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55 Restwaard e 

5.11 inleidin g 

Volgenss de Hoge Raad is de restwaarde het bedrag dat de onroerende zaak in elk geval 
waardd is op het moment dat het in het bedrijf niet langer bruikbaar zal zijn (BNB 1958/ 
56*).. Met deze figuur lijkt de fiscus een sterke troef in handen te hebben om hoge 
afschrijvingenn tegen te gaan. In dit hoofdstuk wil ik nagaan wat onder restwaarde is en 
wordtt verstaan, hoe men in de praktijk restwaarde dient te bepalen en welke rol de 
restwaardee speelt in de onderhavige problematiek. Ik gebruik de termen restwaarde en 
residuwaardee dooreen, ze hebben voor mij dezelfde betekenis. 

Inn dit hoofdstuk behandel ik met name de vraag of en, zo ja, in hoeverre een waarde-
off prijsfluctuatie - een daling of stijging in de loop der jaren - - van een bepaalde onroe-
rendee zaak, zoals deze in de restwaarde ervan tot uitdrukking komt, de afschrijving 
beïnvloedt.. De vraag of tijdelijke waarde- of prijsfluctuaties tijdens de bezitsduur van 
invloedd zijn op de afschrijvingslast, komt zijdelings aan bod. De vraag of naar een hogere 
vervangingswaardee van een mogelijk toekomstig te verwerven zaak mag worden afge-
schreven,, heb ik behandeld in hoofdstuk 1. 

Inn 5.2 bespreek ik het restwaardebegrip vanuit verschillende invalshoeken. Ik geef 
daarbijj diverse opvattingen weer aangaande de omvang van het begrip restwaarde. 
Daarnaa zet ik kort uiteen welke beslissing de Hoge Raad in BNB 1958/56* ten aanzien 
vann de restwaarde heeft genomen (5.3). In dat arrest is het doel van afschrijven en de rol 
vann de restwaarde uiteengezet. De Hoge Raad knoopt voor de bepaling van de rest-
waardee aan bij het bedrag dat de zaken 'in elk geval waard zullen zijn' en kijkt naar het 
momentt dat de zaken 'in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn'. De ondernemer 
moett toekomstige marktontwikkelingen in de bepaling van de restwaarde betrekken. 

Inn 5.4 bespreek ik de vraag of dit arrest in lijn ligt met eerdere jurisprudentie en 
eerderee opvattingen uit de doctrine. Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. 
Voorr de bepaling van de restwaarde is de verkoopwaarde maatgevend. Nieuw is dat 
aanpassingg pas vereist is als de waarde aanmerkelijk verandert en die verandering 
redelijkerwijss als blijvend kan worden beschouwd. 

BNBB 1958/56* lokte veel commentaar uit, zoals we in 5.5 zullen zien. Veel schrijvers 
ervarenn het als een probleem dat de ene variabele in de afschrijvingsformule op histo-
rischee gegevens wordt gebaseerd en de andere op actuele of toekomstige gegevens. 
Menn acht dat al snel in strijd met het voorzichtigheidsbeginsel en de realiteitszin van 
goedkoopmansgebruik. . 

Laterr zijn in de jurisprudentie uitzonderingen op BNB 1958/56* geformuleerd, die ik 
behandell in 5.6. Het betreft het Hotelarrest, waarvan ik drie commentaren behandel. 
Hett gaat om de vraag of een verbouwde zolderverdieping die veranderde van opslag-
ruimtee in hotelruimte, moet worden aangemerkt als een nieuw bedrijfsmiddel. Dat heeft 
immerss consequenties voor de afschrijving. In 5.7 zullen we zien dat grond en opstal als 
éénn bedrijfsmiddel zijn aan te merken als zij dienstbaar zijn aan het uitgeoefende bedrijf. 
Voorr de berekening van het afschrijvingsbedrag wordt de waardemutatie van de grond 
buitenn beschouwing gelaten als de mogelijkheid bestaat dat de waardestijging van de 
grondd niet zal worden gerealiseerd als de bestaande gebouwen niet meer bruikbaar zijn 
voorr de uitoefening van het bedrijf, maar dat de grond dienstbaar zal blijven aan de 
bedrijfsuitoefeningg ter plaatse. Uit BNB 1963/266B* blijkt dat de hoven deze mogelijkheid 
moetenn betrekken in hun oordeelsvorming, ook als een belanghebbende zich er niet op 
beroept.. Uit BNB 1963/266A blijkt dat de inspecteur een dergelijke mogelijkheid uit-
drukkelijkk en gemotiveerd dient te betwisten. Zo niet, dan wordt aangenomen dat grond 
enn opstal afzonderlijk in gebruik zijn. Met deze arresten heeft de Hoge Raad de belang-
hebbendenn een betere bewijspositie verschaft. 
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Inn 5.8 bespreek ik enkele arresten die het vervolg zijn op BNB 1963/266B*. De jurispru-
dentiee heeft hier, als gewoonlijk, weer meer vragen opgeroepen dan beantwoord. In 5.9 
zall ik enkele commentaren bespreken. De discussie over de restwaardeproblematiek in 
dee privé-sfeer (verhuurd privé-belegg ing vastgoed) komt in 5.10 aan bod. Daarbij zullen 
wee zien dat het allerminst duidelijk is wat de Hoge Raad in BNB 1973/101* nu precies 
duidelijkk heeft willen maken in en met zijn beslissing. 

Inn de jurisprudentie kwamen nog enkele specifieke thema's aan de orde. Onder meer 
dee vraag of bedrijfsbeëindiging kan leiden tot bijstelling van de restwaarde (5.11). Als 
aann het begin van het boekjaar vaststaat dat de restwaarde is gestegen, moet men de 
afschrijvingg aanpassen. Degene die dit stelt, moet dat ook aannemelijk maken. Een ach-
teraff gebleken, of vóóraf min of meer vaststaande hoge verkoopwaarde bij bedrijfsbeëin-
diging,, rechtvaardigt een afschrijvingscorrectie nog niet. 

Dee vraagg welke invloed een tegemoetkoming voor financiële schade heeft op de 
restwaarde,, is het onderwerp van 5.12. De vermoedelijke afschrijvingslast (historische 
kostprijss minus restwaarde) of het vermoedelijke verlies wordt daardoor gecompenseerd. 
Vanuitt bedrijfseconomisch standpunt kunnen we de stijging van de grondwaarde onder-
scheidenn in de bijzondere aanwending voor het bedrijf en een waardestijging met het 
oogg op andere bestemmingen, zonder dat aan de betekenis voor het bedrijf iets is ver-
anderd.. Dit komt in 5.13 aan de orde. 

Paragraaff 5.14 behandelt de vraag naar welk moment de restwaarde bepaald moet 
worden.. Hier komt het begrip 'geobjectiveerde subjectieve schatting' ter sprake. In 5.15 
enn 5.16 zien we hoe de restwaarde in de praktijk wordt benaderd, respectievelijk in 
berekeningenn wordt behandeld. Voor deze schattingen van de toekomstige restwaarde 
wordtt wel gerekend met groeifactoren, waarvan 'inflatie' - ik zet het begrip met opzet 
tussenn aanhalingstekens - een belangrijke component of rekenfactor is. In 5.17 komt de 
vraagg aan de orde welke invloed wijzigingen van lonen en prijzen hebben op de afschrij-
vingenn en of de fiscale wet- en regelgeving hier nog sturend kan werken. Aanpassing 
vann een afschrijvingslast is in ieder geval mogelijk als men aanknoopt bij de vermoede-
lijkee restwaarde van de onroerende zaak. De rekenkundige ontwikkeling die de rest-
waardee in nominale en reële termen doormaakt in de levenscyclus van vastgoed, is het 
onderwerpp van 5.18. De actuele waarde van vastgoed op elk moment van de vastgoed-
cycluss bestaat uit de contante waarde van het toekomstig nut: de gebruikswaarde van 
vastgoedd wordt bepaald door de toekomstige opbrengstmogelijkheden. 
Ditt geldt op het moment van investeren en elk later moment. 
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Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrijvingsobjectt (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, 
bedd rijfswaard e en 'extra afschrijven' (8) 

Conclusiess (9) 

5.22 Begripsbepalin g 

Volgenss de Hoge Raad is de restwaarde, zoals reeds opgemerkt, het bedrag dat de 
onroerendee zaak in elk geval waard is op het moment dat het in het bedrijf niet langer 
bruikbaarr zal zijn (BNB 1958/56*). Anders gezegd: restwaarde is de verkoopwaarde 
(directe-opbrengstwaarde)) aan het einde van de gebruiksduur. Omdat een object nu 
eenmaall de kwalificatie bedrijfsmiddel kan verliezen op andere gronden dan die van 
ongeschiktheidd voor het bedrijf, geeft Jacobs een scherpere omschrijving van het begrip 
restwaarde:: 'de waarde welke een object bezit op het moment dat dit object de 
kwalificatiee bedrijfsmiddel verliest (...) De residuwaarde wordt afgeleid uit de individuele, 
objectievee verkoopwaarde.'770 

Dezee waarde is te verhogen met de eventuele opbrengsten of te verlagen met kosten 
vann buitengebruikstelling. Met eventuele schadevergoedingen dient men rekening te 
houdenn als de restwaarde wordt bepaald. Als een gebouw na aankoop is verbouwd of is 
gemoderniseerd,, voordat het in gebruik is genomen, moeten we, als we de restwaarde 
willenn bepalen, uitgaan van de verbouwde of gemoderniseerde staat. De koopprijs van 
hett gebouw vóór verbouwing of modernisering is van geen betekenis (BNB 1968/182*). 
Alss 100% van de kostprijs is afgeschreven met een geschatte restwaarde van nihil, kan 
err niet verder worden afgeschreven. De omstandigheid dat in vorige jaren te veel is 

7700 Jacobs 1974, p. 11{ 
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afgeschrevenn op zaken die na afschrijving tot de volle eigendomswaarde nog in gebruik 
zijnn en nog een zekere bedrijfswaarde hebben, kan hierin geen verandering brengen 
(B.. 3703, B. 4681). 

Buttee en Van der Wal schrijven in de Monografie Externe Verslaggeving dat de geschat-
tee restwaarde gelijk is aan het bedrag dat het actief zal opleveren bij de buitengebruik-
stellingg aan het einde van de economische gebruiksduur.771 Dit bedrag kan zowel positief 
{schrootwaarde,, inruilwaarde, opbrengstwaarde op de tweedehandsmarkt) als negatief 
(sloopkosten)) zijn. Als het totaal af te schrijven bedrag moet worden bepaald, moet de 
restwaardee in mindering of meerdering worden gebracht op de aanschafprijs. 

Inn plaats van restwaarde spreekt men ook wel van residuwaarde of directe-
opbrengstwaarde.. Men moet zodanig afschrijven dat de materiële vaste activa aan het 
eindee van de economische gebruiksduur afgeschreven zijn tot op de geschatte rest-
waarde.772 2 

Inn de Encyclopedie van de Bedrijfseconomie wordt de restwaarde gedefinieerd als de 
directe-opbrengstwaardee die een duurzaam productiemiddel aan het einde van zijn 
bruikbaarheidsduurr bezit.773 

Revsine,, Collins en Johnson schrijven dat 'depreciation is not intended to track the 
asset'ss declining market value'.774 Als restwaarde zien zij 'the expected salvage value 
thatt will exist at the time the asset is retired'. 

Hendriksenn en Van Breda stellen dat 'accounting depreciation is the rational and 
systematicc allocation of the original cost of an asset (less scrap value, if any) over the 
expectedd useful life of that asset'.775 Zij definiëren de restwaarde als de 'scrap value or 
liquidationn value at the end of the service life'.776 Het gaat hierbij om 'ex ante-schattingen' 
vann onzekere toekomstige waarden ('future values'). 

Inn de Benchmark Treatment van de IAS 16 (Property, Plant and Equipment) wórdt de 
residuwaarderesiduwaarde op aankoopdatum geschat en niet verder verhoogd wegens prijsstijgin-
gen.7777 In de Allowed Alternative Treatment wordt de restwaarde (op herwaarderings-
datum)) opnieuw geschat op basis van vergelijkbare activa die het einde van hun ge-
bruiksduurr hebben bereikt onder vergelijkbare condities. 

Beekmann cum suis stelt dat het er bij het bepalen van de getaxeerde restwaarde om 
gaatt te letten op het bedrag dat als opbrengst ultimo gebruiksduur wordt verwacht, 
uitgaandee van het huidige prijsniveau.778 Bij het bepalen van die opbrengst moet men 
ookk rekening houden met de verwachte afstootkosten (sloop-, afbraak-, opruimkosten). 
Ditt kan ook tot gevolg hebben dat men de restwaarde op nihil of negatief moet stellen. 
Bijj een verwachte negatieve waarde moet het afschrijvingsbedrag op een hoger bedrag 
wordenn gesteld dan de initiële investering. Zodra de boekwaarde te zijner tijd negatief 
wordt,, zal de verdere afschrijving als voorziening naar voren komen. Opvallend is dat 
Beekmann c.s. uitdrukkelijk aangeeft dat men de toekomstige restwaarde moet uitdrukken 
inn het huidige prijsniveau. 

Bultee en Van der Wal 1994, p. 60. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 61. 
Vann Dam en Daems, p. 1875. 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 463. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 524. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 525. 
IASS 16, paragraaf 46. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (15b). 

771 1 

772 2 

773 3 

774 4 

775 5 

776 6 

777 7 

778 8 
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5.33 Aanpassin g gedurend e gebruik : BNB 1958/56* 

5.3.11 Inleidin g 

Dee restwaarde behoeft niet altijd dezelfde te blijven. Hij moet worden aangepast in geval 
vann een redelijkerwijs blijvend geachte aanmerkelijke verandering. Het is dus niet nodig 
dee restwaarde jaarlijks te herzien. Dit is een belangrijke regel, aangezien herziening van 
dee restwaarde er immers toe kan leiden dat de afschrijving op een lager bedrag moet 
wordenn vastgesteld of zelfs moet worden stopgezet. 

5.3.22 BNB 1958/56* 

Inn het standaardarrest BNB 1958/56* is het doel van afschrijven en de rol van de rest-
waardee uiteengezet. De belanghebbende wenste over 1953 fl. 43.669 af te schrijven op 
eenn winkelpand. De inspecteur had de afschrijving stopgezet, omdat de residuwaarde de 
boekwaardee overtrof. Het pand was in 1917 verworven en jaarlijks met 2% afgeschreven. 
Inmiddelss was 72% afgeschreven. De boekwaarde bedroeg op 1 januari 1953 nog 
fl.. 611.370. De gemachtigde betwistte niet dat de waarde die het pand naar de ver-
wachtingenn van 1953 zou hebben als het niet langer in het bedrijf bruikbaar zou zijn, 
fl.. 611.370 zou bedragen. En de inspecteur betwistte niet dat de waarde die het pand 
naarr de verwachtingen van 1917 zou hebben als het niet langer bruikbaar zou zijn in het 
bedrijf,, minder zou zijn dan fl. 611.370, verminderd met de voor 1953 geclaimde afschrij-
ving.. In geschil was nu of de belanghebbende voor de berekening van de afschrijvingen 
dee restwaarde naar de verwachtingen van 1917 - dus toen er werd geïnvesteerd - of die 
naarr de verwachtingen van 1953 moest aanhouden. 

Hett hof Amsterdam stond de belanghebbende verdere afschrijving toe. De afschrij-
vingg strekte er volgens het college toe het kapitaal dat verloren gaat door het aanwenden 
vann het object in het bedrijf, in stand te houden door de vorming van een fonds. Door de 
bedrijfsuitoefeningg gaat het deel van het geïnvesteerde kapitaal verloren dat de rest-
waardee ten tijde van de verkrijging te boven gaat. Dit deel van het kapitaal mag door 
afschrijvingenn worden teruggewonnen. Hieraan doet niet af dat de verwachtingen aan-
gaandee de waarde van het residu zich in de loop der jaren wijzigen in verband met een 
waardestijgingg door oorzaken die buiten het bedrijf gelegen zijn. Wie deze waardestijging 
tott uiting wil brengen door het bedrag in te perken dat voor afschrijving in aanmerking 
komt,, mag dit wel, maar is hiertoe niet verplicht. 

Hett hof kiest hier voor de restwaarde die het object had toen het werd verworven, en 
voorr de facultatieve aanpassing van de afschrijvingslast als de restwaarde later wijzigin-
genn ondergaat. Externe waardemutaties hebben volgens het hof geen invloed. 

Inn het cassatiemiddel betoogde de minister, namens de inspecteur, dat aan het jaar 
19533 geen gedeelte van de aanschaffingskosten kan worden toegerekend, die bij de 
aanvangg van dat jaar nog niet waren afgeschreven. De waarde die het pand zou hebben 
alss het niet meer geschikt was voor de uitoefening van het bedrijf, was bereikt. De 
ministerr nam het jaar 1953 in aanmerking, alsmede de lasten die aan dat jaar konden 
wordenn toegerekend. 

Dee Hoge Raad gaf de minister gelijk met de volgende overwegingen: 

'datt naar het systeem, neergelegd in het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, de 
afschrijvingg op zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt, strekt 
tott goedmaking van het verlies geleden door de vermindering van de bedrijfswaarde dier 
zakenn tengevolge van het gebruik in het bedrijf, zulks met het doel, het voor die zaken in 
hett bedrijf gestoken kapitaal, zijnde de aanschaffings- of voortbrengingskosten ervan, in 
standd te houden; 
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datt  dit doel de grens der afschrijvinge n bepaal t in dier voege , dat, wannee r door de 
afschrijvinge nn geen hoger bedrag van deze aanschaffings - of voortbrengingskoste n 
resteer tt  dan het bedrag der residuwaarde , zijnd e het bedrag dat de zaken in elk geval 
waardd zullen zijn ten tijd e dat zij in het bedrij f niet langer bruikbaa r zullen zijn , voor 
verder ee afschrijvin g geen reden meer bestaat , omdat tot dit bedrag immer s de 
aanschaffings -- of voortbrengingskoste n voor het bedrij f niet teloo r zulle n gaan: 

datt  voor dit doel van geen belang is of deze residuwaard e enkel bepaald word t door 
dee waardevermindering , die de zaken ten gevolg e van het gebrui k in het bedrij f 
ondergaan ,, dan wel mede door waardeveranderinge n ten gevolg e van buite n dat gebrui k 
gelegenn factoren ; 

O.. voorts , dat ter verkrijgin g van een juist e verdelin g van de afschrijvin g over de jaren 
vann gebrui k de residuwaard e tijden s het gebrui k moet worde n bepaal d naar de factoren , 
diee deze waard e aan het einde van het gebrui k zullen bepalen , terwij l die waard e ook 
tijden ss het gebrui k der zaken aan voortdurend e veranderin g onderhevi g is; 

datt  deze waardebepalin g uit den aard der zaak slecht s schattenderwij s kan 
geschiede nn en mede daarom reeds goed koopmansgebrui k niet eist , dat de 
afschrijvinge nn doorlopen d aan veranderin g van de residuwaard e worde n aangepast ; 

datt  echte r aanpassin g wel vereis t is bij een aanmerkelijk e veranderin g van die 
waarde ,, welke redelijkerwij s als blijven d kan worde n beschouwd ; 

datt  hierva n in het gegeve n geval naar 's Hofs feitelijk e vaststellin g sprak e is; 
datt  naar deze vaststellin g in 1953 vaststond , dat de residuwaarde , anders dan 

belanghebbend ee tevore n schattenderwij s had aangenomen , zo hoog was, dat zij 
tezamenn met de reeds afgedan e afschrijvinge n tenminst e gelij k was aan de 
aanschaffingskoste nn van belanghebbende s gebouw' . 

Wijj zien dat de Hoge Raad voor de bepaling van de residuwaarde aanknoopt bij het 
bedragg dat de zaken 'in elk geval waard zullen zijn' en kijkt naar het moment dat de 
zakenn 'in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn'. 

Dee visie is toekomstgericht; ook al behandelt de casus het stopzetten naar aanleiding 
vann de bepaling van een actuele waarde. Dit betekent dat men toekomstige marktontwik-
kelingenn moet inschatten als men restwaarde bepaalt. Daarbij doet het er niet toe of 
dezee restwaarde wordt bepaald door waardevermindering door het gebruik binnen het 
bedrijff of door waardevermindering buiten het bedrijf. 

Dee restwaarde wordt bepaald naar het moment waarop de zaken niet meer in het 
bedrijff bruikbaar zullen zijn. De Hoge Raad knoopt niet aan bij een algemene notie van 
eenn begrip technische gebruiksduur van het object of een abstract geformuleerd begrip 
economischee gebruiksduur. Men moet de vermoedelijke gebruiksduur binnen de onder-
nemingg van de desbetreffende belastingplichtige in de beoordeling betrekken. 

Hett college onderkent dat de restwaarde ook tijdens de bezitsperiode aan voort-
durendee verandering onderhevig kan zijn. Interne en externe waardeverminderingen 
latenn immers hun sporen na. Aanpassing van de restwaarde, en daarmee het jaarlijkse 
afschrijvingsbedrag,, is echter pas aan de orde bij een aanmerkelijke verandering van de 
restwaardee die redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd. We zien hierin een 
antwoordantwoord op de vraag of fluctuaties in de gebruikswaarde van de zaak voor het bedrijf of 
(markt)waardeverminderingenn tijdens de bezitsperiode direct hun weerslag hebben in het 
jaarlijksee afschrijvingsbedrag. 
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5.44 De opmaa t to t BNB 1958/56* 

5.4.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf wil ik de vraag behandelen of het arrest BNB 1958/56* in lijn ligt met 
eerderee jurisprudentie of dat het veeleer een breuk met het verleden is. De beslissing dat 
menn voor de bepaling van de restwaarde moet kijken naar het tijdstip waarop het vast-
goedd niet langer in het bedrijf bruikbaar zal zijn, kwam niet als een verrassing. Al eerder 
wass dit in de rechtspraak beslist. In zekere zin kan men het arrest daarom als een 
samenvattingg en aanscherping van de rechtsontwikkeling van de decennia daarvoor 
beschouwen.. Ik zal, behalve jurisprudentie, met name de fiscaal getinte literatuur in 
ogenschouww nemen. Waar dat zinvol is, zal ik bedrijfseconomische inzichten vanaf 1893 
naarr voren brengen. 

5.4.22 Jurisprudenti e en doctrin e 

Inn 1905 schrijft Kreukniet in een 'handboek voor directeuren, commissarissen en aan-
deelhouderss van NV's en accountants en boekhouders' dat de afschrijving geenszins als 
doell heeft de werkelijke waardevermindering af te boeken.779 Met afschrijving beoogt 
menn slechts de prijs waarop het bezit van een activum komt te staan, gelijkmatig over de 
gehelee duur te verdelen. Als men niet plan is activa van de hand te doen, is het volgens 
hemm wenselijk bij de afschrijving de ruilwaarde geheel buiten rekening te laten. 'Doet 
menn dit niet, dan moet elke verandering der ruilwaarde een verandering in de boek-
waardee ten gevolge hebben, terwijl slechts noodig is, te zorgen, dat aan het einde van 
denn aangenomen duur van het activum, het verschil tussen aanschaffingsprijs en 
residuumwaardee geheel afgeschreven is. Hieruit volgt dat niet de eisch gesteld kan 
worden,, dat waardevermindering en afschrijving even groot moeten zijn'. Even later stelt 
hijj dat voor de berekening van de afschrijving de ruilwaarde van een activum dat niet 
voorr de verkoop bestemd is, geen plaats is in een lopende zaak ('going concern').780 

Dee Raad van Beroep voor de Directe Belastingen Haarlem oordeelde in B. 2036 inzake 
bedrijfsmatigg verhuurde huisjes dat men volgens goedkoopmansgebruik mag afschrij-
ven,, ook al stijgt een object dat aan slijtage onderhevig is, tijdelijk in waarde. De inspec-
teurr had de afschrijving geweigerd, omdat de verkoopwaarde van de huisjes in een paar 
jaarr aanmerkelijk was gestegen. 

Dee raad geeft nog een voorbeeld van een fabrikant die op zijn machines pleegt af te 
schrijven.. Goedkoopmansgebruik brengt met zich dat hij daarmee doorgaat, ook al is 
tijdelijkk de waarde van de machine, door oorlogsomstandigheden of andere buitengewo-
nee tijdsomstandigheden, hoger dan voorheen een nieuwe. 

Eenn ondernemer verhuurde bedrijfsmatig woningen. De raad van beroep had afschrijving 
niett toegestaan, omdat het vastgoed volgens de aangifte vermogensbelasting in waarde 
wass gestegen. Van aftrek wegens waardevermindering was volgens de raad geen 
sprake. . 

Dee Hoge Raad besliste in B. 2110 dat afschrijving is toegestaan als de zaken die in 
dee onderneming worden gebruikt, door dat gebruik als regel in waarde verminderen. 
Dee omstandigheid dat ze wellicht om andere redenen een al of niet tijdelijke waarde-
vermeerderingg ondergaan, waardoor de opbrengst van het bedrijf niet wordt beïnvloedt, 
dientt daarbij buiten beschouwing te blijven. Nu het ging om een bedrijfsmatige woning-

Kreukniett 1905, p. 27. Bekroond met de gouden medaille op het Grand Concours International 
dee Comptabilité de Paris 1900. 
Kreukniett 1905, p. 29. 
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verhuurder,, had de raad van beroep zich de vraag moeten stellen of de verhuurde 
percelenn in het algemeen door het gebruik overeenkomstig hun bestemming in waarde 
achteruitt waren gegaan. Déze afschrijvingen wegens waardevermindering waren volgens 
goedkoopmansgebruikk in elk geval toegestaan. Een waardevermeerdering van de perce-
lenn vanwege een daarbuiten gelegen oorzaak, kwam niet in aanmerking. 

Dee Vakstudie van het Besluit op de IB '41 vat het arrest als volgt samen: 'De omstan-
digheidd dat een bedrijfsmiddel wellicht om andere redenen (bijv. door een prijsstijging) 
eenn tijdelijke waardevermeerdering heeft ondergaan, behoort (...) buiten beschouwing te 
blijven.'7811 Naar mijn mening is deze samenvatting onjuist. De afschrijving werd in een 
jaarr stopgezet, omdat de waarde van het vastgoed gestegen was. De Hoge Raad 
formuleertt in algemene termen dat 'elke al of niet tijdelijke' waardevermeerdering bij de 
berekeningberekening buiten beschouwing blijft. 

Inn B. 2336 herhaalde de Hoge Raad de passage dat wordt afgeschreven, ook al hebben 
dee zaken wellicht om een of andere reden een 'al of niet tijdelijke' waardevermindering 
ondergaan.. De achteruitgang die het gebruik zelf veroorzaakt, zet zich voort. De waarde-
verminderingg uit anderen hoofde behoeft de latere vervanging niet onnodig te maken of 
tee vertragen. 

Enigee jaren later bracht de Hoge Raad de in de Vakstudie beschreven nuancering 
overigenss wel aan en werd er een relatie met de restwaardeproblematiek gelegd. 
Inn B. 2988 overwoog het college namelijk: 

'datt wanneer eenmaal een zeker percentage hiervoor is vastgesteld, met zoodanige 
afschrijvingenn kan worden voortgegaan, totdat de zaken voor haar residu-waarde op de 
balanss voorkomen, en hiertoe niet afdoet of in een bepaald jaar, bijv. in verband met een 
tijdelijkee prijsstijging, de zaken zoodanig in waarde zijn gestegen, dat zij met de 
toepassingg der jaarlijksche afschrijving voor een lager bedrag dan de werkelijke waarde 
vann dat oogenblik in de balans voorkomen, 

datt weliswaar mogelijk zou zijn, dat de raad van oordeel was, dat het mobilair van 
belanghebbendenn voor niet meer dan de residu-waarde op de balans voorkomt, en 
alsdann de afschrijving terecht geweigerd zou zijn, doch hiervan niet blijkt, daar de 
afschrijvingg enkel geweigerd wordt op grond van de ogenblikkelijke waarde zonder 
meer'. . 

Wee zien de Hoge Raad hier benadrukken dat' tijdelijke' waardestijgingen in een 
'bepaaldd jaar' de 'jaarlijksche afschrijving' niet in de weg staan, als de werkelijke waarde 
vann 'dat oogenblik hoger is dan de balanswaarde. Tijdelijke waardefluctuaties van een 
jaarr beïnvloeden de afschrijving dus niet. Het lijkt dus wel mogelijk de afschrijving te 
weigerenn als de vermoedelijke restwaarde permanent hoger is dan de boekwaarde. 

Alss een eigenaar geen waardevermindering van zijn bedrijfsgebouwen meer kan aan-
tonen,, is afschrijving niet meer toegestaan (B. 3921). In casu bestonden de bedrijfs-
gebouwenn al vijftig jaar of langer. Kennelijk werd hier aangenomen dat de residuwaarde 
wass bereikt. 

Inn De grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926 wordt gesteld dat: 'Uit het 
karakterr van de afschrijving als verdeeling van kosten volgt, dat het bedrag van de 
waarschijnlijkee opbrengst bij de verkoop van hetgeen van eene bepaalde bedrijfsbezit-
tingg overblijven zal, als zij t.z.t. buiten gebruik zal worden gesteld, van de aanschaffings-
kostenn zou moeten worden afgetrokken om het werkelijke kostenbedrag te vinden, dat 

Dee Willigen, artikel 11, aantekening 8. 
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moett worden verdeeld.'782 Bij de aankoopprijs van terreinen zal de verkoopwaarde 
waarschijnlijkk minstens gelijk zijn aan de oorspronkelijke koopprijs. Van verdeling van de 
aanschafkosten,, het verschil tussen die kosten en de verwachte opbrengst van de 
terreinenn bij verkoop, kan dus geen sprake zijn. 

Dee Raad van Beroep Zwolle stelde in B. 4643 de afschrijvingsduur 'vooralsnog' vast op 
tienn jaar en schatte de restwaarde van grond plus opstal na die tien jaar. Het verschil 
tussenn de kostprijs en de vermoedelijke reële waarde na tien jaar kon men afschrijven. 

Inn B. 4750 ging het over een landbouwer die over het boekjaar 1927/1928 wenste af te 
schrijvenn overeen aantal schuren die in zijn bedrijf werden gebruikt. De schuren waren 
gebouwdd in 1857, 1886 en 1926. De inspecteur stond, onder meer, geen afschrijving toe 
opp de schuur uit 1857. Ook de raad van beroep besliste dat op deze schuur niet meer 
mochtt worden afgeschreven. Uit het feit dat de schuur in 1857 was gebouwd, leidde de 
raadd af dat dit gebouw in een zodanige toestand verkeerde dat het bij normaal onder-
houdd niet meer in waarde verminderde. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de raad niet uit de enkele omstandigheid dat het pand 
inn 1857 is gebouwd, kon afleiden dat de landbouwer niet meer mocht afschrijven. Het 
collegee overwoog: 

'datt toch bij het door belanghebbende gevolgde systeem om den achteruitgang in 
waarde,, die van het gebruik in het bedrijf het gevolg is, ten laste van de bedrijfs-
opbrengstt te brengen (...), de raad had moeten nagaan hoeveel deze waarde voor 
belanghebbendee bedroeg, hoeveel door belanghebbende daarop (...) reeds was 
afgeschreven,, en hoeveel de waarde van de schuur zal zijn, indien deze niet meer voor 
dee uitoefening van het onderhavige bedrijf geschikt is; dat slechts indien de schuur door 
belanghebbendee reeds tot laatstvermelde waarde was afgeschreven, verdere 
afschrijvingg niet geoorloofd zou zijn'. 

Ookk hier wordt de frase gebruikt dat het gaat om de waarde die het vastgoed zal hebben 
tenn tijde dat het in het bedrijf niet langer bruikbaar of geschikt zal zijn. 

S.. 5209 
Eenn belangrijk en veel besproken arrest is B. 5209, waarin de casus als volgt was. Een 
ondernemerr wenste op zijn acht bedrijfspercelen 4% af te schrijven. In een bepaald jaar 
hadd de inspecteur alleen voor een drietal percelen nog afschrijving tegen 1% toege-
staan.. De belanghebbende betoogde dat hij verder mocht afschrijven, omdat de 
restwaardee (grondwaarde plus afbraakwaarde) nog niet was bereikt. De inspecteur 
steldee daarop dat afschrijving toelaatbaar is totdat de boekwaarde is gedaald beneden 
dee waarde die aan het gebouw is toe te kennen aan het einde van de bestaansduur van 
dee onderneming; conjunctuurverschijnselen daarbij uitgeschakeld. De totale boekwaarde 
vann de percelen bedroeg op 30 november 1925 fl. 288.793, de verkoopwaarde 
ft.. 342.000. Voor de drie percelen lag de boekwaarde boven de verkoopwaarde en was 
err nog afschrijving mogelijk. Voor de overige percelen lag de verkoopwaarde boven de 
boekwaarde.. De inspecteur achtte het dus niet in hoofdzaak van belang dat de boek-
waardee op de balansdatum lager was dan de verkoopwaarde. 

Dee raad van beroep gaf de inspecteur gelijk. Alleen voor de drie percelen was nog 
afschrijvingg mogelijk. Het liet zich volgens de raad namelijk aanzien dat de verkoopwaar-
dee de boekwaarde ook ten aanzien van deze percelen te boven zou gaan binnen de tijd 
diee voor de bedrijfsuitoefening vereist was. Voor de overige percelen was geen afschrij-
vingg mogelijk. De boekwaarde lag al aanmerkelijk onder de verkoopwaarde. 

DeDe grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926, p. 12 en 13. 
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Dee Hoge Raad oordeelde dat de raad ten onrechte de afschrijving afhankelijk had 
gesteldd van de vraag of de verkoopwaarde de boekwaarde te boven ging. Voor de 
bepalingg van de afschrijving moet men namelijk onderzoeken of en, zo ja, tot welke 
bedragg in enig jaar naar goedkoopmansgebruik afschrijving gerechtvaardigd is wegens 
verminderingg van de bedrijfswaarde tengevolge het bedrijfsgebruik. Zolang die waarde 
vermindert,, is afschrijving toelaatbaar tot de waarde bereikt is; een waarde die de zaken 
zullenn hebben ten tijde dat zij voor de uitoefening van het bedrijf niet meer geschikt zijn. 
Voorr de toelaatbaarheid van de afschrijving maakt het niet uit of de verkoopwaarde 
hogerr is dan de boekwaarde tengevolge van te hoge afschrijving in vroegere jaren, dan 
well uit andere oorzaken. 

Ookk uit dit arrest kan men opmaken dat de verkoopwaarde alleen een rol speelt bij 
dee vaststelling van de restwaarde. Als de verkoopwaarde boven de boekwaarde uitstijgt 
gedurendee de bezitsperiode van het vastgoed, is dat op zich geen reden de afschrijving 
tee beëindigen. 

Commentatorr Prinsen ziet het wat genuanceerder.783 De inspecteur stelde de af-
schrijvingg afhankelijk van de verkoopwaarde aan het einde van de bestaansduur van het 
onderhavigee bedrijf. De Hoge Raad sloot aan bij de waarde die de zaken zullen hebben 
alss ze voor de uitoefening van het bedrijf niet meer geschikt zijn. 

Inn schema: 

Inspecteur: : 
Hogee Raad: 

verkoopwaarde e 
waarde e 

eindee bestaansduur onderneming 
voorr uitoefening bedrijf niet meer geschikt 

Hijj stelt de vraag of de Hoge Raad terecht in plaats van de waarde op het tijdstip van het 
eindee van het onderhavige bedrijf de waarde stelde op het tijdstip, waarop het bedrijfs-
middell voor gebruik niet meer geschikt is. Het antwoord schijnt volgens hem bevestigend 
tee zijn. De jaarlijkse waardevermindering door gebruik mag worden afgeschreven. 

Prinsenn geeft het voorbeeld van een bedrijfsmiddel dat twintig jaar kan worden ge-
bruikt.. Er staat echter vast dat het bedrijf na tien jaar wordt beëindigd. Als de afschrijvin-
genn op de juiste wijze worden toegepast, moet de gebruikswaarde na tien jaar overeen-
stemmenn met de boekwaarde. In deze gedachtegang kan de boekwaarde alleen hoger 
zijnn dan de waarde op het tijdstip van het einde van het bedrijf, doordat in vorige jaren te 
hoogg is afgeschreven. Dit mag niet worden hersteld. Evenmin als de afschrijving toelaat-
baarr is doordat de zaken in vorige jaren aan waardevermindering onderhevig zijn ge-
weest. . 

Prinsenn heeft niettemin bedenkingen tegen de verwerping van het standpunt van de 
inspecteur.. 'Het is een onjuiste veronderstelling, dat bij het hiervoor gestelde geval bij 
regelmatigee afschrijving na tien jaar de boekwaarde zou overeenstemmen met de 
verkoopwaarde.. Dit is zelfs niet het geval met de gebruikswaarde, omdat de afschrijving 
berustt op de fictie van een voor alle jaren gelijke waardevermindering, doch ten aanzien 
vann de verkoopwaarde is dit ten aanzien van een liquideerend bedrijf nog in veel 
minderee mate het geval. Indien dan ook van te voren vaststaat, dat het bedrijf na een 
bepaaldd aantal jaren zal worden beëindigd, dan zal m.i. aan de belanghebbende moeilijk 
eenn hoogere afschrijving in verband met de te verwachten lage opbrengst bij liquidatie 
kunnenn worden geweigerd. Eenzelfde opvatting huldigde trouwens de H.R. in het arrest 
vann 30 Mei 1923 <B. 3248), ten aanzien van een bedrijf dat voor beperkte duur in de 
oorlogstijdd was opgericht. Het schijnt mij, dat, indien enerzijds de te verwachten lagere 
waardee bij beëindiging van het betreffende bedrijf van invloed is, anderzijds er ook reden 
iss er rekening mee te houden, dat de waarde hooger zal zijn dan de boekwaarde. Er is 
geenn reden toe te staan, dat een nimmer te lijden verlies in mindering wordt gebracht. Ik 

Prinsenn 1934, p. 546 en 547. 
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achtt het daarom niet juist, dat de H.R. geheel in het algemeen uitmaakte dat beslissend 
iss de waarde, welke de zaken zullen hebben ten tijde, dat zij voor de uitoefening van het 
bedrijff niet meer geschikt zijn, en verwaarloost de verkoopwaarde aan het einde van de 
bestaansduurr van het betreffende bedrijf.' 

Prinsenn kan zich vinden in de beslissing dat er gekeken moet worden naar het tijdstip 
'eindee geschiktheid uitoefening van het bedrijf. Naar zijn mening heeft de Hoge Raad in 
tee algemene termen overwaarde gesproken. Bij de bepaling van de afschrijvingslast zou 
hijj met een hogere restwaarde rekening willen houden. Anders zou een verlies in minde-
ringg worden gebracht dat nooit zou worden geleden. Vergelijkbare redeneringen zullen 
wijj later zien bij Smeets784 en Brüll / Zwemmer / Cornelisse. 

Smeetss maakt niet het onderscheid naar 'waarde' en 'verkoopwaarde' zoals Prinsen 
datt doet.786 Hij concludeert naar aanleiding van B. 5209 dat de restwaarde moet worden 
geschatt naar de prijs die men hiervoor zal kunnen krijgen wanneer het productiemiddel 
voorr de uitoefening van het bedrijf niet meer geschikt zal zijn. Dit is volgens hem een 
moeilijkee taak, waarbij goedkoopmansgebruik met zich brengt dat die schatting aan de 
voorzichtigee kant blijft. In elk geval wordt het door het arrest bevestigd dat het niet nood-
zakelijkk is de restwaarde in een tijd van stijgend prijsniveau naar de dan geldende prijzen 
tee schatten. Er kunnen ook tijden met een lager prijsniveau komen. Het arrest leert naar 
zijnn mening verder uitdrukkelijk dat een tijdelijk hogere waarde dan de boekwaarde niet 
eenn correctie van de restwaarde tot gevolg behoeft te hebben. 

Hijj wijst vervolgens op het belang dat ontstaat als de grond waarop een bedrijfs-
gebouww staat, een hoge waarde behoudt. Hij acht het juist dat de Hoge Raad in B. 8390 
dee opvatting verwerpt dat afschrijven mogelijk is op de waarde van het gebouw zonder 
grond. . 

Eerderr stelde hij in zijn artikel, in de paragraaf over de betekenis van afschrijven,787 

datt de meest juiste verdeling van de uitgaafprijs min de restwaarde van een duurzaam 
activumm die verdeling is waarbij wordt geschat hoeveel producten van een bepaalde 
soortt met het activum kunnen worden vervaardigd, en waarbij daarna het verschil tussen 
diee uitgaafprijs en de restwaarde over het aantal producten wordt omgeslagen. 

Wee zien hier dat Smeets aansluit bij de prijs die op de markt is te krijgen. Tijdelijke 
fluctuatiess van de verkoopwaarde raken het afschrijvingsbedrag niet, aangezien na een 
(tijdelijke)) stijging ook een (tijdelijke) waardevermindering kan volgen. Een duurzame 
veranderingg van de restwaarde beïnvloedt het afschrijvingsbedrag wel. Het verschil 
tussenn de uitgaafprijs en restwaarde wordt over het aantal te vervaardigen producten 
omgeslagen. . 

RechtstreeksRechtstreeks waarderen of afschrijven 
Voorr de Tweede Wereldoorlog was het mogelijk onroerende zaken óf jaarlijks te waar-
derenn op verkoopwaarde óf er jaarlijks op af te schrijven (B. 3978, B. 4863, B. 5866). 
Dee relatie tussen waarderen en afschrijven is diverse malen aan de orde gesteld. In de 
arrestenn wordt heel nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de twee stelsels: 
waarderenn (op verkoopwaarde) en afschrijven (wegens slijtage). 

Inn B. 6761 ging het om het volgende. Een exploitant van onroerende goederen consta-
teerde,, nadat hij 1,5% wegens slijtage had afgeschreven, dat de boekwaarde van zijn 
pandenn de verkoopwaarde nog met fl.12.000 overtrof. Hij zette vervolgens de panden 
voorr de verkoopwaarde op de balans en nam fl. 12.000 verlies. Naar zijn mening 
moestenn bedrijfsmatige vastgoedexploitanten hun bedrijfsmiddelen steeds afschrijven 
wegenss slijtage. Daarnaast diende een extra afschrijving genomen te worden als de 

Noott bij BNB 53/16*. 
Brüll/Zwemmer/Cornelissee 1999, p. 44. 
Smeetss 1950a, p. 213. 
Smeetss 1950a, p. 211. 
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verkoopwaardee nog lager mocht uitvallen dan de verkregen boekwaarde. De Hoge Raad 
oordeeldee dat de raad van beroep feitelijk had vastgesteld dat de belanghebbende het 
systeemsysteem van afschrijving op kostprijs bedoelde te volgen. 

Hett is ongeoorloofd een systeem te volgen dat meebrengt dat er jaarlijks wegens 
slijtagee op onroerend goed wordt afgeschreven, en bovendien het onroerend goed op die 
verkoopwaardee te stellen indien de verkoopwaarde dan nog geringer is dan de boek-
waarde.. Het geoorloofde stelsel van jaarlijkse waardering brengt mee dat niet alleen een 
waardedaling,, maar ook een waardestijging op de balans tot uitdrukking komt. Bij dit 
stelsell kan van een afschrijving wegens slijtage geen sprake zijn. 

Dee Hoge Raad brengt dit onderscheid in B. 6797 nog eens tot uitdrukking. De raad 
vann beroep had, sprekende over een jaarlijkse waardering, niet het oog gehad op het 
stelsell van waarderen naar verkoopwaarde, maar op het afschrijvingsstelsel. De raad 
hadd dan terecht aangenomen dat dit stelsel ook kon worden toegepast in die zin, dat de 
achteruitgangg in bedrijfswaarde jaarlijks werd gewaardeerd. De belanghebbende had 
tijdenss de mondelinge behandeling verklaard dat de verkoopwaarde met de bedrijfs-
waardee in overeenstemming was. Met andere woorden: als bij de waardering van 
bedrijfsmiddelenn niet het stelsel van jaarlijkse schatting van de verkoopwaarde, maar het 
afschrijvingsstelsell wordt gevolgd, kan het afschrijvingsstelsel ook zo worden toegepast 
datt de achteruitgang van de bedrijfswaarde, op welke waarde het afschrijvingsstelsel 
zichh oriënteert, jaarlijks wordt geschat. 

Laterr formuleerde de Hoge Raad in B. 7604 dat afschrijving naar gelang de verkoop-
waardee geen goedkoopmansgebruik is. Op die wijze wordt niet tot uiting gebracht waar-
toee de afschrijving strekt, namelijk de geleidelijke achteruitgang van de bedrijfswaarde 
vann een bedrijfsmiddel tot uitdrukking brengen. De verkoopwaarde kan immers niet 
alleenn aan daling maar ook aan stijging onderhevig zijn. 

Inn deze formulering zien wij dat een tijdelijke stijging van de verkoopwaarde niet in 
hett stelsel van afschrijven begrepen mag worden. In de afschrijving wordt alleen de 
geleidelijkee daling (of: achteruitgang) en niet de stijging van de bedrijfswaarde (of: 
gebruikswaarde)) tot uitdrukking gebracht. 

Hellemaa heeft in het Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambten Registratie een reeks 
artikelenn gepubliceerd over 'de toepassing van de afschrijving in verband met de 
artikelenn 10 en 11 Besl. IB'.788 In zijn visie kan er naast een geleidelijke jaarlijkse 
afschrijvingg nog een 'extra afschrijving' worden genomen. 

Hijj merkt op dat men bij de lezing van oude jurisprudentie (als B. 3120) niet uit het 
oogg moet verliezen dat, volgens de toenmalige opvattingen, winsten en verliezen bij 
vervreemdingg van bedrijfsmiddelen alleen dan voor de inkomstenbelasting in rekening 
werdenn gebracht, wanneer de vervreemding van die bedrijfsmiddelen geacht moest 
wordenn in de normale gang van het bedrijf te liggen. Het is volgens hem dan ook 
begrijpelijkk dat men bij die opvatting geen afschrijving wegens waardedaling op grond 
vann externe omstandigheden toestond, omdat zo toch verliezen op deze bedrijfsmidde-
lenn ten laste van de winst zouden komen. Dit bezwaar verviel echter toen de Hoge Raad 
inn een aantal arresten besliste 'dat voordeelen verkregen van zaken, welke voor de 
uitoefeningg van een bedrijf worden gemaakt, tot de opbrengst van het bedrijf behooren, 
zelfss al ligt het verwerven dier voordeelen niet binnen het eigenlijke doel van het bedrijf, 
daarr toch de bedrijfsuitoefening in staat heeft gesteld tot het verwerven van de voor-
deelen'. . 

Volgenss Hellema heeft de rechtspraak de afschrijving wegens 'waardevermindering', 
speciaall ten aanzien van onroerende goederen, eigenlijk nooit willen aanvaarden. Hij 
geeftt het voorbeeld van een bedrijfspand dat voor fl. 50.000 is gekocht en dat men 25 
jaarr meent te kunnen gebruiken.789 Per jaar zal men dan 4% (= fl. 2.000) afschrijven. 

Hellemaa 1943b, p. 225. 
Hellemaa 1943b, p. 226. 
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Alss de onroerende goederen nu door conjunctuuromstandigheden na 12,5 jaar 70% in 
waardee dalen, staat het perceel te boek voor fl. 25.000, terwijl het maar een waarde 
vertegenwoordigtt van fl. 15.000.790 Weliswaar kan het pand dan nog 12,5 jaar gebruikt 
worden,, maar de waarde van de nutsprestaties die het perceel per jaar levert, bedraagt 
slechtss fl. 1.200. Daarentegen is in 12,5 jaar niet fl. 25.000, maarfl. 35.000 verbruikt. In 
hett jaar waarin de waardedaling wordt geconstateerd, moet volgens Hellema dan een 
extraa afschrijving van fl.10.000 plaatsvinden. Hierbij geeft hij in een noot aan dat andere 
schrijverss een andere mening zijn toegedaan. 

Inn B. 8390 oordeelde de Hoge Raad dat noch artikel 11 Besluit IB 1941, noch goed-
koopmansgebruikk een afschrijvingsstelsel in de weg staat waarbij op de werkelijke 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten elk jaar wordt afgeschreven, zolang de verwach-
tingg omtrent restwaarde en gebruiksduur geen noemenswaardige verandering onder-
gaat.7911 Bij het begin van het jaar mag men afschrijven naar een op die verwachtingen 
gegrond,, vast percentage van de boekwaarde. In BNB 1958/56* werd uitgemaakt dat er 
echterr wel een aanpassing vereist is bij een aanmerkelijke verandering van de rest-
waarde,, welke redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd. 

Mett betrekking tot afschrijving overwoog de Raad ook dat uit artikel 11 Besluit IB 
19411 niet mag worden afgeleid dat gebouwen steeds als afzonderlijke bedrijfsmiddelen, 
loss van de grond, moeten worden beschouwd. Integendeel, wanneer grond en opstal niet 
afzonderlijkk in gebruik zijn, moeten grond en opstal als één bedrijfsmiddel worden aan-
gemerkt.. H.J.D. merkt in zijn noot op dat de afschrijving over het geheel wordt berekend, 
inn het algemeen in een percentage van de aanschaffingskosten of de boekwaarde van 
hett geheel (grond plus opstal). De inspecteur had zijns inziens dan ook niet moeten 
stellenn dat het bedrag waarover de afschrijving moest worden berekend, tot de kosten 
vann de opstal moest worden beperkt. Eventueel had hij moeten stellen dat hij het 
gehanteerdee percentage (cursivering H.J.D.) te hoog achtte. 

Still schrijft in 1950 dat het totale bedrag van datgene wat in het bedrijfsmiddel is geïn-
vesteerd,, wordt teruggevonden in het totaal van de afschrijvingen en 'de opbrengst bij 
afschaffingg (residuwaarde)'.792 Hij sluit aan bij de verkoopprijs. Van Lawick stelt dat de 
residuwaardee de verkoopwaarde van het restant is.793 Deze restwaarde is niet constant. 
Dee restwaarde moet men bepalen bij aanschaf van een bedrijfsmiddel en daarnaar het 
afschrijvingssysteemm vaststellen. Hij stelt continuïteit in het systeem van afschrijving 
voorop.. Deze continuïteit mag volgens hem niet worden beïnvloed door verschillen in 
waarde. . 

Inn B. 9417 week de Raad van Beroep Utrecht van B. 4750 af. Het college koos voor de 
aanvankelijke,, redelijke restwaarde. Ook ging het in op de problematiek van het 
stijgendee prijspeil. De casus was als volgt. De belanghebbende wenste over het jaar 
19477 af te schrijven op een garage en een woning die tot het bedrijfsvermogen be-
hoorden.. Hij had elk jaar 1,5% van de aanschafkosten afgeschreven, er kennelijk van 
uitgaandee dat de te verwachten gebruiksduur van deze onroerende goederen 60 jaar 
wass en dat de restwaarde 10% van de aanschaffingskosten was. Het gebouw was in 
19355 voor fl. 50.902 gekocht. Er was inmiddels een bedrag van fl. 15.392 afgeschreven. 
Dee inspecteur had de afschrijving geweigerd, omdat de restwaarde voor die onroerende 
goederenn door de stijging van prijzen al op 1 januari 1947 was bereikt. De inspecteur 
hadd verder nog betoogd dat de afschrijvingsfactoren, zoals restwaarde en gebruiksduur, 
zijnss inziens elk jaar opnieuw dienden te worden bepaald. Wanneer dan bleek dat de 

Inn het artikel wordt 40% genoemd. 
Ziee ook hoofdstuk 3. 
Still 1950, p. 21. 
Vann Lawick, 1951, p. 141. 
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restwaardee door een stijging van de prijzen al gelijk was geworden aan de boekwaarde, 
mochtt men niet verder afschrijven. 

Dee raad van beroep overwoog dat men elk jaar een zodanig gedeelte van de werke-
lijkee aanschaffings- of voortbrengingskosten kon afschrijven als overeenkwam met het 
aandeell van het jaar in de waardevermindering tussen 'het begin van het jaar en het 
eindee van de gebruiksduur'. De belanghebbende was tot het afschrijvingssysteem 
gekomen,, omdat hij uitging van een zekere verwachte gebruiksduur van de onroerende 
goederenn en een door hem geschatte residuwaarde. Door uit te gaan van een hogere 
restwaardee dan aanvankelijk in redelijkheid werd aangenomen, doorbrak men dit 
systeem.. De raad zou het in strijd met goedkoopmansgebruik achten als men de al jaren 
toegepastee afschrijving zou nalaten. 

Hett standpunt van de inspecteur zou volgens het college bovendien tot de bezwaar-
lijkk aanvaardbare consequentie leiden dat er bij stijging van het algemene prijspeil geen 
afschrijvingg meer zou mogen gebeuren, omdat de residuwaarde bereikt was vanwege de 
gestegenn prijzen. Anderzijds zou een belastingplichtige bij vervanging van de goederen 
waaropp geen afschrijving meer was toegestaan, een veel hoger bedrag moeten beste-
denn dan met het geaccumuleerde bedrag van de afschrijvingen die volgens het oor-
spronkelijkk gekozen systeem waren verricht, correspondeerde. 

Dee raad van beroep stond dus niet toe dat elk jaar afschrijvingen werden aangepast. 
Ditt werd later door de Hoge Raad in BNB 1958/56* bevestigd: aanpassing is wel vereist 
bijj een aanmerkelijke verandering van de restwaarde, welke redelijkerwijs als blijvend 
kann worden beschouwd. In dit arrest besliste de Hoge Raad nogmaals, na B. 4750, dat 
menn moet kijken naar het bedrag dat de zaken in elk geval waard zullen zijn ten tijde dat 
zijj in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. 

Dee hier door de raad van beroep uitgedragen visie dat men moet aansluiten bij de 
aanvankelijke,, redelijke restwaarde, wordt niet in BNB 1958/56* overgenomen. De 
ministerr van Financiën schrijft in de noot bij B. 9417 dat de residuwaarde niet de 
verkoopwaardee op dit ogenblik is, maar de waarde zoals omschreven in B. 4750. 

Smeetss geeft in 1951 aan dat het zeer moeilijk is bij de aanschaf van een duurzaam 
productiemiddell te bepalen welke waarde na verloop van een zeker aantal jaren - dus 
alss het bedrijfsmiddel volledig zijn dienst heeft gedaan - aan het overblijvende object 
moett worden toegekend.794 Hij denkt hierbij onder meer aan: afbraakwaarde, sloop-
waarde,, schrootwaarde, de prijs die bij tweedehandse verkoop te bedingen is. 

Dee Hoge Raad definieert in B. 8946 de residuwaarde als de waarde welke de zaken naar 
verwachtingg zullen hebben ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. 
Inn BNB 1958/56* wordt het iets anders geformuleerd: 'het bedrag dat de zaken in elk 
gevall waard zullen zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn'. De 
Hogee Raad benadrukt in dit arrest zijn voorzichtigheid door de woorden 'in elk geval' te 
gebruikenn in plaats van 'naar verwachting'. 

Wanneerr door een langere gebruiksduur dan aanvankelijk werd verondersteld of 
doorr een andere oorzaak, de restwaarde is bereikt, voordat die zaken uit het bedrijf zijn 
genomen,, bestaat er voor verdere afschrijving geen reden. Een verlies op het kapitaal 
datt in deze zaken is gestoken, is in dat geval niet meer te verwachten. 

Naarr aanleiding van BNB 1955/177* concludeert Smeets dat het herzien van af-
schrijvingsbedragenn een uitzondering is. Het arrest handelde over het geval dat een 
aantall auto's bij een expeditiebedrijf langer in gebruik zou blijven dan voor de berekening 
vann het afschrijvingsbedrag destijds was aangenomen. Die omstandigheid was niet van 
eenn zodanig gewicht dat het verplicht zou zijn het afschrijvingsbedrag volgens artikel 8 
Besluitt IB 1941 of goedkoopmansgebruik aan te passen. 

Smeetss 1951, p. 70. 
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Dee Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Utrecht {BNB 1953/16*) achtte het 
inzakee de afschrijving van een viool en een viola d'amore niet aannemelijk dat deze 
muziekinstrumentenn gedurende de tijd waarin de belanghebbende deze in zijn beroep 
zouu gebruiken, in waarde zouden verminderen. Zij behoorden naar het oordeel van het 
collegee niet tot die zaken die door het gebruik in waardeerbare mate in waarde ver-
minderen.. Integendeel, met goed recht kon worden beweerd dat ze bij deskundig gebruik 
zelfss in waarde zouden kunnen stijgen. Dergelijke instrumenten plegen immers lang te 
wordenn gebruikt en het einde van de gebruiksduur is niet vast te stellen. De Hoge Raad 
konn niet inhoudelijk op deze stellingen ingaan, aangezien de cassatiemiddelen feitelijke 
grondslagg misten. 

Annotatorr Smeets stelt dat afschrijven in de leer van de historische kostprijs het 
verdelenn van de kosten van een duurzaam activum over zijn levensduur is. De kosten 
wordenn gevormd door het verschil tussen de historische uitgaafprijs en de vermoedelijke 
restwaarde.. Er kunnen zich uitzonderingsgevallen voordoen waarin de restwaarde niet 
daaltt beneden de aanschaffingsprijs. Het is duidelijk dat de 'werkeenheden' die in de 
loopp van de jaren uit het duurzaam activum worden verbruikt, in een dergelijk geval in 
wezenn niets kosten. Zelfs de schatting van de economische levensduur is dan volgens 
hemm praktisch van geen betekenis. Waar blijft echter ook dat de viool wel 'eens, wanneer 
dann ook, versleten zal raken'. Uit het arrest valt indirect te lezen, dat dit dan niet zozeer 
hett gevolg zou zijn van het 'gebruik' van het activum - dit is het opgebruiken van 'werk-
eenheden'' - maar van een bijzondere omstandigheid. Indien de restwaarden van deze 
violenn echter niet beneden de aanschaffingskosten kunnen worden geschat, is de 
beslissingg volgens Smeets ook in de leer van de historische kostprijs in orde, naar het 
hemm voorkomt zelfs in de theorie van de vervangingswaarde. 

Binnenn de theorie van de historische kostprijs, die het concept van verbruik van 
werkeenhedenn voorop stelt, ziet Smeets geen verbruik van werkeenheden, omdat de 
restwaardee niet daalt beneden de aanschafprijs. 

Dee visie van de raad van beroep en van Smeets vinden we terug in BNB 1958/56*: 
wanneerr er door de afschrijvingen geen hoger bedrag van de aanschaffings- of voort-
brengingskostenn resteert dan de restwaarde, bestaat er voor verdere afschrijving geen 
redenn meer. Tot dit bedrag zullen immers geen aanschaffings- of voortbrengingskosten 
voorr het bedrijf teloor gaan. 

Inn B. 9214 wenste een belanghebbende af te schrijven op een bedrijfsmatig geëxploi-
teerdd veerrecht. Dat recht zou een waardevermindering hebben ondergaan, doordat er 
plannenn waren een verkeersbrug in de buurt aan te leggen. De Hoge Raad overwoog dat 
eenn zodanig gedeelte van de aanschaffingskosten als afschrijving in aftrek kan worden 
gebrachtt als overeenkomt met het aandeel van het jaar in de waardevermindering van 
hett bedrijfsmiddel tussen het 'begin van het jaar en het einde van den gebruiksduur'.795 

Daarvoorr moest redelijkerwijs kunnen worden aangenomen dat de waarde van het veer-
rechtt aan het begin van het onderhavige jaar in de loop van de gebruiksduur duurzaam 
zouzou dalen. De raad van beroep had geoordeeld dat naar de omstandigheden die in het 
onderhavigee boekjaar speelden, het aanleggen van een verkeersbrug niet met een zo-
danigee waarschijnlijkheid was te verwachten dat daarom een waardedaling als bedoeld 
wass te voorzien. De afschrijving was terecht niet toegestaan. De enkele mogelijkheid dat 
waardeverminderendee omstandigheden zouden optreden, was onvoldoende grondslag 
omm een afschrijving toe te passen. 

Dee afschrijving moest dus volgens dit arrest worden beoordeeld naar de vermoede-
lijkelijke waardevermindering die zou optreden tussen het begin van een te beoordelen jaar 
enn het einde van de gebruiksduur. Bovendien moest redelijkerwijs te verwachten zijn dat 
dee waarde duurzaam zou dalen. In BNB 1958/56* overwoog de Hoge Raad dat aanpas-

Ziee voor dezelfde formulering B. 9417, en vergelijk 5.11 (bedrijfsbeëindiging). 

261 1 



singg van de afschrijving geboden is als de restwaarde aanmerkelijk verandert en deze 
veranderingg redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd. 

Inn BNB 1954/124 besliste de Hoge Raad inzake de (extra) afschrijving op een bescha-
digdd bedrijfsmiddel dat men voor de residuwaarde de te schatten waarde aan het einde 
vann de gebruiksduur in aanmerking moet nemen. 

5.4.33 Samenvattin g 

Alss we nu de jurisprudentie en de literatuur tot BNB 1958/56* in ogenschouw nemen, 
kunnenn we daarin de volgende lijnen ontdekken: 

 voor de bepaling van de restwaarde moet men kijken naar het moment dat een 
onroerendee zaak voor de uitoefening van het bedrijf niet meer geschikt is; 

 het stelsel van waarderen naar verkoopwaarde en het stelsel van afschrijven moet 
menn van elkaar onderscheiden. Men meet iets geheel anders: 
'verkoopwaardemutaties'' dan wel 'gebruikswaardedaling'; 

 tijdelijke (verkoop- en gebruiks)waardemutaties tijdens de bezitsduur van vastgoed 
leidenn niet tot een aanpassing van het afschrijvingsbedrag; 

 indien een duurzame verkoopwaardemutatie tijdens de bezitsduur leidt tot een 
wijzigingg van de geschatte restwaarden, moet men de afschrijvingslast aanpassen. 
Dee kosten van het gebruik (de gebruikswaardedaling) worden namelijk minder; 

 voor de bepaling van de restwaarde moet men kijken naar de verkoopwaarde aan het 
eindee van de vermoedelijke gebruiksduur van het bedrijfsmiddel binnen de 
onderneming; ; 

 de afschrijving moet worden stopgezet als men geen gebruikswaardedaling meer kan 
aantonen,, of als een restwaarde van nihil bereikt is; 

 men moet de toekomstige afschrijvingslast bepalen vanaf het meeste recente jaar tot 
aann het einde van de gebruiksduur binnen de onderneming. 

BNBB 1958/56* is een bevestiging van de eerder gewezen jurisprudentie. De Hoge Raad 
kijktt naar het moment waarop het bedrijfsmiddel niet langer in gebruik zal zijn. Bij de 
bepalingg van de restwaarde is de verkoopwaarde maatgevend. Nieuw is dat aanpassing 
pass vereist is bij een aanmerkelijke verandering van die waarde, welke redelijkerwijs als 
blijvendd kan worden beschouwd. 

5.55 Het commentaa r op BNB 1958/56* 

5.5.11 Inleidin g 

Hett arrest BNB 1958/56* heeft veel commentaar uitgelokt. Veel schrijvers waren vooral 
bevreesdd dat er minder afgeschreven kon worden dan voorheen. Ook vroegen zij zich af 
off de toekomstige restwaarden betrouwbaar geschat konden worden. In de navolgende 
subparagrafenn zal ik enkele reacties aan de orde stellen. 

5.5.22 Smeets 

Smeetss concludeert in zijn noot bij BNB 1958/56* dat het arrest in de lijn van de B. 4750, 
B.. 8390 en B. 8946 ligt, maar toch verder gaat. Ook nu voelt de Hoge Raad met een 
beroepp op goedkoopmansgebruik er in het algemeen terecht niets voor de afschrijving 
aann te passen aan veranderingen in de restwaarde. Maar het college heeft de gevallen 
waarinn de afschrijving wordt gestopt en wordt aangepast, verruimd. De aanvankelijk 
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vastgesteldee residuwaarde kan worden verwaarloosd, zodra de boekwaarde het bedrag 
heeftt bereikt dat 'de zaken in elk geval waard zullen zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet 
langerr bruikbaar zullen zijn'. Dan mag de afschrijving niet worden voortgezet, ook al is de 
levensduurr die aan het afschrijvingssysteem ten grondslag ligt, nog niet verstreken. 
Smeetss acht het op het eerste gezicht merkwaardig dat het uitgangspunt van de 
afschrijvingg (de historische kostprijs) een onwrikbaar gegeven is, terwijl de restwaarde 
tijdenss de levensduur kan variëren en de aanmerkelijk veranderde actuele vervangings-
waardee hiervoor in aanmerking komt, mits zij 'redelijkerwijs als blijvend kan worden 
beschouwd'.. Dat lijkt op een dualisme. Maar dit dualisme ligt volgens Smeets nu een-
maall in het stelsel van de historische kostprijs opgesloten. Dat blijkt bijvoorbeeld heel 
duidelijkk bij de verkoop van percelen grond die jaren in het bezit van een onderneming 
zijnn geweest. 

Smeetss hoopt vervolgens dat aan het arrest geen nodeloze uitbreiding wordt 
gegeven.. Hij had vernomen dat er, om tot een principiële uitspraak te komen, met de 
inspecteurr was afgesproken dat de bedragen slechts voor het jaar 1953 zouden worden 
aanvaardd en dat voor het volgende jaar de juiste schatting zou worden uitgevoerd met 
inachtnemingg van de richtlijnen die uit het arrest zouden voortvloeien. In tal van gevallen 
zall men moeilijk met een zo vooruitziende blik kunnen schatten als in bovenstaand geval 
iss gebeurd. In het algemeen lijkt het hem gewaagd af te gaan op waarden die in hausse-
jarenn kunnen worden gegenereerd. Of acht men het zeker dat de hausse van de laatste 
jarenn nooit door een depressie zal worden gevolgd en dat specifieke structurele factoren 
(verliess van afzetgebied, mode-invloeden, verandering in de ligging van de 'city', ver-
plaatsingg van de 'loop' naar andere wijken en panden) zijn uitgesloten? In het algemeen 
achtt Smeets het zeer moeilijk uit te maken wanneer een waarde die uit externe oorzaken 
iss ontstaan, als 'blijvend' kan worden beschouwd om voor het tijdstip van buitengebruik-
stellingg de dan te verkrijgen opbrengst van het object te schatten. Ten slotte merkt hij 
nogg op dat de afschrijving wat hem betreft mag herleven indien, na toepassing van dit 
arrest,, de bereikte residuwaarde later toch niet 'blijvend' blijkt te zijn. 

Tegenwoordigg kent men tal van methodieken die het mogelijk maken de restwaarde 
overr een aantal jaren te schatten. Hierop komen wij later in dit hoofdstuk terug. 

5.5.33 Hof 

Hoff merkt op dat het doel van de afschrijving niet in artikel 8 van het Besluit IB 1941 
staat.7966 Hij begint met op te merken dat de fiscale afschrijving dient om de winst per jaar 
vastt te stellen. De Hoge Raad schrijft een deel af van de verloren gegane historische 
kosten,, maar corrigeert deze afschrijving eventueel met een waardestijging van het 
residu.. Hof meent dat afschrijven is: 'het in rekening brengen van de verbruikte (eigenlijk: 
vann de teloorgegane) werkeenheden tegen de aanschaffingsprijzen per werkeenheid'. 
Wijj zien dat hij de nadruk legt op 'werkeenheden tegen aanschaffingsprijzen'. Vervol-
genss stelt hij dat er, bedrijfseconomisch beschouwd, bezwaar moet worden gemaakt 
tegenn de omrekening van de verbruikte werkeenheden tegen historische prijzen, maar 
datt het Besluit hier wel toe dwingt. Het instandhouden van het kapitaal dat voor de 
productiemiddelenn in het bedrijf is gestoken, heeft met de winstberekening niets te 
maken.. Ook merkt hij op dat noch de wet, noch de jurisprudentie eist dat de niet 
gerealiseerdee waardestijgingen tot de winst behoren. 

Hoff noemt een aantal bezwaren tegen de gedachtegang van de Hoge Raad.797 

Tenn eerste gaat het bij het instandhouden van het historische vermogen om de 
instandhoudingg van de historische kostprijs van de werkeenheden. Het residu moet 
geheell afzonderlijk worden bezien. Onder het residu verstaat Hof, zowel technisch als 
economischh beschouwd, dat 'deel' van het bedrijfsmiddel dat na het verstrijken van de 

Hoff 1958, p. 74. 
Hoff 1958, p. 75. 
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juistt geschatte levensduur is overgebleven en voor het bedrijf als bedrijfsmiddel geen 
betekeniss heeft. Bij een gebouw is het residu de grond. Die blijft bij de afschrijving buiten 
aanmerking.. Het residu heeft slechts de rol het niet-afschrijfbare gedeelte van de totale 
aanschaffingskostenn uit te schakelen. 

Hett komt mij voor dat Hof - uitgaande van door hem gewenste vooronderstellingen -
hett arrest van commentaar voorziet. Waarom moet het residu geheel afzonderlijk worden 
bezien?? Waarom kan het residu niet uit grond plus opstal bestaan wanneer de onroeren-
dee zaak op een bepaald tijdstip voor het bedrijf geen betekenis meer heeft? Een ander 
bedrijff kan grond plus opstal immers kopen en weer (alternatief) aanwenden. Dit komt 
eerderr voor dan dat de opstal binnen één bedrijf tot de grond verslijt. De Hoge Raad 
heeftt later in de '1963-arresten' een uitzondering voor deze gevallen gecreëerd. Daar-
naastt geeft Hof niet aan op grond van welke theoretische uitgangspunten, ook voor de 
restwaarde,, de historische restwaarde moet worden genomen. 

Tenn tweede acht Hof het methodisch onjuist dat de Hoge Raad slechts voor één van 
dee factoren van de afschrijvingsformule de opbrengstwaarde hanteert en voor de aan-
schaffingswaardee de historische waarde. Het tekort dat door de historische kostprijs-
berekeningberekening ontstaat, wordt door de afschrijving vergroot. Hij pleit er vervolgens voor 
onderscheidd te maken tussen gevallen waarin de restwaarde wordt beïnvloed door 
oorzakenn die binnen het bedrijf zijn gelegen enerzijds en de gevallen waarbij de 
restwaardee verandert door oorzaken die buiten het bedrijf zijn gelegen anderzijds. 
Opp deze gedachte kom ik nog terug. 

Hoff vindt het uiterst moeilijk te voorspellen of een prijspeil blijvend zal zijn en wat 
bijvoorbeeldd het prijspeil over vijfjaar zal zijn: 'Als wij zouden moeten toegeven dat dit 
eenn onmogelijkheid is doen we dan niet goed rustig te wachten tot het residu wordt 
verkochtt en de winst wordt gerealiseerd?' 

Hett arrest zal, aldus Hof, ook voor afschrijfbare privé-beleggingen hebben te 
gelden.7999 Hij wijst erop dat er een belangrijk verschil bestaat tussen objecten in een 
bedrijff en privé-beleggingen. In een bedrijf worden prijsstijgingen eens belast, bij privé-
beleggingenn blijven ze buiten het belastbare inkomen. Als het arrest ook op privé-beleg-
gingenn ziet, wordt een waardestijging in de inkomstenbelasting belast. We zullen bij de 
besprekingg van BNB 1973/101* zien dat een tussentijdse waardeverandering van de 
grondd voor de berekening van de afschrijvingen buiten beschouwing moet worden 
gelaten. . 

5.5.44 Kuije r 

Kuijerr definieert de restwaarde als de 'verkoopwaarde op het moment van afstoten'.800 

Hijj meent dat de Hoge Raad onder de tekst van artikel 8 Besluit IB 1941 na Wet BHZ 
19500 de afschrijving niet mocht corrigeren en hanteert daarvoor een interessante 
benadering.. Artikel 8 bepaalt dat de afschrijving jaarlijks moet worden gesteld op dat 
gedeeltee van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan 
hett jaar kan worden toegerekend. Artikel 11 Besluit IB 1941 bepaalde dat de waarde-
dalingg tussen het begin van het jaar en het einde van de gebruiksduur in jaarmoten 
moestt worden verdeeld. Deze jaarmoten mochten op de aanschaffingswaarde in min-
deringg worden gebracht. Op grond van dit artikel 11 acht hij het juist het afschrijvings-
potentieell te verminderen zodra de restwaarde stijgt. 

Inn artikel 8 van het Besluit IB 1941 wordt uitdrukkelijk gesteld dat een deel van de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten moet worden afgeschreven. In artikel 11 van 
hetzelfdee besluit wordt op deze kosten een aftrek toegestaan ter grootte van een deel 

Ditt is volgens Hof 'de waarde, welke aan het residu wordt toegekend op het moment van 
aanschaffingg van het produktiemiddel'. 
Hoff 1958, p. 76. 
Kuijerr 1958, p. 207 en 208. 
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vann een nader omschreven waardedaling. Bij het bepalen van deze laatste waardedaling 
werdd rekening gehouden met de opbrengst van het residu op moment van verkoop. . 
Volgenss Kuijer is dat bij artikel 8 van het Besluit IB 1941 niet het geval. Het residu mag 
alleenn worden geherwaardeerd als de onjuiste waardebepaling van het residu haar 
oorzaakk vindt in een onjuiste verdeling van de aanschaffingskosten over het wel en niet 
tee verbruiken deel van het bedrijfsmiddel. Dit zou volgens hem de eerste stap in de 
richtingg van de vervangingswaarde zijn. 

5.5.55 C. van Soest 

C.. van Soest merkt op dat gebruiksduur en restwaarde geen bekende grootheden zijn, 
maarr door schatting worden bepaald.801 Mede aan de hand daarvan zal het stelsel van 
afschrijvingg worden bepaald. Als een van de geschatte factoren niet geheel met de 
werkelijkheidd overeen lijkt te stemmen, zal dat nog geen reden zijn gealarmeerd te 
raken.. Een wijziging van het jaarlijks bedrag behoeft dan zonder meer niet te worden 
overwogen.. Ook bij intredende verandering in de levensduur en de restwaarde is een 
wijzigingg niet terstond vereist. De Hoge Raad besliste dienovereenkomstig dat het 
afschrijvingspercentagee dient te worden gehandhaafd indien geen noemenswaardige 
veranderingenn optreden. 

Laterr dat jaar voorziet hij het arrest van meer commentaar.802 Eerst zet Van Soest 
uiteenn dat afschrijving aan goedkoopmansgebruik is onderworpen. Artikel 8 Besluit IB 
19411 houdt zijns inziens niets anders in dan een voorschrift over de verdeling op basis 
vann de kostprijs en wordt geheel beheerst door goedkoopmansgebruik. 

Datt gebruik brengt dan met zich dat: 
 de ondernemer aan de voorzichtige kant blijft; 
 overigens naar een zo juist mogelijke toerekening van de nutseenheden aan de 

nutsjarenn wordt gestreefd; 
 wijzigingen in de eenmaal gekozen gedragslijn alleen bij bijzondere omstandigheden 

mogenn worden aangebracht; 
 niet-gerealiseerde winst buiten aanmerking mag blijven tot het tijdstip van realisatie; 
 een reeds aanwezig, doch nog niet gerealiseerd verlies wel in aanmerking mag 

wordenn genomen. 

Inn de kostprijs van een bedrijfsmiddel betaalt een ondernemer een bedrag voor een 
aantall nutseenheden. Hij becijfert de kostprijs van iedere nutseenheid en door middel 
vann de afschrijving brengt hij de kostprijs van de nutseenheden die in een jaar verbruikt 
zijn,, ten laste van de winst. De aanschafkosten zijn een historisch en vaststaand 
gegeven;; de residuwaarde moet de ondernemer zelf vaststellen. Deze vaststelling doet 
dee ondernemer op het moment van aanschaf aan de hand van de dan bekende en te 
verwachtenn gegevens. De beide dan vaststaande grootheden bepalen de kostprijs van 
dee verworven nutseenheden. Een verandering van de residuwaarde brengt volgens Van 
Soestt geen wijziging in deze kostprijs teweeg. Hij voert daarvoor de volgende argumen-
tenn aan. 

Eenn nog niet gerealiseerde, maar slechts mogelijke bate zal in het afschrijvings-
bedragg worden verwerkt. Ook wordt de vervangingswaarde geïntroduceerd, wat Van 
Soestt op zich zelf niet onaantrekkelijk zou vinden, als het niet op een volkomen onjuiste 
plaatss zou geschieden. Vervolgens hanteert de Hoge Raad in het arrest een omschrij-
vingg van het begrip afschrijving die niet zonder bedenkingen is. Het college overweegt 
namelijkk dat afschrijving op bedrijfsmiddelen ertoe strekt het verlies goed te maken dat 
geledenn is door de vermindering van de bed rijfswaarde van de zaken, doordat ze zijn 

Vann Soest 1958, p. 294 en 295. C. van Soest dient niet te worden verward met de A-G 
J.. van Soest. 
Vann Soes t  1958b ,  p .  1059-1062 . 
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gebruiktt in het bedrijf. Dit met het doel het kapitaal dat voor die zaken in het bedrijf is 
gestokenn (de kostprijs), in stand te houden. De Hoge Raad introduceert dus niet het door 
Smeetss geponeerde afschrijvingsbegrip: de verbruikte werkeenheden tegen de aan-
schaffingsprijzenn per eenheid in rekening brengen. 

Verderr vraagt Van Soest zich af of de Hoge Raad niet in strijd komt met zijn eigen 
definitiee van het fiscale goedkoopmansgebruik. Dat is zijns inziens wel het geval door de 
woordenn 'de vermindering van de bed rijfswaarde der zaken'. Het begrip bedrijfswaarde 
doett hierbij niet ter zake, tenzij de bedrijfswaarde beneden de boekwaarde van de zaak 
zouzou zijn gedaald. De Raad komt volgens Van Soest in strijd met het wezen van de 
afschrijving,, zoals dat te vinden is in de kostprijs per werk- of nutseenheid. Dit wezen 
geeftt de Hoge Raad volgens hem in het arrest niet bloot. 

Vann Soest waarschuwt voor de ernstige gevolgen in de praktijk als het arrest ruime 
toepassingg zou vinden. Van bedrijfsmiddelen die een langere levensduur hebben en die 
inn feite al aan vervanging toe zijn, zal de residuwaarde in vele gevallen aanmerkelijk in 
waardee zijn gestegen. Het is zelfs aannemelijk dat de huidige en de te verwachten 
residuwaardee al is bereikt door de al toegepaste afschrijvingen; al is de historische 
restwaardee nog lang niet in zicht. Dit betekent dat men niet meer mag afschrijven. Ja, 
correctiess op reeds gepleegde afschrijvingen zouden in vaststaande aanslagen zelfs 
mogelijkk zijn, als een 'nieuw feit' aanwezig is. Als de boekwaarde gelijk is aan de 
'historische'' residuwaarde en dus ver onder de te verwachten residuwaarde ligt, is het 
echter,, zo meent Van Soest, niet mogelijk een 'negatieve afschrijving' toe te passen door 
dee meerwaarde tot de winst te rekenen. Dan zou er geheel in strijd met goedkoopmans-
gebruikk worden gehandeld. 

Dee eis van de Hoge Raad dat de 'aanmerkelijke' verandering 'redelijkerwijs als 
blijvend'' kan worden beschouwd, zal naar zijn mening voor de praktische toepassing wel 
eenn beletsel zijn. Het blijvende karakter van de verandering kan vaak in twijfel worden 
getrokken.. Verder is het niet aan te geven wat een aanmerkelijke verandering is. 

Eenn daling van de residuwaarde mag in aanmerking worden genomen. Dat is in 
overeenstemmingovereenstemming met goedkoopmansgebruik, al zal ook hierbij gelden dat de daling van 
enigee betekenis moet zijn. Uiteraard kan ook een rechtstreekse waardering op bedrijfs-
waardee hierbij effect sorteren. 

5.5.66 Sti l 

Still schrijft in een artikel over de toekomst van de fiscale afschrijving: 'Als wij ten opzichte 
vann de huidige stand enige verandering van betekenis kunnen verwachten, is het ant-
woordd op de vraag of de Hoge Raad zijn standpunt over de betekenis van de residu-
waardee bij de afschrijvingen nog eens zal herzien, want in feite wordt, strikt genomen, de 
fiscalee afschrijving nu bepaald door een saldobedrag, nl. (om ons tot gebouwen te be-
perken)) tot de waardedaling van de opstal, verminderd met de waardestijging van de 
grond.'803 3 

5.5.77 Drent 

Dee omvang van de afschrijving ziet Drent als het totale bedrag dat in de vorm van 
afschrijvingg ten laste van de bedrijfswinst kan worden gebracht ter zake van de 
aanschaffingg van een bedrijfsmiddel.804 De gekozen methode van afschrijving bepaalt 
dann welk deel van het totale bedrag jaarlijks moet worden genomen. Het fiscale 
winstbegripp is gebaseerd op het gulden-is-gulden-stelsel. Dat wil zeggen: alles wat, in 
guldenss berekend, meer wordt genoten dan wat oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht 
(ongeachtt de waardeveranderingen die de munteenheid kan hebben ondergaan), wordt 

Still 1961, p. 869. 
Drentt 1961, p. 857. 
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aangemerktt als totale winst die tijdens de levensduur van een bedrijf genoten is. Voor de 
afschrijvingg op duurzame productiemiddelen betekent dit dat men het bedrag in guldens 
tenn laste van de winst mag brengen dat voor de aanschaffing (dan wel latere uitbreiding 
off verbetering) is betaald, verminderd met hetgeen daarvoor wordt ontvangen bij af-
stoting. . 

5.5.88 IJsselmuide n 

Dee Hoge Raad heeft in constante rechtspraak aangegeven dat een gebouw met zijn 
ondergrondd als één productiemiddel moet worden afgeschreven, aldus IJsselmuiden.805 

Eenn uitvloeisel van deze leer is dat de waardedaling van het gebouw kan worden 
opgehevenn door de waardestijging van de grond. IJsselmuiden vindt dit merkwaardig: de 
verminderingg van de gebruikswaarde en de stijging van de vervangingswaarde compen-
serenn elkaar immers. Het is echter goedkoopmansgebruik om de gestegen vervangings-
waardee voor de resultatenbepaling eerst tot uitdrukking te brengen wanneer het produc-
tiemiddell wordt afgestoten. Slechts bij waardering op bedrijfswaarde acht hij het verant-
woordd een dergelijke compensatie toe te passen, vooropgesteld dat tussen beide delen 
ookk een nauwe functionele betrekking bestaat. 'Het is nodig voor dit laatste vereiste nog 
eenss de aandacht te vragen. De zienswijze van de Hoge Raad komt namelijk in botsing 
mett de maatschappelijke realiteit in al die gevallen waarin de prestaties die de onder-
nemingg aan het gebouw ontleent, van andere aard zijn dan die welke door de grond ter 
beschikkingg worden gesteld.' 

5.5.99 Jacob s 

Dee restwaarde moet men op het beginmoment van de gebruiksduur schatten naar het 
momentt waarop de gebruiksduur eindigt, zo meent Jacobs.806 De schatting van deze 
restwaardee is onzeker en onbestendig op grond van twee factoren: 1) de onzekere 
maatschappelijkee (economische) ontwikkeling en 2) de geobjectiveerde subjectieve 
schattingg van de eigen mogelijkheden van de ondernemer binnen die maatschappelijke 
ontwikkeling.. Jacobs voert vervolgens een aantal bezwaren aan tegen de herschatting 
vann de restwaarde, die ik hierna van commentaar zal voorzien. 

Tenn eerste vindt Jacobs de (optimale) gebruiksduur lastig vast te stellen. Daardoor is 
dee restwaarde onzeker en onbestendig. Zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien, zijn er 
dee laatste jaren betrouwbare methodieken beschikbaar waarmee men de marktwaarde-
ontwikkelingg in de tijd kan volgen. 

Tenn tweede: de verhoging van de restwaarde in een bepaald jaar kan volgens Jacobs 
alleenn de stijging van de restwaarde betreffen die aan dat jaar is toe te rekenen. Een 
verdergaandee verhoging van de restwaarde komt neer op een herstel van onjuistheden 
diee noch als zodanig aanleiding zijn voor navordering, noch als zodanig als een eigen-
lijkelijke fout in de zin van de foutenleer aangemerkt kunnen worden; tenzij de Hoge Raad 
hierinn een bijzondere wijze van herstel van afschrijvingsfouten ziet. Naar mijn mening 
wordtt er geen correctie aangebracht op de afschrijvingsbedragen in het verleden, maar 
wordenn de toekomstige afschrijvingsbedragen aangepast. De ondernemer kijkt dan wel 
verderr in de toekomst, maar volgt in wezen van jaar tot jaar de curve die leidt tot de rest-
waarde. . 

Tenn derde: als men de restwaarde tijdens de gebruiksduur dient te schatten in prijzen 
vann het jaar waarop de gebruiksduur eindigt, dient men dit ook op het beginmoment van 
dee gebruiksduur te doen; voorzover althans voorzienbaar en meetbaar. 

Dee restwaarde kan op dat moment - zeker als men lange gebruiksduren hanteert - al 
hogerr zijn dan de aanschafkosten van het gebouw plus ondergrond. Op dat moment zou 

IJsselmuidenn 1962, p. 55. 
Jacobss 1974, p. 258 en 259. 
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err volgens Jacobs een 'opschrijving', een negatieve afschrijving, moeten plaatsvinden. 
Ditt is een geval dat hij tot de 'positieve fictieve aanschaffingskosten' zou rekenen. Deze 
'negatievee afschrijving' is, zoals we reeds eerder zagen in hoofdstuk 4, niet mogelijk, 
omdatt er een wettelijk 'afschrijvingsplafond' is, te weten de aanschaffings- of voort-
brengingskosten. . 

Tenn vierde: de Hoge Raad meet volgens Jacobs met een maatstaf van elastiek als 
wee een afschrijvingsbedrag in twee componenten laten uiteenvallen. De eerste compo-
nentt ziet op afschrijven op grond van gebruikte of verbruikte prestaties, de andere op 
'opschrijving'' op grond van een aanmerkelijke, blijvend geachte verhoging van de rest-
waarde.. Deze af- en 'opschrijvingen' worden gesaldeerd. Het saldo kan niet negatief 
worden,, gegeven het vermoeden waardoor in een afschrijvingsstelsel de boekwaarde 
niett wordt verhoogd. Ongelijksoortige grootheden worden gesaldeerd. Zonder 
'opschrijving'' kan de gebruikswaarde van een gebouw negatief zijn. En dit lijkt Jacobs 
ongerijmd.. Mutaties in de verkoopwaarde van de grond hebben veelal niets te maken 
mett de gebruikswaardemutaties van de opstal. Dit is volgens hem dan ook dé reden 
waaromm de ondergrond als een zelfstandig bedrijfsmiddel aangemerkt moet worden. 
Jacobss stelt hier dat de restwaarde van grond plus opstal gelijk is aan de restwaarde van 
dee grond alleen. Naar mijn mening gaat het hier om uitzonderingsgevallen. Een onder-
nemerr kan aan het einde van de gebruiksduur heel wel grond plus opstal verkopen. 
Ditt zal eerder regel dan uitzondering zijn. De verkoopwaarde van de opstal moet dus 
wordenn meegenomen in de bepaling van de verkoopwaarde aan het einde van de 
gebruiksduur. . 

Tenn vijfde: als oplossing stelt Jacobs voor de restwaarde te schatten in prijzen van 
hett moment van aanschaf. Het is daarna uitgesloten de restwaarde naar boven te 
corrigeren.. Zoals wij reeds eerder zagen, heeft de Hoge Raad deze oplossing niet 
aanvaard. . 

5.5.100 Brül l / Zwemme r / Corneliss e 

Dee realiteitszin van goedkoopmansgebruik gebiedt dat rekening wordt gehouden met de 
werkelijkheidd en dat men niet redeneert in strijd met de werkelijkheid. Brüll / Zwemmer / 
Cornelissee stellen dat aan BNB 1958/56* het streven naar realiteit ten grondslag ligt, 
doordatt men niet een historische, maar een actuele restwaarde in aanmerking moet 
nemen.8077 Zij zijn echter van mening dat de voorzichtigheid die op de continuïteit van de 
ondernemingg gebaseerd is, aan het hanteren van de actuele restwaarde in de weg zou 
moetenn staan. 

Eenn ander beginsel van goedkoopmansgebruik is de eenvoud.808 Een gekozen winst-
berekeningssysteemm moet hanteerbaar zijn. Perfectionisme is in strijd met goedkoop-
mansgebruik.. Dat eist een correctie wanneer een afwijking te groot wordt. Daarom eist 
dee Hoge Raad een correctie als de historische en de actuele restwaarde aanzienlijk 
uiteenlopen. . 

Naarr mijn mening kunnen de bijvoeglijke naamwoorden 'historisch' en 'actueel' aan-
leidingg geven tot misverstanden. Voor de bepaling van de restwaarde moet men altijd de 
directe-opbrengstwaardee in ogenschouw nemen die het vastgoed aan het einde van de 
gebruiksduurr binnen de onderneming heeft. Het attribuut 'historische' suggereert dat 
menn kijkt naar het moment van aanschaf; en 'actuele' dat men meet op een bepaald 
momentt tijdens de gebruiksduur. Voor alle duidelijkheid moeten wij hier wel opmerken 
datt in BNB 1958/56* gecorrigeerd werd naar aanleiding van de hoogte van de actuele 
waardee in een bepaald jaar. 

Brüll/Zwemmer/Cornelissee 1999, p. 44, 
Brüll/Zwemmer/Cornelissee 1999, p. 57 en 58. 
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5.5.111 Samenvattin g 

Wijj zien dat de schrijvers om verschillende redenen moeite hebben met de theoretische 
enn praktische implicaties van het arrest. Met name ervaart men het als een probleem dat 
dee ene variabele in de afschrijvingsformule op historische gegevens wordt gebaseerd en 
dee andere variabele op actuele of toekomstige gegevens. Men acht dit al snel in strijd 
mett het voorzichtigheidsbeginsel en de realiteitszin van goedkoopmansgebruik. 

IJsselmuidenn constateert een 'merkwaardige' compensatie van de gebruikswaarde-
dalingg van het gebouw en een vervangingswaardestijging van de grond. Jacobs ziet een 
salderingg van ongelijksoortige grootheden: afschrijvingen op grond van verbruikte pres-
tatiess met een verhoging van de restwaarde. Ook wordt het schatten van een toekom-
stigee restwaarde als een praktisch probleem ervaren. 

5.66 Het Hotelarrest : uitbreidin g pand en restwaard e bereikt , 
tochh afschrijve n 

5.6.11 Inleidin g 

Dee eerste uitzondering op BNB 1958/56* komen wij zo'n vier jaar later tegen in BNB 
1962/294*.. Als een pand wordt uitgebreid en het ook vaststaat dat het bij het einde van 
dee gebruiksduur een hogere restwaarde zal hebben dan de huidige boekwaarde en het 
bedragg van de nieuwe investering, mag er toch worden afgeschreven over het verschil 
vann de kostprijs van de uitbreiding en de restwaarde daarvan. De casus was als volgt. 

5.6.22 Oe casu s 

Eenn pand was geheel in gebruik als hotel-café-restaurant. De vierde etage bestond 
aanvankelijkk uit een zolderverdieping met een paar kamertjes, waarin rommel werd 
opgeslagen.. Voor de bouw van een nieuwe vierde etage op het pand plaatste de 
ondernemingg in 1958 bestellingen voor fl. 107.800. Door de bouw werd de hotelruimte 
uitgebreidd met twaalf kamers. De inspecteur had geen afschrijving op deze bouwkosten 
toegestaan. . 

Voorr de opbouw van de vierde etage was het ook nodig dat de derde etage voor 
fl.. 113.130 werd verbouwd en gerestaureerd. Op dit bedrag werd 10% per jaar afge-
schrevenn als een op zichzelf staande actiefpost, waarover geen verschil van mening 
bestondd tussen de belanghebbende en de inspecteur. 

Dee totale onderhoudskosten van het pand bedroegen in 1958 fl. 30.633, die geheel 
tenn laste van de winst werden gebracht. De boekwaarde van het pand plus de kosten 
vann de vierde etage bedroeg minder dan de blijvend hieraan toe te kennen residu-
waarde. . 

Dee belanghebbende stelde dat de boekwaarde van het pand per 31 december 1957 
fl.. 185.500 bedroeg en dat de waarde na de voltooiing van de vierde verdieping moest 
wordenn verhoogd met fl. 107.800 tot fl. 293.300. Dit bedrag lag onder de verkoopwaarde 
vann minstens fl. 320.000 van het pand op 31 december 1957 (dus voor de nieuwbouw). 
Ditt kon volgens de belanghebbende geen reden zijn om de afschrijving achterwege te 
laten.. BNB 1958/56* had volgens hem betrekking op een gebouw dat wellicht veertig, 
vijftigg jaar geleden werd gesticht en waarop elk jaar werd afgeschreven. Het arrest gold, 
zoo meende hij, alleen wanneer de boekwaarde van een bestaand actief door afschrijving 
zouzou dalen onder de residuwaarde. Het arrest was niet van toepassing in deze casus 
waarinn door investering een nieuw actief aan het bestaande werd toegevoegd. De vierde 
etagee van het pand was praktisch geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd, waardoor 
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dee hotelcapaciteit was vergroot. Elke investering moest wat afschrijving en residuwaarde 
betreftt op zichzelf worden beschouwd. De nieuwbouw moest als een apart actief worden 
aangemerkt,, waarop apart kon worden afgeschreven. 

Ookk memoreerde de belanghebbende aan de vakliteratuur naar aanleiding van BNB 
1958/56*.. Daarin was onder meer opgemerkt dat de Hoge Raad uitgaat van de histori-
schee kostprijs en dat de residuwaarde wordt bepaald in huidige guldens zonder dat er 
rekeningg wordt gehouden met de waardevermindering van het geld. Voor een juiste 
vergelijkingg zou, zo meende de hotelexploitant, de kostprijs moeten worden herleid tot 
huidigee guldens. En dan pas kon worden bepaald of deze kostprijs minus afschrijvingen 
all dan niet beneden de restwaarde lag. 

Dee inspecteur behandelde de vraag waarom wel een aparte activering en afschrijving 
warenn toegestaan voor de bestede verbouwings- en restauratiekosten van de derde en 
niett voor de nieuwbouwkosten van de vierde etage. De restauratiekosten waren volgens 
hemm gelijk te stellen met bijvoorbeeld de kosten van modernisering van een winkelpui 
vann een modezaak. Van deze kosten staat van tevoren vast dat de levensduur niet 
zozeerr door slijtage vanwege het gebruik in het bedrijf of vanwege economische oor-
zakenn veel korter zal zijn dan die van het gebouw zonder meer. In deze casus was de 
levensduurr van de vierde etage volkomen gelijk aan die van het gehele gebouw, zodat 
dezelfdedezelfde regels voor afschrijving moesten gelden als voor het gebouw in zijn oorspronke-
lijkelijke toestand. 

Hett hof ging helaas niet in op de vraag inzake afschrijving van de verbouwings- en 
reparatiekostenn van de derde etage.809 Kennelijk werd een aparte actiefpost, los van het 
bestaandee gebouw, gevormd en niet aan de boekwaarde van het bestaande gebouw 
toegevoegd.. Het is onduidelijk of de nieuwe boekwaarde na een dergelijke toevoeging 
ookk beneden de restwaarde van het gebouw lag. 

Hett hof ging er conform de standpunten van partijen van uit dat alleen de kosten van 
dee vierde etage deel uitmaakten van de aanschaffingskosten van het pand. Het college 
beperktee zich tot de vraag of deze kosten afgeschreven konden worden. De kosten 
haddenn geleid tot ombouw van een zolderverdieping van het (mede tot hotel dienende) 
pandd in hotelkamers. Er was sprake van verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel. 
Eenn afzonderlijk gebruik van de vierde etage van het gebouw deed zich niet voor. Een op 
zichzelff staande actiefpost werd niet gecreëerd, de boekwaarde van het pand moest met 
dee verbouwingskosten worden verhoogd. Er kon volgens het hof niet meer afgeschreven 
worden,, omdat de afschrijving op het bedrijfsmiddel tezamen met de redelijkerwijs als 
blijvendd aan te merken residuwaarde de aanschaffingskosten van het pand overtrof. 

Hett hof had volgens de Hoge Raad terecht beslist dat er geen op zichzelf staande 
actiefpostt tot het bedrag van de gemaakte kosten aanwezig was. De boekwaarde van 
hett gebouw was terecht verhoogd met de uitgaven om het gebouw van de nieuwe 
verdiepingg te voorzien. Er was sprake van één bedrijfsmiddel. 

Dee Hoge Raad overwoog: 

'(...)) dat het door toevoeging van een vierde verdieping vergrote gebouw tijdens het 
gebruikk in het bedrijf blootstaat aan achteruitgang en veroudering; 

datt het met goed koopmansgebruik strookt telken jare bij de vaststelling van de 
winst,, waarin de resultaten, aan de uitbreiding der bedrijfsruimte ontleend, begrepen 
zullenn zijn (...) door middel van een afschrijving tot uitdrukking te brengen dat een 
gedeeltee van de kostprijs der uitbreiding aan het jaar valt toe te rekenen, ook al bestaat 

'Datt tussen partijen niet in geschil is dat de kosten tot modernisering van de derde etage als 
eenn afzonderlijke post dienen te worden geactiveerd, die in 10 jaren kan worden afgeschreven 
enn dat deze uitgaven niet aan de boekwaarde van het gebouw dienen te worden toegevoegd; 
dat,, aangezien het mede van elementen van feitelijke aard afhankelijk is of dit geldelijk offer 
tott een in het gebouw gelegen tegenwaarde heeft geleid, het Hof het standpunt van partijen 
niett in zijn beoordeling vermag te betrekken.' Ook de Hoge Raad ging hier later niet meer op 
in. . 
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hett vooruitzicht dat, indien te eniger tijd de bruikbaarheid (...) tot een einde komt, aan dit 
onroerendd goed een waarde zal toekomen, welke het bedrag van de huidige boek-
waarde,, nadat daaraan de kosten van het bouwen van een vierde verdieping zijn 
toegevoegd,, te boven gaat; 

datt blijkens 's Hofs uitspraak tussen partijen buiten geschil is, dat de kosten van 
moderniseringg van de derde verdieping van het gebouw als een afzonderlijke actiefpost 
dienenn te worden geactiveerd, alsmede, dat op de boekwaarde van het gebouw, voordat 
ditt van een vierde verdieping werd voorzien, geen afschrijving meer diende te 
geschieden; ; 

datt belanghebbende derhalve op de boekwaarde van het pand, nadat en voorzover 
dezee met de kosten van het toevoegen van de vierde verdieping aan haar bedrijfsruimte 
iss verhoogd, ten laste van haar jaarlijkse winst afschrijvingen kan toepassen naar den 
maatstaff van den geschatten duur der bruikbaarheid van het met een vierde verdieping 
vergrotee gebouw voor haar bedrijf en de geschatte verhoging der residuwaarde van het 
pand,, welke aan deze uitbreiding valt toe te schrijven'. 

5.6.33 Eén bedrijfsmidde l met een nieu w afschrijvingspotentiee l 

Hett pand wordt hier dus als een ondeelbaar geheel beschouwd. De vierde verdieping is 
geenn afzonderlijk, zelfstandig bedrijfsmiddel. Desondanks wordt het, met een enkel 
beroepp op goedkoopmansgebruik en zonder nadere uitleg, toegestaan dat het verschil 
tussenn de kostprijs van de uitbreiding en de restwaarde van de uitbreiding wordt afge-
schreven. . 

Kennelijkk heeft de Hoge Raad ongewenste effecten van de jurisprudentie dat grond 
enn opstal als een ondeelbaar geheel moeten worden beschouwd, willen repareren. Door 
eenn te hoog opgelopen restwaarde zouden fiscaal geen lasten van de nieuwe verdieping 
aann de jaren kunnen worden toegerekend, terwijl daar bedrijfseconomisch alle aanleiding 
toee is. De Hoge Raad benadrukt dit naar mijn mening nog eens met de overweging:'(...) 
datt het met goed koopmansgebruik strookt telken jare bij de vaststelling van de winst, 
waarinn de resultaten, aan de uitbreiding der bedrijfsruimte ontleend, begrepen zullen zijn 
(...)) door middel van een afschrijving (...) aan het jaar valt toe te rekenen.' 

Mett andere woorden: door de uitbreiding worden nieuwe opbrengsten gegenereerd. 
Hett gaat dan niet aan de lasten die door de uitbreiding worden opgeroepen, buiten 
beschouwingg te laten. Zo kunnen de baten en lasten van de uitbreiding op elkaar worden 
afgestemd.. Essentieel lijkt mij dat de oorspronkelijke voorraad werkeenheden (het 
oorspronkelijkk in gebruik genomen gebouw) met een nieuwe voorraad werkeenheden 
(dee vierde verdieping) is uitgebreid. Die eenheden kunnen als een zelfstandige vruchten-
dragerr fungeren. In deze zienswijze zou het passen, dat men niet meer kan afschrijven 
opp de kosten van de modernisering van de derde verdieping, de oorspronkelijke voor-
raadd werkeenheden. 

Opp de uitbreiding mocht volgens de Hoge Raad als volgt worden afgeschreven. Ten 
eerstee naar de maatstaf van de geschatte duur van de bruikbaarheid die het gebouw dat 
mett de vierde verdieping was uitgebreid, voor het bedrijf (en niet van het object) had. 
Tenn tweede mocht er worden afgeschreven naar de geschatte verhoging van de rest-
waardee die was toe te schrijven aan de uitbreiding van het pand. Een interessante vraag 
inn dit verband is of men een gestegen grondwaarde door (de vergunning voor) de 
uitbreidingg in aanmerking moet nemen als men het afschrijvingspotentieel van de 
uitbreidingg moet bepalen. Met andere woorden: moet een deel van het oorspronkelijke 
afschrijvingspotentieell worden toegerekend aan het afschrijvingspotentieel van de 
uitbreiding?? Aangezien de Hoge Raad zijn overwegingen lijkt te baseren op de 
'matching-gedachte',, ligt zo'n toerekening voor de hand. 

Inn 1919 wees de Commissie van Advies inzake de Uitvoering van de Wet op de 
Oorlogswinstbelastingg er al op dat waar gebouwen worden gesloopt om op hetzelfde 
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terreinn nieuwe gebouwen te stichten, 'een vermoeden rijst dat de algemene grond-
waarde,, om redenen, verband houdende met de ontwikkeling der industrie, gestegen is. 
Eenn onderzoek zou moeten aantoonen in hoever tegenover afschrijving der gebouwen 
verhoogingg der terreinwaarde gewettigd is.'810 

Inn het verlengde van dit arrest zou er aanleiding kunnen zijn om bij zeer ingrijpende 
verbouwingenn (zie BNB 1992/136*) die te vergelijken zijn met een uitbreiding, het 
verschill tussen de verbouwingskosten en de restwaarde van de verbouwingskosten 
afzonderlijkk af te schrijven. 

5.6.44 Smeets 

Smeetss merkt op dat de restwaarde in artikel 8 Besluit IB 1941 na Wet BHZ 1950 niet 
volledigg is geregeld. Het is volgens hem duidelijk, dat de toerekening in de meeste 
gevallenn in totaal minder bedraagt dan de aanschaffings- en voortbrengingskosten. 
Dee toerekening mag ten hoogste het verschil zijn tussen de aanschaffings- of voort-
brengingskostenn (a) en de daarin begrepen residuwaarde (r). De Hoge Raad gaat in 
talrijkee arresten van deze grondgedachte uit. 

Inn het bovenstaande arrest beroept de Hoge Raad zich erop dat dit strookt met 
,, goedkoopmansgebruik om toch nog een toerekening toe te staan, hoewel de actuele 

waardee van rreeds was bereikt. Niettemin blijft de Hoge Raad ervan uitgaan, d a t - in 
eenn geval waarin geen uitbreidingen voorkomen - het in totaal af te schrijven bedrag 
aa - r beloopt. Hierbij dient men de factor a te nemen naar de bedragen die in het ver-
ledenn zijn uitgegeven. De factor r mag echter niet worden gesteld op het gedeelte van a 
datt bij de stichting of aankoop van het object als restwaarde was te voorzien, maar naar 
dee actuele waarde van r. Smeets kan dit moeilijk een consequente toepassing van artikel 
8,, lid 1 Besluit IB 1941 vinden. Het is volgens hem verder duidelijk dat ook de afschrij-
vingg die de Hoge Raad nu toelaat, moet worden stopgezet wanneer de actuele waarde 
vann r+ ru de boekwaarde belangrijk en blijvend gaat overschrijden.811 

5.6.55 De derd e verdiepin g 

Dee kosten van de derde verdieping waren als afzonderlijke actiefpost opgenomen en niet 
(geheell often dele) als onderhoudskosten ineens genomen. Naar mijn mening hadden 
dee verbouwings- en restauratiekosten, voorzover ze op verbetering betrekking hadden, 
aann het gebouw moeten worden toegerekend en daarom aan de boekwaarde van het 
gebouww moeten worden toegevoegd. De kosten gaan namelijk in het gebouw op. De 
boekwaardee van het pand bedroeg op 31 december 1957 fl. 185.500. Als de verbou-
wings-- en restauratiekosten hieraan worden toegevoegd, bedraagt de boekwaarde 
(fl.. 185.500 plus fl. 113.130 =) fl. 298.630. De afschrijving op het pand exclusief 
uitbreidingg zou dan moeten worden stopgezet, daar de verkoopwaarde minstens 
fl.. 320.000 betrof.812 

Volgenss Smeets zagen de partijen deze verbouwings- en restauratiekosten kennelijk 
niett als een vergroting van de aanschaffingskosten van het pand, maar als kosten 
waarvann het redelijk is dat ze niet op een jaar mogen drukken. Daarom werden ze door 
middell van een overlopende post over tien jaren verdeeld. Voor deze veronderstelling 
pleit,, zo vindt Smeets, dat het deel van de restwaarde dat betrekking had op de derde 

Resolutiee 14 augustus 1919, no. 45, B. 2497. Zie voor een verdere beschrijving van het advies 
ookk hoofdstuk 3. 
Smeetss omschrijft ru als de geschatte, aan de uitbreiding toe te schrijven, verhoging van de 
residuwaardee van het pand. 
Aannemendee dat dit een adequate inschatting is van de restwaarde als bedoeld in 
BNBB 1958/56*. 

810 0 
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verdiepingg en begrepen was in de geschatte som van fl. 320.000 (de restwaarde voor de 
verbouwing)) ook daarna blijft toegerekend aan de actiefpost die op het gehele gebouw 
betrekkingg heeft. Met deze gedachte is het volgens hem in strijd, dat '10% per jaar wordt 
afgeschreven'. . 

5.6.66 C. van Soest 

Volgenss C. van Soest is de Hoge Raad niet principieel overstag gegaan vergeleken met 
BNBB 1958/56*.813 Wel is het college teruggedeinsd voor de consequenties van dat 
arrest. . 

Dee Hoge Raad gaat ervan uit dat het met goedkoopmansgebruik strookt dat op de 
kostprijss van de verbouwing (uitbreiding) wordt afgeschreven, ongeacht de residuwaarde 
vann het geheel. Dit houdt volgens Van Soest in dat noch de 'waardevermindering', noch 
dee residuwaarde bepalend is voor de afschrijvingsmogelijkheid. 'Aan de uitbreiding kent 
dee Hoge Raad de betekenis toe van een afzonderlijk bedrijfsmiddel, maar essentieel is 
dit,, althans in het kader van de beslissing, niet. De schoen blijft nu eenmaal wringen bij 
dee residuwaarde. Zolang deze niet wordt gekoppeld aan de kostprijs, blijft er een on-
evenwichtigheid;; een werken met twee verschillende grootheden. Dat op dit vlak een 
verwoedee strijd wordt gevoerd tussen de toepassing van de vervangingswaardeleer en 
vann de historische kostprijs, is wel bekend. De onderhavige kwestie doet dan, nu de 
wetgeverr tot nu toe voor de historische kostprijs heeft gekozen, zonderling aan.' 

Datt er geen afzonderlijk activum aanwezig werd geacht, is volgens Van Soest van 
geenn belang. Als er een afzonderlijk activum wordt gecreëerd, gaat het in de regel om 
afschrijvingg of kostentoerekening. Het is een vraag van goedkoopmansgebruik. In de 
hotelcasuss bestond ten aanzien van de verbouwing wel een afzonderlijke kostprijs en 
eenn residuwaarde, maar de levens(gebruiks)duur zal volgens Van Soest echter gelijk zijn 
geweestt aan die van het gehele gebouw. Een noodzaak voor het creëren van een 
afzonderlijkk activum was er dan ook niet. Hof en Hoge Raad oordeelden dat er geen 
afzonderlijkk activum was,, zonder motivering. 

5.6.77 Jacob s 

Dee Hoge Raad heeft volgens Jacobs een mogelijkheid gegeven een afzonderlijke 
kostprijss toe te rekenen aan een deel van een zelfstandig bedrijfsmiddel.814 Op deze 
afzonderlijkee kostprijs is een afzonderlijke afschrijving toegestaan. 

Eenn verdieping van een gebouw is geen zelfstandig bedrijfsmiddel in de leer van de 
Hogee Raad. Desondanks stond het college afzonderlijke afschrijving toe, in strijd met de 
begrippenn aanschaffingskosten en afschrijving. Volgens Jacobs wenste de raad niet de 
gevolgenn te accepteren van 'stijgende (grond-)prijzen (vooral ten gevolge van algemene 
prijsstijgingen)) in samenhang met drie fiscale leerstukken: het beginsel van het nomina-
lismee bij de afschrijvingen, de leer dat grond plus gebouw één zelfstandig bedrijfsmiddel 
iss en de leer omtrent de schatting van de restwaarde'. Een afzonderlijke afschrijving, los 
vann de residuwaarde van het bedrijfsmiddel, staat de Hoge Raad toe op een deel van de 
kostprijss als 1) tijdens het gebruik van het bedrijfsmiddel nieuwe aanschaffings- of voort-
brengingskostenn worden gemaakt en 2) de restwaarde vóór het maken van de nieuwe 
aanschaffingskostenn reeds gelijk aan of groter dan de boekwaarde van het bedrijfs-
middell was. 15 

Jacobss wil het arrest extensief interpreteren door de gedachte van het arrest toe te 
passenn indien onderdelen worden vervangen waarvan de kosten dienen te worden 

Vann Soest 1962a, p. 686-688. 
Jacobss 1974, p. 257. 
Jacobss 1974, p. 260. 
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geactiveerd.8166 Bij een ingrijpende verbouwing ontstaat zijns inziens een nieuw bedrijfs-
middel.. Daarvan wordt maximaal de boekwaarde van het oude bedrijfsmiddel tot de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten van het nieuwe bedrijfsmiddel gerekend. 

5.77 Afzonderlij k gebrui k gron d en opstal : de '1963-arresten ' 

5.7.11 Inleidin g 

Alss de grondprijzen duurzaam stijgen, moet de restwaarde daar gelijke tred mee houden. 
Datt leidt tot een lagere afschrijving. Deze regel is van invloed op de waardering van 
pandenn die gedurende een lange periode in de onderneming aanwezig zijn. De ervaring 
leertt immers dat grondprijzen gestaag stijgen, terwijl de prijzen van opstal sterker in 
waardee fluctueren. Een en ander heeft geleid tot vaste jurisprudentie die inhoudt dat 
grondd en gebouw één productiemiddel vormen, tenzij de grond in afzonderlijk gebruik is 
(B.. 8390, BNB 1955/20). Een ondernemer behoeft, zoals we in deze paragraaf zullen 
zien,, in sommige gevallen geen rekening te houden met de gestegen grondprijzen. 
Bijvoorbeeldd als het aannemelijk is dat de grond niet zal worden verkocht aan het einde 
vann de gebruiksduur, maar dienstbaar wordt gemaakt aan bouw en gebruik van nieuwe 
gebouwen.. De historische kostprijs van de grond kan in dat geval als restwaarde van de 
grondd worden aangehouden. Men gaat er in een dergelijk geval van uit dat de grond 
telkenmalee in de onderneming zal worden gebruikt als de gebruiksduur van de opstal is 
verstreken.. De grond is dan een zelfstandig productiemiddel in het bedrijfsproces 
geworden.. Dat productiemiddel zal dan ook afzonderlijk geactiveerd moeten worden. 
Aangezienn grond, althans in de gebruikelijke zin des woords, niet slijt, wordt er niet op 
afgeschreven.. Een waardestijging leidt in dat geval pas tot fiscale consequenties als het 
vastgoedd in kwestie wordt verkocht. 

5.7.22 BNB 1963/6* 

Uitt BNB 1963/6* kunnen we afleiden dat geen aanpassing hoeft plaats te vinden, indien 
dee waardestijging van de grond niet wordt gerealiseerd. De zaak was als volgt. Een 
ondernemerr nam de gronden die voor zijn bedrijf bestemd waren, ook voorzover ze 
bebouwdd waren, steeds als afzonderlijk bedrijfsmiddel in de boekhouding op voor de 
aanschaffingsprijs.. Ook de gebouwen die hij op die gronden had laten zetten, nam hij als 
afzonderlijkee bedrijfsmiddelen op voor de stichtingskosten. Jaarlijks schreef de onder-
nemerr 4% af van de stichtingskosten, in 25 jaar tot nihil. Sinds 1952 werd de jaarlijkse 
afschrijvingg van nieuwe gebouwen gesteld op 10% van de boekwaarde, in opzet ge-
durendee 25 jaar en het dan resterende in 4 jaar, eveneens tot nihil, een en ander al dan 
niett met vervroegde afschrijving. 

Dee gronden waren op zeker moment flink in waarde gestegen. De ondernemer 
schreeff alleen maar af op de gebouwen. De inspecteur verlaagde de afschrijving, daar 
dee restwaarde van het onroerend goed flink was gestegen door de gestegen grond-
prijzen.. De grond en de opstallen moesten volgens hem als één geheel worden be-
schouwd. . 

Dee ondernemer stelde onder meer dat de gebouwen niet werden verkocht en bij 
eventuelee vervanging aan slopen meer zouden kosten dan de afbraakmaterialen zouden 
opbrengen.. De inspecteur stelde dat de ondergrond met de opstal als een bedrijfsmiddel 
diendee te worden aangemerkt. De waardestijging van de ondergrond noopte tot het aan-
nemenn van een restwaarde die niet strookte met de gedachte dat de bouwkosten van de 
opstall geheel konden worden afgeschreven. 

66 Jacobs 1974, p. 260. 

274 4 



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 boekhoud-
kundigg te behandelen als een zelfstandig bedrijfsmiddel, ook voorzover deze de onder-
grondd vormen van de bedrijfsgebouwen; dat, wanneer dit geschiedt, waardeverandering 
vann de ondergrond van gebouwen de residuwaarde van deze laatste niet beïnvloedt'. 
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. 

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. In het onderhavige geval moest er derhalve van worden uitgegaan: 

'dat,, wanneer op zeker tijdstip bestaande bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van 
belanghebbendess bedrijf niet meer bruikbaar zijn, niet door verkoop van die gebouwen 
mett den daartoe behorenden grond de waarde van dien grond wordt gerealiseerd, doch 
diee grond wordt dienstbaar gemaakt aan de stichting en het gebruik van nieuwe 
bedrijfsgebouwen,, en dat deze gang van zaken zich zal voortzetten tot het einde van de 
bedrijfsuitoefeningg ter plaatse waar zij thans geschiedt; 

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 een 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; 

datt een juiste vaststelling van de jaarlijkse winst er toe moet leiden bij het bepalen 
vann de bedoelde afschrijving uit te gaan van de stichtingskosten van de in 1960 tot stand 
gekomenn bedrijfsgebouwen, hun vermoedelijken gebruiksduur en hun los van den grond 
bepaaldee restwaarde'. 

Hett cassatiemiddel werd vervolgens verworpen. 

5.7.33 Commentaa r op BNB 1963/6* 

Wee zien dat de Hoge Raad de gedachte dat grond en opstal twee afzonderlijke bedrijfs-
middelenn kunnen vormen, niet omarmt. Grond plus opstal vormt één bedrijfsmiddel. De 
doorr de Hoge Raad gewenste uitzondering op BNB 1958/56* wordt gevonden in de 
constateringg (1) dat in het bedrijf van de belanghebbende verouderde gebouwen plegen 
tee worden gesloopt en worden vervangen door nieuwe, en (2) dat deze gang van zaken 
zichh zal voortzetten tot het einde van de bedrijfsuitoefening ter plaatse waar zij thans 
geschiedt.. De beslissing van het hof kon niet tot cassatie leiden 'bezien in het licht van 
hett bovenontwikkelde, (...), wat er zij van de daarvoor gegeven redenen'. 

Inn B. 8390 had de Hoge Raad al beslist dat uit artikel 11 Besluit IB 1941 niet mocht 
wordenn afgeleid dat gebouwen steeds als afzonderlijke bedrijfsmiddelen, los van de 
grondd moesten worden beschouwd. Integendeel, wanneer de grond niet afzonderlijk in 
gebruikk is, moeten grond en opstal als één bedrijfsmiddel worden aangemerkt. Uit BNB 
1955/200 volgde dat niet de boekhouding beslist over het al of niet aanwezig zijn van het 
uitzonderingsgeval,, maar 'uitsluitend op welke wijze de belastingplichtige het pand en 
denn grond voor zijn bedrijf heeft gebezigd'. 

Annotatorr Smeets acht het aannemelijk dat de NV uit BNB 1958/56* ook had kunnen 
stellenn dat zij op de gunstige plaats waar haar bedrijfspand stond, het verouderde 
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gebouww pleegde te slopen en te vervangen door een nieuw. Hij vermoedt dat dit 
argumentt op zichzelf niet voldoende is om een splitsing in twee bedrijfsmiddelen 
(opstall en ondergrond) te verkrijgen. De klemtoon ligt volgens Smeets op het feitelijk 
gebruikenn van grond en gebouwen in het gehele bedrijf. Dat op dezelfde plaats herbouw 
naa sloop pleegt plaats te vinden, is mede een aanwijzing voor het feit dat de grond 
feitelijkk afzonderlijk wordt gebruikt. Smeets gaat er dus van uit dat een splitsing in twee 
bedrijfsmiddelenn mogelijk is. 

Jacobs8177 ziet in het arrest een - extensief te interpreteren - uitzondering818 op de 
onjuistee opvatting van de Hoge Raad in BNB 1958/56*. Het arrest vindt hij niet fraai. 
Dee grond heeft namelijk de functie van permanente vestigingsplaats van het bedrijf en 
niett zozeer de functie van drager van het gebouw, zodat de grond wezenlijk anders in 
gebruikk is. Toch verklaart de Hoge Raad grond plus opstal als één zelfstandig bedrijfs-
middel.. Ook in de leer van de Hoge Raad omtrent de zelfstandigheid van een bedrijfs-
middell zou de grond als een afzonderlijk zelfstandig bedrijfsmiddel moeten worden 
aangemerkt. . 

Alss aannemelijk is dat bij latere verkoop of anderszins de ruilgedachte of een ver-
vangingsreservee zal worden toegepast, zal de uitzondering van BNB 1963/6*, aldus 
Jacobs,, niet van toepassing zijn. Dit leidt hij af van de nadruk die het college legt op het 
'gebruik'' en de 'bedrijfsuitoefening ter plaatse'. Het is waarschijnlijk dat als realisatie de 
vervreemdingg anders dan op grond van verkoop of in de vorm van een onttrekking zal 
wordenn aangemerkt. 

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

5.7.4.11 BNB 1963/266A 

Inn vergelijkbare zin besliste de Hoge Raad in de arresten BNB 1963/266A en BNB 
1963/266B*,, zij het dat het bovengenoemde standpunt ook wordt toegepast op gevallen 
waarinn grond en bedrijfsgebouw jarenlang fiscaal als één bedrijfsmiddel waren be-
schouwd. . 

Inn BNB 1963/266A werd beslist dat de omstandigheid, dat ondergrond en bedrijfs-
pandd één bedrijfsmiddel vormen, niet met zich behoeft te brengen dat duurzaam sterk 
gestegenn waarde van de ondergrond aan verdere afschrijving in de weg staat. De casus 
wass als volgt. De boekwaarde van een aantal geëxploiteerde hotels en restaurants 
bedroegg fl. 424.100, de verkoopwaarde van de ondergrond van de hotels en restaurants 
bedroegg in totaal fl. 808.850. De inspecteur had geen verdere afschrijving toegestaan 
mett een beroep op BNB 1958/56*. De ondernemer voerde aan dat opstal en ondergrond 
bedrijfseconomischh beschouwd zaken van geheel verschillende aard zijn. De grond kan 
inn beginsel prestaties leveren zonder ooit uitgeput te raken. De opstal is daartoe ten 
gevolgee van technische en economische veroudering niet in staat. Grond en opstal 
kunnenn derhalve niet als één bedrijfsmiddel worden beschouwd. 

Hett hof stelde vast dat de gebouwen elk met de grond waarop zij gebouwd waren, als 
eenn onroerend goed dienstbaar waren aan het bedrijf. Daaruit volgde dat elk van deze 
gebouwenn met de ondergrond als één bedrijfsmiddel behoorde te worden aangemerkt. 
Bijj de vaststelling van de vermoedelijke restwaarde van deze bedrijfsmiddelen diende 
menn te kijken naar de waarde die de ondergrond naar redelijke schatting zou bezitten 
aann het einde van de gebruiksduur. Vervolgens sloot het hof aan bij het arrest BNB 
1958/56** door te overwegen 'dat goed koopmansgebruik niet eist, dat de afschrijvingen 
doorlopendd worden aangepast aan verandering van de residuwaarde, doch zodanige 

77 Jacobs 1974, p. 259. 
88 De andere is het hotelarrest BNB 1962/294*. 
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aanpassingg wel geboden is bij een aanmerkelijke verandering van de residuwaarde, 
welkee redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd'. 

Uitt de feitelijke vaststelling van het hof dat de gebouwen met de grond dienstbaar 
warenn aan het bedrijf, volgde volgens de Hoge Raad dat elk van de gebouwen met de 
ondergrondd als één bedrijfsmiddel behoorde te worden aangemerkt. Vervolgens greep 
dee Hoge Raad terug op de formules van BNB 1958/56*. De residuwaarde is de waarde 
diee de ondergrond naar redelijke schatting zal bezitten aan het einde van de gebruiks-
duur.. Men behoeft de afschrijvingen niet doorlopend aan te passen aan verandering van 
dee restwaarde. Aanpassing is wel vereist als de restwaarde aanmerkelijk verandert en 
diee verandering redelijkerwijs als blijvend kan worden beschouwd. 

Dee ondernemer had echter gesteld dat een fonds moest worden gevormd om te 
zijnerr tijd de opstal te kunnen vervangen en dat aan het einde van de gebruiksduur van 
dee onderhavige panden hun vervanging niet ook zou kunnen worden bekostigd uit de 
restwaardee van de ondergrond die dan in het bedrijf nog onmisbaar was. Dit had de 
inspecteurr ook niet weersproken. En dus moest er volgens de Hoge Raad in dit geval 
rekeningg worden gehouden met de mogelijkheid 'dat wanneer op zeker tijdstip bestaan-
dee bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van belanghebbendes bedrijf niet meer bruik-
baarr zijn, niet door verkoop de waardestijging van den grond wordt gerealiseerd, maar 
diee dienstbaar wordt gemaakt aan de stichting en het gebruik van nieuwe bedrijfs-
gebouwen'. . 

Voorr de bepaling van afschrijvingen eist goedkoopmansgebruik dan niet dat 
betekeniss wordt toegekend aan de waarde die de grond zal vertegenwoordigen als het 
bedrijff wordt beëindigd op de plek waar het thans was gevestigd. 

Dee ondernemer stelde dus dat hij de grond niet zou verkopen als het gebouw ver-
sletenn was. De grond was onmisbaar voor het bedrijf en zou dienstbaar worden gemaakt 
aann de stichting en het gebruik van nieuwe gebouwen. In wezen werd hier, in het ver-
lengdelengde van oude jurisprudentie, betoogd dat grond en opstal afzonderlijk in gebruik 
waren.. Deze stelling had de inspecteur niet weersproken. De waardestijging van de 
grondd behoefde niet in de afschrijving te worden meegenomen. 

5.7.4.22 BNB 1963/266B* 

Inn BNB 1963/266B* werd beslist dat de omstandigheid dat ondergrond en bedrijfspand 
éénn bedrijfsmiddel vormen, niet behoeft mee te brengen dat een duurzaam sterk 
gestegenn waarde van de ondergrond aan verdere afschrijving in de weg staat. 

Dee casus was deze. Een ondernemer verhuurde een aantal woonhuizen en bedrijfs-
panden.. De afschrijving werd voor de bedrijfspanden berekend op 2% van de kostprijs 
vann opstal en ondergrond; voor de woonhuizen op 1,75% van de kostprijs van de opstal. 
Wanneerr bij de bepaling van de restwaarde van deze panden rekening werd gehouden 
mett de verkoopwaarde van de ondergrond, was de restwaarde minstens gelijk aan de 
boekwaarde.. De inspecteur had de afschrijving stopgezet. 

Hett hof overwoog dat de gebouwen elk met de grond als één onroerend goed 
dienstbaarr waren aan het bedrijf. Hieruit volgde dat elk van deze gebouwen met zijn 
ondergrondd als één bedrijfsmiddel diende te worden aangemerkt. Als restwaarde had 
dann de waarde te gelden die de ondergrond naar redelijke schatting zou bezitten als de 
gebruiksduurr verstreken was. Goedkoopmansgebruik eiste niet dat de afschrijvingen 
doorlopendd werden aangepast aan de veranderingen van de residuwaarde. Die aan-
passingg was wel geboden als de restwaarde aanmerkelijk zou veranderen en die 
veranderingg redelijkerwijs als blijvend kon worden beschouwd. 

Dee Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het hof dat de onderhavige gebouwen 
elkk met de grond waarop zij gebouwd waren, als een onroerend goed dienstbaar zijn aan 
hett door belanghebbende uitgeoefende bedrijf, een oordeel van rechtskundige aard was 
datt niet nader behoefde te worden gemotiveerd. 
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Ambtshalvee werd nog overwogen dat: 

'hett Hof, na feitelijk te hebben vastgesteld, dat de onderhavige gebouwen elk met 
denn grond, waarop zij zijn gebouwd, als een onroerend goed dienstbaar zijn aan het door 
belanghebbendee uitgeoefende bedrijf, bestaande in de verhuur van een aantal 
woonhuizenn en bedrijfspanden, met juistheid heeft beslist, dat hieruit volgt, dat elk van 
dezee gebouwen als met den ondergrond uitmakende een bedrijfsmiddel behoort te 
wordenn aangemerkt; 

datt het Hof in aansluiting daarop heeft geoordeeld, dat derhalve bij de toepassing 
vann afschrijving op deze bedrijfsmiddelen in de vaststelling van hun vermoedelijke 
residuwaardee dient te worden betrokken de waarde, die de ondergrond naar redelijke 
schattingg zal bezitten bij het einde van den gebruiksduur, waarbij goed koopmansgebruik 
niett eist, dat de afschrijvingen doorlopend worden aangepast aan verandering van de 
residuwaarde,, doch zodanige aanpassing wel is geboden bij een aanmerkelijke 
veranderingg van de residuwaarde, welke redelijkerwijs als blijvend kan worden 
beschouwd; ; 

datt dit oordeel juist kan zijn, indien aannemelijk is, dat, wanneer op zeker tijdstip 
bestaandee bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van belanghebbendes bedrijf niet meer 
bruikbaarr zijn, door verkoop de waardestijging van den grond zal worden gerealiseerd; 

datt echter goed koopmansgebruik niet eist bij de bepaling van de op de 
desbetreffendee bedrijfsmiddelen toe te passen afschrijving betekenis toe te kennen aan 
dee 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; 

datt het Hof heeft geoordeeld, dat afschrijving niet langer geoorloofd was op grond 
vann de blijvende verandering van de residuwaarde van den ondergrond zonder dat 
echterr uit de uitspraak blijkt, welk van de beide hiervoor bedoelde gevallen zich naar het 
oordeell van het Hof hier voordoet.' 

Dee uitspraak was niet naar de eis van de wet met redenen omkleed en de zaak werd 
verwezen.. Ergo: de uitgangspunten van BNB 1958/56* bleven staan. Maar aannemelijk 
moestt zijn dat, op het moment dat de gebouwen in de bedrijfsuitoefening niet meer 
bruikbaarr waren, de waardestijging van de grond door verkoop zou worden gerealiseerd. 
Hett hof had zich hier niet over uitgelaten en had dat wel moeten doen. In het verwijzings-
arrestt oordeelde de Hoge Raad dat het onwaarschijnlijk was dat er nieuwe gebouwen 
zoudenn worden neergezet voor een prijs die een veelvoud zou bedragen van de aan-
schaffingskostenn van het oude onroerend goed (BNB 1964/156). Dit arrest behandel ik 
laterr in dit hoofdstuk. 

5.7.4.33 Commentaa r Smeets 

Inn een uitgebreide noot brengt Smeets BNB 1958/56* en de '1963-arresten' met elkaar in 
verband.8199 Volgens hem behoren de 'dreiging' en de ophef die het arrest BNB 1958/56* 
heeftt veroorzaakt tot het verleden. 

BNBB 1958/56* had betrekking op een onderneming die had afgeschreven op de 
totalee aanschaffingskosten van grond en gebouwen. De NV die het onderwerp van BNB 
1963/6** was, had twee bedrijfsmiddelen aangenomen en had de afschrijving slechts 
toegepastt op de gebouwen. In BNB 1963/266A was dat eveneens het geval en in BNB 
1963/266B** hoogstwaarschijnlijk ook. Volgens Smeets nu heeft de Hoge Raad zijn in 

BNBB 1963/266B*. 
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BNBB 1963/6* ingenomen standpunt voortgezet en zelfs uitgebreid. In BNB 1963/6* staat 
namelijk:: 'dat, wanneer op zeker tijdstip bestaande bedrijfsgebouwen voor de uitoefening 
vann belanghebbendes bedrijf niet meer bruikbaar zijn, niet door verkoop van die ge-
bouwenn met den daartoe behorenden grond de waarde van dien grond wordt gereali-
seerd,, doch die grond wordt dienstbaar gemaakt aan de stichting en het gebruik van 
nieuwee bedrijfsgebouwen.' In BNB 1963/266A en BNB 1963/266B* komt dezelfde grond-
gedachtee naar voren. Nieuw is volgens Smeets dat de Hoge Raad dit standpunt nu 
echterr ook toepast op gevallen waarin grond en bedrijfsgebouw fiscaal gedurende jaren 
alss één bedrijfsmiddel zijn beschouwd. Hij vindt het begrijpelijk dat de Hoge Raad deze 
opvattingg ook laat gelden voor hotels en restaurants, omdat het nieuwe pand doorgaans 
well op dezelfde plaats zal tot stand komen. In BNB 1963/266B* zijn niet alleen verhuurde 
bedrijfspanden,, maar ook verhuurde woonhuizen in het geding. Ook hier denkt Smeets 
datt de feiten aan de grondgedachte van de Hoge Raad kunnen beantwoorden. Hij neemt 
aan,, dat het bedrijfsgebouw van BNB 1958/56*. zodra het gebruik daarvan moet worden 
stopgezet,, op dezelfde plaats zal worden vervangen, zodat afschrijving daarop na deze 
nieuwee arresten weer mogelijk wordt. 

Ookk gaat Smeets in op BNB 1962/294*. De Hoge Raad blijft volgens hem in beginsel 
vann mening dat de restwaarde naar de actuele waarde in aanmerking mag worden 
genomenn (mits zij blijvend is), ook al is deze nog niet gerealiseerd. Dit blijft gevolgen 
meebrengenn in de gevallen waarin met redelijkheid verwacht kan worden dat een 
ondernemerr een pand met de grond zou verkopen, wanneer het zijn diensten heeft 
bewezenn en hij dus niet op dezelfde plaats een nieuw gebouw zou willen stichten. 

Smeetss suggereert mijns inziens ten onrechte dat er sprake is of kan zijn van twee 
bedrijfsmiddelen.. In BNB 1958/56* werd er afgeschreven op -wa t in de feiten werd 
omschrevenn als - 'het pand'. De Hoge Raad sprak in algemene termen over 'zaken' en 
'belanghebbendess gebouw'. In BNB 1963/6* had de belanghebbende grond en 
gebouwenn als afzonderlijke bedrijfsmiddelen opgenomen in haar boekhouding. De 
inspecteurr stelde dat ondergrond plus opstal als één bedrijfsmiddel moest worden 
aangemerkt. . 

Hett hof achtte het onder voorwaarden in overeenstemming met goedkoopmans-
gebruikk de gronden boekhoudkundig te behandelen als een zelfstandig bedrijfsmiddel. 
Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat, op grond van vaste jurisprudentie, grond plus 
opstall één bedrijfsmiddel is. De vraag of grond en opstal als één bedrijfsmiddel moest 
wordenn aangemerkt, lag dus heel nadrukkelijk op tafel. We zien dat de Hoge Raad de 
vastee jurisprudentie niet verlaat, maar beslist dat 'al moge juist zijn, gelijk in het middel is 
gesteld,, dat de grond, welke dienstbaar is gemaakt aan de stichting en het gebruik van 
eenn bedrijfsgebouw, tezamen met dat gebouw een bedrijfsmiddel vormt, de geschetste 
gangg van zaken in belanghebbendes bedrijf medebrengt, dat bij de bepaling van de in 
19600 en volgende jaren op haar- uit de in 1960 gestichte bedrijfsgebouwen met den 
daartoee behorenden grond bestaand - bedrijfsmiddel toe te passen afschrijving geen 
betekeniss toekomt aan de waarde, die de grond zal vertegenwoordigen bij het einde van 
dee uitoefening van het bedrijf ter plaatse van zijn huidige vestiging'. Met andere woorden: \ 
err zijn geen twee bedrijfsmiddelen te onderkennen, maar voor de berekening van de \ 
afschrijvingg wordt de waardestijging van de grond niet meegenomen als grond en opstal 
afzondarijikk jn gebrujk zijn. De Hoge Raad heeft dus heel duidelijk niet gekozen voor 
tweee bedrijfsmiddelen. 

Inn BNB 1963/266A stelt de Hoge Raad voorop dat het hof met juistheid heeft beslist 
datt 'elk van deze gebouwen als met den ondergrond uitmakende een bedrijfsmiddel 
behoortt te worden aangemerkt'. De grond en de opstal waren immers dienstbaar aan het 
bedrijf.. Ook hier had de belanghebbende aangevoerd dat grond en opstal niet als één 
bedrijfsmiddell moest worden aangemerkt. 

Maarr men moest volgens het college wel rekening houden met de mogelijkheid dat 
dee waardestijging van de grond niet door verkoop wordt gerealiseerd, maar dat de grond 
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dienstbaarr wordt gemaakt aan de stichting en het gebruik van nieuwe bedrijfsgebouwen. 
Dee belanghebbende had aangevoerd dat dit het geval was en de inspecteur had dit niet 
weersproken,, met als gevolg dat de Hoge Raad rekening hield met deze mogelijkheid. 

Goedkoopmansgebruikk eist dan niet dat bij de berekening van de afschrijving 
rekeningg moet worden gehouden met de waarde van de grond aan 'het einde van de 
uitoefeningg van het bedrijf ter plaatse van zijn huidige vestiging'. 

Voorr de berekening van de afschrijving op het ene bedrijfsmiddel 'grond plus opstal' 
wordtt de waardemutatie van de grond dus buiten beschouwing gelaten. De grond is 
binnenn de onderneming immers afzonderlijk in gebruik, ook al is de grond geen 
zelfstandigg bedrijfsmiddel. Belangrijk is dat de stelling van de belanghebbende dat de 
grondd dienstbaar wordt gemaakt aan de stichting en het gebruik van nieuwe bedrijfs-
gebouwen,, niet was weersproken door de inspecteur. De Hoge Raad kon de 
waardemutatiee van de grond daarom buiten beschouwing laten. 

Inn BNB 1963/266B* voerde belanghebbende ook aan dat grond en opstal twee 
bedrijfsmiddelenn waren, wat door de inspecteur werd bestreden. Volgens de Hoge Raad 
(inn ambtshalve overwegingen) had het hof juist beslist dat er sprake was van één 
bedrijfsmiddel.. Maar goedkoopmansgebruik eist niet dat met een gestegen grondwaarde 
rekeningg wordt gehouden, als rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat 
tenn tijde van het niet meer bruikbaar zijn van de bestaande gebouwen voor de uitoefe-
ningg van het bedrijf de grond dienstbaar zal blijven aan de bedrijfsuitoefening ter plaatse. 
Hett hof had geoordeeld dat de belanghebbende niet langer mocht afschrijven zonder dat 
uitt de uitspraak bleek welk geval zich voordeed. De uitspraak was derhalve niet naar de 
'eiss der wet' met redenen omkleed en werd verwezen. 

5.7.4.44 Samenvattin g '1963-arresten ' 

Grondd plus opstal zijn als één bedrijfsmiddel aan te merken als zij dienstbaar zijn aan het 
uitgeoefendee bedrijf. Voor de berekening van het afschrijvingsbedrag wordt de waarde-
mutatiee van de grond buiten beschouwing gelaten als er rekening moet worden 
gehoudenn met de mogelijkheid dat de waardestijging van de grond niet zal worden 
gerealiseerdd als de bestaande gebouwen niet meer bruikbaar zijn voor de uitoefening 
vann het bedrijf, maar dat de grond dienstbaar zal blijven aan de bedrijfsuitoefening ter 
plaatse.. Uit BNB 1963/266B* blijkt dat de hoven deze mogelijkheid moeten betrekken in 
hunn oordeelsvorming, ook als een belanghebbende zich er niet op beroept. Uit BNB 
1963/266AA blijkt dat de inspecteur een dergelijke mogelijkheid uitdrukkelijk en gemoti-
veerdd dient te betwisten. Als hij dat nalaat, wordt aangenomen dat grond en opstal 
afzonderlijkk in gebruik zijn. De 'dreiging en deining van BNB 1958/56*' behoort niet tot 
hett verleden. De Hoge Raad heeft de belanghebbenden wel een betere bewijspositie 
verschaft. . 
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5.88 Het vervol g op BNB 1963/266B*: BNB 1964/156 en BNB 
1964/198* * 

5.8.11 BNB 1964/156 

Dee inspecteur betoogde in BNB 1964/156 dat het onwaarschijnlijk was dat een 
ondernemingg ter plaatse nieuwe panden zou laten bouwen om daarmee haar bedrijf 
voortt te zetten. Met deze mogelijkheid moest men geen rekening houden. Eerder was 
hett aannemelijk dat de waardestijging van de grond door verkoop zou worden 
gerealiseerdd wanneer de gebouwen voor het bedrijf van de belanghebbende niet meer 
bruikbaarr zouden zijn. In een commercieel getint betoog stelde de inspecteur 'dat met de 
huizenn ook de buurt, waarin zij gelegen zijn, achteruit gaat, zodat het voor een huizen-
maatschappijj niet aantrekkelijk is om, wanneer de door haar verhuurde huizen voor haar 
bedrijff onbruikbaar zijn geworden, ter plaatse nieuwe huizen te bouwen voor een veel-
voudd van de prijs, waarvoor de oorspronkelijke panden werden aangeschaft, terwijl, 
wanneerr de gebouwen volstrekt onbruikbaar zijn geworden, zij in verband met gemeen-
telijkee saneringsplannen zullen worden verkocht of onteigend; het mag, gelet op hetgeen 
dee ervaring leert, ernstig worden betwijfeld, of een huizen maatschappij bij het einde van 
dee gebruiksduur van de door haar verhuurde panden nog zal bestaan.' 

Hett hof achtte het aannemelijk dat de waardestijging van de grond, wanneer de 
bestaandee bedrijfsgebouwen voor de uitoefening van het bedrijf van belanghebbende op 
zekerr tijdstip niet meer bruikbaar zouden zijn, door verkoop zou worden gerealiseerd. 
Ookk achtte het college het aannemelijk dat de kans dat de gebouwen tengevolge van 
enigerleii calamiteit duurzaam en volstrekt onbruikbaar zouden worden, te verwaarlozen 
geringg was. Het moest, gelet op de ervaring, in hoge mate onwaarschijnlijk worden 
geoordeeldd dat de belanghebbende, 'wanneer de gebouwen in een nog ver verwijderde 
toekomstt door slijtage of veroudering hun bruikbaarheid voor belangh.s bedrijf zullen 
hebbenn verloren, ter plaatse nieuwe gebouwen zal stichten voor een prijs, die, naar mag 
wordenn verondersteld, dan een veelvoud zal belopen van de aanschaffingskosten van de 
onbruikbaarr geworden gebouwen.' De afschrijving werd stopgezet. 

Dee Hoge Raad besliste dat de uitspraak naar de eis der wet met redenen was 
omkleed.. De belanghebbende had in cassatie nog gesteld dat het hof de mogelijkheid 
vann eigendomsverlies door onteigening niet in zijn beschouwingen had betrokken. De 
Hogee Raad overwoog dat de winst van grond en opstal evenals bij verkoop, bij onteige-
ningg tezamen zou worden gerealiseerd. Het hof behoefde niet afzonderlijk in te gaan op 
dee mogelijkheid dat de belanghebbende de eigendom van een gebouw tezamen met de 
ondergrondd niet vrijwillig, maar door onteigening zou verliezen. Het cassatieberoep werd 
verworpen. . 

Uitt de uitspraak en het arrest kunnen we opmaken dat het bij de uitzondering op BNB 
1958/56** gaat om slopen plus opnieuw bebouwen van de grond binnen het bedrijf, ten-
eindee grond plus opstal weer te gebruiken binnen de onderneming. De bewijslast dat de 
uitzonderingg van toepassing is, ligt bij de belastingplichtige. Als deze dit niet kan 
bewijzen,, moet men aannemen dat hij de onroerende zaak verkoopt als de opstal geen 
gebruikswaardee meer heeft voor het bedrijf. 

5.8.22 BNB1964/198* 

Kortt na BNB 1964/156 ging het weer om bedrijfsmatig verhuurd vastgoed: woonhuizen 
enn bedrijfspanden. Het hof had het aannemelijk geacht dat de waardestijging van de 
grondd door verkoop zou worden gerealiseerd wanneer de gebouwen voor de uitoefening 
vann het bedrijf niet meer bruikbaar zouden zijn. 

Inn het cassatiemiddel werd de juistheid van het feitelijk oordeel van het hof tevergeefs 
bestreden,, 'dat het, gelet op hetgeen de ervaring leert, in hoge mate onwaarschijnlijk 
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moett worden geoordeeld, dat belanghebbende, wanneer deze gebouwen in een ver 
verwijderdee toekomst door slijtage of veroudering hun bruikbaarheid voor belanghebben-
dess bedrijf zullen hebben verloren, ter plaatse nieuwe gebouwen zal stichten voor een 
prijs,, die, naar mag worden verondersteld, een veelvoud zal belopen van de aanschaf-
fingskostenn van de onbruikbaar geworden gebouwen'. De stelling, dat 'een aanvaard-
baree conclusie alleen en uitsluitend kan worden gebaseerd op de desbetreffende 
gedragingenn van belastingplichtigen in het verleden', achtte de Hoge Raad in haar 
algemeenheidd niet juist. De klacht dat het hof geen of onvoldoende onderzoek naar deze 
gedragingenn had ingesteld, trof geen doel. 

Ookk hier zien we dat de Hoge Raad heel nadrukkelijk de bewijslast voor de uitzon-
deringssituatiee bij de belastingplichtige legt. 

Eenn paar oude huizen werden na aankoop nog een paar jaar verhuurd met het oog op 
sloopp en bouw van een bedrijfspand. Het hof Arnhem oordeelde in dit geval dat er voor 
dee afschrijving geen betekenis toekwam aan de waarde die de grond zou vertegen-
woordigenn aan het einde van de huidige bedrijfsuitoefening (BNB 1966/235). 

5.8.2.11 Smeets 

Inn zijn noot stelt Smeets dat het duidelijk is dat de vaststelling van de feiten in BNB 
1964/1566 en BNB 1964/198* de doorslag heeft gegeven. Alles hangt volgens hem af van 
dee feiten in het verleden en het heden, alsmede van de te verwachten gedragingen in de 
toekomst. . 

Smeetss constateert dat in beide gevallen geen beroep was gedaan op een, uit de 
continuïteitt en rendementsoverwegingen af te leiden, noodzaak om in de toekomst op 
dezelfdee plaats te verbouwen of te herbouwen zodra de panden naar hedendaagse 
inzichtenn hun aantrekkelijkheid gingen verliezen. Herbelegging van de bedragen die bij 
eenn verkoop ontvangen worden, in een ander minder gunstig gelegen stadsdeel, kan 
volgenss hem, ook bij gestegen prijzen en bouwkosten, minder rendement geven dan 
verbouww of herbouw op de huidige plaats. 

Smeetss gaat naar mijn mening heel ver als hij aanknoopt bij de 'te verwachte 
gedragingen'' van een ondernemer. Hoe kan een ondernemer immers met enige 
zekerheidd op de lange termijn schatten welk gedrag hij zal vertonen op een bepaald (en 
welk?)) tijdstip? Dergelijke beslissingen zijn afhankelijk van de marktconsteilatie van dat 
tijdstip.. Bovendien neemt Smeets naar mijn mening te veel ruimte in zijn formulering; hij 
spreektt namelijk over 'ver- en herbouw'. De uitzonderingsjurisprudentie ziet op sloop en 
herbouw.. Het 'verbquvven' van een pand leidt in de formuleringen van de Hoge Raad niet 
tott de conclusie dat grond en opstal afzonderlijk in gebruik zijn. Het 'uitbreiden met 
nieuwee opbrengsten' wel volgens het hotelarrest. 
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5.99 Commentare n op BNB 1958/56* en de vervolgarreste n 

5.9.11 Van Sikkeleru s 

Volgenss Van Sikkelerus heeft de Hoge Raad in BNB 1963/266A en 1963/266B* een 
zodanigee ommezwaai gemaakt dat de consequenties van BNB 1958/56* grotendeels 
teniett worden gedaan/20 Hij stelt dat het arrest, hoewel volgens Smeets in lijn met 
ouderee jurisprudentie, toch een aanleiding werd om de afschrijvingen op oudere 
gebouwenn bij de aanslagregeling eens nader onder de loep te nemen. Daarbij werden in 
eenn aantal gevallen verdere afschrijvingen geweigerd, omdat de residuwaarde naar de 
huidigee verwachtingen de boekwaarde van het desbetreffende pand geacht werd te 
overtreffen.. Dit deed zich vooral voor bij panden waarvan de residuwaarde voor een 
belangrijkk deel werd bepaald door de waarde van de ondergrond. En deze ondergrond 
zou,, uit hoofde van zijn ligging, nu bij verkoop een veel hogere prijs opbrengen dan er 
destijdss bij de verkrijging voor was betaald. 

Eenn ander effect was dat er op kosten van aanbouw of verbouwingen tijdens de 
afschrijvingsperiodee mogelijk niet direct afgeschreven kon worden, omdat de boek-
waardee van het oude pand plus de verbouwingskosten onder de residuwaarde van het 
pandd plus de verbouwing bleef. Afzonderlijke afschrijving op verbouwingen werd niet 
mogelijkk geacht op grond van de vaste leer van de Hoge Raad, volgens welke op het 
pandd en de verbouwingskosten als een onderdeel geheel behoort te worden afgeschre-
ven;; en wel volgens het stelsel dat geldt voor het bestaande gebouw. 

Volgenss Van Sikkelerus zou de nieuwe leer van de Hoge Raad in brede kring met 
gejuichh worden begroet. De anticyclische werking, die van een afschrijvingsstelsel op 
basiss van de historische kostprijs uitgaat, wordt nog versterkt als de gunstige verwach-
tingenn in een hausse-periode omtrent de toekomstige restwaarde zouden leiden tot een 
verminderingg van het afschrijvingspotentieel in de conjunctuurfase van de hausse, terwijl 
bijj de voorraadwaardering de door de Hoge Raad aanvaarde ijzeren-voorraad- en 
lifostelselss er juist toe kunnen leiden dat de gestegen grondstoffenprijzen versneld in de 
fiscalee winstberekening tot uiting komen. 'De oude leer van de Hoge Raad werkte dus 
sterkk ten nadele van dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven, dat door de aard van 
zijnn bedrijf is aangewezen op het gebruik van investeringsgoederen en dat toch al reeds 
eenzijdigg wordt belast met de financiële gevolgen van het handhaven van de leer van de 
historischee kostprijs uit overwegingen van algemeen-financieel-economisch beleid'. 

5.9.22 C. van Soest 

C.. van Soest memoreert in een Weekbladartikel een passage uit de memorie van 
antwoordd aangaande de Rijksbegroting van 1963.821 

Inn deze memorie wil de minister geen voorziening treffen voor de gevallen waarin een 
gestegenn grondwaarde de afschrijving verhindert.822 In BNB 1958/56* is volgens de 
ministerr een zeer principiële beslissing genomen. De daarin ontwikkelde principes acht 
hijj juist en daarop wil hij geen inbreuk maken. Na BNB 1962/294* en BNB 1963/6* is 
eliminatiee van de grondwaardestijging 'in bepaalde situaties' mogelijk. Aanpassing van 
dee residuwaarde is slechts vereist bij een aanmerkelijke verandering die redelijkerwijs als 
blijvendd kan worden beschouwd, waardoor afschrijving slechts 'in sterk sprekende 
gevallen'' verhinderd of beperkt wordt. Ook hierom acht de minister een voorziening, die 
dee beginselen van de afschrijving zou doorkruisen, noch opportuun, noch gewenst. Een 
belangrijkee stijging van de grondwaarde, buiten het geval dat een vervangingsreserve 

Vann Sikkelerus 1963, p. 621. 
Vann Soest 1963a, p. 179 en 180. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 6900, no. 9, p. 3 {MvA). 
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aann de orde is, brengt volgens Van Soest het realiteitsbeginsel (of: het 'pay-as-you-eam-
stelsel')) in gevaar. Daarbij komt dan ook de liquiditeit van de onderneming aan de orde. 
Naarr zijn mening dient dit facet mede een rol te spelen, ook al kan het inherent aan het 
goedkoopmansgebruikk worden geacht. 

Laterr dat jaar schrijft Van Soest naar aanleiding van BNB 1963/266A en BNB 1963/ 
266B** dat er na BNB 1958/56* en BNB 1963/6* een mildere wind voor de belasting-
plichtigenn is gaan waaien.823 De beslissing van de Hoge Raad komt er volgens hem in 
hett kort op neer dat waardestijging van ondergrond in het algemeen geen invloed heeft 
opp de afschrijving. Volgens hem zijn de eerdere arresten in feite ten grave gedragen, al 
wijstt hij erop dat de motivering van de Hoge Raad veeleer een ombuiging van de 
vroegeree leer is dan een volledige breuk ermee. Hij acht het toch verantwoord te spreken 
vann een volledige breuk. Het geval dat een aanmerkelijke, redelijkerwijs als blijvend aan 
tee merken waardestijging van de ondergrond van invloed is op de afschrijving, zal zich 
volgenss hem slechts zelden voordoen. Namelijk wanneer aannemelijk is dat de waarde-
stijgingg van de grond door verkoop zal worden gerealiseerd indien de gebouwen niet 
meerr voor het bedrijf bruikbaar zijn. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur. Volgens 
Vann Soest ligt het in de normale gang van zaken dat de ondergrond te zijner tijd opnieuw 
zall worden gebruikt. Mochten er al aanwijzingen in een andere richting zijn, dan zal een 
realiseringg op grond van de 'ruil-arresten' meer een utopie zijn. In geval van een ruil zal 
eenn realisering in vorenbedoelde zin zijns inziens niet aanwezig zijn. Men dient volgens 
hemm te bedenken, dat de woorden 'voor de uitoefening van belanghebbendes bedrijf niet 
dee strekking hebben de waarderingsaspecten te koppelen aan de periode dat het 
bedrijfsmiddell uitsluitend door de belanghebbende wordt gebruikt. Er is een objectieve 
tendens:: op de voorgrond staat dat het bedrijfsmiddel niet meer bruikbaar zal zijn voor 
hett bedrijf. Het verdient aanbeveling de terminologie van de Hoge Raad te toetsen aan 
diee strekking. 

Eenn andere vraag die zich volgens Van Soest opdringt, is hoe nu de afschrijving zal 
verlopenn bij de waardestijging van de opstallen (eventueel van de residuwaarde van de 
opstallen),, onafhankelijk van het gebruik. Het is al eerder betoogd dat een zodanige 
waardestijgingg niet van invloed behoort te zijn op de afschrijving. Aan de onderhavige 
arrestenn liggen gedachten ten grondslag die dit betoog volgens hem verder steun 
verlenen. . 

Zoalss ik hiervoor heb betoogd, zijn er in de arresten BNB 1963/266A en BNB 1963/ 
266B** mogelijke uitzonderingsposities op BNB 1958/56* geformuleerd. Van een vol-
ledigee breuk, zoals van Soest die ziet, is naar mijn mening geen sprake. De bewijslast 
legtt van Soest bij de inspecteur. Naar mijn mening ligt het genuanceerder. Uit BNB 
1963/266B** blijkt dat de hoven een mogelijke uitzondering op BNB 1958/56* moeten 
betrekkenn in hun oordeelsvorming, ook als een belanghebbende zich er niet op beroept. 
Uitt BNB 1963/266A blijkt dat de inspecteur een dergelijke mogelijkheid uitdrukkelijk en 
gemotiveerdd dient te betwisten. Als hij dat nalaat, wordt aangenomen dat grond en opstal 
afzonderlijkk in gebruik zijn. 

Ookk de premisse dat het niet meer bruikbaar zijn van het bedrijfsmiddel voor het 
bedrijff vooropgesteld moet worden, kan ik niet onderschrijven. Deze conclusie kan niet 
uitt de arresten worden getrokken en gaat voorbij aan het feit dat men de afschrijvingslast 
voorr het gebruik van het bedrijfsmiddel binnen de onderneming bepaalt. Het past niet 
binnenn goedkoopmansgebruik de afschrijvingslast van een periode mee te nemen, 
waarinn de waardeveranderingen van de onroerende zaak een andere ondernemer 
treffen. . 

Vann Soest 1963b, p. 624 en 625. 
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5.9.33 Brül l / Zwemme r / Corneliss e 

Hett voorzichtigheidsbeginsel van goedkoopmansgebruik eist dat de wijze van winst-
bepalingg rekening houdt met de continuïteit van de onderneming. Brüll / Zwemmer / 
Cornelissee stellen dat ook de vraag tot welke restwaarde mag worden afgeschreven, in 
verbandd staat met de continuïteit. De zienswijze van BNB 1958/56* is door de Hoge 
Raadd afgezwakt en verfijnd in BNB 1962/294* en de '1963-arresten'. De rechter zal 
volgenss de schrijvers de bedoelingen van de ondernemer moeten doorgronden: wil de 
ondernemerr te zijner tijd verkopen of herbouwen? Uit BNB 1964/156 leiden zij af dat 
verkoopp bij verhuurde panden meer in de lijn der verwachtingen ligt. De schrijvers menen 
datt rekening houden met een zich wijzigende restwaarde leidt tot een willekeurige 
winstbepalingg per jaar. 'Er zal in een bepaald jaar winst tot uitdrukking worden gebracht 
-- doordat niet meer kan worden afgeschreven - die met het resultaat van dit jaar niets te 
makenn heeft, omdat hij hierin noch ontstaan, noch gerealiseerd is. Dergelijke winsten 
behorenn op grond van de voorzichtigheid, óf in het jaar van verkoop, óf in het jaar van 
stakingg te vallen, zoals het Hof Leeuwarden825 in een analoog geval heeft beslist.' 

Mett deze zienswijze ben ik het niet eens.826 Met het systeem dat door dit arrest is 
geïntroduceerd,, kan ik mij wel verenigen. De realiteitszin gebiedt met de veranderde 
verkoopwaardee aan het einde van de gebruiksduur rekening te houden. Anders zouden 
wee mogen doorgaan met een last tot uitdrukking te brengen die er in feite niet is.827 

Eenn belangrijke voorwaarde die de Hoge Raad verbindt aan de aanpassing van de 
restwaardee - en daarmee aan de afschrijvingen - is dat er sprake moet zijn van een 
blijvende,, aanmerkelijke verandering. Die voorwaarde moet zo worden geïnterpreteerd 
datt het nagenoeg zeker moet zijn dat de gestegen restwaarde aan het einde van de 
gebruiksduurr zal worden gerealiseerd. Zo niet, dan zal de waardering op basis van 
realiteitszinn en voorzichtigheid niet behoeven te worden aangepast. Overigens moeten 

826 6 

827 7 

8244 Brüll/Zwemmer/Cornelisse 1999, p. 33, 53 en 57. 
8255 BNB 1963/169. 

Berkhoutt 1996, p. 34. 
Uitt de parlementaire geschiedenis blijkt de aandacht van de fiscale wetgever voor de 
continuïteitt van ondernemingen. De Wet Belastingherziening 1950 bijvoorbeeld leidde tot de 
invoeringg van enkele specifieke tegemoetkomingen, gericht op de instandhouding en 
uitbreidingg van het productieapparaat. Men zou kunnen redeneren dat ook door het elimineren 
(alss aftrekpost op de winst) van het constante deel van de algemene kosten (hierna: CDAK) 
bijj voorraden en onderhanden werk, winstuitstel plaatsvindt in het kader van de continuïteit 
vann de onderneming. Als winst bijvoorbeeld bij oplevering als gerealiseerd wordt aangemerkt, 
iss die door eliminatie hoger in vergelijking tot de winst zonder eliminatie. Men zou dan in deze 
benaderingg kunnen stellen dat ook bij de eliminatie van het CDAK een 'last tot uitdrukking 
wordtt gebracht die er in wezen niet is'. 
Dee eliminatie van het CDAK acht ik echter wel in overeenstemming met goedkoopmans-
gebruikk op basis van het eenvoudsbeginsel. Het CDAK is constant en algemeen. Algemene 
kostenn zijn kosten die niet zijn verbijzonderd naar het productieniveau. Toerekening van 
algemenee kosten zal veelal leiden tot arbitraire kostentoerekeningen. Het eenvoudsbeginsel 
(hanteerbaarheid)) gebiedt ondernemers niet zo ver te gaan dat dergelijke rekenexercities 
moetenn plaatsvinden. Dergelijke kosten staan in een te ver verwijderd verband met de 
productiee en zijn daar niet rechtstreeks aan toe tee rekenen. 
Hett voorzichtigheidsbeginsel biedt mijns inziens geen verklaring voor de eliminatie van het 
CDAKK binnen goedkoopmansgebruik. Het voorzichtigheidsbeginsel speelt een rol als er 
sprakee is van reële risico's en onzekerheden. Bijvoorbeeld als het onzeker is of en in hoeverre 
hett CDAK door opbrengsten zal worden gedekt. In dat geval lijkt het binnen 
goedkoopmansgebruikk gerechtvaardigd met deze risico's en onzekerheden rekening te 
houden.. Normaliter zal er in verband met het CDAK van dergelijke risico's en onzekerheden 
geenn sprake zijn. Dat zou in extremo betekenen dat de onderneming waarin de constante 
algemenee kosten worden gemaakt, feitelijk failliet is of gaat. De overhead wordt niet meer 
terugverdiend.. Daarvan is in beginsel geen sprake. Zie Van der Heijden en Nikkessen 2000, 
p.. 760-764. 
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wee hierbij aantekenen dat een aanpassing niet eeuwig behoeft te gelden. Wijziging van 
omstandighedenn zouden weer tot nieuwe aanpassing van de restwaarde of de boek-
waardee aanleiding kunnen geven. Daarna zou er weer afgeschreven mogen worden. 

5.9.44 Brül l 

Dee restwaardeproblematiek kwam wederom aan de orde toen een vervoerondernemer 
eenn vrachtautodienst kocht voor fl. 130.000 (BNB 1974/7). In deze som waren de gehele 
klantenkringg en goodwill van het bedrijf begrepen; voor lichamelijke zaken werd 
fl.. 30.000 betaald. Het hof had bepaald dat er voor fl. 100.000 aanschaffingskosten voor 
eenn bedrijfsmiddel waren gemaakt. De Hoge Raad oordeelde dat het hof terecht had 
beslistt dat de afschrijving op dit bedrijfsmiddel alleen mogelijk was als 'redelijkerwijs kan 
wordenn aangenomen, dat de waarde, welke dat bedrijfsmiddel bij de verwerving had, in 
dee loop van de gebruiksduur duurzaam zou dalen'. Het was voor het hof echter niet 
aannemelijkk geworden dat van een dergelijke waardedaling sprake was, 'te minder nu de 
vrachtautodienstt stijgende opbrengsten laat zien en door belanghebbende verhoging van 
hett laadvermogen is verzocht en verkregen.'828 

Brülll becommentarieert het arrest in FED. Indien vastgesteld zou zijn dat de onder-
nemerr fl. 100.000 weliswaar zogenaamd voor 'gehele klantenkring en goodwill' betaald 
zouu hebben, maar in feite voor de vervoersvergunning, zou de beslissing niets opzien-
barendss hebben. Vergunningen zijn in het algemeen niet-slijtende bedrijfsmiddelen, 
zodatt men er niet op kan afschrijven, maar er eventueel wel een waardecorrectie op kan 
toepassen.. Als het hof vervolgens de waardedaling onderzoekt, komt Brüll uitsluitend 
grondenn tegen waarom de vergunning waarschijnlijk haar waarde zal behouden. Zowel 
dee hoogte van de waarde, als het waardeverloop van de goodwill krijgt geen aandacht. 

Brülll bespreekt vervolgens de situatie van grond en opstal; een slijtend en een niet-
slijtendd object die samen één bedrijfsmiddel vormen. De samenvoeging van niet-soort-
gelijkee vermogensbestanddelen tot één afschrijvingsobject kan ertoe leiden dat het 
toerekeningsbeginsell in het gedrang komt, zoals in BNB 1958/56*. De actuele rest-
waardee van de grond kan ervoor zorgen dat de waardedaling van de opstal niet tot haar 
rechtt komt. In BNB 1963/6* heeft de Hoge Raad het 'jaarwinstvervalsende' resultaat 
beperkt:: als de vervanging van het slijtende deel in het voornemen ligt, mag men van de 
historischee grondwaarde uitgaan. Waarom dit beginsel in dit arrest weer terzijde is 
gesteld,, is hem een raadsel, want in casu zal men van de vergunningwaarde als rest-
waardee moeten uitgaan. De goodwill slijt, maar welke ondernemer zal niet vanaf het 
beginn proberen het gesleten deel door nieuw gekweekte te vervangen? Ook deze 
gedachtegangg geeft volgens Brüll geen rechtsbasis aan de beslissing. 

5.9.55 De relati e tusse n verkoopwaard e en afschrijve n 

Hett verloop van de verkoopwaarde kwam in de jaren '80 nog aan de orde. Het hof 
Leeuwardenn bevestigde in BNB 1985/223 de opvatting dat het verloop van de werkelijke 
waardee (in casu de executiewaarde) van een bedrijfsmiddel geen invloed behoort te 
hebbenn op de afschrijving tijdens die gebruiksduur. De ondernemer had de stelling 
betrokkenn dat het onroerend goed na de verwerving in 1979 een drastische waarde-
dalingg had ondergaan. Daarvoor had het hof overwogen dat 'de afschrijving op het 
gebouww in beginsel dient te worden berekend door met betrekking tot het woongedeelte 
uitt tee gaan van een jaarlijks gelijkblijvend gedeelte van de aanschaffingskosten van dat 
woongedeeltee rekening houdend met een gebruiksduur van 40 jaar en de restwaarde 

Inn BNB 1992/184 mocht een tonnagevergunning worden afgewaardeerd naar nihil, omdat een 
gegadigdee bij een mogelijke bedrijfsovername de vergunning om niet kon verkrijgen. FED-
annotatorr Meussen schrijft dat op tonnagevergunningen niet mag worden afgeschreven omdat 
err bij vergunningen geen sprake is van een duurzame waardedaling tijdens de gebruiksduur. 
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vann dat woongedeelte alsdan en door met betrekking tot het bedrijfsgedeelte uit te gaan 
vann een afschrijving naar een vast percentage van de boekwaarde van dat bedrijfs-
gedeeltee rekening houdend met een gebruiksduur van 20 jaar en de restwaarde van dat 
bedrijfsgedeeltee alsdan'. Door middel van het gebruik van het woord 'alsdan' geeft het 
hoff duidelijk aan dat men voor de restwaarde naar het einde van de gebruiksduur moet 
kijken. . 

Inn FED 1989/330 was het geval aan de orde van een ondernemer die in 1983 voor 
fl.. 9.000 een schilderij had gekocht. Het werk hing in het kantoor van de ondernemer, die 
hett op de balans had geactiveerd. De ondernemer schreef per jaar 20% van de aan-
schafprijss af. De inspecteur had deze afschrijving gecorrigeerd. In geschil was of op het 
schilderijj jaarlijks met een vast percentage kon worden afgeschreven. 

Hett hof (enkelvoudige kamer) overwoog eerst dat het schilderij als bedrijfsmiddel kon 
wordenn aangemerkt en vervolgens dat de afschrijving kon worden gesteld op het gedeel-
tee van de aanschaffingskosten dat aan een jaar kan worden toegerekend. 'Naar het oor-
deell van het hof dient dit te geschieden door het verschil tussen aanschaffingsprijs en de 
tenn tijde van die aanschaffing redelijkerwijs te verwachten residuwaarde bij het einde van 
hett gebruik te verdelen over de periode dat het schilderij naar redelijke verwachting in de 
ondernemingg zal worden gebruikt, derhalve over de economische levensduur. 
Belanghebbendee heeft gesteld dat de economische levensduur van het schilderij vijfjaar 
beloopt.. De inspecteur stelt daar tegenover dat de economische levensduur oneindig is. 
Dezee ziet daarbij over het hoofd dat voor de bepaling van de economische levensduur 
vann een schilderij voor een bepaalde onderneming de levensduur van het schilderij niet 
doorslaggevendd is.' 

Hett hof keek voor de bepaling van de restwaarde naar het einde van de gebruiksduur 
binnenn de onderneming. De (technische) levensduur van het object doet niet ter zake. 
Eenn rake constatering, want anders zouden we alleen maar behoeven aan te sluiten bij 
dee technische levensduur van een object en zou een economische levensduur (in de 
onderneming)) nooit aan de orde komen. 

Inn het besluit van 1 maart 1996 (nr. 563DGM5) gaat de staatssecretaris in op de vraag of 
opwaarderingg van voorraden of bedrijfsmiddelen tot op verkoopwaarde fiscaal toelaat-
baarr is teneinde WIR- en/of verliesverdamping te voorkomen. Hij stelt dat in heel 
specifiekee situaties de verkoopwaarde gelijk is aan de bedrijfswaarde en verwijst 
daarvoorr naar BNB 1991/236*. Waardering van bedrijfsmiddelen op verkoopwaarde acht 
hijj derhalve in zijn algemeenheid in strijd met goedkoopmansgebruik. Als er op lagere 
bedrijfswaardee is afgewaardeerd en stijging van de bedrijfswaarde daarna tot een 
opwaarderingg aanleiding geeft, blijft deze beperkt tot de oorspronkelijke kostprijs; casu 
quo:: de gemaakte voortbrengingskosten minus de afschrijving. Een vrijwillige verdere 
opwaarderingg acht hij in strijd met goedkoopmansgebruik. 
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5.100 Verhuur d privé-beleggingsvastgoe d  S29 

5.10.11 Inleidin g 

Dee hiervoor behandelde jurisprudentie geldt voor onroerende zaken die tot het bedrijfs-
vermogenn behoren. Zowel bij de introductie van afschrijvingen in de privé-sfeer met het 
Besluitt IB 1941, als in de memorie van toelichting bij de Wet IB 1964 is rechtstreeks 
verwezenn naar de winstsfeer. In de Leidraad IB 1941, § 21 (4) werd al uitdrukkelijk aan-
gegevenn dat de restwaarde aan het einde van de gebruiksduur moet worden geschat. 

Dee discussie over de restwaardeproblematiek in de privé-sfeer wordt in de jurispru-
dentiee beheerst door het arrest BNB 1973/101*, dat ik in 5.10.2 nader zal bespreken en 
waarinn ook de commentaren aan de orde komen. Naar aanleiding van de investeringen 
vann particuliere beleggers in transparante vastgoedfondsen heeft de staatssecretaris in 
19988 zijn zienswijze op de afschrijvingsproblematiek in de particuliere sfeer in een 
Besluitt nader uiteengezet.830 De restwaarde speelt hierin een voorname rol. Op dit 
besluitt is in de literatuur veel kritiek geleverd.831 In 5.10.3 zal ik de jaarlijkse waarde-
fluctuatiess behandelen en in 5.10.4 het Besluit Vastgoedfondsen (BNB 1998/225). 
Eenn samenvatting besluit in 5.10.5 deze paragraaf. 

Onderr de Wet IB 2001 wordt op verhuurd privé-beleggingsvastgoed niet meer 
afgeschrevenn wanneer er sprake is van een zogenaamde 'box lll-belegging'. 

5.10.22 BNB 1973/101* 

Tenn aanzien van verhuurd vastgoed dat tot het privé-vermogen behoort - het ging om de 
verhuurr van een kantoorpand - besliste de Hoge Raad, dat men in het algemeen geen 
invloedd kan toekennen aan de waardeverandering van de ondergrond. Roerink en ik 
lezenn het arrest, dat onder de Wet IB 1964 is gewezen, als volgt.832 

Inn 1961 was de aanschafwaarde van een kantoorpand dat tot het privé-vermogen 
behoorde,, fl. 240.000. Op dat moment viel te voorzien dat de geraamde restwaarde na 
dertigg jaar fl. 78.000 zou bedragen. De inspecteur en de belanghebbende waren het 
hieroverr eens. Gedurende zeven jaar werd er fl. 43.792 afgeschreven. In 1968 had het 
pandd een waarde van fl. 480.000, de restwaarde bedroeg toen fl. 200.000. Inspecteur en 

829 9 

Inn het Besluit IB 1941 werd afschrijving op privé-beleggingvastgoed geïntroduceerd. Volgens 
dee parlementaire behandeling en de tekst van het besluit werd afschrijven in de privé-sfeer 
directt gekoppeld aan het reeds lang bestaande systeem en begrippenarsenaal uit de 
winstsfeer.. De toenmalige wetsartikelen voor de winstbepaling waren namelijk een 
voortzettingg van het oude regime, zoals dat gold in de Wet op de Inkomstenbelasting 1919. 
Datt wil zeggen dat voor de bepaling van de zuivere opbrengst (de winst) van een bedrijf of een 
zelfstandigg uitgeoefend beroep goedkoopmansgebruik de leidraad diende te zijn. Op de voet 
vann artikel 11 Besluit IB 1941 konden afschrijvingen in de winstsfeer in aanmerking worden 
genomen.. Artikel 11, eerste lid, luidde, voorzover van belang: 'Bij gebouwen en andere zaken, 
welkee voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt (...) kan telken jare een 
zoodanigg gedeelte op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten als afschrijving in 
aftrekk worden gebracht als overeenkomt met het aandeel van het jaar in de 
waardeverminderingg tusschen het begin van het jaar en het einde van de gebruiksduur.' 
Voorr de privé-sfeer werd in artikel 14 Besluit IB 1941 een aantal voorbeelden gegeven van 
uitgaven,, waaronder afschrijvingen, die als kosten van verwerving van inkomsten voor de 
particulierr werden aangemerkt. Artikel 14, tweede lid, aanhef en ten vierde luidden: 
2.. Onder kosten van verwerving worden verstaan de kosten tot verwerving, inning en behoud 
derr inkomsten en de op de inkomsten drukkende lasten zooals; (...) 4. afschrijvingen op 
gebouwenn en verhuurde roerende goederen (art. 11).' 
BNBB 1998/225. 
Ziee Doornebal 1998, Meussen 1999, Gassier 1998 en Giele 1998. 
Berkhoutt en Roerink 1999, p. 1202 en 1203. 

830 0 

831 1 
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hoff weigerden verdere afschrijving, omdat het pand reeds tot beneden de restwaarde 
waswas afgeschreven. De Hoge Raad overwoog 'dat de in lid 1 van artikel 35 (...) bedoelde 
afschrijvingg op goederen welke tot het verwerven van inkomsten dienen, ertoe strekt de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten over de levensduur van het desbetreffende goed 
tee verdelen; dat mitsdien, aangezien ten aanzien van grond in den regel niet van een 
beperktee levensduur kan worden gesproken, bij afschrijving op niet tot een onderne-
mingsvermogenn behorende gebouwen, (...) in het algemeen geen invloed kan worden 
toegekendd aan waardeverandering van de ondergrond'. 

Eenn motivering gaf de Hoge Raad helaas niet. Het college sloot aan bij de rest-
waardee zoals die in 1961 viel te voorzien. Tussen de partijen bestond hierover geen 
verschill van mening, zoals ook nog eens door de gemachtigde in zijn cassatieberoep-
schriftt werd benadrukt. In cassatie vatte de gemachtigde de restwaarde op als 'toe-
komstigee residuwaarde'. 

5.10.2.11 Relati e met de winstsfee r 

Eenn mogelijke verklaring voor deze afwijking ten opzichte van de winstsfeer zou kunnen 
zijnn dat indirect toch belasting zou worden geheven over vermogensstijgingen. Dit 
vanwegee het feit dat lagere afschrijvingen bij de aanpassing van de restwaarde in 
aanmerkingg worden genomen. In de privé-sfeer zijn vermogensstijgingen doorgaans 
onbelast.. Op het moment van investeren moet men bepalen wat de vermoedelijke 
restwaardee aan het einde van de gebruiksduur zal zijn. Wanneer deze schatting van de 
restwaardee aan het einde van de vermoedelijke levensduur afwijkt van de werkelijke 
waarde,, kan dat niet meer leiden tot wijzigingen in de afschrijvingen. Stijgt de rest-
waarde,, dan stopt de afschrijving die bij de aanschaf was bepaald, ook niet eerder. Daalt 
dee restwaarde, dan levert dat ook geen hogere afschrijvingen op. Deze afwijkingen in de 
uiteindelijkee restwaarde spelen zich af in de vermogenssfeer en niet in de 
inkomenssfeer.. Van een vermogenswinstbelasting is derhalve geen sprake. In zoverre is 
hett arrest ook juist. 

Uitt de formulering van de Hoge Raad dat 'in het algemeen geen invloed kan worden 
toegekendd aan waardeverandering van de ondergrond' leidt men wel af dat de angel uit 
dee restwaardediscussie is gehaald. Dit is in mijn ogen niet het geval. Zelfs al elimineert 
menn de grondwaardestijging, dan resteert het verdelingsvraagstuk van de kosten van de 
opstall over de jaren. Opvallend is dat de redenering van de Hoge Raad vanuit de levens-
duurr wordt opgebouwd: omdat er in de regel geen sprake is van een beperkte levens-
duur,, kan in het algemeen geen invloed worden toegekend aan de grond. Het zou 
logischerr zijn als de redenering zou zijn aangevangen met de opmerking dat er door 
gebruikk van grond in het algemeen geen daaraan verbonden werkeenheden worden 
verbruikt.. Daarnaast kan men ook a contrario redeneren met betrekking tot de opstal: 
aangezienn voor de opstal in de regel sprake is van een beperkte levensduur, kan invloed 
wordenn toegekend aan de waardeverandering van de opstal. 

Volgenss het hof 's-Hertogenbosch (V-N 1999/5.16)833 moet bij de afschrijving 'reke-
ningg worden gehouden met de wijze waarop de goederen in feite worden gebruikt, zodat 
iss uit te gaan van de werkelijk te verwachten gebruiksduur en restwaarde (HR 21 mei 
1980,, BNB 1980/217). De gehanteerde restwaarde moet derhalve zoveel mogelijk in 
werkelijkheidd te verwachten zijn en derhalve naar objectieve maatstaven worden 
bepaald.'' In de procedure bleek niet dat met de geschetste risico's van waardedaling 
objectieff beschouwd rekening moest worden gehouden bij de bepaling van de werkelijk 
tee verwachten restwaarde, in die zin dat de restwaarde gering of nihil zou zijn. Volgens 
hett hof waren er zelfs aanwijzingen voor het tegendeel. Zo had de belastingplichtige de 
aankoopp volledig gefinancierd. Wanneer objectief beschouwd serieus met een waarde-
dalingg van het object rekening zou moeten worden gehouden, zou de bank de lening niet 

8333 P. 438. 
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zonderr nadere zekerheden hebben verstrekt. 'Belanghebbende, op wie te dezen de 
bewijslastt rust, heeft gesteld noch aannemelijk gemaakt dat dit gebruik leidt tot een 
dalingg van de restwaarde beneden het bedrag van de aanschafprijs'. 

Opp een viool en een strijkstok die worden gebruikt en die daardoor ook slijten, maar 
die,, mits goed onderhouden, niet duurzaam in waarde dalen, kan volgens de recht-
spraakk niet worden afgeschreven. In een mondelinge uitspraak van het hof Amsterdam, 
gepubliceerdd in Infobulletin 1996/510, valt te lezen: 'De inspecteur heeft gemotiveerd 
gesteldd dat de viool en de strijkstok niet in waarde zullen dalen en dat daarom voor 
afschrijvingg op deze voorwerpen geen plaats is. Hiertegenover heeft belanghebbende 
niett aannemelijk gemaakt dat er reden is om ervan uit te gaan dat deze voorwerpen 
gedurendee de tijd waarin zij deze voor de verwerving van haar arbeidsinkomsten zal 
gebruiken,, door het normale gebruik daarvan in waarde zullen verminderen. Hetgeen 
hiervoorr is overwogen laat onverlet dat indien zich incidenten voordoen, zoals beschadi-
gingenn bij vervoer, sprake kan zijn van een waardevermindering die op dat moment ten 
lastee van de arbeidsinkomsten kan worden gebracht.' 

Ditt oordeel kan in gelijke zin worden toegepast op (beleggings)vastgoed. Dit slijt in 
technischee zin onmiskenbaar door het gebruik, maar hoeft in economische zin niet in 
waardee te dalen. 

5.10.2.22 Schelten s 

Scheltenss merkt in zijn noot bij BNB 1973/101* op, dat juist in dit geval een wat breder 
opgezettee motivering nuttig zou zijn geweest, juist om de verschillen met de winstsfeer 
aann te geven. In de ondernemingssfeer had de Hoge Raad immers al beslist dat bij het 
vaststellenn van de restwaarde van gebouwen niet alleen de opstal, maar ook de onder-
grondd in aanmerking moest komen. Uitzonderingen daarop werden toegelaten voor 
gevallen,, waarin kon worden aangenomen dat dezelfde grond na het onbruikbaar 
wordenn van de opstallen weer zou worden gebruikt voor het stichten van een nieuw 
gebouww met eenzelfde functie. Scheltens wijst erop dat de Hoge Raad uitdrukkelijk 
spreektt van 'niet tot een ondernemingsvermogen behorende gebouwen'. Hij vindt dit niet 
duidelijk:: 'Heeft hij [lees: de Hoge Raad, TMB] met deze woorden een tegenstelling tot 
dee ondernemingssfeer willen aanduiden, daarmede dus te kennen gevend, dat hij in die 
sfeerr zijn anders luidende opvatting wil handhaven? Of heeft hij door die woorden 
slechtss in het midden willen laten, hoe hij geoordeeld zou hebben, als het om een tot een 
ondernemingg behorend gebouw was gegaan, zodat men tussengevoegd zou moeten 
denkenn de woorden: "in het midden gelaten hoe de beslissing zou zijn als ..."? Of, nog 
zwakker,, een eenvoudige referte aan en aanduiding van de feitelijkee situatie, zoals die in 
casuu bestond? Men zal in de wijze van formulering dan ook niet een verwerping, maar 
evenminn een handhaving van die andere jurisprudentie mogen zien en alleen maar een 
zwijgenn daarover. Maar wet blijft nu de vraag bestaan of een verschil in opvatting wel 
bestaanbaarr is, of dus voor afschrijving in de privé-sfeer andere regelen kunnen of 
moetenn gelden dan in de ondernemingssfeer, voorzover althans verschillen niet typisch 
voortvloeienn uit het verschil in karakter tussen die beide sferen. Zou dit moeten worden 
ontkendd dan zou ook in de ondernemingssfeer toch van een wending in de jurisprudentie 
moetenn worden gesproken.' 

Scheltenss ziet als kern van de overwegingen van de Hoge Raad dat een onroerende 
zaakk in de loop der jaren zijn waarde verliest, behoudens een restwaarde, maar dat dit 
mett de grond niet het geval is. De grond moet men geheel buiten beschouwing laten, 
omdatt afschrijving alleen betrekking behoort te hebben op zaken die door het gebruik 
(enn ook door ouderdom) tenietgaan. 'De Hoge Raad zegt dit t.a.v. de vaststelling van de 
residuwaarde,, maar men zal daaruit waarschijnlijk een verder gaande conclusie mogen 
trekken,, nl. dat ook de afschrijving zelf alleen moet worden berekend over de (aanschaf-
fingswaardee van de opstal. Praktisch belang behoeft dit laatste overigens niet te 
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hebben,, daar men dit ook kan bewerkstelligen door een (lager te berekenen) afschrij-
vingspercentagee over het geheel toe te passen.' 

Doordatt enkele overwegingen over het wettelijke systeem in de privé-sfeer worden 
weggelaten,, zou dit volgens hem wellicht kunnen worden gezien als een aanwijzing dat 
dee Hoge Raad ook in de ondernemingssfeer, in afwijking van vroegere jurisprudentie, op 
gelijkee wijze zou hebben beslist. Hij ziet er zelf weinig aanleiding toe verschil te maken 
mett afschrijving in de ondernemingssfeer. De Hoge Raad had moeten vasthouden aan 
hett oude beginsel dat op grond, al of niet bezet met een opstal, niet wordt afgeschreven. 
Ditt leidt dan ook tot de consequentie dat waardeveranderingen van de grond geen 
invloedd mogen hebben op de vaststelling van de restwaarde. Omdat de afschrijving op 
privé-goederenn in principe dezelfde regels moet volgen als de afschrijving op bedrijfs-
middelen,, zou dit ook moeten gelden voor het geval dat thans door de Hoge Raad werd 
behandeld.. Het college besliste inderdaad in die zin, maar niet op grond van dat motief. 
Daaromm kan het arrest ten hoogste een aanwijzing zijn dat de leer die voor de onder-
nemingssfeerr geldt, is verlaten, maar in dit opzicht allerminst zekerheid geven. Die 
zekerheidd zal volgens Scheltens slechts uit een nieuwe procedure kunnen volgen. 

5.10.2.33 Mees 

Volgenss Mees liet de Hoge Raad in het midden of de actuele restwaarde bij afschrijving 
inn de privé-sfeer, evenals in de winstsfeer, in aanmerking moest worden genomen, 
ongeachtt of deze gestegen was door externe factoren als inflatie en toegenomen 
schaarste.8344 De Hoge Raad had volgens hem nagelaten zijn opvatting op dit beslis-
sendee punt te motiveren. 

Meess merkt op dat indirect een vermogenswinst als zuivere inkomsten uit vermogen 
zouu worden belast, zelfs voordat deze is gerealiseerd. Vermoedelijk beschouwt de Hoge 
Raadd alleen de opstal als 'het desbetreffende goed' waarop wordt afgeschreven. 

Dee jurisprudentie betreffende BNB 1958/56* en de '1963-arresten' hebben volgens 
hemm hun betekenis niet verloren, wat wordt bevestigd door de toegespitste motivering 
vann de Hoge Raad. 

5.10.2.44 C. van Soest 

C.. van Soest vraagt zich af waarom de Hoge Raad zo nadrukkelijk opmerkt dat het gaat 
omm afschrijving op gebouwen die niet tot een ondernemingsvermogen behoren.835 Zijns 
inzienss is dat alleen, omdat de Hoge Raad wil voorkomen dat zijn beslissing klakkeloos 
opp bedrijfsmiddelen wordt geënt. Er kunnen daarbij te veel variaties zijn. Binnen een 
ondernemingg - daarvoor is de continuïteit essentieel - spelen de bestemming en de 
toepassingsmogelijkhedenn een grote rol. Als de ondergrond voortdurend wordt gebruikt -
enn dus niet vervreemd - is een waardestijging van de grond niet van invloed op de 
restwaarde.. Het uitgangspunt van de Hoge Raad dat grond en opstal één bedrijfsmiddel 
vormen,, zegt echter nog niets over het totaal af te schrijven bedrag. De Hoge Raad heeft 
dee beslissing genomen zonder directe repercussies voor bedrijfsmiddelen. Voor de 
afschrijvingg in de privé-sfeer geeft de Hoge Raad volgens Van Soest een juiste en 
probleemlozee beslissing. 

Aantekeningg in FED op BNB 1973/101*. 
Vann Soest 1973, p. 333. 
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5.10.33 Jaarlijks e waardefluctuatie s 

Ookk uit de jurisprudentie inzake de afschrijving in de privé-sfeer komt naar voren dat de 
jaarlijksee fluctuaties in de verkoopwaarde van een object voor eigen gebruik niet in het 
afschrijvingsbedragg mogen worden betrokken. In BNB 1982/156* betreft het een 
verkoopdirecteurr die voor de bepaling van de aftrekbare kosten 40% afschrijft van de 
'boekwaarde'' van de auto die hij voor de vervulling van zijn dienstbetrekking gebruikt. 
Hett hof oordeelde deze handelwijze niet in strijd met tekst, doel en strekking van artikel 
355 Wet IB 1964. Het was immers algemeen bekend dat personenauto's in de eerste 
gebruiksjarenn de grootste waardevermindering ondergaan. Een degressieve afschrij-
vingsmethodee geeft volgens het hof in beginsel juister de afschrijvingslast aan die op elk 
jaarr drukt, dan de lineaire methode. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat het hof klaarblijkelijk uitsluitend het oog heeft gehad op 
dee mate waarin de verkoopwaarde van de personenauto's in de eerste gebruiksjaren 
daalt.. De afschrijving dient niet op de verkoopwaarde van het desbetreffende goed te 
wordenn betrokken. De afschrijving volgens een degressieve methode kan alleen worden 
toegestaann als de onroerende zaak in de eerste gebruiksjaren in meerdere mate, en bij 
toenemendee veroudering in steeds mindere mate nut afwerpt. 

Hett is niet goed voor te stellen dat de gebruikswaarde van de auto voor het verwer-
venn van inkomsten parallel loopt met het verloop van de verkoopwaarde daarvan.836 

Dee verkoopwaarde komt wel aan de orde na afloop van de gebruiksduur. Het verschil 
tussenn de aanschaffingskosten en de restwaarde (verkoopwaarde) moet worden 
verdeeldd over de perioden dat de zaak in gebruik is of zal zijn. In zoverre treedt er geen 
fundamenteell verschil op met de winstsfeer. 

5.10.44 Het Beslui t Vastgoedfondse n 

Dee staatssecretaris geeft in het Besluit Vastgoedfondsen aan dat de Belastingdienst 
regelmatigg beleggingsproducten ter beoordeling worden voorgelegd, waar particulieren 
deelnemenn in een transparant samenwerkingsverband dat belegt in onroerende zaken 
(BNBB 1998/225). In veel gevallen wordt volgens de staatssecretaris een te hoge 
afschrijvingg gehanteerd. Voor een uniform uitvoeringsbeleid geeft hij vervolgens aan hoe 
dee afschrijving moet worden bepaald. 

Inn de gevallen waarin de initiatiefnemers van de gesignaleerde producten een te 
hogee afschrijving claimen, zijn ze bij het vaststellen van de restwaarde van het object 
uitgegaann van de technische gebruiksduur van het object. De afschrijving wordt aan het 
eindd van de looptijd veelal ruimschoots goedgemaakt door de onbelaste verkoop-
opbrengst,, zo blijkt uit de prospectussen van de aanbieders van deze producten. 

Alss de afschrijving op onroerende zaken die als belegging worden gehouden wordt 
vastgesteld,, dient men volgens de staatssecretaris de gebruiksduur en de verkoop-
opbrengstt te bepalen vanuit het oogpunt van de belegger. Dit houdt dan in dat men in 
dergelijkee gevallen dient uit te gaan van de gebruiksduur en verkoopopbrengst die voor 
dee belegger gelden. De (economische) levensduur wordt bepaald door de optimale 
beleggingsduurr die op objectieve wijze moet worden bepaald. De te verwachten 
verkoopopbrengstt dient te worden geschat op het tijdstip waarop het vastgoedproject 
werdd aangegaan. In het volgende cijfervoorbeeld wordt de beschreven afschrijvings-
methodee toegelicht. 

Berkhoutt en Roerink 1999, p. 1202. 
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'Eenn door een samenwerkingsverband gepresenteerd product waarbij beleggers via een 
CV/maatschapp in een onroerende zaak investeren kan er als volgt uit zien: 
Aanvangsinvestering:: fl. 50.000.000 
Dee CV/maatschap wordt voor 8 jaar aangegaan 
Dee onroerende zaak wordt langlopend verhuurd 
Dee verwachte nettoverkoopopbrengst na 8 jaren bedraagt, stel, fl. 48.500.000 
Alss afschrijving dient in aanmerking te worden genomen: 
Investeringg minus verwachte verkoopopbrengst is fl.1.500.000. Dit bedrag kan 
gedurendee de beleggingsduur van 8 jaren in aanmerking genomen worden als 
afschrijving.. Per jaar geeft dit fl. 187.500.' 

Hett besluit is van toepassing op de bepaling van de afschrijving op onroerende zaken 
diee als belegging in privé worden gehouden. Het is niet van toepassing op woonhuizen 
waaropp de forfaitaire afschrijving van artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Inkomsten-
belastingg 1990 van toepassing is. 

Wijj zien hier dat de staatssecretaris aanknoopt bij de toekomstige verkoopopbrengst 
vann grond plus opstal en dat deze opbrengst moet worden geschat op het tijdstip waar-
opp het vastgoedproject wordt aangegaan. 

5.10.4.11 Commentaa r op het Beslui t Vastgoedfondse n 

Doorneball stelt dat de waarde van de onroerende zaak aan het einde van de periode die 
inn aanmerking moet worden genomen (de restwaarde), in mindering komt op de aan-
schaffings-- of voortbrengingskosten.837 Hij acht het van groot belang dat de restwaarde 
aann het einde van de periode die in aanmerking moet worden genomen, moet worden 
geschatt op grond van de marktwaarde en de marktomstandigheden ten tijde van de 
verkrijgingg van de onroerende zaak. Als men bij de in aanmerking te nemen periode 
uitgaatt van de levensduur van de onroerende zaak (de objectieve opvatting), zal de 
opstall aan het einde van de levensduur doorgaans niet of nauwelijks waarde hebben. De 
restwaardee dient dan te worden gesteld op de marktwaarde van de ondergrond ten tijde 
vann de aanschaf van de onroerende zaak. Als men uitgaat van de bezitsduur van de 
onroerendee zaak (de subjectieve opvatting), zal de opstal aan het einde van de bezits-
duurr doorgaans wel een positieve waarde hebben, mits de bezitsduur korter is dan de 
levensduur.. De restwaarde dient in dat geval te worden gesteld op de geschatte waarde 
naarr marktprijzen ten tijde van de verkrijging van de onroerende zaak in de toestand 
waarinn deze naar verwachting aan het einde van de bezitsduur zal verkeren. Naar de 
meningg van Doornebai dient de subjectieve opvatting te worden verworpen. De rest-
waardee dient volgens hem in beginsel te worden gesteld op de marktwaarde van de 
ondergrondd ten tijde van de aanschaf van de onroerende zaak. Zijns inziens moet het 
verschill tussen de aanschaffingskosten en de restwaarde door de afschrijvingen aan het 
eindee van de (totale) levensduur worden verdeeld over deze (totale) levensduur. 

Bijj de bepaling van de restwaarde dient men volgens Doornebal uit te gaan van 
marktwaardenn op het moment van verkrijging van een onroerende zaak. Wijzigingen in 
dee marktwaarde kunnen dus geen invloed uitoefenen op de omvang van de afschrij--
vingen.. Dit laatste is een logisch gevolg van het bronnenstelsel dat aan de Wet IB 1964 
tenn grondslag ligt en waarbij vermogenswinsten en -verliezen in de particuliere sfeer 
buitenn het inkomen blijven. Elke poging om afschrijvingen op onroerende zaken die tot 
hett privé-vermogen behoren, te beperken door rekening te houden met (verwachte) 
toekomstigee vermogenswinsten, komt naar Doornebals mening in feite neer op het 
verkaptt belasten van deze vermogenswinsten en is in strijd met het bestaande wettelijke 
systeem. . 

Doorneball 1998, p. 1308 en 1309. 
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Roerinkk en ik betogen dat men wel degelijk van een subjectieve benadering moet 
uitgaann en dat men ten tijde van aanschaf de toekomstige restwaarde moet inschat-
ten.8388 De Hoge Raad heeft verscheidene malen aangegeven dat de afschrijving op 
privé-beleggingsvastgoedd subjectief moet worden bepaald. In BNB 1980/217 en BNB 
1986/166** geeft het college aan dat men voor de afschrijving in de privé-sfeer dient uit te 
gaann van 'de werkelijk te verwachten gebruiksduur en restwaarde'. In BNB 1998/44 
overweegtt de Raad dat het afschrijvingsforfait (van artikel 7 Uitvoeringsregeling inkom-
stenbelastingg 1990) voorkomt dat de restwaarde en de afschrijvingsduur (en eventueel 
hett afschrijvingssysteem) na iedere eigenaarswisseling opnieuw zouden moeten worden 
bepaald.. Ook ander gebruik door één belastingplichtige kan tot wijziging van de afschrij-
vingg leiden (BNB 1977/248). 

Daarnaastt kennen aftrekbare kosten in een persoonlijke, subjectieve inkomsten-
belastingg in beginsel een subjectieve benadering. Alle kosten die het subject maakt en 
diee de inkomstenverwerving betreffen, kunnen in aanmerking worden genomen. De 
motiveringg van de uitgaven is afhankelijk van het (subjectieve) inzicht van de belasting-
plichtige. . 

Meussenn vraagt zich af of men met een redelijke mate van zekerheid de verkoop-
opbrengstt van een onroerende zaak na (bijvoorbeeld) acht jaar kan vaststellen.839 Alleen 
all een substantiële stijging van de hypotheekrente kan een grote invloed hebben op de 
prijsontwikkelingg in de vastgoedmarkt; bovendien kunnen lokale situaties erg verschillen. 

Ookk Gassier signaleert dit probleem.840 Hij concludeert, na een evaluatie van het 
besluit,, dat niet de reële verkoopopbrengst en de reële gebruiksduur doorslaggevend zijn 
voorr de hoogte van de afschrijving, maar de te verwachten verkoopopbrengst en de te 
verwachtenn gebruiksduur. 

Gielee meent dat in het besluit één element in de afschrijvingssystematiek van 
bedrijfsmiddelenn in ondernemingen wordt genegeerd.841 Het afschrijvingspotentieel wordt 
volgenss hem niet bepaald door de restwaarde zoals die na ommekomst van de 
economischee levensduur realiter zal zijn, maar door de restwaarde die na ommekomst 
vann de economische levensduur zou ontstaan bij gelijkblijvende prijzen. De restwaarde 
vann een nieuw gestichtt of pas gekocht gebouw met een economische levensduur van 20 
jaarr is die van hetzelfde gebouw op dezelfde plaats, maar dan economisch versleten en 
well op de dag waarop het in gebruik is genomen. Giele onderbouwt zijn stelling dat 
gerekendd moet worden met gelijkblijvende prijzen echter niet. 

5.10.55 Samenvattin g 

Kortom,, het is allerminst duidelijk wat de Hoge Raad in BNB 1973/101* nu precies heeft 
willenn duidelijk maken in en met zijn beslissing. De geldende jurisprudentie betreffende 
ondernemingsvastgoedd is met dit arrest niet verlaten, doordat de Hoge Raad met zoveel 
woordenn spreekt over de 'niet tot een ondernemingsvermogen behorende gebouwen'. 

Roerinkk en ik zijn van mening dat men op het moment van investeren in privé-
beleggingsvastgoedd de vermoedelijke verkoopopbrengst van grond plus opstal aan het 
eindee van de gebruiksduur dient te schatten. Latere afwijkingen van deze schatting 
leidenn niet tot een bijstelling van het afschrijvingsbedrag, want die bevinden zich in de 
(onbelaste)) vermogenssfeer. Volgens Doornebal dient men bij de bepaling van de 
restwaardee uit te gaan van marktwaarden op het moment van verkrijging van een 
onroerendee zaak. De restwaarde moet men stellen op de marktwaarde van de 
ondergrondd ten tijde van de aanschaf van de onroerende zaak. Latere wijzigingen in de 
marktwaardee kunnen geen invloed uitoefenen op de omvang van de afschrijvingen. 

Ziee Berkhout en Roerink 1999, p. 1195-1200. 
Meussenn 1999, p. 4. 
Gassierr 1998, p. 211. 
Gielee 1998, p. 179. 
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5.111 Uitzondering : bedrijfsbeëindiging ? 

5.11.11 Inleidin g 

Inn de lagere rechtspraak is de situatie aan de orde geweest dat uit een latere bedrijfs-
beëindigingg bleek dat de restwaarde de boekwaarde overtrof. De afschrijvingslast hoefde 
inn deze gevallen niet aangepast te worden. 

5.11.22 Waardeverminderin g doo r ander e oorzake n dan gebruik : bedrijfs -
beëindigin gg doo r overlijde n 

Eenn ondernemer overleed kort na ingebruikneming van zijn auto (BNB 1962/261*). Het 
bedrijff werd nadien verkocht, de auto werd met flink verlies verkocht. De belanghebben-
dee merkte het verlies aan als een negatief bestanddeel van de winst in de zin van artikel 
7,, lid 1 Besluit IB 1941. De inspecteur rekende een bedrag als afschrijving, aftrekbaar 
vann deze winst, en het overige als een negatief bestanddeel van de tegen 20% belaste 
overlijdenswinstt (artikel 7, lid 2 Besluit IB 1941). 

Namenss de belanghebbende voerden de nabestaanden aan dat de jaarlijkse 
afschrijvingg op bedrijfsmiddelen moest worden bepaald op het gedeelte van de niet-
afgeschrevenn aanschaffings- of voortbrengingskosten, dat aan het jaar kan worden 
toegerekend.. Deze afschrijving wordt dan berekend aan de hand van de boekwaarde bij 
hett begin van het boekjaar, de vermoedelijke restwaarde en de vermoedelijke gebruiks-
duur.. De afschrijving bedroeg het verschil tussen de aanschaffingskosten en de rest-
waarde. . 

Menn stelde verder dat een waardevermindering, die tot afschrijving kan leiden, niet 
alleenn veroorzaakt kan worden door gebruik in het bedrijf, maar ook door andere oor-
zaken.. In dit geval was dat de beëindiging van het bedrijf door overlijden, waardoor de 
restwaardee exact bekend werd. Als de belastingplichtige in leven was gebleven en de 
autoo had afgestoten, bijvoorbeeld omdat deze in zijn bedrijf niet aan zijn verwachtingen 
voldeed,, zou de inspecteur het verlies wel als normaal verlies hebben aanvaard. 

Dee inspecteur betoogde dat de winst over het laatste boekjaar bij overlijden van de 
ondernemerr moest worden berekend volgens de regels van de jaarlijkse winstbereke-
ning.. Dit houdt in dat er per overlijdensdatum een balans moet worden opgemaakt 
volgenss dezelfde waarderingsgrondslagen als die welke steeds zijn toegepast. De 
boekwaardenn van de bedrijfsmiddelen moeten op die slotbalans worden berekend 
volgenss de afschrijvingssystemen die tijdens de duur van het bedrijf steeds gevolgd zijn. 

Hett hof overwoog dat de afschrijving op zaken die voor de uitoefening van het bedrijf 
off beroep worden gebruikt, jaarlijks wordt gesteld op het gedeelte van de nog niet 
afgeschrevenn aanschaffings- of voortbrengingskosten, dat aan het jaar kan worden 
toegerekend.. Door middel van afschrijving brengt men de achteruitgang van de 
gebruikswaardee van de desbetreffende zaken voor het bedrijf of beroep tot uitdrukking. 
Voorr de bepaling van deze gebruikswaarde moet men uitgaan van de voortzetting van 
hett bedrijf door de ondernemer op het moment dat die gebruikswaarde moet worden 
vastgesteld.. In het voorliggende geval was er sprake van een geforceerde verkoop als 
gevolgg van het overlijden van de ondernemer. De opbrengst kwam wellicht overeen met 
dee verkoopwaarde op de overlijdensdatum, maar stond in geen enkele relatie tot de 
gebruikswaardee op dat moment, aangezien het niet aannemelijk was dat de auto na 
slechtss enkele weken in gebruik te zijn geweest, zo sterk in gebruikswaarde zou zijn 
gedaald.. De hypothese dat de belanghebbende, als hij in leven was gebleven, de auto 
hadd verkocht, omdat deze in zijn bedrijf niet aan de verwachtingen voldeed, deed niet ter 
zake.. Het was niet gebleken dat die situatie zich zou hebben voorgedaan, als de 
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belastingplichtigee in leven zou zijn gebleven. De inspecteur werd in zijn benadering 
gevolgd. . 

Inn cassatie werd onder verwijzing naar BNB 1958/56* aangevoerd dat er ten aanzien 
vann de geschatte gebruiksduur en de geschatte residuwaarde omstandigheden en feiten 
kunnenn optreden die wijziging van de oorspronkelijk aangenomen cijfers noodzakelijk 
maken.. De oorspronkelijk berekende afschrijving kan dan groter of kleiner worden. Als 
dezee omstandigheden en feiten afwijken van de normale, in het algemeen geldende, 
gebruiksduurr en residuwaarde voor een object, en vanaf de aanvang bekend zijn, moet 
menn daarmee ook meteen - van de aanvang a f - rekening houden (B. 9118). 

Dee belastingplichtige kon niet een normaal afschrijvingsplan voor de auto ontwerpen, 
doordatt hij reeds was overleden. Het hof had een afschrijvingsplan gemaakt, zoals dat in 
normale,, in het algemeen geldende omstandigheden voor het object zou passen. Door 
dee beëindiging van het bedrijf vervielen de - algemeen geldende - gebruiksduur en 
residuwaardee die in een dergelijk plan zouden zijn opgenomen. Bij het vaststellen van 
dezee afschrijving moest men rekening houden met het feit dat zij voor deze belasting-
plichtigee had te dienen en voor dit object en dus met de voor hem ten aanzien van dit 
objectt geldende gebruiksduur en de voor hem geldende residuwaarde. In het Besluit IB 
19411 en de jurisprudentie is geen steun te vinden voor de eis dat de gebruikswaarde in 
ditt geval moet worden vastgesteld alsof het bedrijf zou zijn voortgezet. Door de beëin-
digingg van het bedrijf daalde de gebruikswaarde van de auto feitelijk tot nihil, waardoor 
hett noodzakelijk werd 'gebruikswaarde' te vervangen door 'ruilwaarde' of 'opbrengst-
waarde'.. De verkoopopbrengst was tevens de residuwaarde van de auto. Deze 
restwaardee werd niet uitsluitend bepaald door de waardevermindering die de zaken 
tengevolgee van het gebruik in het bedrijf ondergingen, doch ook tengevolge van 
waardeveranderingenn ten gevolge van factoren die buiten dat gebruik gelegen waren. 

Dee Hoge Raad besliste dat het gedeelte van het jaar dat vanwege het overlijden van 
dee ondernemer was afgesloten, moest worden behandeld als kalenderjaar. Dit 
betekendee dat de voorschriften over de vaststelling van de jaarlijkse winst op dat tijdvak 
toepasselijktoepasselijk waren. Bij het vaststellen van jaarlijkse winst mag men voor de bepaling van 
afschrijvingg geen rekening houden met het feit dat de bedrijfsmiddelen als gevolg van 
bedrijfsbeëindigingg wegens overlijden worden verkocht dan wel worden overgebracht 
naarr het privé-vermogen. 

P.. den Boer merkt in zijn noot op dat het bedrijfseconomisch onjuist zou zijn de 
afschrijvingg gelijk te stellen aan de vermindering van de verkoopwaarde. Het gaat om het 
inn rekening brengen van de verbruikte werkeenheden, zodat datgene van de baten die 
doorr de onderneming worden ontvangen, wordt afgescheiden, wat niet tot de winst kan 
wordenn gerekend. De residuwaarde is niet de huidige verkoopwaarde, maar de waarde 
inn de toekomst bij beëindiging van het gebruik. De fiscale afschrijvingen sluiten zich 
hierbijj aan. 

5.11.33 BNB 1963/169 

BNBB 1963/169 is mijns inziens een wat verwarrend arrest. De casus was als volgt. Op 
11 juli 1959 werd een horeca-onderneming beëindigd. De hotel- en café-inventaris werd 
opp die datum verkocht voor fl. 20.000. De fiscale boekwaarde bedroeg per 1 januari 1959 
fl.. 2.301. De inspecteur had de afschrijving over de inventaris geweigerd, omdat uit de 
verkoopp bleek dat de restwaarde al lang was bereikt. 

Hett hof Leeuwarden stelt dat het uit eigen wetenschap bekend is dat - bijzondere 
omstandighedenn daargelaten - oude hotel- en café-inventarissen 'zeer weinig' plegen op 
tee brengen bij verkoop als ze in het bedrijf niet langer bruikbaar zijn. Van deze bijzon-
deree omstandigheden was niets gebleken. Aan de afschrijving stond dan ook niets in de 
weg,, omdat het niet aannemelijk was dat de boekwaarde van de inventarisbestanddelen 
benedenn de restwaarde zou dalen. Het beroep dat de inspecteur had gedaan op de 

296 6 



verkoopwaardee van de inventaris per 1 juli 1959, miste betekenis. Afschrijving kan 
immerss ook geschieden in gevallen dat de verkoopwaarde de boekwaarde overtreft. 

Naarr mijn mening is de uitspraak gedeeltelijk onjuist gemotiveerd. Uitgangspunt is de 
restwaardee aan het einde van de gebruiksduur binnen de onderneming. Als op 
11 januari 1959 blijkt dat de restwaarde aanmerkelijk is veranderd en dat die verandering 
redelijkerwijss als blijvend kan worden beschouwd, is een aanpassing vereist. Het hof 
steltt dat doorgaans de restwaarde nihil zal zijn enn dat het niet aannemelijk was dat de 
boekwaardee beneden de restwaarde zou dalen. Met andere woorden: normaliter was 
dezee daadwerkelijk gerealiseerde restwaarde niet te verwachten. Het hof had hiermee de 
zaakk kunnen afdoen, maar zaaide verwarring door in algemene bewoordingen te 
overwegenn dat men ook kan afschrijven in gevallen waarin de verkoopwaarde de 
boekwaardee overtreft. Zoals we in de jurisprudentie hebben gezien, beïnvloeden tijdelijke 
mutatiess van de verkoopwaarde de afschrijvingslast niet. Maar aanmerkelijke blijvende 
mutatiess van de verkoopwaarde die tot uitdrukking komen in de restwaarde, beïnvloeden 
hett afschrijvingsbedrag wel. 

5.11.44 BNB1967/151 

Inn een ander geval bleek de verkoopwaarde van een bedrijfsmiddel in de periode waarin 
eenn bedrijf werd beëindigd, de boekwaarde verre te overtreffen. Dit leidde volgens het 
hoff Arnhem in BNB 1967/151 niet tot wijziging van het toegepaste afschrijvingspercen-
tage.. De casus was als volgt. Een natuurbad annex camping, restaurant, bungalows 
werdd geëxploiteerd op een terrein dat van de gemeente in erfpacht was verkregen. Het 
erfpachtrechtt was verlengd tot 26 februari 1966. De gemeente was bevoegd, maar niet 
verplichtt de opstallen bij het einde van de erfpacht tegen taxatiewaarde over te nemen. 
Dee belanghebbende had na het overlijden van haar echtgenoot het bedrijf voor eigen 
rekeningg voortgezet, maar ook gegadigden gezocht om het bedrijf aan te verkopen. De 
gemeentee had in april 1964 voorgesteld de opstallen tegen taxatiewaarde over te nemen 
enn de erfpacht te beëindigen. Dit voorstel werd aanvaard. Op 25 februari 1965 werden 
dee opstallen aan de gemeente verkocht voor fl. 215.000 en het erfpachtrecht werd 
beëindigd.. De belanghebbende schreef 10% af op de aanschafkosten van de opstallen 
add fl. 180.000. De inspecteurr had deze methode voor de jaren 1962 en 1963 geaccep-
teerd. . 

Inn geschil was of de belanghebbende ook in 1964 10% kon afschrijven, hoewel zij 
eenn aanzienlijke stijging van de opbrengst bij verkoopp van de opstallen kon verwachten, 
off dat zij verplicht was een lager percentage te hanteren. Zij stelde dat de normale 
bedrijfswinstt op de juiste wijze en volgens de bestendige gedragslijn behoorde te worden 
berekend.. Als de later ontvangen verkoopprijs de boekwaarde overtrof, was het verschil 
liquidatiewinst.. Zij ging niet uit van een restwaarde van nihil. Zij paste immers met nog 
slechtss drie seizoenen in het vooruitzicht een normale afschrijving van slechts 10% toe 
opp de oude opstallen. Toen zij voor dit systeem koos, moest zij rekening houden met de 
mogelijkheidd dat ze de opstallen binnen vier jaren 'om niet' zou moeten afstaan aan de 
gemeente. . 

Dee inspecteur stelde dat de onderneemster al begin 1964 in gemoede overtuigd 
moestt zijn geweest van een gunstige afwikkeling van het erfpachtcontract en dus van 
eenn aanzienlijke stijging van de restwaarde van de opstallen. 
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Hett hof overwoog dat de belanghebbende geenszins was uitgegaan van een restwaarde 
vann nihil. Vervolgens onderscheidt het hof twee situaties: 
1.. de restwaarde van een bedrijfsmiddel kan tijdens de bedrijfsuitoefening een aan-

merkelijkee en redelijkerwijs blijvende verandering ondergaan. In een dergelijk geval 
moett men de afschrijving aanpassen aan de aanmerkelijke waardeverandering; 

2.. het is ook mogelijk dat er bij de beëindiging van een bedrijf een aanmerkelijk verschil 
blijktt te bestaan tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde van een bedrijfs-
middel.. In dat geval mag er bij de vaststelling van de jaarlijkse winst geen rekening 
wordenn gehouden met het feit, dat de bedrijfsmiddelen worden verkocht vanwege 
bedrijfsbeëindiging.. Een winst of een verlies op een bedrijfsmiddel bij de beëindiging 
off overdracht van een bedrijf is geen factor voor de kostprijsberekening, maar een 
voor-- of nadeel voor de ondernemer en is geen onderdeel van de jaarlijkse winst-
berekening. . 

Allereerstt valt op dat de belanghebbende de opstallen niet afschreef tot nihil in de nog 
resterendee periode tot 28 februari 1966, het vermoedelijke einde van het erfpachtrecht. 
Zijj kon er immers wel rekening mee houden dat ze de opstallen binnen vier jaar 'om niet' 
zouzou moeten afstaan aan de gemeente. De gerealiseerde opbrengst was niet te 
verwachten.. Een afschrijving naar nihil in 1966 zou te verdedigen zijn geweest. 

Alss de belanghebbende op 1 januari 1964 had mogen verwachten dat de gemeente 
dee opstallen zou aankopen, zoals de inspecteur ook betoogde, had de restwaarde mijns 
inzienss aangepast moeten worden. Dit ligt ook in het verlengde van eerdere jurispruden-
tie.8422 Naar mijn mening is een boekwinst in wezen een correctie achteraf op een ken-
nelijkk te hoge afschrijvingslast in het verleden - en daarmee de in rekening gebrachte 
kostenn van het bedrijfsmiddel - en wel voor het verschil tussen de historische aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten en de lagere boekwaarde. 

5.11.55 BNB1985/187 

Inn BNB 1985/187 ging het om het volgende. Een artikel 10 Bhz.-vennootschap nam 
mediomedio 1976 het besluit haar hele woningbezit (getaxeerde waarde fl. 2.395.000) te 
verkopenn aan pensioenfonds Y.843 De boekwaarde bedroeg eind 1976 fl. 1.846.000, 
nadatt fl. 48.493 was afgeschreven. De verkoop kwam begin 1977 tot stand. De 
vennootschapp stelde onder meer dat de afschrijving op het verkochte woningbezit over 
1976,, in het bijzonder de tweede helft van 1976 achterwege mocht blijven, zodat de 
boekwaardee bij de aanvang van 1977 hoger zou zijn en het belastbare bedrag in 1977 
lager.. De inspecteur stelde dat over 1976 de normale afschrijving moest worden toe-
gepast. . 

Hett hof overwoog dat de jaarlijkse afschrijving op bedrijfsmiddelen ertoe strekt de 
gebruikswaardedalingg van die bedrijfsmiddelen door het gebruik in de onderneming ten 
behoevee van de onderneming tot uitdrukking te brengen. Als die zaken dan, nadat een 
besluitt tot verkoop van de bedrijfsmiddelen is genomen, niet meteen worden verkocht, 
maarr nog enige tijd in de onderneming worden gebruikt, vereist goedkoopmansgebruik 
datt de, ook in die periode voortgaande, daling van de gebruikswaarde ten gevolge van 
hett gebruik door middel van afschrijving tot uitdrukking wordt gebracht. Dit wordt niet 
anderss door de omstandigheid dat al ten tijde van het besluit tot verkoop duidelijk was 
datt de opbrengst van het woningbezit de boekwaarde daarvan aanzienlijk zou over-
treffen.. Voor het antwoord op de vraag of men moet afschrijven, is het niet van belang of 
dee verkoopwaarde de boekwaarde overtreft. Het kon dan ook niet worden gezegd dat de 
afschrijvingg over het jaar 1976 achterwege mocht of moest blijven, omdat de restwaarde 

Ziee B. 9214 en 9417, alsmede de samenvatting van de jurisprudentie en de literatuur tot 
BNBB 58/56*. 
Hett is niet duidelijk of er al wilsovereenstemming bestond, zie Fesevur 1985, p. 1235. 
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vann de woningen toen was bereikt. De restwaarde is volgens het hof immers niet de 
verkoopprijss die wordt behaald bij verkoop van bedrijfsmiddelen in het kader van staking 
vann de exploitatie van de onderneming, maar de waarde die de zaken naar verwachting 
bijj normale voortzetting van de bedrijfsuitoefening zullen hebben wanneer ze in de 
ondernemingg niet langer bruikbaar zullen zijn. Niet gesteld of gebleken was dat de aldus 
opp te vatten restwaarde per 1 januari 1976 al was bereikt. 

Dee Hoge Raad verwierp het beroep. Het hof had terecht en op goede gronden het 
standpuntt van de belanghebbende verworpen 'dat de omstandigheid, dat zij in de loop 
vann 1976 het besluit heeft genomen de bij haar in bezit zijnde woningen over te dragen 
aann het Pensioenfonds Y tegen een hogere prijs dan de fiscale boekwaarde, met zich 
brachtt dat een verdere afschrijving op die woningen in 1976 achterwege kon blijven'. 

Ookk hier zien wij weer de oude regel dat de afschrijving niet direct herzien moet worden 
alss de verkoopwaarde afwijkt van de boekwaarde. Ook niet als er een besluit tot verkoop 
iss genomen en het duidelijk is dat de verkoopprijs de boekwaarde aanzienlijk zal over-
treffen. . 

Hett hof nuanceerde deze stellingen door expliciet te overwegen dat niet gesteld of 
geblekenn was dat de residuwaarde, 'aldus opgevat', per 1 januari 1976 reeds was be-
reikt.. Indien de restwaarde bij aanvang van het boekjaar (1 januari 1976) de boekwaarde 
-- binnen de kaders van BNB 1958/56* - had overtroffen, zou men de afschrijving 
moetenn aanpassen. De Hoge Raad benadrukte deze nuancering nog eens door te over-
wegenn dat de vennootschap 'in de loop van 1976' de beslissing had genomen. Ook dit is 
geenn nieuws, want in B. 9214 overwoog de Hoge Raad al dat men de afschrijving moet 
vaststellenn tussen het begin van het jaar en het einde van de gebruiksduur. 

Volgenss Fesevur had de belanghebbende uit het oog verloren dat op 1 januari 1976 -
toenn gingen de afschrijvingen voor 1976 lopen - de restwaarde in de zin van de wet 
ongewijzigdd was.844 Ook op 1 januari 1977 was dit eigenlijk nog niet het geval. Op geen 
vann beide data stond vast dat er een aanmerkelijke verandering van de residuwaarde 
wass opgetreden, geschat bij de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel, die redelijker-
wijss als blijvend kon worden beschouwd. De vennootschap had niet gesteld, laat staan 
bewezen,, dat de restwaarde die voor de afschrijvingen oorspronkelijk geschat was, 
absoluutt onjuist was. Met andere woorden: ook indien er geen verkoop zou zijn, zou 
dezee restwaarde, bijvoorbeeld de waarde van de grond minus sloopkosten, op de 
gemeldee data reeds hoger zijn dan de boekwaarde, zoals in BNB 1964/156. Met die 
hogeree verkoopwaarde - niet dus de residuwaarde - kan slechts rekening worden 
gehoudenn op het moment van realisatie, dat wil zeggen op moment van de verkoop. 

Hett hof 's-Gravenhage besliste in BNB 1987/288 over een afwaardering in het zicht van 
liquidatie.. In december 1981 was besloten het bedrijf te liquideren. Op dat moment was 
hett met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te verwachten dat de verkoopop-
brengstt lager zou zijn dan de boekwaarde. De afwaardering eind 1981 werd toegestaan. 
Hett hof keek derhalve bij een afwaardering naar de situatie aan het einde van het 
boekjaar. . 

5.11.66 Samenvattin g 

Alss aan het begin van het boekjaar vaststaat dat de restwaarde, de voorwaarden van 
BNBB 1958/56* daarbij in aanmerking genomen, is gestegen, moet men de afschrijving 
aanpassen.. Degene die stelt dat de restwaarde is gestegen, moet dit aannemelijk 
maken.. Een achteraf gebleken, of vóóraf min of meer vaststaande hoge verkoopwaarde 
bijj bedrijfsbeëindiging, rechtvaardigt een afschrijvingscorrectie nog niet. 

Fesevurr 1985, p. 1237. 
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5.122 Restwaard e en tegemoetkominge n voo r financiël e schad e 

Inn BNB 1967/178* werd beslist dat men bij het opnieuw bepalen van de restwaarde van 
eenn scheepswerf, met het oog op de nadelige gevolgen van waterbouwkundige werken 
waartoee de overheid had besloten, rekening diende te houden met de financiële 
tegemoetkomingg die bij de Deltawet in het vooruitzicht was gesteld. 

Vinkee stelt in zijn noot dat BNB 1958/56* ook betekenis kan hebben voor gevallen 
vann een verminderende residuwaarde en een daarmede corresponderende verhoging 
vann de afschrijvingsquota; namelijk wanneer er sprake is van waardedaling van een 
bedrijfsmiddell tengevolge van versnelde veroudering door onder meer gewijzigde 
productietechnieken,, afzetverhoudingen of deflatoire tendensen. In de casus ging het om 
eenn scheepswerf die schade leed door toedoen van de overheid, die het berokkende 
nadeell (vanwege de Deltawerken) op passende wijze zou vergoeden. De kosten van de 
werkeenhedenn van het bedrijfsmiddel die liggen tussen dit voortijdig einde en het 
aanvankelijkk later verwachte einde, werden in de schadevergoeding aan de betrokkene 
opgenomen. . 

Dezee schadevergoeding treedt volgens Vinke mede in de plaats van de aanvankelijk 
geraamdegeraamde afschrijving. Ze vult de hiaat in de voorgenomen afschrijvingsreeks op, die 
doorr het vroegtijdig einde van de werf is ontstaan, ledere ratio voor een extra afschrijving 
tenn laste van de lopende productiejaren is door de schadevergoeding van de overheid 
vervallen.. Men mag deze schadevergoeding bij de bepaling van een eventuele extra 
afschrijvingg allerminst buiten beschouwing laten; ook al moge er een principieel onder-
scheidd bestaan tussen afschrijving op een bedrijfsmiddel en het in aanmerking nemen 
vann een te verwachten tegemoetkoming hiervoor. Deze tegemoetkoming over te wen-
telenn naar nieuwe, thans nog niet aanwezige productiemiddelen, zou volgens Vinke aan 
dee jaarwinstbepaling een futurologisch element toevoegen. 

Dezee gedachtegang van Vinke kan ik onderschrijven. De vermoedelijke afschrijvings-
lastt (historische kostprijs minus restwaarde) of het vermoedelijke verlies wordt gecom-
penseerd. . 

Vann der Linde is stellig in zijn aantekening bij het arrest.845 Goedkoopmansgebruik staat 
zonderr twijfel toe rekening te houden met alle waardeverliezen die tijdens de gebruiks-
duurr te verwachten zijn; ook met verliezen die voortkomen uit externe oorzaken. Het 
rechtt op schadevergoeding was solide in de wet verankerd. Een zodanige schade dat 
eenn verhoogde afschrijving noodzakelijk was, viel in werkelijkheid niet te verwachten. Het 
probleemm wordt behandeld als een restwaardekwestie. Dit is 'het bedrag dat de zaken in 
elkk geval waard zullen zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn'. 
Uitt het arrest blijkt dat schadevergoedingen wegens waardeverlies de restwaarde mede 
bepalen.. Dit viel niet zonder meer uit de definitie van de Hoge Raad af te leiden, maar 
datt is volgens Van der Linde dermate redelijk dat een andere oplossing nauwelijks 
denkbaarr is. 

Dee constructie om de te verwachten schadevergoeding als een deel van de restwaarde 
tee beschouwen, acht Hofstra volledig in het begrip restwaarde te passen.846 

VanVan der Linde 1967, p. 840. 
Hofstraa 1968, p. 183. 
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5.133 Grondwaardestijginge n en kosten , bedrijfseconomisc h 
beschouw d d 

Eenn mogelijke aanscherping van de leer van de Hoge Raad zou wellicht kunnen worden 
gevondenn in een bedrijfseconomische benadering. Daarin wordt de invloed verwerkt die 
grondwaardestijgingenn hebben op de kosten. Van der Schroeft (1985) en Groeneveld 
beschrijvenn deze benadering in hun boek Kosten en kostprijs. 

Vanuitt bedrijfseconomisch standpunt kunnen we de stijging van de grondwaarde 
onderscheidenn in: 
•• de bijzondere aanwending voor het bedrijf en 
•• een waardestijging met het oog op andere bestemmingen, zonder dat aan de 

betekeniss voor het bedrijf iets is veranderd. 

Alleenn de eerstbedoelde waardestijging beïnvloedt de kosten. De oorzaak van de 
waardestijgingg ligt in de bestemming voor het bedrijf zelf dat op die grond gevestigd is. 
Dee oorzaak daarvan kan gelegen zijn in de grotere voordelen die de grond voor het 
bedrijff oplevert. Hoe groter het voordeel is dat op dit bepaalde stuk grond wordt ver
kregen,, ofwel hoe groter de vestigingsplaatspremie is, des te hoger is de waarde van de 
grondd voor het bedrijf. In dit geval stijgt niet alleen de directe, maar ook de indirecte 
opbrengstwaarde.. Met deze stijging neemt ook de vervangingswaarde toe. Voor de 
vervangingg is de uitgaafprijs niet meer toereikend. De toeneming is van invloed op de 
kosten.. Met de waardestijging van de grond stijgen voor het bedrijf ook de grondkosten. 

Inn het tweede geval is de directe opbrengstwaarde wel, maar de vervangingswaarde 
niett gestegen. De laatste is niet veranderd, doordat deze betrekking heeft op grond, die 
eenzelfdee betekenis heeft voor het bedrijf. Indien de waarde van industrieterreinen in de 
loopp der jaren door aangrenzende bebouwing van woonwijken is gestegen, heeft dit 
geenn invloed op de betekenis van deze terreinen. De hogere waardering dankt de grond 
aann de schatting als bouwterrein, niet als industriegrond. De gestegen waarde is dan ook 
geenn maatstaf voor de vervangingswaarde. Voor de bepaling van kosten en kostprijs is 
dezee waardestijging zonder betekenis. 

Fiscaall gesproken zouden we goed bij dit onderscheid kunnen aansluiten, aangezien dit 
verschill aanknoopt bij de gebruikswaarde die de grond voor het bedrijf heeft, dat in de 
onroerendee zaak (grond plus opstal) wordt uitgeoefend. Als de gebruikswaarde van de 
grondd voor het bedrijf duurzaam is gestegen, bestaat er aanleiding de afschrijvingen van 
dee onroerende zaak te corrigeren. Zo niet, als de gebruikswaarde niet is gestegen. 

Hett onderscheid is alleen van belang voor eigengebruikers. Voor belegd vastgoed 
betekentt een toename van de grondwaarde altijd een toename van de waarde voor het 
bedrijf. . 

Eenn probleem resteert echter wel. Grond kan ook autonoom in waarde stijgen. 
Bijvoorbeeldd door algemene schaarste, zoals dat bijvoorbeeld in de Randstad het geval 
is.. De vraag doet zich dan voor hoe deze waardestijging nu moet worden geduid. Aan de 
betekeniss die de stijging voor het bedrijf heeft, is door deze waardestijging niets veran
derd,, zodat de waardestijging genegeerd kan worden. 
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5.144 Naar welk momen t de restwaard e bepalen ? 

Dee restwaarde is het bedrag dat de onroerende zaak in elk geval waard is op het 
momentt dat het in het bedrijf niet langer bruikbaar zal zijn. Of, anders gezegd, het is de 
verkoopwaardee (directe opbrengstwaarde) aan het einde van de gebruiksduur. Aan-
gezienn een object de kwalificatie bedrijfsmiddel kan verliezen op andere gronden dan 
alleenn dat het niet langer geschikt is voor het bedrijf, omschrijft Jacobs de restwaarde als 
'dee waarde welke een object bezit op het moment dat dit object de kwalificatie 
bedrijfsmiddell verliest'.847 Dit moment is volgens hem het moment waarop de gebruiks-
duurr eindigt. Uit het subjectiviteitsbeginsel volgt dat de gebruiksduur subjectief, vanuit de 
ondernemerr moet worden opgevat: het gaat om de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel 
zoalss die wordt aangewend door de belastingplichtige zelf, niet om die van een 
'abstracte'' ondernemer.848 Bij een subjectieve gebruiksduur hoort een subjectieve 
residuwaarde.8499 Hiertoe dient volgens goedkoopmansgebruik een geobjectiveerde 
subjectievesubjectieve schatting plaats te vinden. Eerst leek de Hoge Raad een objectieve richting 
uitt te gaan voor de gebruiksduur en het referentiemoment van de restwaarde. Later is er 
eenn kentering naar een subjectieve richting gekomen. 

5.155 Benaderin g restwaard e in praktij k 

5.15.11 Inleidin g 

Dee (toekomstige) restwaarde zal bij ingebruikstelling geschat moeten worden. Volgens 
Jacobss gaat het dan om een geobjectiveerde subjectieve schatting.850 Als we de rest-
waardee willen bepalen, hebben we onder meer kennis nodig van de marktomstandig-
hedenn betreffende de specifieke onroerende zaak. Die condities kunnen namelijk een 
afnemendd nut tot gevolg hebben. Dat geldt ook voor de toekomstverwachtingen van de 
onroerendee zaak, de actuele (bouw)technische kennis en de functionaliteit van de opstal. 
Daarnaastt is kennis van het verleden onontbeerlijk. Niet is de vraag van belang of de 
restwaardee is ontstaan door waardevermindering als gevolg van het gebruik in het bedrijf 
off als gevolg van factoren die buiten dat gebruik liggen. Uit BNB 1958/56* volgt dat het 
niett gaat om de inschatting van de restwaarde ten tijde van het in gebruik nemen, maar 
omm de restwaarde ten tijde van de vervanging. De toekomstige restwaarde is derhalve 
vann belang en niet de huidige. 

Dee grond speelt een bijzondere rol in de afschrijvingsproblematiek, zoals wij al in 
2.3.11 zagen. Door gebruik van de grond zal er in het algemeen geen verbruik van de 
daaraann verbonden werkeenheden optreden. In zoverre 'slijt' grond niet. Als de grond in 
waardee daalt, kan hij mogelijk naar lagere bedrijfswaarde (of marktwaarde) worden 
afgewaardeerd.. Zoals we in dit hoofdstuk zagen, kan een grondwaardestijging leiden tot 
verkleiningg van het afschrijvingsbedrag. 

Jacobss 1974, p. 118. 
Ziee Jacobs 1974, p. 83. De inkomstenbelasting wil het inkomen belasten van een subjectief 
belastingplichtigee en niet dat van een abstract of een genormeerd individu. Jacobs definieert 
hett subjectiviteitsbeginsel als 'het verschijnsel dat alle regels van winstbepaling worden 
opgevatt (feitelijk dan wel normatief) van de belastingplichtige ondernemer uit, behoudens door 
dee wet of andere beginselen der wet te maken uitzonderingen, zodat niet meer en niet minder 
dann de werkelijke jaarwinst wordt belast'. Dit beginsel is van invloed op de begrippen 
gebruikswaarde,, residuwaarde en gebruiksduur. 
Jacobss 1974, p. 119. 
Jacobss 1974, p. 119. 
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Naarr mijn mening is het mogelijk in het afschrijvingsbedrag een eventuele waardever-
minderingg van de grond te verwerken. Een verbruik van werkeenheden is hierbij niet 
nodig.. In het afschrijvingssysteem ligt immers besloten dat waardeverminderingen ook 
hunn invloed doen gelden op afschrijvingen. 

Inn de praktijk wordt meestal de kostprijs van de grond als restwaarde van de gehele 
onroerendee zaak aangemerkt. De kostprijs van de (bebouwde) grond legt immers een 
bodemm in de afschrijving, doordat deze niet 'slijt' door gebruik. De restwaarde van de 
opstallenn wordt op deze manier miskend. 

Inn deze paragraaf zal ik in 5.15.2 ingaan op de invloed van inflatie op waardestijgin-
genn en op nominaal en reëel rekenen. De vraag waarom we de restwaarde moeten 
berekenen,, komt aan bod in 5.15.3 en in 5.15.4 bespreek ik enkele waarderingsmetho-
dieken. . 

5.15.22 Kanttekeninge n bi j waardestijgin g en inflatie , nominaa l en reëel rekene n 

Dee Vereniging voor Belastingwetenschap installeerde in mei 1972 een commissie die tot 
opdrachtt kreeg 'te onderzoeken welke consequenties een voortgaande inflatoire ont-
wikkelingg moet hebben voor de belastingheffing, en omgekeerd, welke invloed de 
belastingheffingg uitoefent op de ontwikkeling van de monetaire verhoudingen'. De 
commissiee formuleerde als principiële vraag: dienen louter nominale waardeverschillen 
onderdeell te vormen van de belastbare winst, dan wel zijn dit buiten de winstberekening 
blijvendee vermogenscorrecties? Of anders gezegd, moet de belastingwetgever bij de 
bepalingg van de ondernemingswinst rekening houden met de door de ondernemer 
gewenstee handhaving van zijn in de onderneming gestoken vermogen?851 

Dee commissie geeft een aantal omstandigheden aan die ertoe kunnen leiden dat 
vastgoedd een prijsstijging zal laten zien die hoger is dan rechtstreeks uit de inflatie 
voortvloeit.8522 Zij constateert dat vastgoed gemiddeld een snellere waardestijging had 
latenn zien dan met de algemene prijsstijging zou overeenkomen. Dit was volgens de 
commissiee gedeeltelijk te verklaren als een specifieke prijsstijging doordat de grond 
vanwegee de bevolkingsgroei relatief schaarser was geworden. Daarnaast wijst de 
commissiee op de arbeidsintensieve productie in de bouw, wat een tendens tot algemene 
prijsstijgingg met zich zal brengen vanwege de invloed van loonstijgingen die hoger 
uitvielenn dan de inflatievoet zou rechtvaardigen. Velen beschouwen het bezit van 
vastgoedd als een probaat middel om de inflatie voor te zijn. En dat kon volgens de 
commissiee weer leiden tot een vergrote vraag en een verdere prijsstijging van vastgoed. 

Gassierr merkt naar aanleiding van het afschrijvingsbesluit op dat het feit dat de 
nettoverkoopopbrengstt na een aantal jaren gelijk of hoger is dan de aanvangsinvestering 
vann het pand, het gevolg is van de onbelaste vermogenswinst die de particuliere beleg-
gerr heeft behaald op het pand (veelal met ondergrond) als gevolg van marktwerking 
(schaarste,, inflatie en andere externe factoren).8" 

Stadigg onderscheidt bij de waardestijging van grond drie componenten:854 

1.. de waardestijging door inflatie; 
2.. de waardestijging als gevolg van schaarste, zodat de grond duurder wordt ten 

opzichtee van andere goederen; 
3.. de waardestijging door bestemmingswijziging of de verbeterde ligging van een 

specifiekk terrein en/of door (overheids)investeringen in de omgeving. 

Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 39. 
Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 34 en 35. 
Gassierr 1998, p. 211. 
Stadigg 1996, p. 24. 
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Stadigg verwacht dat de prijzen van grond ongeveer de inflatie zullen volgen. Over een 
periodee van 95 jaar bedraagt de inflatie ruim 3% en voor huren en bouwkosten zelfs 
3,5%.8566 In een staatje zet hij de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezins-
consumptiee en de bouwkosten, de trendhuurstijging, de koopprijzen en de langlopende 
rentee naast elkaar.857 

1900 0 
1905 5 
1910 0 
1915 5 
1920 0 
1925 5 
1930 0 
1935 5 
1940 0 
1945 5 
1950 0 
1955 5 
1960 0 
1970 0 
1975 5 
1980 0 
1985 5 
1990 0 
1995 5 

Prijsinde x x 
gezinsconsump --

tie e 
19000 = 100 
100 0 
104 4 
112 2 
131 1 
216 6 
166 6 
152 2 
129 9 
150 0 
221 1 
310 0 
372 2 
423 3 
664 4 
930 0 

1283 3 
1649 9 
1652 2 
1995 5 

Prijsinde x x 
bouwkoste n n 

221 1 
249 9 
345 5 
394 4 
746 6 

1253 3 
1927 7 
1899 9 
2169 9 
2548 8 

Trendhuur --
stijgin g g 

221 1 
221 1 
305 5 
581 1 
775 5 

1047 7 
1468 8 
1892 2 
2150 0 
2735 5 

Koop --
prijze n n 

131 1 
194 4 
232 2 
178 8 
133 3 
143 3 
158 8 
174 4 
192 2 
392 2 
574 4 

1161 1 
1872 2 
1533 3 
1909 9 
2588 8 

Langlopend e e 
rente 858 8 

3,1 1 
3,24 4 
3,62 2 
4,31 1 
5,00 0 
4,00 0 
3,72 2 
3,29 9 
3,39 9 
3,05 5 
3,26 6 
4,44 4 
5,99 9 
7,91 1 
8,51 1 
9,95 5 
6,84 4 
8,05 5 

Inn dit staatje zien wij dat er verschillende aanknopingspunten zijn met behulp waarvan 
menn een stijging kan benaderen. Wij zien hierna dat men in de praktijk restwaarden 
berekentt aan de hand van 'de inflatie'. Telkens zal men zich er rekenschap van moeten 
gevenn welke inflatie of prijsstijging men nu precies bedoelt. 

Kohnstammm en Kruijt hebben in de bundel Een eeuw erfpacht in Amsterdam een aantal 
publicatiess over vastgoedprijzen op de lange termijn op een rij gezet.859 Met name het 
verbandd tussen de nominale en reële waardestijgingen van vastgoed komt aan bod. 

Kruijtt constateert in zijn proefschrift van 1974 dat de vastgoedprijzen in de vooroor-
logsee periode zijn gedaald overeenkomstig het verloop van het prijsindexcijfer van het 

Inn de memorie van antwoord van de Wet IB 1964 werd de verwachting uitgesproken dat de 
prijsontwikkelingg voor het grootste deel van agrarische en niet-agrarische gronden zou 
achterblijvenn bij de algemene prijsontwikkeling (Kamerstukken II 1962/63, 5380, no. 19, p. 10 
(MvA)).. Men was van mening dat eventuele vermogenswinsten op grondbezit in hoofdzaak 
vann inflatoire herkomst zouden zijn. Slechts ten aanzien van een betrekkelijk kleine categorie 
recreatiegrondenn werd aan toekomstige reële vermogenswinsten gedacht. 
Stadigg 1996, p. 28. 
Stadigg 1996, p. 27. 
Volgenss toelichting Stadig het gemiddelde over de voorgaande vijfjaar. Tot en met 1970 
eeuwigdurendee staatsleningen uit CBS 75 jaar statistiek van Nederland; daarna het 
zogenaamdee rijksrendement uit de volkshuisvestingssector. 
Kohnstammm en Kruijt 1996, p. 108-111. 
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nationalee inkomen. Het naoorlogse prijsverloop geeft tot 1964, behoudens een enkele 
onderbreking,, een voortdurende stijging tee zien die sterker was dan de inflatie. 

Inn 1977 geeft Kruijt een overzicht van de prijsontwikkeling van 1877-1976 van veiling-
pandenn te Amsterdam. Hij constateert een stabiel prijsverloop tot aan de Eerste Wereld-
oorlog,, daarna een overwegend stagnerend en dalend verloop. Pas na de Tweede 
Wereldoorlogg konden perioden met een sterke prijsstijging worden waargenomen. Voor 
dee periode 1953-1965 was dit gemiddeld 9,7% per jaar. De periode 1965-1976 gaf een 
minderr grote prijsstijging te zien, gemiddeld 3,3% per jaar. 

Eichholtzz en Opsteeg ontwikkelden een index voor vastgoedwaarden, gebaseerd op 
transactiess van panden aan de Amsterdamse Herengracht voor de periode 1630-
1974.8600 De waarde van de gebouwen is in nominale termen bijna vertienvoudigd. De 
gemiddeldee stijging was slechts 0,66% (nominaal). Tot medio vorige eeuw was er 
nauwelijkss sprake van een structurele waardestijging, vanaf 1948 bedroeg de gemid-
deldee nominale jaarlijkse waardestijging 6,22%. Als men de waardeontwikkeling in reële 
guldenss meet, is de stijging verwaarloosbaar. De gebouwen behouden op de lange 
termijnn hun waarde, maar nemen in reële termen niet in waarde toe. 

Vann Dalen constateert dat de veilingprijzen in Amsterdam in de periode 1877-1993 in 
reëlee termen geen stijging hebben gekend. De stevige naoorlogse nominale prijsstijgin-
genn werden volledig teniet gedaan door inflatie. 

Uitt de analyse van Kohnstamm en Kruijt blijkt dat de waarde van de veilingpanden in 
dee periode van 1896-1996 is vertwintigvoudigd. Dit komt overeen met een gemiddelde 
trendmatigee prijsstijging van 3,2% per jaar. De inflatie steeg in deze periode in gelijke 
mate.. In reële termen zijn de prijzen constant gebleven. Als men de naoorlogse periode 
1950-19966 beschouwt, ziet men een gemiddelde stijging van de vastgoedprijzen met 
ongeveerr 5%. Ook hier loopt de inflatie daarmee grotendeels in de pas. 

Laterr in dit hoofdstuk zullen wij zien dat het voor de berekening van contante waarde 
vann de restwaarde niet uitmaakt of men nominaal of reëel rekent. 

Baumm en Crosby waarschuwen echter dat The use of a static real value profile is 
unrealistic,unrealistic, (...), and inconsistent with market analysis to calculate growth rates, as 
expectedd inflation does not necessarily equal the market's expectation of rental growth. 
However,, the split of growth into inflation and real elements makes analysis more difficult 
duee to the multiplicity of variables.'861 

5.15.33 Waarom restwaarde n berekenen ? 

Uitt de vakliteratuur blijkt dat de schrijvers zich moeilijk kunnen voorstellen hoe men een 
toekomstigee restwaarde dient te bepalen. In de huidige professionele vastgoedpraktijk 
rekentt men doorgaans over langere perioden. Deze inschattingen van restwaarden zijn 
bijvoorbeeldd nodig om berekeningen te maken ten behoeve van de DCF-waarde, de 
NCW,, de IRR (Internal Rate of Return) en de TRR (Total Rate of Return). 

Aann de onderzoeken naar het vastgoedbeleggingsbeleid van de grote Nederlandse 
institutionelee beleggers en vastgoedfondsen kan men het volgende overzicht ontlenen.862 

Dee vraag aan de institutionele beleggers in direct vastgoed is over welke periode zij 
dee IRR bepalen.863 

Eichholtzz en Opsteeg 1994, p. 818. 
Baumm en Crosby 1995, p. 134. 
Universiteitt van Amsterdam 2000, p. 17; 1999, p. 18; 1998, p. 19; 1997, p. 16. 
Waarschijnlijkk is hier sprake van een gemiddelde TRR, omdat in de totale gebruiksduur één 
periodee van tien jaar wordt bezien. 
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Period e e 

00 tot 5 jaar 
55 tot 10 jaar 
100 tot 15 jaar 
155 tot 20 jaar 
>> 20 jaar 

% % 
2000 0 

0 0 
4,8 8 

66,7 7 
9,5 5 

19,0 0 

Aanta l l 
2000 0 

0 0 
1 1 

14 4 
2 2 
4 4 

% % 
1999 9 

0 0 
4,6 6 

68,2 2 
13,6 6 
13,6 6 

Aanta l l 
1999 9 

0 0 
1 1 

15 5 
3 3 
3 3 

% % 
1998 8 

0 0 
3,7 7 

66,7 7 
11,1 1 
18,5 5 

Aanta l l 
1998 8 

0 0 
1 1 

18 8 
3 3 
5 5 

% % 
1997 7 

0 0 
2,4 4 

61,9 9 
19,1 1 
14,3 3 

Aanta l l 
1997 7 

0 0 
1 1 

13 3 
4 4 
3 3 

Uitt het onderzoek van 2001 komen de volgende percentages naar voren: periode 5 jaar 
(0%),, 10 jaar (77,8%), 15 jaar (11,1%), meer dan 15 jaar (11,1%). In 2000 was het 
gemiddeldd aantal jaren waarover de IRR werd bepaald 12,1 jaar (1999: 12,4 jaar; 1998: 
12,33 jaar). Veruit de meeste respondenten die deze methode gebruiken, bepalen de IRR 
overr een periode van exact 10 jaar. 

TaxatierichtlijnenTaxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex*6* 
Dee ROZ/IPD Netherlands property index heeft een dekkingsgraad per december 2000 
vann fl. 81 miljard totale waarde.865 Dit is circa 85% van het institutioneel belegd ver-
mogenn in vastgoed. Voor de periodieke waardevaststelling van het vastgoed kan men 
dee 'conventionele methode' toepassen die gebaseerd is op de BAR- dan wel NAR-
benaderingg en de 'contante-waardemethode'. De contante-waardemethode of DCF-
methodee is gebaseerd op een spreadsheet met geldstromen voor ten minste de 
komendee tien jaar en een aanname voor de restwaarde in het laatste jaar.866 Hierbij 
wordtt als nadeel van de methode aangetekend dat er aannames moeten worden 
gemaaktt met betrekking tot de eindwaarde. Deze zijn volgens de richtlijnen nog wel 
eenss te optimistisch. 

5.15.44 Methodieke n 

Inn het boek Vastgoed Financieel, dat de theorie en de toepassing van de financiële 
rekenkundee in de vastgoedpraktijk behandelt, wordt een zestal benaderingswijzen van 
dee restwaarde gegeven.867 De schrijvers zijn er voorstander van altijd diverse methoden 
toee te passen en dan na te gaan of die ongeveer tot dezelfde waarden leiden. Duidelijke 
afwijkingenn dient een taxateur te analyseren; zoals altijd wanneer bij een taxatie ver-
schillendee methodieken tot verschillende uitkomst leiden. Zodra de oorzaak van de 
afwijkingg wordt ontdekt, worden in de praktijk veelal ook de onjuist ingeschatte factoren 
ontdekt.. Wij zullen de methoden hierna behandelen. 

Inn de beschreven methodieken neemt men wel als uitgangspunt 'de inflatie'. Naar 
mijnn mening kan men beter spreken van een 'groeivoet ten opzichte van inflatie'. Het 
gaatt immers om de inschatting van de onderhandse verkoopwaarde in de toekomst. 
Dee prijs die tot stand komt in een (toekomstige) markt, is niet alleen afhankelijk van 'de 
inflatie'.. Het komt mij voor dat de schrijvers in wezen een 'geïnfleerde groeivoet' of een 
'groeivoett ten opzichte van de inflatie' bedoelen, maar het in één term 'inflatie' noemen. 

ROZ-IPD-INDEX,, Taxatie- en waarderingsafspraken 1995; Taxatierichtlijnen ROZ/IPD 
Vastgoedindexx 2001. 
ROZ/IPDD Netherlands property index 2001. 
ROZ-IPD-INDEX,, Taxatie- en waarderingsafspraken 2001. 
Ruste.a.. 1997, hoofdstuk 6.7. 

864 4 

865 5 

866 6 

867 7 
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5.15.4.11 Schatte n 

Dee eerste methode is het 'schatten' van de te verwachten restwaarde. 

5.15.4.22 Grond-opstalmethod e 

Dee 'grond-opstalmethode' gaat ervan uit dat grond en opstal een uiteenlopende 
waardeontwikkelingg hebben: 
•• de grondwaarde stijgt met de inflatie, plus of min een percentage afhankelijk van de 

locatie; ; 
•• de waarde van de opstal zal in het algemeen na een lange periode naar nul gaan, 

maarr wordt, zolang de waarde nog positief is, wel aangepast voor inflatie en 
eventueell vanwege de relatie met de waardeontwikkeling. 

Inn formulevorm ziet de 'grond-opstalmethode' er als volgt uit: 

waarde^^ = grondwaarde^ + opstalwaarde^ 

grondwaarde^^ = grondwaardeg * O+sg)* 

opstalwaarde^^ = opstalwaardeQ * (1+so)1 * "-^it 

n n 

Dee factor rvt bij de opstalwaarde brengt een lineaire daling teweeg. 
n n 

5.15.4.33 Aanvangsrendementsmethod e 

Bijj de methode staat de formule voor het bepalen van het brutoaanvangsrendement 
(BAR)) centraal. 

BARR = markthuuropbrenqst jaar 1. bij volledige verhuur 
totalee investering 

Bijj de berekeningen wordt gesteld dat het investeringsbedrag gelijk is aan de waarde op 
tijdstipp 0. De BAR-formule wordt voor deze berekeningsmethode in een algemene vorm 
gegoten.. In de aangepaste formule wordt rekening gehouden met de jaarlijkse 
wegingsfactorr van de markthuur (sh). 

BARtt = markthuur iaar 1 * H+srrt 

waarde^ ^ 
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5.15.4.44 Waardeontwikkelingsmethod e 

Dezee methode lijkt enigszins op de 'grond-opstalmethode' en is, in tegenstelling tot die 
methode,, geschikt voor minder snel verouderende objecten, zoals woningen. 
Inn formulevorm: 

waarde^^ = waardeQ * (1+sw)* 

5.15.4.55 Huidig e waardemethod e 

Mett deze methode wordt het gebouw vergeleken met een soortgelijk gebouw van een 
bepaaldee leeftijd op een soortgelijke locatie. De huidige waarde bedraagt dan: 
'prijss per m2*oppervlakte'. Deze huidige waarde moet nog worden gecorrigeerd met de 
inflatie. . 

waardett = (m2-prijs vergelijkbaar t-jarig object * oppervlakte) * (1 + inflatie)1 

5.15.4.66 Rendementswaardemethod e 

Dee te verwachten kosten en opbrengsten worden bij deze methode over een langere 
periodee (bijvoorbeeld 40 jaar) geraamd met een bepaalde IRR-eis. Bij een eindwaarde 
(naa 40 jaar) die gelijk is aan de geïnfleerde grondwaarde, kan er worden teruggerekend 
watt volgens deze methode de objectwaarde na bijvoorbeeld 20 jaar is. 

5.166 Voorbeelde n restwaardeberekeninge n 

5.16.11 Voorbeel d grond-opstalmethod e 

Eenn object heeft een waarde van 25 min. 
Dee grondwaarde bedraagt 5 min. en stijgt met de inflatie. 
Dee opstalwaarde bedraagt 20 min. en stijgt met de inflatie, de opstalwaarde neemt 
wegenss veroudering in 30 jaar af naar 0. 
Stijgingg van de grond (sg) is gelijk aan stijging opstal (so) is gelijk aan de inflatie (i). 

Watt bedraagt de restwaarde na 30 jaar bij een inflatie van 0,0% en bij een inflatie van 
2,5%? ? 
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Gegevens s 

soo = sg = i = 0,0% 
nn = 30 
grondwaardenn = 5.000.000 
waardenn = 25.000.000 

Formules s 

waardett = grondwaardet + opstalwaardet 

grondwaardett = grondwaarden * (1+sg)' 

opstalwaarde^^ = opstalwaardeg * (1+so) tt * n -1 

Jaar t t 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 
25 5 
26 6 
27 7 
28 8 
29 9 
30 0 

Grondwaar --

det t 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 
5.000.00 0 0 

Opstalwaarde ^ ^ 

20.000.00 0 0 
19.333.33 3 3 
18.666.66 6 6 
18.000.00 0 0 
17.333.33 3 3 
16.666.66 6 6 
16.000.00 0 0 
15.333.33 3 3 
14.666.66 6 6 
14.000.00 0 0 
13.333.33 3 3 
12.666.66 6 6 
12.000.00 0 0 
11.333.33 3 3 
10.666.66 6 6 
10.000.00 0 0 
9.333.33 3 3 
8.666.66 6 6 
8.000.00 0 0 
7.333.33 3 3 
6.666.66 6 6 
6.000.00 0 0 
5.333.33 3 3 
4.666.66 6 6 
4.000.00 0 0 
3.333.33 3 3 
2.666.66 6 6 
2.000.00 0 0 
1.333.33 3 3 
666.66 6 6 

0 0 

Waarde t t 

25.000.00 0 0 
24.333.33 3 3 
23.666.66 6 6 
23.000.00 0 0 
22.333.333 . . 
21.666.66 6 6 
21.000.000 21.000.000 
20.333.33 3 3 
19.666.66 6 6 
19.000.00 0 0 
18.333.33 3 3 
17.666.66 6 6 
17.000.00 0 0 
16.333.33 3 3 
15.666.66 6 6 
15.000.00 0 0 
14.333.33 3 3 
12.666.66 6 6 
12.000.00 0 0 
12.333.33 3 3 
11.666.66 6 6 
11.000.00 0 0 
10.333.33 3 3 
9.666.66 6 6 
9.000.00 0 0 
8.333.33 3 3 
7.666.66 6 6 
7.000.00 0 0 
6.333.33 3 3 
5.666.66 6 6 
5.000.00 0 0 

309 9 



Gegevens s 

soo = sg = i = 2,5% 
nn = 30 
grondwaardeQQ = 5.000.000 

waardenn = 25.000.000 

Formules s 

waarde^^ = grondwaarde^ + opstalwaarde^ 

grondwaarde^^ = grondwaarden * (1+sg)^ 

opstalwaardett = opstalwaarden * (1+so) ,tt * n -1 

Jaar t t 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 
25 5 
26 6 
27 7 
28 8 
29 9 
30 0 

Grondwaarde^ ^ 

5.000.000 0 
5.125.000 0 
5.253.125 5 
5.384.453 3 
5.519.064 4 
5.657.041 1 
5.798.467 7 
5.943.428 8 
6.092.014 4 
6.244.314 4 
6.400.422 2 
6.560.433 3 
6.724.444 4 
6.892.555 5 
7.064.869 9 
7.241.490 0 
7.422.528 8 
7.608.091 1 
7.798.293 3 
7.993.250 0 
8.193.082 2 
8.397.909 9 
8.607.856 6 
8.823.053 3 
9.043.629 9 
9.269.720 0 
9.501.463 3 
9.739.000 0 
9.982.475 5 
10.232.036 6 
10.487.837 7 

Opstalwaarde^ ^ 

20.000.000 0 
19.816.666 6 
19.611.666 6 
19.384.031 1 
19.132.756 6 
18.856.803 3 
18.555.094 4 
18.226.514 4 
17.869.909 9 
17.484.081 1 
17.067.793 3 
16.619.764 4 
16.138.665 5 
15.623.125 5 
15.071.720 0 
14.482.981 1 
13.855.385 5 
13.187.358 8 
12.477.269 9 
11.723.434 4 
10.924.109 9 
10.077.491 1 
9.181.714 4 
8.234.849 9 
7.234.903 3 
6.179.813 3 
5.067.447 7 
3.895.600 0 
2.661.993 3 
1.364.271 1 

0 0 

Waarde t t 

25.000.000 0 
24.941.666 6 
24.864.791 1 
24.768.484 4 
24.651.820 0 
24.513.844 4 
24.353.561 1 
24.169.942 2 
23.961.923 3 
23.728.395 5 
23.468.215 5 
23.180.197 7 
22.863.109 9 
22.515.680 0 
22.136.589 9 
21.724.471 1 
21.277.913 3 
20.795.449 9 
20.275.562 2 
19.716.684 4 
19.117.191 1 
18.475.400 0 
17.789.570 0 
17.057.902 2 
16.278.532 2 
15.449.533 3 
14.568.910 0 
13.634.600 0 
12.644.468 8 
11.596.307 7 
10.487.837 7 
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Grafiekk 1 

50.000.000 0 

45.000.000 0 

40.000.000 0 

35.000.000 0 

30.000.000 0 

25.000.000 0 

20.000.000 0 

15.000.000 0 

10.000.000 0 

5,000.000 0 

0 0 

Stijgingspercentagee 0% 

DD totaal 
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•• grondwaarde 
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n.b.. totaal = grondwaarde + opstalwaarde 

Stijgingspercentagee 2,5% 

•• totaal 

DD opstalwaarde 

•• grondwaarde 
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5.16.22 Voorbeel d aanvangsrendementsmethod e 

Gegevens Gegevens 
BAR-eiss van een 20 jaar oud gebouw: 15%. De locatie is na 20 jaar gelijkwaardig aan de 
locatiee van het te waarderen nieuwe gebouw. Voor het nieuwe gebouw wordt een BAR-
eiss van 10% gesteld. De markthuren voor het verouderde gebouw blijven gemiddeld 
1,5%% per jaar achter bij de inflatie van 2,5%. Wat is de waarde van het gebouw na 20 
jaar? ? 

Stapp 1 Wat is de eerstejaars markthuur? 

BARR = markthuuropbrenast iaar 1. bii volledige verhuur 
totalee investering 

Markthuurr j a a r 1 = 25.000.000 * 10% = 2.500.000 

Stapp 2 Wat is de waarde in jaar 20? 

BAR t== markthuur iaar 1 Vl+sh)1 

waarde^ ^ 

waarde200 = 2.500.000 * (1.01 i 2 0 = 20.336.500 

0.15 5 

5.16.33 Voorbeel d waardeontwikkelingsmethod e 

Stel,, de ervaring leert dat de waarde van een soortgelijk object (grond + opstal) over een 
langee periode structureel 1 % daalt. 

waarde^^ = waardeg * (1+sw)* 

waarde200 = waarde0 * (1-0,01 )20 = 25.000.000 * 0,9920 = 20.447.673 

5.16.44 Voorbeel d huidig e waardemethod e 

Eenn soortgelijk gebouw op een soortgelijke locatie van 20 jaar oud heeft een huidige 
waardee van fl. 1.100 per m2. 

waardett = (m2-prijs vergelijkbaar t-jarig object * oppervlakte) * (1 + inflatie)1 

waarde200 = 1.100 * 11.250 * 1.02520 = 20.277.878 
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5.177 Wijziginge n van lonen en prijze n 

5.17.11 Inleidin g 

Voorr het benaderen van de toekomstige restwaarde wordt gerekend met groeifactoren, 
waarvann 'inflatie' een belangrijke component of rekenfactor is. Inflatie (oorzaak) en 
algemenee prijsstijging (als gevolg) worden wel door elkaar gebruikt, soms onder de 
toevoegingg van een specificatie: loon-, prijs-, kosteninflatie en dergelijke. Hofstra 
definieertt inflatie in beginsel als een stijging van het algemene prijspeil van goederen.868 

Inflatiee kan men volgens hem ook omschrijven als een algemene stijging van de in geld 
uitgedruktee waarde van goederen en diensten en ook als een daling van de waarde van 
hett geld. 

Bijj bepaling van het resultaat via vermogensvergelijking wordt elke toename van de 
vermogenswaardee in guldens als winst aangemerkt. Een inflatieneutrale belastinghef-
fingg spreekt slechts van winst als er een surplus is boven een niet in guldens maar in 
koopkrachtt gehandhaafd vermogen.869 

Wijj zagen dat vervangingswaarde-afschrijvingen niet mogelijk zijn door het plafond 
datt in het afschrijvingsartikel is gelegd met de bepaling dat men niet méér kan afschrij-
venn dan de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Ook in de jurisprudentie is afschrij-
vingg naar vervangingswaarde steeds tegengehouden. 

Artikell 3.2.2.15 Wet IB 2001 bepaalt dat voor de jaarlijkse winstberekening wijzi-
gingenn in lonen en prijzen na afloop van het jaar buiten aanmerking blijven, ook al zou de 
omvangg van deze kosten en lasten reeds aan het einde van het jaar vaststaan. Een 
gelijkluidendee bepaling was in artikel 9a Wet IB 1964 opgenomen.870 De vraag dient zich 
aann of deze wettekst belemmeringen opwerpt als men bij het berekenen van de jaar-
lijkselijkse afschrijvingslast rekening houdt met een restwaarde die in toekomstig geld is 
uitgedrukt. . 

Ikk ga in deze paragraaf eerst in op de ontstaansgeschiedenis van artikel 9a Wet IB 
1964.. De tekst van de eerste twee volzinnen van dit artikel zijn gelijkluidend aan de 
eerstee twee leden van artikel 3.2.2.15 Wet IB 2001. Daarna maak ik een korte rondgang 
langss de fiscale literatuur die verscheen na de invoering van artikel 9a Wet IB 1964. 

Hofstraa 1978, p. 15. 
Hofstraa 1978, p. 53. 
Artikell 9a, lid 1 Wet IB 1964 luidde als volgt: 'Bij het bepalen van de in een kalenderjaar 
genotenn winst blijven kosten en lasten voor zover deze, al dan niet door tussenkomst van 
derden,, rechtstreeks of zijdelings verband houden met wijzigingen in de hoogte van lonen of 
prijzenn na afloop van het jaar, buiten aanmerking, ook al zou de omvang van deze kosten en 
lastenn reeds bij het einde van het jaar vaststaan. De in de vorige volzin bedoelde kosten en 
lastenn komen in aanmerking bij het bepalen van de winst van de op het kalenderjaar volgende 
jarenn en wel naar gelang de wijzigingen optreden.' 
Dee eerste twee leden van artikel 3.2.2.15 Wet IB 2001 (Toekomstige loon- en prijswijzigingen) 
luiden:: '1 . Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst blijven kosten en lasten 
voorzoverr deze, al dan niet door tussenkomst van derden, rechtstreeks of zijdelings verband 
houdenn met wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen na afloop van het jaar, buiten 
aanmerking,, ook al zou de omvang van deze kosten en lasten reeds bij het einde van het jaar 
vaststaan.. 2. De in het eerste lid bedoelde kosten en lasten komen in aanmerking bij het 
bepalenn van de winst van de op het kalenderjaar volgende jaren en wel naar gelang de 
wijzigingenn optreden.' 
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5.17.22 De opmaa t to t de wettelijk e regelin g 

Aanleidingg tot artikel 9a Wet IB 1964 was het arrest BNB 1972/26* en de resolutie BNB 
1972/71.. In BNB 1972/26* ging het om de volgende kwestie. Een NV kende in 1957 aan 
dee directie en in 1960 aan stafleden pensioenrechten toe. Daarbij gold het salaris dat ten 
tijdee van de pensionering het laatst genoten was, als pensioengrondslag. Bij de 
waarderingg van de pensioenverplichting ging de NV tot en met 1966 uit van het salaris 
overr het desbetreffende jaar. Vanaf 1967 wilde zij ook rekening houden met toekomstige 
verhogingenn van de pensioenrechten die zouden voortvloeien uit salarisverhogingen ten 
gevolgegevolge van de maatschappelijke ontwikkeling (welvaartstoename en/of inflatie). De 
gehelee hieruit voortvloeiende 'coming back service' bracht de NV ten laste van de winst 
overr 1967. Het hof stond toe rekening te houden met het bedrag waarmede de 'coming 
backk service' in 1967 was toegenomen. 

Dee Hoge Raad oordeelde het niet in strijd is met goedkoopmansgebruik om rekening 
tee houden met het bedrag waarmee de pensioengrondslag aan het einde van de dienst-
betrekkingg de pensioengrondslag zou overtreffen die aan het einde van het belastingjaar 
aanwezigg was, nu volgens de vaststelling van het hof ook deze aanspraak het karakter 
hadd van een beloning voor arbeidsprestaties die in het belastingjaar verricht waren. Niet 
vann belang was dat deze pensioenaanspraak verband hield met omstandigheden die 
zichh na dat jaar voordeden. 

Dee staatssecretaris reageerde met een resolutie waarin hij aangaf dat er in het berechte 
gevall tussen partijen geen verschil van mening bestond over de toekomstige geldont-
waardingg en/of welvaartstoename. Hierover kon men, naar zijn oordeel, geen betrouw-
baree schattingen geven. Daarom achtte hij het juister dat ook verplichtingen uit hoofde 
vann welvaartsvaste en/of waardevaste pensioenen voor de jaarlijkse winstberekeningen 
inn aanmerking zouden worden genomen aan de hand van de pensioengrondslagen die 
opp de balansdatum golden. Als belanghebbenden bij de waardering van pensioen-
verplichtingenn toch rekening wensten te houden met de toekomstige geldontwaarding 
en/off welvaartstoename, moesten de inspecteurs het standpunt innemen dat de 
gebruikelijkee rekenrente van 4,5% aanzienlijk moest worden verhoogd. Daarbij zou 
verbandverband kunnen worden gelegd met het percentage waarop de belanghebbende zelf de 
jaarlijksee geldontwaarding meende te kunnen stellen. Dit standpunt berust op de 
gedachtee dat de rentevoet wordt beïnvloed door de geldontwaarding. Daarom moet er, 
alss een zekere geldontwaarding in aanmerking wordt genomen, voor de waardering van 
eenn verplichting ook een rekenrente worden gehanteerd. Daarin is deze geldontwaarding 
volledigg verdisconteerd. Vervolgens geeft hij aan dat men zich dient te beraden op de 
vraagg of er voor de waardering van pensioenverplichtingen, mede in het licht BNB 
1972/26*,, met ingang van het jaar 1972 een nadere wettelijke voorziening nodig is. 
Ditt beraad leidde tot de indiening van het wetsontwerp 13.004 op 23 juli 1974. 

5.17.33 Parlementair e behandelin g 

Hett voorgestelde artikel 9a Wet IB 1964 omvatte slechts de eerste volzin van de 
uiteindelijkee wettekst. Door een lijvige Nota van Wijziging van de regering en de 
aanvaardingg van een aantal amendementen van kamerleden groeide het uit tot een 
artikell van zes leden. Op 10 december 1975 werd de 'Wet inzake verdeling over 
opvolgendee jaren van bedrijfslasten die verband houden met toekomstige wijzigingen in 
lonenn of prijzen' in het Staatsblad gepubliceerd. De staatssecretaris wilde aanvankelijk 
dee gehele invloed van toekomstige loon- en prijswijzigingen uit de fiscale winstbere-
keningg elimineren. Niet alleen voor pensioenverplichtingen, maar ook voor andere 
verplichtingen.8711 Tijdens de parlementaire behandeling is dit uitgangspunt afgezwakt. 

Vann Soest/Bartel/Van Brunschot 1997, p. 123. 
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Oorspronkelijkk was de tijdsduur van de ingreep, in afwachting van het rapport-Hofstra, 
beperktt tot en met het jaar 1980. Door de niet ongunstige ervaringen met het artikel is 
hett met ingang van 1981 permanent gemaakt en in de Wet IB 2001 gehandhaafd.872 

Tijdenss de parlementaire behandeling kwam de verhouding met artikel 9 Wet IB 1964 
nadrukkelijkk aan bod. De maatregel is een nadere regeling van de in artikel 9 Wet IB 
19644 neergelegde jaarwinstbepaling.873 

Inn de Memorie van Toelichting wordt als eerste gesteld dat de problematiek van de te 
belastenn winst in de inkomsten- enn vennootschapsbelasting zich in het algemeen richt op 
tweee hoofdpunten.874 Ten eerste op de inhoud van het winstbegrip. Daarbij komt de 
vraagg aan de orde of een bepaalde bate of last als winstbestanddeel moet worden 
opgevat.. Het antwoord op deze vraag bepaalt de omvang van de winst, de totale winst 
tijdenss de bestaansduur van de onderneming. Het tweede punt richt zich op de verdeling 
vann deze winst over de opvolgende jaren. Deze verdeling is bepalend voor het jaar van 
belastingheffing.. Het gaat dan om de vraag aan welk jaar een bepaalde bate of last moet 
wordenn toegerekend. Voor de beantwoording van deze vraag dient goedkoopmans-
gebruikk tot richtsnoer. Verschil in de beantwoording van deze vraag tast niet het totale 
winstbegripp aan, maar leidt wel tot een andere verdeling van de winst over de opvolgen-
dee jaren. 

Naarr aanleiding van de verdeling van deze winst in jaarmoten, zoals door het arrest 
BNBB 1972/26* werd aanbevolen, kon een ingreep van de wetgever niet achterwege 
blijven,, zo schrijft de staatssecretaris in de memorie van toelichting.875 

Dee staatssecretaris gaat ook in op het voorzichtigheidsbeginsel van goedkoopmans-
gebruik.8766 Uitstel van belastingheffing over stille reserves die in activa opgesloten liggen, 
kann worden gerechtvaardigd door de omstandigheid dat de continuïteit van de onder-
nemingg niet in gevaar mag worden gebracht. Maar aan de continuïteitseis kan geen 
motieff worden ontleend om lasten van een mogelijke toekomstige inflatie al in het heden 
alss bedrijfskosten in aanmerking te nemen. In het kader van de eenvoud acht de staats-
secretariss het onmogelijk een enigszins betrouwbare schatting te maken van de omvang 
enn duur van inflatie en welvaartstoename; deze factoren zijn onbepaalbaar.877 

Dee regeling die de staatssecretaris voor ogen staat, houdt in dat de pensioengrond-
slagg aan het einde van het jaar als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van 
dee pensioenlasten van een bepaald jaar. De reikwijdte wordt hier beperkt opgevat. 'De 
regelingg behelst niet meer dan een codificatie van hetgeen vóór de totstandkoming van 
hett arrest als goed koopmansgebruik werd beschouwd, een codificatie die echter nodig 
iss om de situatie die door het arrest is ontstaan, het hoofd te bieden'.878 

Dee strekking van de regeling is om bij de berekening van de winst van een bepaald 
jaarr de invloed van wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen na afloop van het jaar 
uitt te schakelen; ongeacht of deze wijzigingen een algemeen of individueel karakter 
dragen.. De kosten en lasten die uit die wijzigingen voortvloeien, kan men in aanmerking 
nemenn in het jaar waarin die wijzigingen zich voordoen.879 

Inn het Voorlopig Verslag wijzen de leden van de PVDA-fractie erop dat er tengevolge van 
hett nominalistische stelsel van winstbepaling, de zogenaamde 'gulden-is-gulden-leer', 
tenn dele belasting wordt geheven over 'schijnwinsten'. Die kunnen worden verkleind door 

Wett van 2 december 1981, Stb. 722. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 6. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 3. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 5. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 5. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 5 (MvT); Kamerstukken I11974/75,13 004, no. 5, 
p.. 20 en 21 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 3, p. 5 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 3, p. 6 (MvT). 
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toekomstigee kosten ten laste van het heden te brengen. Zij misten in de beschouwingen 
nogall eens de vermelding dat er in de sfeer van voorraadwaardering en de vervanging 
vann duurzame productiemiddelen niet onaanzienlijke openingen waren gemaakt in de 
richtingg van substantialistische winstbepaling. Volgens hen was het duidelijk dat de 
bedrijfseconomiee geen eensluidend antwoord geeft op de vraag in hoeverre en op welke 
manierr er bij de commerciële en fiscale winstberekening rekening moet worden gehou-
denn met de waardevermindering van het geld. Onzekere toekomstige baten en lasten 
wordenn immers door de inflatie beïnvloed.880 In de memorie van antwoord onderschrijft 
dee staatssecretaris deze beschouwing.881 Hij tekent daarbij aan dat de gedachtevorming 
inzakee deze problematiek zowel nationaal als internationaal nauwelijks op gang is 
gekomen. . 

Inn de memorie van antwoord meldde de staatssecretaris dat HJ. Hofstra bereid was 
gevondenn een studie te verrichten naar de gevolgen van de voortgaande inflatoire 
ontwikkelingg voor de belastingheffing.882 

Hett voorstel berust volgens de staatssecretaris op de gedachte dat elk jaar de 
gevolgenn behoort te dragen van loon- en prijsontwikkelingen die in dat jaar zijn 
opgetreden.8833 De kosten en lasten van een ontwikkeling op het gebied van lonen en 
prijzenn behoren te drukken op het jaar waarin die ontwikkeling zich daadwerkelijk 
voordoet.. De gevolgen van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen mogen niet naar het 
hedenn worden teruggeschoven. De dotaties aan een onderhoudsreserve ex artikel 13 
Wett IB 1964 bedragen ten hoogste die welke op basis van het loon- en prijspeil van dat 
jaarr verschuldigd zouden zijn geworden. 'Ook al staat zowel op pensioengebied als 
daarbuitenn de reikwijdte van het arrest niet vast, omdat zich nog geen nadere juris-
prudentiee heeft gevormd, dit neemt niet weg, dat een redelijke wetstoepassing vereist 
datt alle gevallen waarin sprake is van een verband met toekomstige wijzigingen in de 
hoogtee van lonen of prijzen op gelijke wijze worden behandeld, ongeacht of deze 
wijzigingenn een algemeen of een individueel karakter dragen.' 

Inn de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt de strekking van het wetsontwerp 
nogg eens samengevat: de gevolgen van toekomstige loon- of prijsontwikkelingen 
behorenn ook op de toekomst te drukken en mogen niet reeds in het heden in aan-
merkingg worden genomen.884 In de parlementaire behandeling is de waardering van 
vastee activa ook kort aan de orde geweest. De leden van DS'70-fractie hadden 
bedenkingenn geuit tegen de gedachte dat elk jaar de gevolgen behoort te dragen van de 
loon-- en prijsontwikkeling die in dat jaar is opgetreden. Dat zou volgens hen alleen 
mogelijkk zijn als men continuïteit in de bedrijfsuitoefening veronderstelt. Deze leden 
zoudenn volgens de staatssecretaris blijkbaar bij de bepaling van de jaarlijkse winst willen 
uitgaann van het bedrag dat bij de beëindiging van de onderneming zou moeten worden 
betaaldd om aan de verplichtingen te voldoen.885 Voor de bepaling van de jaarlijkse winst 
iss volgens hem de continuïteit van de onderneming het uitgangspunt, zolang geen 
overdrachtt of liquidatie aan de orde is. Dit geldt zowel voor de kosten als voor de 
opbrengsten;; zowel voor de waardering van activa als voor die van de passiva. De 
gevolgenn van toekomstige loon- of prijsstijgingen blijven bij de bepaling van de jaarlijkse 
opbrengstenn en de waardering van de activa in het algemeen buiten beschouwing. 
Volgenss de bewindsman is het naar constante jurisprudentie overeenkomstig 
goedkoopmansgebruikk goederenvoorraden, bedrijfsmiddelen en beleggingen te blijven 
waarderenn op de aanschaffingskosten, dan wel verminderd met afschrijving, ook al is er 

Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 4, p. 2 en 3 (W). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 5, p. 3 en 4 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 5, p. 1 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 5, p. 2 (MvA). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 8, p, 1 (NEV). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 8, p. 3 en 4 (NEV). 
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eenn behoorlijke kans op waardestijging in de toekomst. 'Sterker nog, deze waardering 
magg gehandhaafd blijven ook als reeds in het desbetreffende jaar de werkelijke waarde 
bovenn de aanschaffingskosten is gelegen, eventueel ver daarboven uitgaat. Voor deze 
wijzee van winstbepaling bestaan goede gronden en de ondergetekende bedoelt dan ook 
niett hiertegen in enig opzicht bezwaar te maken. Wel is hij van oordeel dat het beeld van 
dee jaarlijkse winst onredelijk scheef wordt getrokken, indien bij de bepaling van de lasten 
behalvebehalve met in het jaar zelf opgetreden loon- en prijsstijgingen bovendien nog rekening 
moett worden gehouden met in de toekomst, vaak over tientallen jaren, te verwachten 
stijgingen.. Met andere woorden: met te verwachten stijgingen van de verplichtingen 
behoortt redelijkerwijs geen rekening te worden gehouden, nu ook in de toekomst te 
verwachtenn winsten en waardestijgingen van activa evenmin in aanmerking te worden 
genomen.'' In dit citaat is naar mijn mening (te) veel nuance verloren gegaan, daar de 
staatssecretariss onder meer niet ingaat op BNB 1958/56*.886 

Aann de nota van wijzigingen ontlenen we dat 9a Wet IB 1964 een nadere regeling bevat 
vann de in artikel 9 IB 1964 neergelegde jaarwinstbepaling.887 Artikel 9a laat de hoofd-
regell van artikel 9 onverlet: voor de toerekening van kosten en lasten aan een bepaald 
jaarr blijft, ongeacht de omstandigheid of deze bedrijfslasten mede verband houden met 
toekomstigee wijzigingen in de hoogte van lonen en prijzen, het goedkoopmansgebruik 
alsals richtsnoer gelden. Als de kosten en lasten aldus aan een bepaald jaar zijn toegere-
kend,, schakelt artikel 9a Wet IB 1964 de eventueel daarin begrepen elementen voor 
toekomstigee loon- of prijswijzigingen bij de winstberekening van dat jaar uit. Deze 
elementenn die verband houden met wijzigingen in de hoogte van lonen of prijzen na 
afloopp van het jaar, komen als bedrijfslast in aanmerking naar gelang die wijzigingen 
optreden. . 

Inn de nota wordt nog een voorbeeld gegeven. Wanneer een huur die in een bepaald 
jaarr is betaald voor een bedrijfsgebouw, overeenkomstig artikel 9 Wet IB 1964 op grond 
vann goedkoopmansgebruik behoort te worden toegerekend aan één of meer latere jaren, 
heeftt artikel 9a Wet IB 1964 niet tot gevolg dat eventueel in de huur begrepen verhogin-
genn wegens indexatie een bedrijfslast gaan vormen van het (eerdere) jaar van betaling. 
Hetzelfdee geldt ook voor vooruitbetaalde onderhoudskosten waarbij rekening is gehou-
denn met toekomstige loon- of prijsstijgingen. 

5.17.44 Wijziginge n in lone n en prijze n versu s 'inflatie' ? 

Eenn belangrijke vraag is wat er precies valt onder de toekomstige 'wijzigingen in lonen 
enn prijzen'. Wij zagen dat in BNB 1972/26* wordt gesproken over toekomstige verhogin-
genn als gevolg van de 'maatschappelijke ontwikkeling - welvaartstoename en/of inflatie'. 
Inn de resolutie BNB 1972/71 spreekt de staatssecretaris over 'toekomstige geldontwaar-
dingg en/of welvaartstoename'. In de memorie van toelichting is sprake van de omvang en 
duurr van 'inflatie' en/of 'welvaartstoename'.888 De staatssecretaris merkt op dat 
prognosess omtrent de mate van toekomstige inflatie achteraf veelal niet in overeenstem-
mingg blijken te zijn met de werkelijkheid. In de memorie van antwoord geeft hij een over-
zichtt van de gemiddelde percentages van inflatie, welvaartsstijging en rentestand.889 

Inn het staatje wordt alleen de gemiddelde stijging van de consumptieprijsindex 
opgenomenn en de gemiddelde rentestand op de kapitaalmarkt. In de nota naar 
aanleidingg van het eindverslag vult hij de tabel aan met een kolom die de gemiddelde 

Dee commissie-Eizenga doet dat bijvoorbeeld wel, zie: Inflatie en belastingheffing 1977, p. 48. 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 9, p. 26 en 27 (Nota van wijzigingen). 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 3, p. 4-6 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1974/75,13 004, no. 5, p. 29 (MvA). 
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welvaartsstijgingg aangeeft: 'Een indicatie hieromtrent verschaft de grootheid netto 
nationaall inkomen per hoofd van de bevolking in constante prijzen'.890 

Wijj kunnen hieruit concluderen dat de 'consumptieprijsindex' en 'het netto nationaal 
inkomenn per hoofd van de bevolking in constante prijzen' in de visie van de staatssecre-
tariss een invulling geven aan de hiervoor genoemde omschrijvingen.891 Het consumptie-
prijsindexcijferr voor werknemersgezinnen met een lager gezinsinkomen is van 1900 tot 
enn met 1993 gestegen van 5 naar 109, een stijging van 3,33% per jaar.892 

Caanenn verstaat onder inflatie: 'prijsinflatie, hetgeen inhoudt een stijging van het 
algemenee prijspeil dat in de meeste gevallen tot uitdrukking wordt gebracht door een 
prijsindexcijferr van de particuliere consumptie. In Nederland wordt uitgegaan van het 
prijsindexcijferr van de gezinsconsumptie voor de totale bevolking (of voor werknemers-
gezinnen)) dat berekend en gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.. Het woord 'inflatie' wordt gereserveerd voor prijsstijgingen, in geval van 
prijsdalingenn zal gesproken worden van deflatie.'893 Inflatie betreft een proces van 
voortdurendd stijgende prijzen van goederen en diensten, of anders gezegd: van een 
voortdurendd dalende koopkracht van geld.894 

5.17.55 Het verban d met toekomstig e 'lone n of prijzen ' 

Dee woorden 'rechtstreeks of zijdelings' brengen volgens de memorie van toelichting tot 
uitdrukkingg dat een afgeleid verband reeds voldoende is om de aftrek in het heden uit te 
sluiten,, indien een direct verband met toekomstige wijzigingen in de hoogte van lonen of 
prijzenn ontbreekt. Als voorbeeld van een zijdelings verband wordt een geïndexeerde 
schuldd genoemd waarbij de indexatie niet rechtstreeks is gekoppeld aan de hoogte van 
lonenn of prijzen, maar aan de hoogte van een andere grootheid die op haar beurt is 
gecorreleerdgecorreleerd aan de hoogte van lonen of prijzen, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de 
AOW-uitkeringen.. 'Rechtstreeks of zijdelings' impliceert derhalve dat men de woorden 
'verbandd houden met' heel ruim moet opvatten.895 

Dee zinsnede 'ook al zou de omvang van deze kosten en lasten reeds bij het einde 
vann het jaar vaststaan' is opgenomen om duidelijk buiten twijfel te stellen dat de 
strekkingg van de bepaling niet kan worden ontgaan door formeel het verband met de 
toekomstigee ontwikkeling van lonen of prijzen 'door te knippen', terwijl in feite dat 
verbandverband gehandhaafd wordt, doordat die ontwikkeling bij voorbaat wordt gefixeerd.896 

5.17.66 De wettelijke regeling 

Hett eerste lid van artikel 9a Wet IB 1964 schrijft voor dat kosten en lasten, voorzover zij 
beïnvloedd worden door toekomstige loon- of prijsontwikkelingen, bij de winstberekening 
vann het heden buiten aanmerking blijven. Voorondersteld is hierbij uiteraard dat deze 
kostenn en lasten overeenkomstig artikel 9 Wet IB 1964 op grond van het goedkoop-
mansgebruikk aan het jaar van winstberekening zijn toe te rekenen. In de memorie van 
toelichtingg wordt opgemerkt dat het arrest BNB 1972/26* mogelijk ook gevolgen heeft 
voorr zowel verplichtingen als reserves buiten de pensioensfeer, zoals bijvoorbeeld 
garantieverplichtingenn en onderhoudsreserves.897 

Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 8, p. 14 en 15 (NEV). 
Ziee omtrent de keuze van de index voor het meten van inflatie de beschouwing van Hofstra 
1978,, p. 18-21. 
CBSS 1994, p. 181. 
Caanenn 1993, p. 1. 
Vann Dam en Daems 1983, p. 913. 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 3, p. 6 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 3, p. 6 (MvT). 
Kamerstukkenn II 1974/75, 13 004, no. 3, p. 6 (MvT). 
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Doorr in algemene zin te spreken van 'kosten en lasten' is artikel 9a Wet IB 1964 wat 
reikwijdtee betreft ruimer dan de pensioensfeer. Vooruitlopen op toekomstige loon- of 
prijsontwikkelingenn kan zich niet alleen voordoen bij kosten en lasten betreffende 
pensioenverplichtingen,, maar ook bij kosten en lasten buiten de pensioensfeer. 

Artikell 9a, lid 1 tweede volzin Wet IB 1964 (artikel 3.2.2.15 lid 2 Wet IB 2001) luidt: 
'Dee in de vorige volzin bedoelde kosten en lasten komen in aanmerking bij het bepalen 
vann de winst van de op het kalenderjaar volgende jaren en wel naar gelang de wijzi-
gingenn optreden.' Elk jaar behoort de gevolgen van de loon- of prijsontwikkelingen van 
datt jaar te dragen. Op aandrang van de Tweede Kamer is dit beginsel, ter voorkoming 
vann misverstanden, in de tweede volzin opgenomen. Uit deze volzin kunnen we afleiden 
datt er wel van jaar tot jaar rekening mag worden gehouden met de voortschrijdende 
inflatie.. Als we de toekomstige restwaarde schatten, wordt daarmee een afschrijvings-
potentieell bepaald. Door middel van toerekening wordt het afschrijvingspotentieel aan de 
juistee jaren toegerekend. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste dat de wijzigingen in 
kostenn en lasten worden toegerekend aan de jaren naar gelang de wijzigingen optreden. 
Dee toekomstige inflatiecomponenten worden niet (ineens) toegerekend aan één jaar. 

Conclusies Conclusies 
Hett wetsartikel ziet op het ineens naar voren halen van toekomstige lasten als gevolg 
vann loon- of prijsstijgingen. Als men een toekomstige restwaarde bepaalt, zijn daarin ook 
toekomstigee loon- of prijswijzigingen verwerkt. Deze wijzigingen worden niet ineens naar 
vorenn gehaald, maar worden van jaar tot jaar in de afschrijvingslast verwerkt, doordat 
menn het afschrijvingspotentieel over de resterende gebruiksduur verdeelt. Elk jaar krijgt 
zoo zijn deel van de loon- of prijswijziging toegerekend. 

5.17.77 De commissie-Eizeng a en de commissie-Rudin g 

Voorr het handhaven van het vermogen bestaan verschillende opvattingen die leiden tot 
verschillendee winstberekeningssystemen. De commissie-Eizinga hanteerde drie ver-
schillendee begrippen: het nominalisme, het realisme en het substantialisme.898 

Hett nominalisme is gericht op het handhaven van het ondernemingsvermogen, dat in 
guldenss is uitgedrukt. De prijzen die voor duurzame productiemiddelen en voorraden 
wordenn betaald, dienen hierin zonder meer als maatstaf voor de winstberekening, 
ongeachtt opgetreden wijzigingen in de koopkracht van de geldeenheid. 

Hett realisme is gericht op het handhaven van de algemene koopkracht van het eigen 
vermogenn dat in de onderneming is gestoken. Basis is hier, evenals bij het nominalisme, 
dee historische uitgaafprijs of voortbrengingskosten, maar men corrigeert de winstbere-
keningg voor wijzigingen in de algemene koopkracht van het geld. 

Hett substantialisme is gericht op het handhaven van de specifieke koopkracht van de 
samenstellendee delen van het ondernemingsvermogen. Het baseert zich ten principale 
opp de actuele waarde van de duurzame productiemiddelen en voorraden. Men corrigeert 
dee winstberekening voor wijzigingen in de specifieke koopkracht van het geld ten 
opzichtee van de samenstellende delen van het vermogen. 

Dee commissie concludeert uit de wetsgeschiedenis dat het (totale) winstbegrip ten 
principalee een nominalistisch winstbegrip is en wordt beheerst door het gulden-is-gulden-
stelsel.8999 Dit stelsel brengt met zich dat de winst in guldens en niet in goederen of 
beschikkingsmachtt over goederen (koopkracht) wordt berekend. Dit leidt de commissie 
aff uit de wetsgeschiedenis.900 In de Wet Belastingherziening 1950 werd opgemerkt dat 

Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 39 en 40. 
Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 48. 
Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 41. 
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winstt over de gehele duur van de onderneming genomen al datgene is, wat in guldens 
gerekend,, meer wordt genoten dan oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht, ongeacht 
dee waardeveranderingen die de munteenheid kan hebben ondergaan. Ook concludeert 
dee commissie dat voor de bedrijfsmiddelen op grond van artikel 10 Wet IB 1964 geldt dat 
err jaarlijks moet worden afgeschreven op basis van de historische aanschaffingsprijs of 
voortbrengingskosten.9011 Fiscale afschrijving op basis van (voor koopkrachtdaling 
gecorrigeerde)) aanschaffingsprijzen of actuele waarden is niet toegestaan.902 Zij wijzen 
hierr op BNB 1958/56*. De Hoge Raad bleef in dit arrest op het standpunt staan dat 
herstell van het nominalistisch geïnvesteerde vermogen de ratio van afschrijving is. 
Artikell 9a Wet IB 1964 komt pas aan de orde als passiva worden gewaardeerd. 

Volgenss de commissie-Eizinga leidt het gulden-is-gulden-stelsel in beginsel niet tot 
heffingg naar draagkracht, als zich wijzigingen in de koopkracht voordoen.903 Zij beveelt 
uiteindelijkk aan een realistische winstopvatting aan te houden bij de fiscale jaarwinst-
berekening.. Het eigen vermogen dient men belastingvrij te corrigeren voor fluctuaties in 
dee koopkracht van de gulden met toepassing van de algemene prijsindex (prijsindexcijfer 
voorr de gezinsconsumptie). Voordelen die tijdens de levensduur van de onderneming 
ontstaan,, doordat een specifieke waardestijging van bedrijfsactiva de nominale waarde-
stijgingg door koopkrachtdaling overtreft, moeten worden belast. 

Inn een uitwerking van een jaarwinstberekening op basis van koopkrachtcorrectie 
wordenn activa worden steeds gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijzen/ 
voortbrengingskosten,, omgerekend tegen actuele guldens op grond van een jaarlijks 
doorr de overheid vast te stellen algemene conversiefactor.904 Deze factor is gebaseerd 
opp de algemene prijsindex van de gezinsconsumptie. De afschrijvingen op de bedrijfs-
middelenn stelt men dan op een percentage van de geconverteerde historische uitgaaf-
prijzen/voortbrengg ingskosten of lagere vervangingswaarde dan wel bedrijfswaarde van 
dee desbetreffende bedrijfsmiddelen. 

Caanenn concludeert in 1993 dat bedrijfsmiddelen nominalistisch moeten worden 
benaderd.9055 Dit ligt in artikel 10 Wet IB 1964 verankerd. Het gulden-is-gulden-stelsel is 
nogg steeds van toepassing; zij het dat de munteenheid sinds 1 januari 2002 is veranderd 
inn euro. Het is niet toegestaan fiscaal af te schrijven op basis van aanschafprijzen die 
voorr koopkrachtdaling zijn gecorrigeerd, dan wel op basis van actuele waarde. 
Inn een historisch overzicht vermeldt Caanen dat Hofstra in zijn rapport Inflatieneutrale 
belastingheffingbelastingheffing kiest voor het realisme, zowel in de totale winst als de jaarwinst.906 In de 
visiee van Hofstra moet de totale winst, op realistische wijze berekend, het uitgangspunt 
vormen.. Van de daarvan afgeleide, noodzakelijke jaarlijkse afrekeningen, dienen de 
berekeningenn ook op realistische wijze plaats te vinden. De al bestaande substantialis-
tischee verzachtingen, zoals LIFO, het ijzeren-voorraadstelsel en de vervangingsreserve, 
moetenn worden gehandhaafd. De totale winst wordt gevormd door de werkelijke winst 
diee over de gehele duur van de onderneming wordt berekend en wordt gevormd door het 
bedragg waarmee de som van de onttrekkingen en liquidatie-uitkeringen het ingebrachte 
ondernemingsvermogenn overtreft dat voor koopkrachtverlies is gecorrigeerd. Voor de 
berekeningberekening van de jaarwinst wordt het eigen vermogen van de onderneming aan het 
beginn van het jaar herrekend met inachtneming van een inflatiefactor. Deze toevoeging 
aann het eigen vermogen aan het begin van het jaar wordt onttrokken aan de totale winst 

Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 48 en 49. 
Inn de memorie van antwoord van de Wet IB 1964 is - in de discussie over het toepassen van 
dee vervangingswaardeleer - uitgebreid ingegaan op het werken met algemene indexcijfers om 
geldswaardeveranderingenn uit te schakelen. De bewindslieden hadden hiertegen ernstige 
bezwarenn (Kamerstukken II 1962/63, 5380, no. 19, p. 24 en 28 (MvA)). 
Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 50 en 51. 
Inflatiee en belastingheffing 1977, p. 56. 
Caanenn 1993, p. 16. 
Caanenn 1993, p. 22-27. 
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diee op nominalistische grondslag berekend is, en heeft ook voor de jaarwinstberekening 
onmiddellijkee gevolgen. De toevoeging wordt verwerkt in dienovereenkomstige herwaar-
deringenn van de ondernemingsactiva. 

Voorr de bedrijfsmiddelen leidt deze methode tot hogere afschrijvingen gedurende de 
resterendee levensduur van het bedrijfsmiddel. De regering kwam tot de conclusie dat de 
voorstellenn van Hofstra niet moesten worden overgenomen.907 Het rapport verdween uit-
eindelijkk onderin een bureaula, mede als gevolg van de snel intredende daling van de 
inflatiee die zich voordeed nadat het rapport in 1978 werd ingediend. De regering koos 
voorr een vervangende maatregel in de vorm van een vermogensaftrek en een voorraad-
aftrek. . 

Dee commissie-Ruding 
Opp verzoek van de Europese Commissie rapporteerde de commissie-Ruding in 1992 
overr de vraag in welke mate verschillen in de heffing van vennootschapsbelasting tussen 
dee lidstaten de interne markt verstoren en welke maatregelen er mogelijk zijn om deze 
verstoringenn tegen te gaan.908 Ook de invloed van inflatie kwam aan bod. De commissie 
bevall aan de historische kostprijs als afschrijvingsbasis te nemen. Zij erkende dat er 
goedee redenen waren om met inflatie rekening te houden, maar zag geen noodzaak 
hiervoorr speciale faciliteiten te creëren op voorwaarde dat de inflatie niet excessief 
steeg.. Met betrekking tot vermogenswinsten overwoog de commissie dat het doel diende 
tee zijn uitsluitend reële winsten in de belastingheffing te betrekken en niet de 
inflatiecomponent.. Dit kon men bereiken door vermogenswinst door te schuiven naar 
eenn stille reserve in het vervangende actief in geval van herinvestering en indexering van 
dee verkrijgingsprijs van (onder meer) bedrijfsmiddelen als er geen herinvestering 
plaatsvond. . 

5.17.88 Conclusies 

Wijj hebben in gezien dat de totaalwinst wordt berekend in nominale guldens (of euro's) 
enn wordt beheerst door het 'gulden-is-gulden-principe', dat inmiddels het 'euro-is-euro-
principe'' is geworden. Men bepaalt de winst in deze valuta en niet in goederen of 'voor-
radenn werkeenheden'. In BNB 1958/56* heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk geformuleerd 
datt de ratio van afschrijven het herstel is van het nominaal geïnvesteerde vermogen. De 
roepp om in de winstberekening meer rekening te houden met geldontwaarding, heeft niet 
geleidd tot fundamentele aanpassingen op het nominalisme en het 'gulden-is-gulden-
principe'. . 

Alss we artikel 3.2.2.15 Wet IB 2001 en BNB 1958/56* met elkaar in verband brengen, 
kunnenn we concluderen dat aanpassing van een afschrijvingslast in ieder geval mogelijk 
iss als men aanknoopt bij de vermoedelijke restwaarde van het vastgoed in huidige euro's 
gemeten. . 

9077 Caane n 1993 ,  p .  25 . 
9088 Caane n 1993 ,  p .  2 6 e n 27 . 
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5.188 (Rest)waarderin g in de levenscyclu s van vastgoe d 

5.18.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf bespreek ik welke rekenkundige ontwikkeling de restwaarde in 
nominalee en reële termen doormaakt in de levenscyclus van vastgoed. In 5.18.2 
behandell ik het verschil tussen nominaal en reëel rekenen en in 5.18.3 de rol van de 
restwaardee tijdens de levenscyclus. 

5.18.22 Nominaa l en reëel rekene n 

Kruijtt en Kohnstamm constateren dat nominale stijgingen in het verleden vaak teniet 
gingenn door inflatie.909 Ook Rust cum suis wijst erop dat de (reële) waarde van vastgoed 
inn de meeste gevallen niet stijgt.910 Dat lijkt volgens hen alleen maar zo, omdat de een-
heidd krimpt waarmee gemeten wordt. De nominale rente bevat volgens hen twee com-
ponenten:: ten eerste de vergoeding voor de uitgestelde consumptie en de bijkomende 
risicovergoedingg {de reële rente) en ten tweede de vergoeding voor geldontwaarding. 
Dee nominale rente is niet alleen een kwestie van vraag en aanbod, maar ook van 
inflatieverwachtingen. . 

Hett verband tussen de nominale en de reële rente geeft Rust cum suis in de 
volgendee formule weer:911 

(1+nr)) = (1+rr)*(1+i) 

Waarbij: : 
nrr = nominale rente (perunage) 
rrr = reële rente (perunage) 
ii = de verwachte jaarlijkse inflatie (perunage) 

Atss wij uit de nominale rente de inflatie willen halen, kan dat volgens de formule: 

(1+nr)/(1+i)) = (1+rr) 

Baumm en Crosby wijzen erop dat het gebruik van waarderingen in reële termen stevige 
kritiekk ontmoet en niet geaccepteerd is binnen de beroepsgroep van professionele 
vastgoedtaxateurs.9122 De verwachte huurwaardestijgingen behoeven immers niet gelijke 
tredd te houden met de inflatie. Maar zij merken ook op: 'Yet the appraisal of property 
investmentt by comparison with expected real returns has no more problems associated 
withh it, in theoretical terms, than comparative appraisal using fixed income returns, and 
lendss itself to comparisons with both conventional and index-linked gilts.' 

5.18.33 De rol van de restwaard e tijden s de levenscyclu s 

Inn BNB 1958/56* knoopt de Hoge Raad aan bij het bedrag dat de zaken in elk geval 
waardd zullen zijn als zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. De visie van het 
collegee is toekomstgericht. Wat is nu het verband tussen de (rest)waarde van vastgoed 
(grondd plus opstal) op het moment van investeren, tijdens de bezitsduur en de toekom-
stigee rest- of eindwaarde. 

Ziee 5.15 voor de benadering van restwaarde in de praktijk. 
Ruste.a.. 1997, p. 59 en 60. 
Ziee ook de beschouwing van Scarret 1991 over inflatie en waardering, p. 104-109. 
Baumm en Crosby 1995, p. 134. 
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Kruijtt heeft dit verband nader uitgewerkt.913 Grond en opstal ontlenen hun waarde in 
beginsell aan de opbrengst van de functie die op een bepaalde plaats het meest in aan-
merkingg komt. 

Dee waarde van vastgoed wordt, afhankelijk van de functie, bepaald door drie elementen: 
1.. de (netto)opbrengsten bij die functie gedurende de exploitatieperiode; 
2.. de restopbrengst van de grond aan het einde van de exploitatieperiode; 
3.. de restopbrengst van het gebouw aan het einde van de exploitatieperiode. 

Dezee elementen neemt hij op in de basisvergelijking: 

n n 
Poo = E 0/(1+r)' + G0(1+w)n/(1+r)n + Ge0 (1-a)n/(1+r)n 

t=1 1 

waarin: : 
Poo = de te berekenen vermogenswaarde van de grond en het gebouw op het 

tijdstipp t=0 
OO = jaarlijkse vaste (netto) opbrengst 
nn = exploitatieduur in jaren 
tt = 1 . . . n 
ww = verwachte waardestijging van de grond (perunage) 
rr = (nominale disconteringsvoet) in perunage 
Goo = de initiële vermogenswaarde van de grond 
Ge00 = de initiële vermogenswaarde van het gebouw 
aa - de jaarlijkse depreciatie van het gebouw 

Inn de berekening van de waarde van het vastgoed houdt Kruijt geen rekening met 
anderee waardebepalende factoren, zoals inflatie, huurindexering, risico-opslag en 
dergelijke.. Deze kunnen uiteraard in de formule en de berekening worden meegenomen. 

Dee (contante) waarde van grond plus opstal wordt dus berekend door de sommering 
vann de contante waarde van de toekomstige (netto)opbrengsten, de contante waarde 
vann de restwaarde van de grond en de contante waarde van de restwaarde van de 
opstal. . 

Inn de vergelijking zijn drie onbekenden opgenomen: de totale vermogenswaarde van 
hett vastgoed P0 (de te verklaren variabele), de initiële vermogenswaarde van de grond 
G00 en de initiële vermogenswaarde van de opstal Ge0. Van deze variabelen is het vol-
gendee bekend: 

Poo = Go + Ge0 

Dee waarde van het vastgoed P (grond plus opstal) op tijdstip t=o bestaat immers uit de 
sommeringg van de waarde van de grond en van het gebouw op datzelfde tijdstip. Voor 
dee bepaling van de juiste vermogenswaarde moet dus tegelijk voldaan zijn aan beide 
vergelijkingen. . 

Hett maakt voor de contante waardebepaling van de restwaarde niet uit of men al dan 
niett corrigeert voor toekomstige groei, als men de relevant geachte groeivoet maar 
consequentt corrigeert in de teller en noemer van de DCF-formule. 

Kruijtt 1989, p. 240 en 241. 
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Eenn voorbeeld: een onroerende zaak met een huidige waarde van 100 vertoont een 
stijgingg die gelijk is aan de verwachte inflatie. De reële rente (rr) bedraagt 5% per jaar, de 
verwachtee inflatie (i) 3%. De nominale rente (nr) bedraagt {(1+0,05)(1+0,03) -/-1} * 100 = 
8,15%. . 
Dee restwaarde na 15 jaar bedraagt dan 100*(1,03)15 = 155,80. 
Dee contante waarde van de restwaarde is in jaar 1 in nominale termen 155,8/(1,0815)15 = 
48,1;; in reële termen 100/(1,05)15 = 48,1. 

5.18.44 Conclusie s 

Wijj zien dat de actuele waarde van vastgoed op elk moment van de vastgoedcyclus 
bestaatt uit de contante waarde van het toekomstig nut: de gebruikswaarde van vastgoed 
wordtt bepaald door de toekomstige opbrengstmogelijkheden.914 Dit geldt op het moment 
vann investeren en elk later moment. 

Zoo bezien wordt op elk waarderingsmoment in de levenscyclus rekening gehouden 
mett toekomstige inflatie en prijsstijgingen. Als men in reële termen wil rekenen, komt 
menn op dezelfde waarde uit als met inflatie, daar men dan zowel de tellers als de noe-
merss (disconteringsvoet) in de DCF-formule corrigeert voor inflatie. 

Vergelijkk Berkhout en Roerink 1999, p. 1188. 
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