd bij de koop van een onderneming - kunnen zeer wel meer bedrijfsmiddelen 
wordenn verworven, terwijl het nauwe verband er niet aan in de weg staat de verhuurde 
gebouwenn als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aan te merken. 

Wijj zien hier dat het nauwe functioneel-economische verband er niet toe leidde dat 
dee grond met de gebouwen als één bedrijfsmiddel werd beschouwd. Elk van de verhuur-
dee panden werd als een zelfstandig bedrijfsmiddel aangemerkt. Ze werden zelfstandig 
geëxploiteerdd binnen de onderneming. Er was een duidelijk onderscheid tussen beleg-
gingsvastgoedd en eigengebruiksvastgoed. 

3.10.44 Bijtrekke n aangrenzen d pand : één bedrijfsmidde l 

Eenn BV die een warenhuis exploiteerde, kocht een aangrenzend pand B aan en trok dit, 
naa verbouwing, bij haar reeds bestaand pand. Op de totale kosten van fl. 4,5 miljoen 
voorr pand B wilde de BV een extra afschrijving van fl. 1 miljoen toepassen. De verwachte 
omzetvergrotingg (wegens de uitbreiding) bleef uit en de bedrijfswaarde van pand B zou 
daardoorr slechts fl. 2 miljoen zijn. 

Hett hof overwoog dat de 'vraagstelling omtrent een eventuele lagere bedrijfswaarde 
moett worden betrokken op het warenhuispand na de uitbreiding daarvan met het pand B 
alss een geheel, nu toch na de uitbreiding en verbouwing, waarbij het pand B is opgegaan 
inn het dusdoende vergrote warenhuispand, een en ander als één bedrijfsmiddel dient te 
wordenn aangemerkt; (...) dat daaraan niet afdoet de door belanghebbende gestelde 
omstandigheid,, dat, naar uit de aangifte blijkt, op het pand B een afzonderlijke afschrij-
vingg plaatsvindt, nu (...) een zodanige boekhoudkundige verwerking haar oorzaak heeft 
inn een compromissoire afspraak ter oplossing van een geschil omtrent de berekening 
vann de afschrijving na de uitbreiding; (...) dat aan 's Hofs vorenomschreven oordeel 
evenminn afdoet de door belanghebbende gestelde omstandigheden, dat het pand B 
kadastraall afzonderlijk bleef bestaan, noch dat door plaatsing van een tussenmuur dit 
pandd weer afzonderlijk kan worden gebruikt, nu deze omstandigheden daartoe onder de 
overigee gegeven omstandigheden van ondergeschikte betekenis zijn; (...) dat de be-
drijfswaardee van het warenhuispand in zijn geheel niet lager is dan de boekwaarde 
daarvann beide per 31 december 1979; (...) dat er derhalve geen plaats is voor de door 
belanghebbendee bepleite afboeking en het beroep ongegrond is.' 

Dee Hoge Raad besliste in BNB 1985/163 (FED 1985/426) dat het hof in zijn oordeel 
'datt het warenhuispand na de uitbreiding daarvan met het pand B als één bedrijfsmiddel 
dientt te worden aangemerkt' geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 

Duidelijkk sprak het hof uit dat de boekhoudkundige verwerking niet maatgevend is, 
nochh een kadastraal afzonderlijk bestaan, noch de omstandigheid dat het gebouw bouw-
kundigg eenvoudig weer te splitsen was.539 

Ziee artikel 23d, lid 1 Wet VPB 1969, tekst 1981. 
Vergelijkk hiertoe ook BNB 1955/20. 
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Volgenss FED-annotator Poolen is het voor een antwoord op de vraag of er sprake is van 
eenn zelfstandig bedrijfsmiddel, van belang te weten of het om zaken gaat die in de 
bedrijfsuitoefeningg hun zelfstandigheid behouden. Hierbij is het functioneren binnen de 
actuelee bedrijfsuitoefening relevant; potentieel gebruik is hierbij niet relevant. Nu pand B 
nochh technisch-constructief noch economisch-functioneel als een zelfstandige gebruiks-
eenheidd functioneerde, was er geen sprake van een zelfstandig bedrijfsmiddel. Naar 
Poolenss mening past een materiële benadering in plaats van een formele benadering. 
Zijnss inziens is er terecht beslist dat het gehele warenhuispand na uitbreiding als een 
bedrijfsmiddell werd aangemerkt. Naar zijn mening is het niet ongebruikelijk om ten 
aanzienn van onderdelen van een bedrijfsmiddel met een afwijkende economische 
levensduurr verschillende afschrijvingspercentages toe te passen. En dat in de boek-
houdingg deze onderdelen van een bedrijfsmiddel afzonderlijk worden geactiveerd. 
Afgeschrevenn impliceert volgens hem niet dat dit zelfstandige bedrijfsmiddelen zijn. 
Poolenn kijkt dus in de eerste plaats naar de plaats en functie binnen de actuele bedrijfs-
uitoefening.. Het feitelijke gebruik binnen de onderneming is het beslissende criterium, 
niett het potentiële gebruik van een abstracte ondernemer. 

Aann de hand van Jacobs' criteria - is het object vatbaar voor aanwending elders én 
heeftt het een eigen afzonderlijk gebruikswaardeverloop? - bespreekt Van Sonderen de 
vraag,, of het aangekochte winkelpand als een zelfstandig bedrijfsmiddel kan worden 
beschouwd.5400 Het feit dat de belanghebbende en de inspecteur voor het bestaande 
warenhuispandd en het aangekochte winkelpand verschillende afschrijvingspercentages 
warenn overeengekomen, is niet van belang voor de toetsing aan het criterium. Ook de 
kadastralee zelfstandigheid is niet doorslaggevend. De aard en functie van het aange-
kochtee winkelpand zijn beslissend. Bij de toetsing aan dit criterium is van belang of het 
winkelpandd in verbinding staat met het warenhuispand, of de panden eenvoudig zijn te 
scheidenn en of er een eigen ingang is. In het onderhavige geval stelde het hof vast dat 
hett aangekochte winkelpand was opgegaan in het bestaande warenhuispand. Dit feite-
lijkee oordeel kon in cassatie niet worden getoetst. Van Sonderen concludeert dat aard en 
functiee van activa beslissend zijn of er één of meer bedrijfsmiddelen zijn. Als een actief 
eenn eigen gebruikswaarde heeft en door een andere ondernemer kan worden aange-
wend,, kunnen we spreken van een zelfstandig bedrijfsmiddel. 

Boss meent, onder verwijzing naar het autobandenarrest BNB 1959/354*, dat er bij de 
beantwoordingg van de vraag of er sprake is van een zelfstandig bedrijfsmiddel, ook 
ruimtee bestaat voor de wil van de belastingplichtige als er op basis van de theorie geen 
eenduidigg antwoord valt te geven.541 

Vann Overbeeke meent dat in de jurisprudentie in algemene zin de opvatting wordt 
gehuldigdd dat een gebouw met ondergrond als één bedrijfsmiddel moet worden afge-
schreven.5422 Volgens hem leidt deze opvatting, in het bijzonder in het agrarisch bedrijf 
(glastuinbouw),, tot bedrijfseconomische consequenties die in de praktijk onaanvaardbaar 
zijn,, zoals de toerekening van de boekwaarde van gesloopte kassen vermeerderd met 
dee sloopkosten aan de boekwaarde van de grond. 

Eenn heel duidelijke reden voor deze opvatting is de civielrechtelijke rechtsfiguur dat 
grondd en opstallen een onroerend goed vormen. Op grond van de maatschappelijke 
realiteitt zijn hierop al inbreuken gemaakt, bijvoorbeeld in BNB 1986/285 waarin een 
winkelruimtee en haar bovenverdieping elk afzonderlijk als een bedrijfsmiddel werden 
aangemerkt. . 

Vann Overbeeke is het met Jacobs eens als deze stelt dat een object in het kader van 
dee jaarwinstbepaling als zelfstandig bedrijfsmiddel kan worden beschouwd, indien het 
objectt vatbaar is voor aanwending elders én een eigen afzonderlijk gebruikswaarde-
verloopp heeft. Zijns inziens zou van zelfstandigheid van een object eveneens sprake 

Vann Sonderen 1985, p. 984. 
Boss 1986, p.135. 
Vann Overbeeke 1991, p. 1151 en 1152. 
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moetenn zijn indien dat object een zelfstandige economische functie vervult in het 
productieprocess binnen de onderneming. 'Beslissend is dan niet langer de juridische 
vormgevingg dan wel de technisch-lichameiijke verbinding met een ander produktiemiddel 
maarr de te onderscheiden complementair-functionele samenhang'. Als de grond, anders 
dann als dragende ondergrond, economisch-functioneel een eigen zelfstandige positie 
inneemtt in het productieproces, evenals dat het geval is met een overdekte installatie 
zoalss een glasopstand, dient er sprake te zijn van twee bedrijfsmiddelen.543 

Perquinn is van mening dat de Hoge Raad de opvatting dat er sprake is van één bedrijfs-
middell bij gebouw en ondergrond, nooit heeft verlaten.544 De waarde van de ondergrond 
speeltt voor de winstbepaling alleen een rol als residuwaarde en heeft geen afzonderlijke 
boekwaarde.. De toerekening aan grond van bijvoorbeeld sloopkosten speelt louter een 
roll bij de berekening van investeringsbijdragen. 

Volgenss hem is het vanzelfsprekend dat er bij één bedrijfsmiddel ook maar één 
boekwaardee kan zijn.545 In deze boekwaarde zijn gebouw en grond samengesmolten en 
zijnn ze in feite niet meer van elkaar te onderscheiden, zoals ook de linkermuur fiscaal 
niett meer van de rechtermuur is te onderscheiden. Pas bij de afschrijving op het pand 
(ondergrondd plus gebouw) gaat de grond weer een rol spelen. Evenwel niet in de vorm 
vann een boekwaarde, doch als residuwaarde. De grond vertegenwoordigt immers de 
restwaardee als het gebouw inmiddels een bouwval is geworden. 

Dee Hoge Raad omschrijft in BNB 1958/56* de residuwaarde als de waarde die de 
zaakk naar verwachting zal hebben als zij in de onderneming niet langer bruikbaar zal 
zijn.. Hieruit blijkt volgens Perquin 'dat de residuwaarde in feite los staat van een ver-
meendee boekwaarde van de grond (die dus niet bestaat). De (objectief te bepalen) 
residuwaardee hoeft zelfs niet aan te sluiten bij de aanschafprijs van de grond. Weliswaar 
kann dit een aanknopingspunt zijn, doch de achtergrond van het bepalen van de residu-
waarde,, een waarde in de toekomst, is principieel iets anders dan het bepalen van de 
aanschafprijss van de grond'. Het in de dagelijkse praktijk gangbare adagium: 'op grond 
kann niet worden afgeschreven' moet men dan ook zien als een afgeleide van het meer 
algemenee adagium: 'op de residuwaarde wordt niet afgeschreven'. 

Bijj investeringsbijdragen krijgt de grond een geheel andere fiscale betekenis. Van 
investeringsbijdragenn zijn immers uitgesloten: 'gronden, daaronder begrepen de onder-
grondd van gebouwen'. Wat voor de winstbepaling gezien wordt als een bedrijfsmiddel, 
voorr de bepaling van de hoogte van de investeringsbijdragen moet de ondernemer 
opsplitsenn in gebouw en ondergrond. Deze splitsing heeft een geheel andere achter-
grondd en dient ook een geheel ander doel dan de bepaling van de waarde van de grond 
alss residuwaarde van het pand bij de winstbepaling. 

Inn BNB 1990/85 besliste het hof 's-Hertogenbosch dat bowlingbanen en bowling-
machiness naar verkeersopvattingen en naar spraakgebruik geen gebouw of on-
zelfstandigee onderdelen van een gebouw zijn. De inspecteur had gesteld dat het 
bowlinggebouww zonder grote verbouwingskosten te gebruiken was als filmzaal of 
discotheek.. De belanghebbende had niet aannemelijk gemaakt dat deze stelling onjuist 
was.. Het bowlinggebouw kon ook functioneren zonder de bowlingbanen en bowling-
machines.. De banen en machines waren niet onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan 
hett bowlinggebouw. De vorm van het gebouw, een verlaagde betonvloer en een speciale 
plafondd constructie achtte het hof daartoe onvoldoende, nu niet was in te zien dat deze 
feitenn het gebruik als filmzaal of discotheek zouden verhinderen. Hieraan deed niet af dat 
dee bowlingbanen niet zonder beschadiging uit het gebouw konden worden verwijderd; bij 
dee machines was dit overigens wel mogelijk. Het deed er niet toe dat de bowlingbanen 
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enn bowlingmachines in civielrechtelijke zin onroerend zijn. De Hoge Raad bevestigde het 
oordeell van het hof. 

Eenn samenvatting van de jurisprudentie geeft het hof Leeuwarden in BNB 1990/172. Een 
BVV verwierf een vakantiepark en wenste het park (inclusief vakantiebungalows / woon-
huizenn en voor verhuur bestemde supermarkt, restaurant en snackbar) als één bedrijfs-
middell aan te merken. Het hof overwoog: 

'Fysiekk niet direkt met elkaar verbonden en zeer wel van elkaar te onderscheiden 
activa,, welke, gelijk in casu, door de uiteindelijke gebruiker afzonderlijk bruikbaar zijn en 
wordenn gebruikt en met welk gebruik deze gebruiker telkens van elkaar te onder-
scheidenn behoeften bevredigt, dienen (...) te worden aangemerkt als afzonderlijke 
bedrijfsmiddelenn (...). De omstandigheid dat in casu de diverse activa op elkaar zijn 
afgestemd,, zoals in ondernemingen niet ongebruikelijk is en direkt of indirekt, naast het 
winststrevenn van de ondernemer, slechts één doel dienen, te weten het tegen betaling te 
verschaffenn bevrediging van (recreatieve) behoeften van de afnemers van de diensten, 
staann daaraan niet in de weg. (...)) Evenmin staat daaraan in de weg (...) de omstan-
digheidd dat belanghebbende de diverse afzonderlijk te onderscheiden activa en/of 
dienstenn slechts in combinatie met elkaar en tegen een vast bedrag aan het publiek ter 
beschikkingg stelt en/of aanbiedt.' 

Hett hof Amsterdam meldt in FED 1990/357 ten aanzien van een bestaand pand dat 
ondergrondd en opstal zijn te beschouwen als één bedrijfsmiddel. Er was niet gesteld of 
geblekenn dat de grond afzonderlijk in gebruik was. 

Eenn exploitant had bij de bouw van een crematorium kosten gemaakt voor crematie-
ovens,, een muziek- en geluidsinstallatie, tuinaanleg, wegen, paden, inrit, afrastering en 
parkeerplaatsenn (BNB 1993/70). In geschil was of dit kosten van 'een gebouw' waren.546 

Hett hof Arnhem had alleen ten dele de kosten van de bestrating tot het gebouw 
gerekend.. Voor de inhoud van het begrip gebouw moest aansluiting worden gezocht bij 
watt het spraakgebruik daaronder verstaat. Dat nu gaat niet zover dat onder een crema-
toriumgebouww ook de ovens worden begrepen die in dat gebouw geplaatst zijn. De om-
standigheidd dat de ovens op een speciale manier in het gebouw gefundeerd zijn en niet 
zonderr schade voor ovens en/of gebouw daaruit kunnen worden verwijderd, is onvol-
doendee reden om het onderscheid tussen gebouw en ovens op te heffen. Het gebouw 
alss zodanig kon ook zonder ovens functioneren. De ovens waren aan te merken als 
zelfstandigee bedrijfsmiddelen voor de bedrijvigheid van de belanghebbende. 

Dee muziek- en geluidsinstallatie deed het gebouw niet beter aan zijn functie van een 
gebouww beantwoorden en de apparatuur was daaraan ook niet vast verbonden. 

Dee tuin was niet zozeer dienstbaar aan het gebouw, maar vormde volgens het hof 
veeleerr een passende omgeving voor het strooiveld, de bloementafel en de urnentuin. 

Dee partijen waren het er wel over eens dat het gebouw niet af was als de directe 
omgevingg niet voorzien zou zijn van zodanige bestrating dat daarmee een redelijke 
bereikbaarheidd van het gebouw werd bereikt. In goede justitie werd een bedrag aan het 
gebouww toegerekend. 

Dee Hoge Raad volgde het oordeel van het hof omtrent de ovens, de muziek- en 
geluidsinstallatiee en de kosten van de tuinaanleg. Het hof had geoordeeld dat van de 
bedoeldee bedrijfsmiddelen, behoudens van een gedeelte van de bestrating, niet kon 
wordenn gezegd dat zij een onzelfstandig deel van het gebouw uitmaakten, dan wel 
onmiddellijkk en uitsluitend dienstbaar waren aan het gebouw. Voorzover dit oordeel 
betrekkingg had op de ovens, de muziek- en geluidsinstallatie en de kosten van tuin-
aanlegg gaf het niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kon het, als verweven met 

Artikell 23c Wet VPB 1969 (tekst 1983) jo. Artikel 61a, lid 2, Wet IB 1964 (tekst 1983). 
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waarderingenn van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op zijn juistheid worden 
getoetst.. Over de ankerplaatsen en afrastering was onduidelijkheid ontstaan, de zaak 
werdd hiervoor verwezen. 

3.111 Snel slijtend e onderdele n 

3.11.11 Inleidin g 

Inn 3.2. gaf ik aan dat een gebouw bouwkundig in verschillende onderdelen gesplitst zou 
kunnenn worden om de afschrijving te berekenen. In dit onderdeel bespreek ik of men 
volgenss de fiscale rechtspraak een gebouw in onderdelen mag 'knippen' om de fiscale 
afschrijvingg te berekenen. Een aparte kwestie levert de afschrijving op snel slijtende 
onderdelenn op. Ook daar is de nodige jurisprudentie over verschenen. In 3.11.2 
behandell ik de relatie tussen afschrijving en de onderhoudskosten van onderdelen en in 
3.11.33 die op verbeteringskosten. Verbouwing en modernisering zijn begrippen die in 
3.11.44 aan de orde komen. Met snel slijtende onderdelen mag men rekening houden als 
menn het afschrijvingspercentage voor het geheel berekent. Speciale aandacht vraag ik 
voorr de Resolutie afschrijving landbouwbedrijven (3.11.5): op machines en installaties 
diee afzonderlijk in bedrijfsgebouwen zijn geplaatst, kan men afzonderlijk afschrijven als 
dezee machines en installaties niet rechtstreeks dienstbaar zijn aan het gebouw, maar als 
zelfstandigezelfstandige zaken kunnen worden aangemerkt. 

Hett arrest BNB 1969/200 laat zien hoe men de afschrijving berekent op een pand 
mett snel slijtende onderdelen, dat als één bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. Dit komt in 
3.11.66 aan de orde. BNB 1983/235* is het onderwerp van 3.11.7: een damwand bleek 
eenn onzelfstandig onderdeel van het kadeterrein. Op het onroerend goed moest worden 
afgeschrevenn als een geheel. 

3.11.22 Onderhoudskoste n onderdele n en afschrijve n 

Dee relatie tussen onderhoud en afschrijven kwam aan de orde in BNB 1957/131, waarin 
eenn ondernemer 5% afschreef op de bouwkosten van een kantoorpand en 10% op de 
aanschafwaardee van de inventaris. Hij wilde alsnog 20% afschrijven op de boekwaarde 
vann de centrale verwarmingsinstallatie en van de betimmering waarop aanvankelijk 5% 
wass afgeschreven als onderdelen van het kantoorpand, omdat de levensduur daarvan 
korterr was dan van het pand. 

Dee raad van beroep besliste dat de verwarmingsinstallatie en de betimmering als 
onderdelenn van het pand moesten worden aangemerkt. Afzonderlijke afschrijving op de 
diversee onderdelen van het kantoorpand was in strijd met goedkoopmansgebruik. In 
cassatiee voerde de ondernemer aan dat artikel 11 Besluit IB 1941 niet belet verschillen-
dee percentages toe te passen op de diverse onderdelen van het gebouw al naar gelang 
dezee een kortere of langere levensduur hebben. Een dergelijk systeem is niet in strijd 
mett goedkoopmansgebruik. 

Dee Hoge Raad besliste dat dit middel niet kon slagen: 'dat toch, wat er zij van de 
vraagg of afzonderlijke afschrijvingen op onderdelen van een gebouw toelaatbaar zijn, in 
elkk geval voor een zodanige afschrijving op onderdelen ais betimmering en verwarmings-
installatie,, waarvan de kosten van herstel en vernieuwing kosten van onderhoud van het 
gebouww in zijn geheel vormen, geen aanleiding bestaat'. 

Hett college ging niet in op de vraag of er afzonderlijke afschrijvingen op onderdelen 
vann een gebouw toelaatbaar zijn. In de jurisprudentie was al eerder beslist dat dergelijke 
afschrijvingenn mogelijk zijn. De Hoge Raad neemt aan dat de slijtagekosten van de 
desbetreffendee onderdelen op zeker moment als onderhoudskosten in aftrek komen. 
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Voorr een afzonderlijke afschrijving op die onderdelen is dan geen ruimte meer, omdat 
menn dan twee keer met dezelfde lasten rekening houdt. 

3.11.33 Verbeteringskoste n onderdele n en afschrijve n 

Eenn ondernemer wenste verbouwingskosten in vijfjaar af te schrijven. Hij had zijn eigen 
winkelpandd doorgetrokken naar het belendende, gehuurde bedrijfspand. De verbouwing 
mochtt in 25 jaar worden afgeschreven (BNB 1957/174). 

Inn BNB 1958/84* speelde de vraag of een landbouwer mocht afschrijven over de 
uitgavenn voor de aanleg van een elektriciteitskabel naar zijn boerderij. De Hoge Raad 
beslistee dat de aanleg van de kabel en de daarmee samenhangende uitbreiding van de 
binneninstallatiee een verbetering van de boerderij betekende. De boekwaarde van de 
boerderijj moest met deze uitgaven worden verhoogd, waarna men (normaal) jaarlijks kon 
afschrijven.. Hellema vindt dat het juister zou zijn geweest de kosten niet als waardever-
meerderingg te boeken, maar deze te verdelen over de periode waarover men daarvan 
zall profiteren. De levensduur van een elektrische kabel zal volgens hem wel niet zoveel 
verschillenn van die van een onroerend goed, maar dat is volgens hem min of meer toe-
vallig. . 

Ookk in BNB 1958/164 besliste het college ten aanzien van verbeteringen aan een 
boerenhoevee dat de 'jaarlijkse afschrijving' op de verhoogde boekwaarde diende te 
wordenn toegepast. De belanghebbende had gesteld dat de verbeteringskosten in het jaar 
vann aanschaf ineens konden worden 'afgeschreven'. 

3.11.44 Verbouwin g en moderniserin g 

Inn B. 4331 zagen wij dat op kosten van verbouwingen van winkelpanden, die om de zes 
jaarr plaatsvinden, 10% mocht worden afgeschreven. De minister van Financiën achtte 
hett terecht 'eene afzonderlijke afschrijving' toe te staan. 

Inn BNB 1962/48 speelde iets anders. Een pas aangekochte fietsenzaak werd 
gemoderniseerdd en geschikt gemaakt voor een speciaalzaak in bromfietsen. De herstel-
enn verbouwingswerkzaamheden bestonden in feite uit het aanbrengen van twee puien 
enn een nieuw interieur. De belanghebbende wenste op de herstel- en verbouwingswerk-
zaamhedenn 10% af te schrijven en op het pand 3%. De hogere afschrijving was volgens 
hemm gerechtvaardigd, omdat de economische levensduur van de door verbouwing 
aangebrachtee twee winkelpuien, de winkelbetimmering en de etalageruimte korter was 
dann die van het overige gedeelte van het pand. Volgens hem waren verschillende 
afschrijvingspercentagesafschrijvingspercentages toelaatbaar voor de samenstellende onderdelen van het pand. 

Dee inspecteur stelde dat het hier niet ging om de aanschaf van twee verschillende 
activa,, maar dat het ging om één actief. Het afschrijvingspercentage moest men baseren 
opp de totale kosten en de levensduur van het geheel. Hij stelde de afschrijving op 3%. In 
ditt percentage was verwerkt dat het hier niet ging om een woonhuis, maar om een win-
kelpandd waarbij, anders dan bij een woonhuis, op den duur een zekere veroudering kan 
optreden. . 

Hett hof overwoog: 'dat bij winkelpanden, hetzij deze nieuw zijn gebouwd naar een 
aann de eisen van het bedrijf beantwoordend ontwerp, hetzij aangekocht en door 
verbouwingg daaraan aangepast, normaal na verloop van tijd de etalageruimte en 
betimmeringg niet meer voldoen aan de gewijzigde inzichten omtrent etaleren of de 
gewijzigdee smaak van het publiek en/of de bedrijfsleiding (...); dat evenwel, nu deze 
korteree "economische levensduur" betreft onderdelen van één bedrijfsmiddel, welke op 
zichzelff niet als een afzonderlijk bedrijfsmiddel zijn aan te merken, aangezien ze geen 
zelfstandigee zaken zijn, doch onafscheidelijke delen vormen van het winkelpand, af-
schrijvingg slechts is toegestaan op de zaak, het bedrijfsmiddel als geheel (...); dat een 
afschrijvingg van 3% 's jaars in het algemeen voldoet aan de uit artikel 8, lid 1, IB '41 
voortvloeiendee eisen, dat rekening wordt gehouden met de normale levensduur en de 
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aann te nemen restwaarde van kapitale winkelpanden als het onderwerpelijke, waaraan 
alsals vorenoverwogen eigen is, dat bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld pui en interieur, 
periodiekk vernieuwing behoeven.' 

Inn cassatie betoogde de belanghebbende dat de stelling van het hof dat het hier onder-
delenn van één bedrijfsmiddel betrof die op zichzelf niet als een afzonderlijk bedrijfsmiddel 
zijnn aan te merken, bedrijfseconomisch beschouwd onjuist was. 

Dee onderdelen vervullen economisch gezien in het bedrijf een zelfstandige functie. 
Daarnaastt wees de ondernemer op de fiscale praktijk en het goedkoopmansgebruik, 
waarbijj afschrijvingen op onderdelen van een gebouw steeds anders worden vastgesteld 
dann op het gebouw zelf. 

Dee Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat op het pand 'als een ondeel-
baarr geheel dient te worden afgeschreven'. 

Inn deze casus wordt vastgesteld dat onderdelen (etalageruiten en betimmering) van 
eenn pand sneller slijten dan de overige delen van het pand. Toch moet met één percen-
tagee op het pand als een ondeelbaar geheel worden afgeschreven: er is sprake van één 
bedrijfsmiddel.. Deze handelwijze doet wat kunstmatig aan, omdat de 'berekende' af-
schrijvingsbedragenn voor de onderscheiden onderdelen van het pand worden herleid tot 
éénn mengpercentage voor het gehele pand. Er is volgens de overwegingen van het hof 
inn het percentage namelijk rekening gehouden met het feit dat bepaalde onderdelen, 
zoalss pui en interieur, periodiek moeten worden vernieuwd. 

Eenn hotelpand werd onderhouden. In geschil was of de onderhoudsuitgaven {inclusief 
kostenn voor tijdelijke voorzieningen), ten laste van de winst konden komen of dat ze 
geactiveerdd moesten worden (BNB 1962/173). De partijen waren het erover eens dat het 
niett voor vervroegde afschrijving in aanmerking komende deel van de kosten mocht 
wordenn afgeschreven met 10% per jaar wegens 'een snelle veroudering van hotel-
accommodatie'. . 

Hett hof Amsterdam overwoog dat goedkoopmansgebruik niet eist dat voor een 
bedrijfsmiddell te allen tijde hetzelfde afschrijvingspercentage geldt. Als de bedrijfs-
waardee van een pand in de eerste periode na een verbouwing sneller daalt dan later, is 
hett geoorloofd hiermee rekening te houden. Dit kan door in de afschrijving een hoger 
percentagee van de kosten van de verbouwing te betrekken dan van het overig deel van 
dee verkrijgingskosten. 

Inn deze twee beslissingen komt duidelijk naar voren dat men met snel slijtende onder-
delenn rekening mag houden bij de berekening van het afschrijvingspercentage voor het 
geheel. geheel. 

3.11.55 Resoluti e afschrijvin g landbouwbedrijve n 

Inn de resolutie, gepubliceerd is BNB 1965/93, geeft de staatssecretaris richtlijnen voor de 
afschrijvingg op bedrijfsmiddelen van landbouwbedrijven. Als gevolg van het modernise-
ringsprocess in de landbouw was niet de technische, maar de economische levensduur 
vann de bedrijfsmiddelen centraal komen te staan. 

Opp machines en installaties die afzonderlijk in bedrijfsgebouwen zijn geplaatst, kan 
menn afzonderlijk afschrijven als deze machines en installaties niet rechtstreeks dienst-
baarr zijn aan het gebouw, maar als zelfstandige zaken kunnen worden aangemerkt. 
Zoo kunnen bijvoorbeeld 'mechanische en automatische voeder-, mestverwijderings- en 
melkinstallatiess in de regel als zelfstandige zaken worden beschouwd'. 

Ookk behandelt de staatssecretaris uitgaven tot verbetering van de agrarische 
bedrijfsgebouwen.. Hier zal men veelal onderscheid moeten maken tussen uitgaven 
1)) die zijn gedaan ter verbetering van het gebouw als zodanig en 2) uitgaven die 
uitsluitendd nut afwerpen doordat bepaalde machines en installaties in gebruik zijn 
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genomengenomen en geen duurzame waardevermeerdering van het gebouw teweegbrengen. 
Opp de laatstbedoelde uitgaven kan men in hetzelfde tempo normaal afschrijven als op de 
machiness en installaties waarmee zij verband houden. Daardoor wordt voorkomen dat op 
hett onroerend goed naar een meng percentage zou moeten wordenn afgeschreven. De 
uitgavenn tot verbetering van het gebouw zelf moet men bij de boekwaarde van het ge-
bouww voegen. 'Het voorheen toegepaste afschrijvingspercentage zal echter niet altijd 
meerr juist zijn, aangezien dat percentage is afgestemd op de geschatte levensduur bij 
dee verwerving, terwijl na de verbetering de geschatte resterende levensduur van het 
bedrijfsgebouww van betekenis is.' 

Dee staatssecretaris rept niet van één of twee bedrijfsmiddelen, maar gaat na of de 
machiness of installaties al dan niet rechtstreeks dienstbaar zijn aan het gebouw. 
Bijj verbeteringen wordt dit criterium verder uitgewerkt, doordat hij wil aanknopen bij 
'verbeteringenn van het gebouw als zodanig' en 'geen duurzame waardevermeerdering 
vann het gebouw teweegbrengen'. 

Opvallendd is dat de staatssecretaris erop wijst dat men voorkomt dat er op het 
onroerendd goed naar een mengpercentage zou moeten worden afgeschreven. Elk 
afschrijvingsbedragg is immers in wezen een mengpercentage. 

Eenn ondernemer oefende zijn tuinbouwbedrijf uit opp 3.07 ha grond, waarvan 1.36 ha 
bezett was met giasopstanden, 1 ha open grond was en 0.71 ha werd ingenomen door 
erf,, wegen en water. Op het terrein stonden ook het woonhuis, een stenen en een 
houtenn schuur. De glasopstanden bestonden uit warenhuizen en serres. Over het terrein 
liepp een betonpad. 

Hett hof had overwogen 'dat bij tuinderswoningen, bij op tuindersbedrijven aanwezige 
bergschurenn en bij over een tuinderij lopende betonpaden het verschijnsel van afnemen-
dee nutsprestaties door veroudering zich, bij behoorlijk onderhoud, niet in die mate voor-
doet,, dat het in overeenstemming met goed koopmansgebruik kan worden geoordeeld 
opp zulke bedrijfsmiddelen af te schrijven naar de boekwaarde'. 

Hett hof bracht volgens de Hoge Raad (BNB 1969/88*) hiermee het volgende tot uit-
drukking,, dat: 'al mogen bedrijfsmiddelen als de in 's Hofs overweging bedoelde in den 
beginnee wat meer nut afwerpen voor het bedrijf dan in latere jaren het geval is, bij nor-
maall onderhoud dit verschil van te verwaarlozen betekenis is en dat het daarom niet in 
overeenstemmingg is met goed koopmansgebruik op deze bedrijfsmiddelen naar een vast 
percentagee van de boekwaarde af te schrijven'. De Hoge Raad spreekt hier niet over één 
bedrijfsmiddell dat bestaat uit verschillende onderdelen, maar over 'bedrijfsmiddelen'. 

3.11.66 BNB 1969/200 

Hoee men nu de afschrijving berekent op een pand met snel slijtende onderdelen, dat als 
éénn bedrijfsmiddel wordt aangemerkt, is uitgewerkt in een uitspraak van het hof 
's-Gravenhage.. Het winkelgedeelte van een pas aangekocht winkelpand werd gemoder-
niseerd.. De werkzaamheden bestonden uit een verbouwing van de gevel en de plaatsing 
vann een groter winkelraam, het aanleggen van een nieuwe tegelvloer in de winkelruimte, 
eenn behandeling van de binnenmuren van die ruimte, een wijziging van de lichtleidingen 
enn nog een aantal onderhoudswerkzaamheden. 

Dee belanghebbende schreef 2% af op de overnemingssom van het pand en daar-
naastt 10% van de kosten om de winkel te moderniseren en op te knappen. Eens in de 
tienn jaar diende die namelijk te worden aangepast aan de eisen van de tijd. Daarom 
achttee de ondernemer zijn stelsel van afschrijving juist. Dat hield namelijk rekening met 
dee snelle economische slijtage van de voorzieningen om de winkelruimte 'up to date' te 
houden. . 

Dee inspecteur stond 2% afschrijving toe op het totaal van de overnemingssom en de 
kostenn van moderniseren en opknappen. Hij stelde dat op het pand als een ondeelbaar 
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geheell moest worden afgeschreven. 'De verbouwing is geen apart bedrijfsmiddel, waar-
opp afzonderlijk kan worden afgeschreven. Een andere vraag is uiteraard, op welk bedrag 
diee afschrijving moet worden gesteld.' Bij het regelen van de aanslag was het daarvoor 
gebruikelijkee percentage genomen. 

Hett hof stelde dat het een ervaringsfeit is dat verbouwingen ter modernisering van 
winkelruimtenn veelvuldig plaatshebben en dat deze in vele gevallen slechts gedurende 
eenn beperkte tijd nut afwerpen. Het is in overeenstemming met goedkoopmansgebruik 
ervann uit te gaan dat na een bepaald tijdsverloop zal blijken dat de modernisering is uit-
gewerktt en nog eens belangrijke kosten moeten worden gemaakt om de winkel 'op de 
hoogtee van de tijd te houden'. Het college beschrijft dan twee afschrijvingsstelsels: 
•• een stelsel waarbij het totale aanschafbedrag plus initiële verbouwing over de ver

moedelijkee levensduur van het pand wordt verdeeld. Dit impliceert dat de periodieke 
vervangingg van technisch of economisch snel slijtende onderdelen van het gebouw, 
zoalss de (onroerende) winkelinrichting, zou worden beschouwd als onderhoud van 
hett gebouw, waarvan de onkosten tot de bedrijfsonkosten worden gerekend; 

•• een stelsel waarbij de moderniseringen van de winkel telkens worden geactiveerd 
doorr de boekwaarde daarvan te verhogen. Het bedrag van de afschrijving op het 
pandd moet echter daaraan worden aangepast. Het hof werkt dit vervolgens nader uit: 

'datt juist is, dat een winkelpand één bedrijfsmiddel is, en hierop als één geheel 
moett worden afgeschreven; dat dit echter niet belet bij de berekening van het bedrag 
vanvan deze afschrijving er rekening mee te houden, dat een deel van de nutseenheden, 
welkee in het gebouw besloten liggen, sneller worden verbruikt dan andere, die minder 
snell aan vervanging toe zijn; dat er daarom reden kan zijn, bij die berekening voor 
bepaaldee onderdelen van zulk een gebouw of voor installaties, die daarvan deet 
uitmakenn met een kortere levensduur te rekenen dan voor de meer constructieve 
delenn daarvan; 

datt dit, bij een stelsel van afschrijving als hier wordt gevolgd, leidt tot het hanteren 
vann verschillende afschrijvingspercentages, welke dan - desgewenst - kunnen 
wordenn herleid tot een mengpercentage' [cursiveringen TMB]. 

Naarr mijn mening betreft het hier een belangrijke uitspraak waarmee het hof 's-Graven-
hagee kernachtig de afschrijvingsproblematiek, met inachtneming van bestaande juris
prudentie,, weergeeft. De afschrijving wordt voor het gebouw als één bedrijfsmiddel 
bepaald,, afzonderlijk gebruik van grond en opstal is niet aan de orde. Dit belet niet dat 
menn voor de berekening van het afschrijvingspercentage rekening mag houden met snel 
slijtendee onderdelen van een pand. Voor de berekening van het afschrijvingspercentage 
kann men aansluiten bij constructieve en niet-constructieve onderdelen van een gebouw. 
Dee berekende afschrijvingsbedragen voor de onderscheiden onderdelen kan men her
leidenn tot één mengpercentage. 

Dee relatie tussen onderhoudskosten en afschrijvingen wordt in het eerste stelsel in 
dee beschouwing betrokken; dubbele aftrekposten mogen niet voorkomen. Bij de bereke
ningg van het afschrijvingsbedrag moet worden bepaald of onderhoud wel of niet wordt 
verdisconteerd.. Zo niet, dan moet men alleen initiële investering over de levensduur 
verdelen,, waarbij het onderhoud aftrekbaar is. Zo ja, dan is het onderhoud niet aftrek
baar.. Deze benadering zagen wij ook bij BNB 1957/131, waarin beslist werd dat er geen 
aanleidingg bestaat voor afschrijving op onderdelen als betimmering en verwarmings
installatiee waarvan de kosten van herstel en vernieuwing kosten van onderhoud van het 
gebouww in zijn geheel vormen. 

Eenn aannemer stelde in BNB 1970/193 dat een pas aangekocht bedrijfspand zou wor
denn verbouwd, wat een gedeeltelijke vernieuwing - in het bijzonder van de voorgevel -
mett zich zou brengen. Het te vernieuwen oude deel van het gekochte pand zou maar 
voorr een beperkte tijd nut voor het bedrijf afwerpen. Hiermee mocht de aannemer voor 
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dee berekening van de afschrijving op het pand rekening houden. Het te loor gaan van dit 
deell van het pand moest hij toerekenen aan de jaren die waren voorafgegaan aan het 
tijdstipp waarop hij met de verbouwing en modernisering van het pand zou beginnen. Een 
afschrijvingg van 5% op 'het pand als geheel' werd toelaatbaar geacht. 

Dee staatssecretaris stelde geen beroep in cassatie in. Ervan uitgaande dat de voor-
gevell van het pand binnen afzienbare tijd moest worden vernieuwd, was hij met het hof 
vann oordeel dat op 'het pand als geheel' niet op basis van een levensduur van 30 è 35 
jaarr behoefde te worden afgeschreven. Bij de keuze van het afschrijvingspercentage 
magg met de kortere levensduur van een belangrijk onderdeel als de voorgevel rekening 
wordenn gehouden. 

Uitt de woordkeus van hof en staatssecretaris komt naar voren dat men bij de 
berekeningg van het afschrijvingspercentage rekening mag houden met snel slijtende 
onderdelenn van een pand als geheel. Separate bedrijfsmiddelen worden niet onder-
scheiden. . 

Inn BNB 1972/270 ging het om het volgende. Een textiel handelaar dreef zijn zaak in twee 
naastt elkaar gelegen panden. Het ene pand huurde hij en het andere had hij in huurkoop 
gekocht.. Hij kocht beide panden en liet ze verbouwen. Onder meer werden de boven-
woningenn van beide percelen tot één geheel samengevoegd. De afzonderlijke winkel-
deurenn werden door één entree vervangen en een winkelpui werd van gelijksoortige 
etalageruimtenn voorzien. De textielhandelaar had beide panden voor het geheel als één 
bedrijfsmiddell tot zijn bedrijfsvermogen gerekend. De totale kostprijs bedroeg 
fl.. 150.000, waarvan fl. 22.500 was toe te rekenen aan de vernieuwde pui en de etalage-
ruimten.. Deze onderdelen zouden economisch sneller verouderen dan de panden zelf en 
naa tien jaar vervangen moeten worden. De handelaar wenste op het geheel 7% van de 
boekwaardee af te schrijven, omdat, zo meende hij, het gehele bedrijfsmiddel vanwege 
hett economisch sneller verouderen van de pui en de etalages in het begin meer nut voor 
dee onderneming zou opleveren dan later. 

Hett feit dat bepaalde onderdelen van het pand vernieuwd moesten worden voordat 
dee technische levensduur was verstreken, bracht volgens het hof niet mee dat het 
gehelee bedrijfsmiddel daardoor in het begin in meerdere mate en bij toenemende 
verouderingg in mindere mate nut zou afwerpen. Dit sprak te meer nu de kostprijs van die 
onderdelenn nog geen 15% beliep van de totale kostprijs. Afschrijving naar een vast per-
centagee van de boekwaarde was niet toegestaan. Wel kon het vaste percentage van de 
aanschaffingskostenn dat moest worden gehanteerd, in de eerste periode van tien jaren 
watt hoger worden gesteld in verband met de economische veroudering dan daarna -
afgezienn van de invloed van de dan te verwachten modernisering - het geval zal zijn. 

IJsselmuidenn stelt dat delen van een gebouw die andere prestaties leveren dan het 
gebouww zelf en een kortere levensduur hebben voor de afschrijvingen, apart kunnen 
wordenn behandeld.547 Hij noemt de winkelpui, etalages, niet-dragende muren en het 
representatieff deel van kantoren als voorbeelden. Er zijn volgens hem drie soorten 
afschrijvingssystemenn te vinden in de praktijk en de rechtspraak, te weten: 
1.. apart activeren en afschrijven overeenkomstig de bruikbaarheidsduur van het 

onderdeel; ; 
2.. niet apart afschrijven, maar de kortere afschrijvingsduur tot uitdrukking brengen in 

eenn hogere afschrijving op het geheel en 
3.. de kortere bruikbaarheidsduur van het onderdeel niet in de afschrijving op het geheel 

betrekken,, maar de vernieuwing als onderhoud boeken. 

IJsselmuidenn 1973, p. 237. 
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Tuintee geeft in zijn aantekening bij de uitspraak van het hof 's-Hertogenbosch van 7 april 
19788 (rolno. 2154/1977) aan hoe de boekwaardeafschrijving van een ligboxenstal was 
opgebouwd.548 8 

Investeringe n n 
rompgebouw w 
installatiess (ligboxen, leidingen voor water en elektra, 
melkapparatuur,, diversen) 

Bedrage nn in gulden s 
50.277 7 
19.576 6 

70.303 3 

Berekeningg afschrijvingsbedrag 
50.2777 a 9,5%= 4.819 
19.5766 è 20%= 3.915 

8.734 4 

Berekeningg meng percentage 
8.734// 70.303 * 100 = 12,4% (afgerond 12,5%) 

3.11.77 Damwan d BNB 1983/235* 

Inn BNB 1983/235* was het volgende aan de orde. Een BV kocht in 1975 een bestaand 
kadeterreinn met loodsen. Het kadeterrein was voorzien van een damwand die in 1980-
19855 zou worden vervangen. De BV wenste de kosten van de vernieuwing als onder-
houdskostenn te reserveren in een egalisatiereserve ex artikel 13 Wet IB 1964. 

Hett hof had beslist dat de damwand een onzelfstandig onderdeel was van het kade-
terrein.5499 Dit werd in cassatie niet bestreden; op het onroerend goed moest worden af-
geschrevenn als een geheel.550 

Vann Soest geeft in zijn conclusie drie manieren aan waarin men rekening zou kunnen 
houdenn met de omstandigheid dat het onroerend goed als geheel een langere gebruiks-
duurr zou hebben dan de damwand, die er een onzelfstandig onderdeel van was [cursi-
veringg TMB]: 
1.. op de totale aanschaffingskosten wordt afgeschreven met inachtneming van de 

gebruiksduurr van het gehele onroerende goed en van de alsdan te verwachten 
restwaarde.. De kosten van tussentijdse vervanging van de damwand - voorzover 
geenn verbetering - worden bij die gelegenheid ineens ten laste van de winst 
gebracht; ; 

2.. de jaarlijkse afschrijving wordt wat hoger gesteld dan volgens 1. De kosten van 
tussentijdsee vervanging worden bij die gelegenheid bij de boekwaarde van het 
onroerendee goed gevoegd, waarna de afschrijving op de verhoogde boekwaarde 
wordtt voortgezet; 

3.. als 1, maar in afwachting van de tussentijdse vervanging van de damwand wordt 
daarvoorr gereserveerd. Bij die gelegenheid worden de kosten van de vervanging 
-- voorzover geen verbetering - ten laste en de gevormde reserve ten bate van de 
winstt gebracht. 

G.H.JJ Tuinte, FED IB '64: Artikel 10:59. Aantekening bij verwijzingsuitspraak op BNB 
1978/108*.. Zie voor het vervolg BNB 1979/85*. 
Zie:: BNB 1959/163, waarin een kademuur werd aangemerkt als verbetering van een 
ongebouwdd terrein; BNB 1959/180, waarin een damwand als een verbetering van het terrein 
werdd beschouwd. 
Vann Soest verwijst hiervoor in zijn conclusie naar BNB 1957/131, BNB 1962/48, BNB 
1962/294** en BNB 1964/138*. 
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Wijj zien hier dat Van Soest vanuit het toerekeningsbeginsel van goedkoopmansgebruik 
dee lasten van de damwand aan de jaren toerekent, waarbij geen lasten dubbel in aan-
merkingg worden genomen. 

Dee Hoge Raad overwoog dat de damwand moest worden aangemerkt als een voor-
zieningg die strekte tot verbetering van het terrein waarlangs hij is aangebracht. De aan-
schaft]] ngskosten van een dergelijke terreinvoorziening dienen door middel van een 
afzonderlijkeafzonderlijke afschrijving, berekend naar de gebruiksduur van de betrokken voorziening, 
tenn laste van de winst te worden gebracht. Als een dergelijke voorziening na het einde 
vann de gebruiksduur wordt vernieuwd, zijn de hiervoor te maken kosten opnieuw aan te 
merkenn als verbeten'ngskosten van het terrein. Die moeten worden geactiveerd en door 
middell van afschrijving ten laste worden gebracht van de winst in de jaren waarin de 
nieuwee voorziening in gebruik zal zijn. Voor de toekomstige kosten van vernieuwing van 
dee damwand kon de ondernemer geen kostenegalisatiereserve vormen. 

Annotatorr Verburg kan de beslissing van de Hoge Raad goed verklaren. Uit de feiten 
leidtt hij af dat slechts een bescheiden gedeelte van de totale aankoopprijs betrekking 
konn hebben gehad op het onderdeel damwand. Deze wand was immers vrijwel in haar 
nadagen.. Een volledige vervanging stond voor de deur, voor een som die de totale 
aankoopprijss van het complex aanzienlijk te boven ging. Onder die omstandigheden was 
hett uitgesloten dat deze vervanging als (groot)onderhoud kon worden aangemerkt en 
eenn kostenegalisatiereserve kon worden gevormd. Vervanging zou tot activering moeten 
leidenn van de aanschaffingskosten van de damwand die als kosten tot verbetering van 
hett kadeterrein waren aan te merken. 'Aldus besliste de HR, daarmede hen teleurstel-
lendd die liever hadden gezien dat de HR zich zou hebben uitgesproken over (een of 
meerr van) de drie alternatieven die de A-G in zijn conclusie zorgvuldig had gerangschikt 
rondomm de omstandigheid, dat het onroerend goed als geheel een langere gebruiksduur 
zouu hebben dan de damwand als onzelfstandig onderdeel ervan.' 

Verburgg merkt verder op dat er strijd lijkt met de arresten BNB 1959/163 en BNB 
1959/180,, die betrekking hadden op de investeringsaftrek. Hij haalt vervolgens Jacobs 
aan,, die het zeer wel mogelijk acht dat men in het kader van de investeringsaftrek aan 
dee zelfstandigheid van een bepaald bedrijfsmiddel andere eisen kan stellen dan ingeval 
eenn afschrijvingsregel in het geding is.551 

Alss men aan een bedrijfsmiddel onderdelen kan aanwijzen met een gebruiksduur die 
afwijktt van de gebruiksduur van de meer constructieve delen van het bedrijfsmiddel 
-- dit los van de vraag of het zelfstandige dan wel onzelfstandige onderdelen zijn - kan, 
zoo meent Rijkers, het jaarlijkse afschrijvingsbedrag worden gevonden door verschillende 
afschrijvingspercentagess toe te passen op de bestanddelen van het bedrijfsmiddel die in 
ditt verband te onderscheiden zijn.552 De toegepaste afschrijvingsmethodiek is relevant 
voorr de handelwijze op het moment dat de onderdelen worden vervangen. Rijkers be-
schrijftt een viertal mogelijkheden: 
1.. als voor de vervanging van de onderdelen in het verleden geen verhoogde 

afschrijvingg is toegepast, er geen kostenegalisatiereserve gevormd is en er niet 
gesprokenn kan worden van 'zelfstandige onderdelen', dienen de uitgaven in het 
desbetreffendee jaar als onderhoudskosten ten laste van de jaarwinst te worden 
gebracht.. Voor de vervanging in de toekomst kan eventueel een kostenegalisatie-
reservee worden gevormd. Met een 'zelfstandige onderdeel' bedoelt hij een belangrijk, 
minn of meer zelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel; 

2.. als in het verleden een verhoogde afschrijving is toegepast, zonder dat van een 
'zelfstandigg onderdeel' kan worden gesproken, moet men de kosten van vervanging 
activeren.. Daarop kan dan weer opnieuw worden afgeschreven; 

Jacobss 1974, p. 37. 
Rijkerss 1983, p. 1332 en 1333. 
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3.. als in het verleden, naast een afschrijving die gebaseerd is op de gebruiksduur van 
hett gehele bedrijfsmiddel, een kostenegalisatiereserve is gevormd, moeten de kosten 
vann vervanging, voorzover mogelijk is, op die reserve worden afgeboekt. Voor de 
toekomstigee vervanging kan men wederom een kostenegalisatiereserve vormen; 

4.. als er sprake is van een 'zelfstandig onderdeel' van een bedrijfsmiddel, moeten de 
kostenn van vervanging worden geactiveerd. De uitgaven mogen niet als onderhouds-
kostenn ineens ten laste van de jaarwinst worden gebracht. Evenmin kan ten behoeve 
vann dergelijke uitgaven een kostenegalisatiereserve worden gevormd. 

Volgenss Rijkers was in de casus sprake van een 'zelfstandig onderdeel', zodat alleen de 
mogelijkheidd activeren-afschrijven open stond. Bij elk van de door Rijkers geschetste 
mogelijkhedenn wordt voorkomen dat slijtagelasten van een onderdeel tweemaal worden 
genomen. . 

Datt het hof de damwand niet als een zelfstandig bedrijfsmiddel beschouwde, ligt 
volgenss Rijkers in lijn met vrijwel constante jurisprudentie.553 Meestal werd een terrein-
verbeteringg aangenomen of werd de damwand gezien als onderdeel van een ander 
bedrijfsmiddel.. In BNB 1959/180 overwoog de Hoge Raad ten aanzien van een dam-
wandd voor oeverbescherming dat de damwand naar zijn aard niet een zelfstandig 
bedrijfsmiddell is, maar een onzelfstandige verbetering van een ongebouwd eigendom. 

3.122 Apar t afschrijve n op zelfstandig e onderdele n 

3.12.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf wil ik enkele recente beslissingen behandelen. Even leek het alsof de 
Hogee Raad knopen zou doorhakken, maar vooralsnog overheerst bij mij scepsis. In 
3.12.22 bespreek ik BNB 1997/162*, een arrest waarop bijval en kritiek is gekomen: het 
voorbeeldd dat de Hoge Raad orakelend in zijn arrest geeft, is niet gelukkig gekozen en 
hett arrest zelf laat meer vragen onbeantwoord dan zij beoogde te beantwoorden. Het 
Vijfsterrenhotelarrest,, niet te verwarren met het veel eerder verschenen Hotelarrest, is 
hett onderwerp van 3.12.3. Een commentaar (3.12.4) completeert deze paragraaf. 

3.12.22 BNB 1997/162* 

Eenn pas aangekocht bioscoopgebouw/theater werd na verbouwing in gebruik genomen 
alss boekenwinkel. De aankoop van het pand vond plaats in het boekjaar 1983/1984 voor 
fl.. 2,7 miljoen. Daarna werd het verbouwd en tot winkel ingericht. Tot en met 4 mei 1984 
waswas daar een bedrag van fl. 1,6 miljoen mee gemoeid. In het daarop volgende boekjaar 
werdd nog eens fl. 311.000 uitgegeven. Het geschil betrof het boekjaar 1983/1984. 

Inn geschil was of er op de verbouwingskosten jaarlijks 10% (ondernemer) of 2% 
(inspecteur)) kon worden afgeschreven. Het Hof stond 2% afschrijving toe met de 
volgendee motivering. 

Alss een belastingplichtige een pand koopt en daaraan werkzaamheden laat verrich-
tenn om het in de staat te brengen waarin hij het voor zijn onderneming wil gebruiken, 
makenn de kosten van die werkzaamheden, ongeacht of het gaat om onderhoud of om 
verbetering,, deel uit van de aanschaffingkosten van het pand. Deze kosten moeten 
tezamenn met de aankoopkosten worden geactiveerd. De inspecteur had onweersproken 
gesteldd dat de verbouwing onmiddellijk was gevolgd op de aankoop van het pand. Daar-
aann deed niet af dat de verbouwingskosten deels betrekking hadden op de inrichting tot 
winkel.. Een en ander bracht volgens het hof met zich dat voor de aanschaffingskosten 

Rijkerss 1983, p. 1335 en 1336. 
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vann het pand en verbouwingskosten hetzelfde, op de gehele onroerende zaak toepas-
selijkee afschrijvingspercentage gold. De belanghebbende had onvoldoende aannemelijk 
gemaaktt waarom in dit geval een hoger percentage dan 2% moest worden genomen. 
Dee enkele stelling dat de inrichting sneller verouderde dan de opstal zelfwas daartoe 
niett voldoende, evenmin als de omstandigheid dat de verkoopwaarde in 1994 op fl. 3,5 
miljoenn was gewaardeerd. 

Inn het cassatiemiddel stelde de belastingadviseur dat de belanghebbende uitdrukke-
lijkk en gemotiveerd had betoogd dat de inrichting van het pand (pui, lichtreclame, inde-
ling,, vloerbedekking, schilderwerk en dergelijke) aanmerkelijk sneller verouderde dan de 
opstall zelf. Voorts had hij aangegeven dat de investeringen niet waardevermeerderend 
haddenn gewerkt. Het pand was in mei 1994 getaxeerd op slechts fl. 3,5 miljoen. Voorts 
betoogdee hij dat in diverse rechterlijke uitspraken al was beslist dat met de snellere 
verouderingg van bepaalde onderdelen van een pand rekening mag worden gehouden. 
Hett afschrijvingspercentage dat gehanteerd zou zijn zonder rekening te houden met de 
snellerr verouderende onderdelen, diende dan ook verhoogd te worden. 

Dee Hoge Raad orakelt vervolgens, na overwogen te hebben dat de verbouwingskos-
tenn in beginsel tezamen met de aanschafkosten moeten worden geactiveerd: 'Goed 
koopmansgebruikk verzet zich echter niet ertegen dat op onderdelen van een pand, die 
voldoendee zelfstandigheid bezitten en die een van het pand afwijkende levensduur heb-
ben,, apart wordt afgeschreven, zoals het geval kan zijn met de in het middel genoemde 
pui,, lichtreclame, indeling en vloerbedekking, doch niet het geval is met schilderwerk'. 
Hett hof had dit in zijn oordelen miskend. 

Annotatorr Zwemmer constateert dat de Hoge Raad, in navolging van BNB 1962/48, 
herhaaltt dat de kosten van verbouwingswerkzaamheden die erop gericht zijn het pand in 
dee staat te brengen waarvoor de ondernemer dat voor zijn bedrijf wil gaan gebruiken, 
tezamenn met de aankoopkosten van het pand moeten worden geactiveerd. Daarna dient 
opp het totaalbedrag te worden afgeschreven. In het bovenstaande arrest voegt de Hoge 
Raadd daaraan evenwel een 'in beginsel' toe. Op onderdelen van een pand die voldoende 
zelfstandigheidd bezitten en die een van het pand afwijkende levensduur bezitten, mag 
apartt worden afgeschreven. De vraag rijst welke onderdelen van een pand aan die ge-
noemdee eisen voldoen. Wat de voorbeelden betreft die de Hoge Raad noemt, twijfelt 
Zwemmerr vooral aan de pui. In BNB 62/48 was ook sprake van een pui waarop niet 
afzonderlijkk mocht worden afgeschreven. Wel mocht in het afschrijvingspercentage 
wordenn verdisconteerd dat 'bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld pui en interieur, periodiek 
vernieuwingg behoeven'. Waarom de Hoge Raad dan nu de pui noemt als mogelijk object 
vann aparte afschrijving, vindt Zwemmer niet duidelijk. Voor gemakkelijk verwijderbare 
onderdelenn als lichtreclame en vloerbedekking ligt dat veel meer voor de hand. Ook de 
indelingg kan voor aparte afschrijving in aanmerking komen, vooral als het demontabele 
wandenn betreft. De pui acht hij, kortom, een ongelukkig voorbeeld. 

Dee Hoge Raad geeft niet duidelijk aan dat er meerdere bedrijfsmiddelen onderschei-
denn moeten worden. De woorden 'in beginsel' lijken te suggereren dat de verbouwings-
kostenn apart geactiveerd mogen worden. Met de woorden 'in beginsel' kan de Hoge 
Raadd daarentegen ook verbouwingskosten bedoelen die niet behoren tot het bedrijfs-
middell ondergrond plus opstal (lichtreclame, vloerbedekking). 

Onduidelijkk is wat 'apart afschrijven' inhoudt. Betekent 'apart afschrijven' dat er voor 
bepaaldee onderdelen een apart afschrijvingspotentieel (KP -/- RW) en een afzonderlijke 
gebruiksduurr voor die onderdelen moet worden bepaald? Vervolgens dient de vraag zich 
aann welke onderdelen met voldoende zelfstandigheid in en aan een pand zijn te onder-
scheiden.. Hoe moet de kostprijs daarvan worden bepaald, met name als het geen zelf 
gebouwdd pand betreft waarvan men de bouwkosten weet? 

Dee Hoge Raad kan met zijn woordkeus ook teruggrijpen op het cassatiemiddel, 
waarinn wordt gesteld dat men voor de berekening van het afschrijvingsbedrag op 
onderdelenn van een pand sneller kan afschrijven. 
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Dee restwaarde of het restwaardeverloop was wel indirect als ondersteunend argument in 
geschill gebracht. Men stelde dat het gebouw met totale aanschaffingskosten van fl. 4,7 
miljoenn inmiddels (na tien jaar) nog een verkoopwaarde had van fl. 3,5 miljoen. Hiermee 
werdd de schade door slijtage aannemelijk gemaakt. Verkoopwaarden of restwaarden van 
onderdelenn waren niet genoemd. 

All met al geeft de Hoge Raad mijns inziens niet duidelijk aan of er een breuk of aan-
sluitingg met vroegere jurisprudentie tot stand is gebracht. 

Bavinckk en Van Berkel leiden uit het arrest af dat de vraag of de restwaarde moet 
wordenn aangepast, voortaan ook per afzonderlijk onderdeel van een gebouw moet 
wordenn beantwoord.554 Elk zelfstandig onderdeel van een onroerende zaak heeft dan zijn 
eigenn kostprijs en restwaarde. Als de grondwaarde stijgt, wordt de afschrijving daardoor 
opp de overige onderdelen niet langer beïnvloed. 

Naarr mijn mening is slechts beslist dat de slijtage van min of meer zelfstandige on-
derdelenn van een pand voor de berekening van het afschrijvingsbedrag per onderdeel in 
ogenschouww mag worden genomen. Dat de Hoge Raad geen andere koers lijkt te varen, 
kann worden afgeleid uit een arrest dat negen maanden later verscheen. 

3.12.33 Het Vijfsterrenhotelarrest : BNB 1998/113c* 

Eenn vijfsterrenhotel heeft gedurende zijn bestaan diverse onderhouds- en verbeterings-
operatiess ('renovaties') ondergaan. Na een algehele renovatie in 1990 wenste de 
belanghebbendee de boekwaarde van voorgaande verbouwingen ten laste van de winst 
tee brengen. Zij beschouwde deze verbouwingen als een afzonderlijk bedrijfsmiddel, 
waarvann de bed rijfswaarde tot nihil was gedaald. De inspecteur stelde dat gebouw, 
ondergrondd en verbouwingen één bedrijfsmiddel vormden, waarvan de boekwaarde 
lagerwass dan de residuwaarde. Afboeking was niet toegestaan. De feiten waren als 
volgt. . 

Tussenn de eigenaar van het gebouw en de inspecteur was in 1976 een afspraak 
gemaaktt de afschrijvingen als volgt te bepalen: 

-- grond 0% 
-- gebouwen (zonder grond) 3% 
-- verbouwingen y2 a 10% en V* a 3% 
-installatiess 10% 

Merkk hier op dat de verbouwingen voor de helft hetzelfde afschrijvingspercentage als het 
gebouww hebben en voor de helft hetzelfde afschrijvingspercentage als de installaties. 
Inn 1980-1982 werd een renovatie uitgevoerd waarbij de kamers op de derde verdieping 
enn de 'banquet rooms' onder handen werden genomen (schilderen, behangen, pleister-
werk,, nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbedekking, nieuw sanitair en dergelijke). In de 
tweedee helft van de jaren '80 dreigde het hotel door veroudering achterop te raken. 
Dee brandveiligheid liet veel te wensen over. Van eind 1990 tot september 1992 werd het 
hotell gesloten en vond een grootscheepse renovatie plaats. Een groot gedeelte van het 
inwendige,, dat vóór de renovatie functioneel en technisch nog bruikbaar was, werd ge-
sloopt.. Het aantal kamers werd teruggebracht van 111 naar 79. De totale renovatie-
kostenn bedroegen fl. 100 miljoen. 

Dee afschrijving dan wel afwaardering van de bedrijfsmiddelen van het hotel berekende 
dee belanghebbende als volgt: 

Bavinckk en Van Berkel 1997, p. 7. 

168 8 



(bedragenn in guldens) 

grond d 
gebouwen n 
installaties s 

Boekwaard ee 31-12-89 
206.500 0 
502.196 6 

9.252.529 9 

Fiscal ee afschrijvin g 
— — 

26.222 2 
9.252.529 9 

Boekwaard ee 31-12-90 
206.500 0 
475.974 4 

--

Dee inspecteur waardeerde het hotel aan de vooravond van de verbouwing op fl. 55 
miljoen,, onder te verdelen in: 

(bedragenn in guldens) 
grond d 
opstal l 

inventaris s 

10.000.000 0 
40.000.000 0 
-- constructieve delen (casco) 
fundering,, gevels, daken, draagconstructie 

-- technische installaties 
liften,, elektrotechniek, beveiliging, klimaatinstallatie 

-- bijkomende voorzieningen, bouwkundige werken 

19.850.000 0 

11.250.000 0 

8.900.000 0 
5.000.000 0 

Dee inspecteur stond de afschrijving op de renovaties ad fl. 9.252.529 niet toe. Hij had wel 
dee 'normale afschrijving' ad fl. 1.190.000 op de renovaties toegestaan.555 

Inn geschil was of het in 1990 nog niet afgeschreven gedeelte van de kostprijs van de 
renovatiess (met name uit 1980-1982) ineens ten laste van de winst mocht worden 
gebracht. . 

Interessantt zijn de overwegingen van het hof Amsterdam over de (on)zelfstandigheid van 
dee renovatiekosten en de activering daarvan op de balans. Het college interpreteert de 
afspraakk tussen de gebouweigenaar en de fiscus als volgt [cursiveringen TMB]: 
-- - uit het feit dat de helft van de renovaties tegen 3% zou worden afgeschreven en daar-
meee aan dat gedeelte van de renovaties een gelijke levensduur als aan de gebouwen 
werdd toegekend - daar werd immers ook 3% op afgeschreven - leidt het hof af dat dit 
gedeeltee van de renovaties door de belanghebbende en de inspecteur kennelijk geacht 
werdd rechtstreeks betrekking te hebben op de constructieve - slechts langzaam (econo-
mischh en technisch) slijtende - elementen van het hotelgebouw. Dit gedeelte van de 
renovatiess is steeds in het eerste jaar van activering op de balans opgegaan in het 
bedrijfsmiddell 'gebouwen'. Dat activering op de balans onder een aparte vermelding 
gespecificeerdd plaatsvond, deed daaraan niet af. De stelling van de belanghebbende dat 
err sprake was van een afzonderlijk bedrijfsmiddel werd daarom verworpen; 
-- - met betrekking tot de helft van de renovaties die tegen 10% zouden worden afge-
schreven,, leidt het hof uit de procedurestukken af dat het niet ging om de renovatie-
kostenn van constructieve gebouwelementen, maar om kosten van behang, pleisterwerk, 
gordijnen,, vloerbedekking, sanitair en dergelijke. Deze zaken zijn na ongeveer tien jaar 
technischh en economisch beschouwd versleten. Van deze zaken moet een gedeelte, 
zoalss sanitair en pleisterwerk, gezien het bij uitstek onroerende karakter daarvan, geacht 
wordenn rechtstreeks te zijn opgegaan in het bedrijfsmiddel 'gebouwen'. Het andere deel, 
mett name behang, gordijnen en vloerbedekking, moet waar het primair 'aankleding' van 
dee onroerende zaak betreft, als zelfstandig bedrijfsmiddel worden aangemerkt dat niet in 
hett gebouw is opgegaan. 

Naarr mijn mening had hij ook kunnen stellen dat in het geheel geen afschrijving meer mogelijk 
was,, aangezien de restwaarde van het pand was bereikt. 
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Hett hof stelt verder in de uitspraak dat 'de ondergrond (...) onlosmakelijk onderdeel van 
dee onroerende zaak' is. Het besliste dat de boekwaarde van het bedrijfsmiddel 
'gebouwen''gebouwen' (inclusief ondergrond) niet lager was dan de bed rijfswaarde. De zaken die 
onderr het bedrijfsmiddel 'renovaties/aankleding' (geen gebouw) waren begrepen, hadden 
ultimoo 1990 geen (markt)waarde meer. Tijdens de grote renovatie werd het gehele hotel-
gebouww inwendig ingrijpend geheel of gedeeltelijk gesloopt, gewijzigd en weer opge-
bouwd.. De oorspronkelijke inrichting en aankleding gingen daarbij geheel verloren. 
Daartoee behoorden ook de zaken die onder 'renovaties/aankleding' begrepen waren. 
Zee konden ook geen bijdrage meer leveren aan omzet of productie van de onderneming. 
Dee bed rijfswaarde was nihil en ze mochten worden afgewaardeerd. 

Inn cassatie stelde de gemachtigde dat het hof was voorbijgegaan aan de stelling dat het 
activumm renovaties een zelfstandig bedrijfsmiddel vormde, onafhankelijk van het hotel-
gebouw.. Het activum renovaties was niet primair dienstbaar aan het hotelgebouw, maar 
vormdee een essentieel onderdeel van het 'corporate image' van het hotelbedrijf. Een 
hotel(gebouw)) kan volgens de belanghebbende slechts succesvol worden geëxploiteerd, 
alss het complex van zaken waaronder ook behang, pleisterwerk, verlichting en dergelijke 
volledigg passen bij het bedrijfsimago. Dit complex vervult een duidelijk andere functie 
dann het gebouw (casco) als zodanig. De kosten terzake van het activum renovaties 
vormenn derhalve fiscaal een zelfstandig bedrijfsmiddel. Daarnaast verwees de belang-
hebbendee naar jurisprudentie waaruit men kon afleiden dat goedkoopmansgebruik de 
ruimtee biedt de kosten ter zake van bepaalde bestanddelen van een bedrijfsmiddel niet 
alleenn afzonderlijk te activeren en te administreren, maar ook hierop zelfstandig af te 
schrijven.556 6 

Dee beslissingen en de redeneringen van het hof werden vervolgens door plaatsvervan-
gendd Procureur-Generaal Van Soest (en later de Hoge Raad) gevolgd.557 

Vann Soest behandelt in zijn conclusie eerst de vraag wat civielrechtelijk beschouwd 
bestanddelenn van een zaak zijn. Daarna behandelt hij de jaarwinstbepaling met betrek-
kingg tot bedrijfsmiddelen. In rechtspraak en literatuur wordt verschillende keren gesigna-
leerdd dat verbouwingen 'afzonderlijk afgeschreven' kunnen worden. Het arrest BNB 
1997/162** wordt door Van Soest mede in de beschouwing betrokken. 

Gegevenn de afspraak die tussen de partijen was gemaakt over de afschrijvingsper-
centages,, lag het volgens Van Soest voor de hand dat het hof daarin zijn uitgangspunt 
hadd gezocht. Met name in die zin dat het tweeledige afschrijvingspercentage voor de 
verbouwingenn wees op de kwalificatie als onzelfstandig die de partijen aan de helft van 
dee verbouwingen - te weten de helft waarop 3% wordt afgeschreven - hadden toege-
kend.. De beslissing van het hof was een uitlegging van de overeenkomst die tussen de 
partijenn was gesloten en waarvan de uitleg geenszins onbegrijpelijk was. Ze was dan ook 
inn cassatie niet met vrucht bestreden. 'Dat het Hof vervolgens aan de hand van de aard 
vann de bestanddelen van de andere helft van de verbouwingen en bij gebrek aan nadere 
specificatiess van de zijde van de partijen, tot de slotsom is gekomen dat deze verbouwin-
genn voor gelijke delen als onzelfstandig en als zelfstandig aangemerkt moeten worden, 
iss al evenzeer een beslissing van feitelijke aard, die naar de eisen van de materie met 
redenenn is omkleed. (...) Dat de motivering van het Hof de belanghebbende niet over-
tuigdd heeft, zal voornamelijk teruggevoerd kunnen worden op de tegenstelling die zij 
maaktt tussen het corporate image en het casco. Uit de jurisprudentie volgt dat niet deze 
tegenstellingg ten grondslag ligt aan het onderscheid tussen zelfstandig en onzelfstandig; 
hett gaat om het gebouw zoals dat aan de bedrijfsuitoefening ter plaatse dienstbaar is. 
(...)) Gegeven de bedoelde kwalificatie, staat daarmee vast dat op het onzelfstandige 

Waaronderr BNB 1983/235*. BNB 69/200, BNB 1963/6* en BNB 63/266A. 
Inn de aantekening bij het Vakstudie Nieuws wordt opgemerkt dat de Hoge Raad zich met 'een 
enkelee krachtige pennenstreek geheel' aansluit bij de opvatting van Van Soest. 
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gedeeltee van de renovaties niet afzonderlijk mag worden afgeschreven. Anders gezegd, 
staatt daarmee vast dat de afschrijvingen ook voorzover zij op 10% gesteld werden, 
behoordenn tot de totale afschrijving op het gebouw.' Vervolgens concludeert Van Soest 
tott verwerping van het beroep. 

RijkensRijkens stelt in zijn noot dat de vraag of een activum voor de fiscale winstberekening als 
bedrijfsmiddell geldt, wordt beantwoord naar functie en plaats van het activum in de 
onderneming.. De jurisprudentie geeft dan drie mogelijke antwoorden: 
•• het activum is een (zelfstandig) bedrijfsmiddel. Een productiemiddel kan twee of meer 

zelfstandigee bedrijfsmiddelen omvatten; 
•• het activum is een zelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel; kosten van vervan

gingg worden geactiveerd. Bij vervreemding van zo'n zelfstandig onderdeel zal men 
winstt of verlies moeten nemen zoals bij een zelfstandig bedrijfsmiddel; 

•• het activum is een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel. Kosten van ver
vangingg worden als onderhoudskosten behandeld. 

Opp een zelfstandig onderdeel kan afzonderlijk worden afgeschreven. Voorwaarde is 
uiteraardd dat de levensduur van het onderdeel afwijkt van de overige bestanddelen van 
hett bedrijfsmiddel. Men kan daarbij een mengpercentage voor het gehele bedrijfsmiddel 
gebruikenn of een afzonderlijk percentage voor het onderdeel. Zelfstandige afschrijving 
maaktt het onderdeel echter niet tot zelfstandig bedrijfsmiddel. Daarom kan op onder
delenn van een bedrijfsmiddel niet tot op bedrijfswaarde worden afgeschreven. Dat is 
alleenn mogelijk voor het bedrijfsmiddel als geheel. Dit verklaart de voorkeur van deze 
belanghebbendee om de renovatiekosten zoveel mogelijk als een (zelfstandig) bedrijfs
middell gekwalificeerd te krijgen. 

Vann Ingen en Koning menen naar aanleiding van BNB 1997/162* en BNB 1998/113* dat 
err geen sprake is van een radicale koerswijziging op afschrijvingsgebied.558 Wel heeft de 
Hogee Raad aangegeven wanneer men onderdelen afzonderlijk mag activeren op de 
balans.. Zij komen naar aanleiding van beide arresten tot de conclusie dat een onderdeel -< 

\\ opgaat in het bedrijfsmiddel gebouw als het onderdeel constructief of onroerend van 
(( aard is. Het bedrijfsmiddel gebouw omvat grond plus opstal en dit bedrijfsmiddel wordt in 
// één bedrag geactiveerd. De stijging van de restwaarde van grond en opstal vermindert 
\\ het afschrijvingsbedrag van het gebouw. 
// Als een onderdeel niet constructief en niet onroerend van aard is, kan het een zelf

standigg onderdeel of bedrijfsmiddel zijn. Zo'n onderdeel of bedrijfsmiddel mag afzonder
lijkk worden geactiveerd op de balans, apart van het bedrijfsmiddel gebouw. Voor die 
zelfstandigee onderdelen of bedrijfsmiddelen moet de afschrijving afzonderlijk worden 
bepaald.. Een stijging van de restwaarde van het bedrijfsmiddel gebouw vermindert de 
afschrijvingg op de zelfstandige onderdelen of bedrijfsmiddelen niet. 

Dee ondergrond van een gebouw dient volgens Van Ingen en Koning (nog steeds) als 
onlosmakelijkk onderdeel van de opstal te worden gezien, want deze grond gaat immers 
opp in het bedrijfsmiddel 'gebouw'. Afzonderlijke activering op de balans is dus niet moge- / 
lijk.. Afzonderlijke activering van grond en opstal is volgens de rechtspraak slechts moge- ( 
lijkk als ze afzonderlijk in gebruik zijn in de onderneming. ] 

Eenn pui behoort naar hun mening tot de constructieve elementen van onroerende 
zaken,, heeft een bij uitstek onroerend karakter en bezit daarom niet voldoende zelf
standigheid.. Een pui gaat op in het bedrijfsmiddel gebouw. 

Vann Ingen en Koning 1998, p. 60 en 61. 
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3.12.44 Commentaar 5' 

Dee verdeling die het hof maakt in zelfstandige en onzelfstandige gedeelten werd door 
Vann Soest en de Hoge Raad gevolgd. Aankleding van de onroerende zaak die niet in het 
gebouww opgaat, werd als zelfstandig bedrijfsmiddel aangemerkt. Op dit bedrijfsmiddel 
konn zelfstandig worden afgeschreven. De stijging van de restwaarde van grond plus 
opstall staat de afschrijving op die aankleding niet in de weg. 

Hett fiscaal en commercieel afzonderlijk activeren van gebouwonderdelen of aankle-
dingg is voor de restwaardeproblematiek niet relevant. De vraag moet worden beantwoord 
off er sprake is van een zelfstandig bedrijfsmiddel. 

Voorr de berekening van het afschrijvingspercentage mag rekening gehouden worden 
mett de snellere veroudering van onderdelen van een pand. Op het gehele pand mag 
menn dan een iets hoger percentage afschrijven dan het geval zou zijn als bepaalde 
onderdelenn niet sneller zouden verouderen. 

OndergrondOndergrond  en opstal  zijn  één bedrijfsmiddel 
Dee Hoge Raad heeft niet beslist dat een gebouw (grond plus opstal) uit een verzameling 
zelfstandigee bedrijfsmiddelen bestaat die elk hun eigen afschrijvingspotentieel (met een 
'eigenn restwaarde') hebben. Veeleer is in lijn met eerdere jurisprudentie beslist dat een 
gebouww voor de berekening van het afschrijvingspercentage in onderdelen kan worden 
verdeeld.. De afschrijving dient te worden stopgezet als de restwaarde van ondergrond 
pluss opstal de boekwaarde van het pand (inclusief de 'min of meer zelfstandige' en on-
zelfstandigee onderdelen) overtreft. 

3.133 Synthes e 

Alss wij voor de afschrijvingsproblematiek een synthese tot stand willen brengen van de 
voorgaandee paragrafen, levert dat het volgende beeld op: 
•• berekenen afschrijving: de vraag óf men (nog) mag afschrijven, moet men onder

scheidenn van de vraag in welk tempo men (nog) mag afschrijven. De eerste vraag 
hangtt samen met de restwaardeproblematiek, de tweede met het berekenen van een 
afschrijvingsbedrag; ; 

•• (ondergrond) en opstal zijn één bedrijfsmiddel: ondergrond plus opstal zijn volgens 
constantee jurisprudentie als één bedrijfsmiddel aan te merken als ze tezamen als één 
onroerendee zaak binnen de onderneming in gebruik zijn.560 De omliggende grond 
maaktt in beginsel ook deel uit van dat ene bedrijfsmiddel, tenzij deze grond een 
anderee functie heeft.561 Tot dit bedrijfsmiddel (als hoofdzaak) behoort in beginsel alles 
watt men volgens het civiele recht als bestanddeel daarvan kan aanmerken. 
All hetgeen volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van de onroerende zaak, is 
bestanddeell van die zaak (artikel 3:4, Nd 1 BW). De woorden 'onmiddellijk en uit
sluitendd dienstbaar' ziet Verburg als een substantiëring van het criterium van de 
verkeersopvattingen.5622 Een zaak die met de onroerende zaak (hoofdzaak) zodanig 
verbondenn wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadi
gingg van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van die 
hoofdzaakk (artikel 3:4, lid 2 BW). 

Ziee Berkhout 1998, p. 42. 
BNBB 1955/20. 
BNBB 1969/208. 
BNBB 1989/146. 
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Tott het bedrijfsmiddel ondergrond plus opstal behoort al hetgeen niet 'los van het 
bedrijfsmiddel'' kan worden beschouwd,563 of daar speciaal op is afgestemd, of 
zonderr welke een gebouw of bijbehorende ondergrond niet kan functioneren. 
Dee volgtijdelijke bestemming, de boekhoudkundige verwerking of het functioneel-
economischee verband binnen de onderneming doet niet terzake. 

•• 'afzonderlijke' bedrijfsmiddelen: of iets een zelfstandig bedrijfsmiddel is, moet in de 
eerstee plaats worden beoordeeld naar de plaats en functie binnen de actuele bedrijfs
uitoefening.. Niet het potentiële, maar het feitelijke gebruik binnen de onderneming is 
beslissend. . 
Zakenn die een min of meer zelfstandig bestaan564 leiden (niet: kunnen leiden) binnen 
dee onderneming (naar opvatting ondernemer en naar dienovereenkomstige behande
ling)) kan men als 'afzonderlijk' bedrijfsmiddel met een eigen afschrijvingspotentieel 
aanmerken.565 5 

Alss men gebouwen bij elkaar trekt of een gebouw uitbreidt, is er in beginsel sprake 
vann één bedrijfsmiddel.566 Indien er naast eigen gebruik binnen de onderneming nog 
verhuurr aan derden valt te constateren, kan dat leiden tot afzonderlijke bedrijfsmidde
len.567 7 

•• onderdelen van één bedrijfsmiddel: 'belangrijke, min of meer zelfstandige onder
delen'' of 'onzelfstandige onderdelen' gaan in beginsel op in het ene bedrijfsmiddel 
ondergrondd plus opstal. Het zijn geen afzonderlijke bedrijfsmiddelen met een eigen 
afschrijvingspotentieel. . 

Inn schema: 

Bedrijfsmidde ll  als geheel 
zelfstandigee onderdelen: belangrijke, 
minn of meer zelfstandige onderdelen568 

Onzelfstandigee onderdelen569 

•• vervangingskosten activeren bij 
boekwaardee grond plus opstal 

•• afzonderlijk afschrijvingspotentieel niet 
mogelijkk (geen bedrijfsmiddel) 

•• bij vervreemding winst of verlies nemen 
•• als slijtage van onderdelen in 

afschrijvingsbedragg wordt verwerkt: geen 
aftrekk onderhoudsuitgaven mogelijk 

•• als slijtage onderdelen niet in 
afschrijvingsbedragg wordt verwerkt: wel 
aftrekk onderhoudsuitgaven mogelijk 

563 3 

564 4 

565 5 

566 6 

567 7 

B.. 8390; BNB 1970/49; BNB 1972/225. 
Vergelijkk BNB 1963/25: 'naar hun aard geen zelfstandig bestaan hebben'; BNB 1970/49: 'naar 
hunn aard geen zelfstandig bestaan hebben'; BNB 1988/163: 'het karakter van een min of meer 
zelfstandigee zaak'. 
BNBB 1959/354*. 
B.. 4825; BNB 1985/163; BNB 1962/294*. 
BNBB 1989/249 (perceel met acht panden, vier panden verhuurd aan derden); BNB 1986/285* 
(winkell met bovenwoningen, gedeelte verhuurd aan derden); vergelijk ook BNB 1989/146 
(tennisbanenn los van de opstal zien). 
Ziee BNB 1955/27*: 'dat de realisering van winst of verlies, welke het gevolg is van vervreem
ding,, ten aanzien van een belangrijk, min of meer zelfstandig, onderdeel van een bedrijfs
middell niet anders ligt dan ten opzichte van een bedrijfsmiddel'. 
Ziee BNB 1957/131: 'wat er zij van de vraag of afzonderlijke afschrijvingen op onderdelen van 
eenn gebouw toelaatbaar zijn, in elk geval voor een zodanige afschrijving op onderdelen als 
betimmeringg en verwarmingsinstallatie, waarvan de kosten van herstel en vernieuwing kosten 
vann onderhoud van het gebouw in zijn geheel vormen, geen aanleiding bestaat'. 
Vergelijkk BNB 1970/49: 'onzelfstandige onderdelen van het warenhuis, waarmede zij tot één 
zaakk zijn geworden'. 
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Samenvattend Samenvattend 
Alss één bedrijfsmiddel is de optelsom aan te merken van de volgende gebouwdelen, 
waarbijj ik aansluit bij de NEN 2634. Een gebouw kan redelijkerwijze niet functioneren en 
iss incompleet (arrest Egbertha, arrest Staf materiaal) zonder een van de opgesomde 
onderdelen: : 
•• ondergrond en omliggende grond rondom een opstal; 
•• bouwkundige werken, zoals: 

oo fundering, 
oo skelet, 
oo daken, 
oo gevel, 
oo binnenwanden, 
oo vloeren, 
oo trappen, 
oo hellingen, 
oo plafonds; 

•• installaties, zoals: 
oo werktuigkundige installaties, 
oo elektrotechnische installaties, 
oo lift en transport; 

•• vaste inrichtingen (voorzover een gebouw niet zonder kan functioneren); 
•• terrein (voorzover een gebouw niet zonder kan functioneren). 
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