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66 Gebruiksduu r 

6.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wil ik de vraag centraal stellen hoe we het einde van de gebruiksduur 
kunnenn vaststellen.. De verdeling van de lasten over deze gebruiksduur komt in hoofd-
stukk 7 aan de orde. 

Dee gebruiksduur is een van de meest ongrijpbare afschrijvingscomponenten. In de 
praktijkk wordt de minder juiste term 'levensduur' gebruikt. De term is daarom niet 
gelukkigg gekozen, omdat het niet gaat over levende have, maar over duurzame 
productiemiddelen.. Hoewel het daarom wellicht beter is te spreken van gebruiksduur of 
bruikbaarheidsduur,, zal ik, om het heersende spraakgebruik niet te veel geweld aan te 
doen,, de termen levens-, gebruiks- en bruikbaarheidsduur naast eikaar gebruiken. 

Hett begrip levensduur is een belangrijk twistpunt in de afschrijvingsdiscussie die 
ondernemerss en fiscus al jarenlang met elkaar voeren. Het belang is evident: met tien 
jaarr korter of langer afschrijven kan een aanzienlijke geldstroom gemoeid zijn. Een 
aandachtspuntt is dan wel dat het afschrijvingspotentieel bij een kortere afschrijvingsduur 
kleinerr kan zijn, doordat men de restwaarde hoger moet stellen.915 Het is niet zelden een 
ingewikkeldee discussie, omdat men gewoonlijk niet van een algemene levensduur 
uitgaat.. Elke onderneming hanteert hier eigen normen, omdat het beleid van de onder-
nemerr zelf bepalend is. Per gebruiker kan de levensduur van de opstal verschillen en 
daarmeee moet rekening worden gehouden als het afschrijvingspercentage wordt vast-
gesteld.. In de praktijk worden wel vuistregels gehanteerd voor de gebruiksduur van 
onroerendee zaken, maar in feite is dit minder juist. 

Eerstt onderzoek ik welke percepties betreffende het begrip levensduur gangbaar zijn 
(6.2),, zowel vanuit bedrijfseconomische (6.2.2) als vastgoedkundige invalshoek (6.2.3). 
Inn 6.3 behandel ik de objectieve en de subjectieve benadering. De fiscale jurisprudentie 
enn de literatuur komen respectievelijk in 6.4 en 6.5 aan bod. De effectieve leeftijd 
bespreekk ik in 6.6. Daarna komt de subjectiviteit bij het vaststellen van de levensduur 
aann de orde (6.7). Vervolgens behandel ik de bepaling van de gebruiksduur voor in privé 
verhuurdd vastgoed (6.8). Mijn onderzoek is er niet op gericht vast te stellen welke 
afschrijvingspercentagess gebruikelijk zijn. Het zijn vaak percentages die door de hoven 
feitelijkk zijn vastgesteld. Aan de hand van de gepubliceerde teksten kunnen we niet of 
nauwelijkss achterhalen hoe ze berekend zijn, als er al een berekening aan ten grondslag 
ligt.. Het schattingsproces, en de rol van deskundigen hierin, behandel ik in 6.9. In 6.10 
komtt de vraag aan de orde of privé-omstandigheden van invloed zijn op de levensduur. 
Ikk besluit dit hoofdstuk in 6.11 met mijn conclusies. 

Vergelijkk Smeets 1969, p. 410 
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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, 
bedrijfswaardee en 'extra afschrijven' (8) 

Conclusiess (9) 

6.22 Perceptie s van gebruiksduu r 

6.2.1 1 Inleidin g g 

Hett meest fundamentele onderscheid dat wij ten aanzien van het begrip levensduur 
kunnenn maken, is dat tussen de technische en economische levensduur. De Encyclo-
pediee van de Bedrijfseconomie verstaat onder de technische levensduur de tijdsduur 
waarinn het productiemiddel fysiek in staat is zijn functie in het bedrijfsproces te ver-
vullen.9166 In theorie is de technische levensduur onbeperkt, maar dat gaat dan wel altijd 
tenn koste van grote offers. Als men echter 'normaal onderhoud' pleegt, mogen we ervan 
uitgaann dat de technische levensduur vrijwel altijd eindig is.917 Deze notie geldt onverkort 
voorr vastgoed: een gebouw kan door nauwgezet onderhoud technisch zo goed als in de 
oorspronkelijkee staat worden gehouden. 

Dee economische levensduur is de tijdsduur waarin het productiemiddel zijn functie in 
dee onderneming vervult, respectievelijk zal vervullen. Belangrijk in dit verband is dat de 
ondernemerr zelf de tijdsduur bepaalt: alleen hij beslist wanneer een bepaald productie-
middell wordt geïnstalleerd en wanneer het buiten gebruik wordt gesteld. De bepaling van 
dee economische levensduur is dus afhankelijk van de ondernemingsdoelstellingen. Het 
iss minder juist om van 'de' optimale levensduur te spreken: het gaat namelijk om de 

916 6 

917 7 
Vann Dam en Daems 1984, p. 1199 en 1200. 
Vergelijkk Van Hulst 1973, p. 5 en 6. 
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gebruiksduurr die in het licht van de doeleinden van de ondernemer optimaal is. De 
economischee levensduur zal nooit langer zijn dan de technische levensduur, daarom is 
dee economische levensduur het belangrijkste onderwerp van bedrijfseconomische 
beschouwingen. . 

6.2.22 Bedrijfseconomisch e invalshoeke n 

Vanuitt de bedrijfseconomische invalshoek beschouwd is de bepaling van de levensduur 
mett name van belang voor (des)investeringsbeslissingen. Mede aan de hand van kwanti-
tatievee criteria, zoals de terugverdientijd, de nettocontantewaarde (NCW) en de 'internal 
ratee of return' (IRR) wordt besloten een project al dan niet uit te voeren, een object aan 
tee schaffen dan wel (op termijn) af te stoten. Hierbij komt onder meer de vraag aan de 
ordee gedurende welke periode het object vermoedelijk het meest rendabel zal zijn.918 

Mett name voor vastgoed is deze vraag van belang, omdat dit actief een verhoudings-
gewijsgewijs lange levensduur heeft vergeleken met andere activa. 

Err bestaat, als gezegd, een rechtstreeks verband tussen de levensduur en de (des)in-
vesteringsplanning.. De economische levensduur is geen beslissingsgrootheid op zich, 
maarr volgt eigenlijk vanzelf uit twee andere beslissingen: die van ingebruikneming en die 
vann buitengebruikstelling. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden 
elkaarr volgtijdelijk. De eerstvolgende investeringsbeslissing is afhankelijk van de eerst-
volgendee beslissing om het productiemiddel buiten gebruik te stellen. En die beslissing 
hangtt weer af van investeringsbeslissingen die op dat moment moeten worden geno-
men.. Om de levensduur te bepalen moeten we derhalve kennis hebben van de inves-
teringsplannenn van de ondernemer. 

Dee investeringsbeslissing die wordt genomen op basis van gestelde doelen, vereist 
inzichtt in de vraag in welke mate en gedurende welke tijdsduur het duurzame productie-
middell in kwestie tot deze doelen zal bijdragen. De beslissing wordt ook genomen op 
basiss van een geanticipeerde beslissing tot het buiten gebruik stellen. 

Dee hiervoor uitgezette lijn vindt men terug in andere bronnen, die mede zien op de 
jaarrekening,, waarbij de relatie met onderhoud wordt benadrukt. 

Inn 1903 schrijft Matheson al dat men afschrijving niet los kan zien van onderhoud.919 The 
questionn of depreciation cannot be separated from that of maintenance, and in theory 
onee may be said to balance the other. In practice it is only in certain cases that this can 
bee acted on.' Tegelijkertijd merkt hij op dat 'no mere system of maintenance will provide 
forr that wasting of assets which takes place from many causes or contingencies.'920 

Inn het rapport van The Committee on Terminology van The American Institute of 
Accountants,, dat depreciation behandelt, vinden we het volgende.921 'Variations in 
methodss of allocation are permitted by good accounting practice but any method to be 
acceptablee must provide for the distribution of the estimated total depreciation cost 
duringg the useful life of the property [cursivering TMB] to which the amount relates, over 
accountingg periodes in a systematic and equitable manner.' Hier wordt een toerekening 
tott stand gebracht, een matching van kosten en baten over een bepaalde periode. In 
hetzelfdee rapport wordt de Internal Revenue Code, uit 1940 aangehaald. Daarin zoekt 
menn aansluiting bij 'the useful life of the property in the business'.922 

Anderee belangrijke vraagstukken zijn de toerekening van opbrengsten en kosten aan de 
afzonderlijkee (eventueel samenwerkende) objecten, de mogelijke vervanging door een ander 
objectt en de invloed van subjectieve factoren. Zie Bouma en Willems 1959 en Willems 1957. 
Mathesonn 1903, p. 1. 
Mathesonn 1903, p. 3. 
AIAA Committee on Terminology 1942, p. 143. 
AIAA Committee on Terminology 1942, p. 137. 
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Overr de relatie met onderhoud concludeert de commissie: 'Depreciation is always 
closelyy related to an maintenance policy that is assumed to be in force in respect of the 
propertyy to which it relates.' Daarvóór merkte de commissie al op: 'It's probably correct to 
sayy that if in a single period maintenance is either materially above or materially below 
thee standard assumed in formulating the depreciation scheme, the excess or deficiency 
shouldd be treated in accounting as outside the scope of depreciation, but that a change 
off maintenance policy or of a classification of maintenance charges would call for the 
reconsiderationn of the depreciation scheme.'923 Kortom, als de onderhoudspolitiek binnen 
dee onderneming zich wijzigt, dient men het afschrijvingsschema te herijken. 

Vann der Schroeff wijst er in 'De Leer van de kostprijs' op dat men in de praktijk bij boek-
waardeafschrijvingg niet een afschrijvingspercentage berekent, maareen percentage 
kiest.9244 'Men gaat derhalve uit van een bepaald percentage en maakt dan uit in hoeveel 
jarenn het productiemiddel is afgeschreven. Het behoeft niet te worden gezegd dat de 
gedachtegang,, die aan deze toepassing ten grondslag ligt geheel foutief is. De hoogte 
vann de afschrijving wordt bepaald door de bruikbaarheidsduur en niet omgekeerd.' 

Eenn dimensie van een duurzaam productiemiddel is het prestatievermogen van het 
productiemiddell gedurende de tijd dat het bij de voortbrenging kan worden gebruikt. 
Dee totale productiecapaciteit wordt bepaald door het aantal werkeenheden dat het 
productiemiddell kan opleveren bij een volledig gelijktijdelijke bezetting gedurende zijn 
bruikbaarheidsduur.925 5 

Alss de werkeenheden waardeloos worden, wordt het voordeliger het oude productie-
middell buiten gebruik te stellen. De waardedaling van de beschikbare werkeenheden tot 
null (respectievelijk tot de directe opbrengstwaarde van het productiemiddel) wijst er 
volgenss Van der Schroeff op dat het productiemiddel economisch versleten is.26 Een 
verderee aanwending van het bestaande productiemiddel is dan economisch ondoel-
matig.. Het economisch onbruikbaar geworden productiemiddel is in economische zin 
versletenn en dient, hoewel het wellicht technisch nog aan te wenden is, te worden 
vervangen. vervangen. 

Mett het stijgen van de jaren nemen de onderhoudskosten toe. Daardoor kan vervan-
gingg eerder aan de orde zijn. In algemene zin stellen Van der Schroeff en Groeneveld 
datt onderhoud en reparatie de technische gebruiksduur van een productiemiddel ver-
lengen,, maar de economische bruikbaarheidsduur verkorten,927 

Volgenss de AICPA-studie Accounting for Depreciable Assets92* wordt de term useful life 
inn de accountancy gebruikt om de periode te beschrijven tussen 'the acquisition of an 
assett and its anticipated retirement - the period during with a depreciable asset is 
expectedd to provide economic benefits to an enterprise (...) The useful life of a 
depreciablee asset should encompass that span of time beginning after it is ready for use 
andd after it begins to benefit the company significantly or when its ability to benefit the 
companyy begins to expire, and ending when the asset no longer benefits the company 
significantlyy or when its ability to benefit the company expires.' Onvoorspelbare om-
standigheden,, zoals een plotselinge veroudering door revolutionaire technologische 
veranderingenn of onverwachts overheidsingrijpen, mogen niet in aanmerking worden 
genomengenomen als het einde van de levensduur moet worden geschat. De gebruiksduurschat-
tingg moet in het verlengde liggen van (op betrouwbare wijze vastgestelde) gemiddelde 
historischee levensduren van een actief in:929 

AIAA Committee on Terminology 1942, p. 138. 
Vann der Schroeff 1948, p. 148. 
Vann der Schroeff 1948, p. 98. 
Vann der Schroeff 1948, p. 108. 
Vann der Schroeff en Groeneveld 1985, p. 106. 
Lambden,, Gerboth en McRae 1975, p. 64, 71, 76 en 77. 
Gebaseerdd op betrouwbare historische data en, indien haalbaar, statistische technieken. 

923 3 

924 4 

925 5 

926 6 

927 7 

928 8 

929 9 
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 een bepaalde industrie, wanneer het uitsluitend gebruikt wordt in die industrie of de 
gebruiksomstandighedenn in een industrie unieke karakteristieken hebben; 

 bepaalde gebruiksomstandigheden, wanneer die omstandigheden bepaalde karak-
teristiekenn hebben die gebruikelijk zijn in meer dan één industrie; 

 een bepaalde onderneming, als het gebruik uniek is voor de onderneming of de 
gebruiksomstandighedenn in het bedrijf unieke karakteristieken hebben. 

Hendriksenn en Van Breda menen: 'Accounting depreciation is the rational and 
systematicc allocation of the original cost of an asset (...) over the expected useful life of 
thatt asset.'930 Men moet schatten hoe lang 'the expected service life' is. Dit is een 'ex 
ante-schatting'' van een onzekere toekomstige waarde. Zij vervolgen: 'If utilizing the 
servicess in all years is not feasible, there is some logic in charging depreciation only in 
thee years of anticipated use. It was for this purpose that the asset was acquired, and to 
insistt on depreciation in every year is not consistent with the pattern of expected 
benefits.'931 1 

Ookk deze schrijvers constateren dat 'assets can be preserved almost indefinitely for 
historicall or cultural reasons; but the cost of doing so is generally greater than a the cost 
off replacement with a new asset. Furthermore, obsolescence usually makes such 
continuedd maintenance uneconomical. The point is, within certain broad limits, the live of 
ann asset is not a given, but is determined by the repair and replacement policy of the 
companyy .(...) Maintenance and repair policies, therefore, determine, in part the life of an 
asset.'935 5 

Blankenshipp definieert vanuit de optiek van de vastgoedinvesteerder economie life als 
'thee period in which a property improvement will continue to produce a return on the 
investmentt greater than the value of rent of the land itself.9 De economische levens-
duurr kan door onderhoud en modernisering worden verlengd. Physical life is 'the 
estimatedd period over which a building is expected to be capable of use for its intended 
purpose'. . 

Dee geschatte economische levensduur is gelijk aan de periode gedurende welke het 
activumm opbrengsten voor de onderneming zal genereren, aldus Bulte en Van der Wal.934 

Dee technische levensduur of gebruiksduur is de periode waarover het duurzaam 
productiemiddell technisch prestaties kan leveren. De economische levensduur is de 
periodee gedurende welke het productiemiddel prestaties met een waarde kan leveren.935 

Dee economische levensduur is gelijk aan of korter dan de technische levensduur. 
Volgenss hen blijft er altijd sprake van een min of meer subjectieve schatting. Als de 
verwachtingg over de totale gebruiksduur wijzigingen ondergaat, moet men nieuwe 
afschrijvingsbedragenn vaststellen. Het totaal af te schrijven bedrag moet dan over de 
nieuwee gebruiksduur worden verdeeld.936 

Ooninxx en Verbeek maken onderscheid tussen de periode waarin het duurzaam pro-
ductiemiddell technisch in staat zal zijn om productieve prestaties te leveren (technische 
levensduur)) enerzijds en anderzijds de periode waarin op grond van kosten- en op-
brengstverhoudingenn gebruik zal worden gemaakt van het desbetreffende duurzame 
productiemiddell (economische levensduur).937 

930 0 

931 1 

932 2 

933 3 

934 4 

935 5 

936 6 

937 7 

Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 523 en 524. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 530. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 538. 
Blankenshipp 1989, p. 166 en 380. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 57. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 55. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 59. 
Ooninxx en Verbeek 1995, p. 313. 
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Volgenss Meij eindigt de technische levensduur op het moment dat het productiemiddel 
geenn prestaties meer kan leveren.938 Het wordt voor het gebruiksdoel als versleten 
beschouwd.. De oorzaak voor het eindigen van de technische levensduur is (technische) 
slijtage.. Zodra de geleverde prestaties of werkeenheden economisch geen waarde meer 
hebben,, is de economische levensduur verstreken. 

Bijj de calculatie en winstbepaling gaat het om waardering van de werkeenheden die 
aann duurzame productiemiddelen zijn onttrokken dan wel daarin nog aanwezig zijn. 
Daarbijj moet men een voorstelling hebben van de levensduur van de productiemiddelen 
enn dus ook van het moment waarop zij buiten gebruik moeten worden gesteld en, de 
normalee voortzetting van het productieproces vooropgesteld, zouden moeten worden 
vervangen.9399 Het vervangingsprobleem houdt feitelijk de vraag in wanneer de econo-
mischee levensduur van het productiemiddel is geëindigd.940 

Eenn productiemiddel dat niet meer te handhaven is op een bepaalde plaats, behoeft 
nogg niet geheel versleten te zijn. De mogelijkheid bestaat dat het in een andere functie 
(inn hetzelfde of in een ander bedrijf) nog jarenlang waardevolle prestaties kan leveren. 

Vann der Schroeft en Groeneveld onderscheiden technische en economische bruik-
baarheidsduur.9411 Technische gebruiksduur ziet op de technische aanwendingsmogelijk-
heidd van het productiemiddel; economische gebruiksduur ziet op de tijd dat het middel 
economischh kan worden aangewend. Bij economische verhoudingen is het rationeel dat 
hett productiemiddel, als het de economische bruikbaarheidsduur heeft bereikt, buiten 
gebruikk wordt gesteld. 

Brigham,, Gapenski en Ehrhardt schrijven dat men normaal gesproken projecten 
analyseertt onder de veronderstelling dat de onderneming het object gedurende zijn 
gehelee fysieke levensduur gebruikt. 2 Dit hoeft echter niet de beste optie te zijn. Men 
moett ook afstoting van het object vóór het einde van zijn potentiële levensduur in de 
beschouwingg betrekken. Een onacceptabel project kan dan acceptabel blijken. Zij 
sprekenn in dit verband van 'abandonment value' en 'abandonment option'.943 

Beekmann cum suis stelt in het Compendium voor de jaarrekening dat men voor de 
verwachtee gebruiksduur moet letten op:944 

 de technische gebruiksduur van het actief; 
 de economische gebruiksduur van het actief in het algemeen; 
 de economische gebruiksduur van het actief voor de gebruiker. 

Voorr de verantwoording in de jaarrekening gaat het om de door de gebruiker verwachte 
economischee gebruiksduur en de technische dan wel de kortere economische slijtage. 

Alss men afschrijft op beperkte genotsrechten of op persoonlijke genotsrechten, is de 
duurr waarover men moet afschrijven in beginsel de duur waarvoor het recht is gevestigd 
dann wel de duur van het contract. De duur van de vestiging en de contractduur moet 
menn evenwel vervangen door de voor de gebruiker geldende economische levensduur 

Meijj 1947a, p. 65 en 66. 
Meijj 1956, p. 5 en 6. 
Hett optimale vervangingstijdstip achtte Meij het moment waarop de vervangingswaarde van 
dee productie op een bepaald tijdstip gelijk is aan de som van de complementaire kosten 
(opgeofferdee arbeid, grondstoffen, onderhoudskosten en dergelijke) om de productie op dat 
tijdstipp met het oude werktuig voort te brengen. Het afschrijvingsbestanddeel wordt dan 
bepaaldd door telkens de vervangingswaarde van de productie te verminderen met de comple-
mentairee kosten en de gecalculeerde interest. Hierbij ziet Meij minimaal dekking van de 
kostenn inclusief 'normale' winst als doel van de onderneming (Van Hulst 1984, p. 358 en 361). 
Vann der Schroeft en Groeneveld 1980, p. 80 en 81. 
Brigham,, Gapenski en Ehrhardt 1999, p. 482 en 483. 
Ziee ook Brealey, Myers en Marcus 1998, p. 225-227; Robichek en Van Home 1967. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (15, 15a). 

938 8 

939 9 

940 0 

941 1 

942 2 

943 3 

944 4 
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vann het goed indien deze korter is dan de vestigings- of contractduur. Als de beperkt of 
persoonlijkk gerechtigde de duur kan verlengen, geldt de langere duur als economische 
gebruiksduur. . 

Indienn de verwachtingen omtrent het slijtageverloop en/of de gebruiksduur niet juist 
blijken,, moet men een nieuw afschrijvingsplan opstellen.945 Beekman cum suis knoopt 
duss aan bij de verwachte gebruiksduur binnen de onderneming. 

Bijj de bepaling van de gebruiksduur (useful life) van een actief dient men volgens de IAS 
166 rekening te houden met: '(a) the expected usage of the asset by the enterprise (...); 
(b)) the expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as 
thee number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance 
programmee of the enterprise, and the care and maintenance of the asset while idle; (c) 
technicall obsolescence arising from changes or improvements in production, from a 
changee in the market demand for the product or service output of the asset; and (d) legal 
orr similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related assets.'946 

Inn de standaard wordt erop gewezen dat de gebruiksduur van een actief korter kan 
zijnn dan de economische levensduur vanwege managementpolitieke beslissingen binnen 
eenn onderneming. 

IASS 36 (Property, Plant and Equipment) definieert useful life als 'either: (a) the period 
off time over which an asset is expected to be used by the enterprise; or (b) the number 
off production or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise.'947 

Revsine,, Collins en Johnson knopen aan bij ' the period of asset use'.948 Van bedrijfs-
middelenn met een lange levensduur moet men de 'expected useful life' schatten. 

6.2.33 Vastgoedkundig e invalshoeke n 

Vastgoeddeskundigenn kijken anders aan tegen het begrip levens- of gebruiksduur. 
Dee levensduur is volgens Keeris de periode gedurende welke een vastgoedobject, of het 
desbetreffendee element ervan, in staat is de vereiste prestatie te leveren, zowel in tech-
nischh als economisch opzicht.949 

Dee economische levensduur is de periode die voor de desbetreffende beleggings-
categoriecategorie is aangenomen en waarover de jaarlijkse economische waardevermindering 
doorr veroudering van een vastgoedobject resulteert in een restwaarde voor de opstallen 
vann nihil, of zoveel korter als bepaald wordt door het moment waarop (eventueel) het 
juridischee beschikkingsrecht op de grond en opstallen wegvalt. Keeris merkt op dat het 
begripp economische levensduur niet eenduidig is gedefinieerd. Zo wordt het ook wel 
omschrevenn als de periode waarover een element naar verwachting gebruikt zal worden, 
tee rekenen vanaf het moment waarop het wordt aangebracht in het vastgoedobject, bij 
eenn gegeven planning voor de te leveren instandhoudinginspanningen. 

Dee technische levensduur omschrijft Keeris als de periode die voor het desbetref-
fendee vastgoedobject is aangenomen en waarover de voortschrijdende veroudering 
resulteertt in een dermate laag, technisch en constructief kwaliteitsniveau voor de 
opstallenn dat het niet langer verantwoord wordt geacht het verder fysiek te exploiteren. 

Abottt definieert economie life (of: useful life) als: The period for which something may be 
usedd profitably. The time span for which a building is expected to yield a return in excess 
off that obtainable from the bare land; the period for which it is economic to maintain a 

Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (21a). 
IASS 16, paragraaf 43 en 44. 
IASS 36, paragraaf 5. 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 463. 
Keeriss 1997, p. 129 en 130. De definities zijn niet letterlijk overgenomen. 
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capitall asset or an improvement.'950 Wij zien dat er een relatie met investeringsplanning 
bestaat. . 

PhysicalPhysical life is The period for which a building may be used before physical 
deteriorationn or obsolescence end its viable existence.'95* 

6.2.3.11 Effectiev e levensduu r 

Hett verschil tussen de economische levensduur en de nog resterende economische 
levensduurr is de effectieve leeftijd.952 De levensduur van een gebouw wordt bij aanvang 
geschat.. Gedurende de levensduur van het gebouw kunnen er activiteiten worden onder-
nomenn die de levensduur van een gebouw verlengen. Dat impliceert weer dat de afschrij-
vingg moet worden aangepast door het percentage te wijzigen. 

Tenn Have bespreekt in zijn boek Taxatieleer onroerende zaken het geval dat de 
fysiekee en economische levensduur worden verlengd door actief ingrijpen van eigenaar, 
gebruiker,, overheid of derden.953 Hij spreekt in dit verband over wijziging van de 'effec-
tievee levensduur'. Bepaalde activiteiten kunnen tot gevolg hebben dat de levensduur van 
eenn gebouw langer zal zijn dan de oorspronkelijke verwachte levensduur, bijvoorbeeld 
doorr (groot) onderhoud, vernieuwing van een bouwdeel of installatie, renovatie en revita-
lisatiee van de omgeving. De resterende levensduur is wel afhankelijk van de leeftijd van 
hett gebouw, maar nog meer van de innerlijke conditie ervan, de leeftijd en de bruikbaar-
heidd en functionaliteit in relatie tot de verdere omgeving. 

Tenn Have geeft het voorbeeld van de oude grachtenpanden in Amsterdam die door 
renovatiee en rehabilitatie reeds aan hun tweede of zelfs derde levenscyclus bezig zijn. 
Inn de taxatieleer is de effectieve levensduur van belang voor de berekening van het 
periodiekee waardeverloop. De effectieve leeftijd is het moment in de levenscyclus van 
eenn pand dat vergelijkbaar is met een pand dat in de eerste levenscyclus is. 

Eenn voorbeeld: 
Gemiddeldee levenscyclus van een bepaald gebouw (of gebouwdeel) 50 jaar 
Tee verwachten resterende levensduur indien geen verbeteringsactiviteiten 
meerr worden ondernomen en normaal onderhoud wordt gepleegd 20 jaar 
Effectievee leeftijd van het pand 30 jaar 

Abottt ziet als effective age: The age of a building taking account of such factors as 
design,, layout, standard of maintenance, equipment, amenities; rather than the age 
basedd on the building's actual date of construction.'954 Een goed ontworpen en goed 
onderhoudenn gebouw kan een jongere effectieve leeftijd hebben dan zijn werkelijke 
leeftijdd en derhalve een langere economische levensduur hebben. Tosh definieert 
effectiveeffective age als: The age of an item, such as a building, as indicated by its physical 
conditionn and utility compared to its useful life, in contrast to its chronological age.'955 

Thee Appraisal Institute stelt kernachtig: The age indicated by the condition and utility of a 

Abottt 1987, p. 277. 
Vergelijkk ook: Tosh 1992, p. 180, The time period over which an improvement to land earns 
moree income than the cost incurred in generating the income'; The Appraisal Institute 1993, 
p.. 112: 'The period over which improvements to real property contribute to property value'. 
Abottt 1987, p. 655. 
Vergelijkk ook: The Appraisal Institute 1993, p. 265, The total period a building lasts or is 
expectedd to last as opposed to its economic life'. 
Toshh 1992, p. 180. 
Tenn Have 1999, p. 121 en 122. 
Abottt 1987, p. 278. 
Toshh 1992, p. 180. 
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structure.'9566 Btankenship geeft als definitie: The estimated age of a structure, based 
uponn its physical condition and current economic value.'957 Hij waarschuwt dat men bij de 
beoordelingg van de effectieve leeftijd niet de mogelijke aanwezigheid van 'functional 
obsolescence,, as well as economic and physical depreciation' moet vergeten. 

Kernprobleemm blijft ook hier weer de bepaling van de 'gemiddelde levenscyclus' en de 
'resterendee levensduur" van het gebouw. Daarbij moet dan ook het onderhouds- en 
verbeteringsplann van de ondernemer in ogenschouw worden genomen. Een ander 
aandachtspuntt is dat er een splitsing moet worden aangebracht tussen levensduur-
verlengendee activiteiten en activiteiten die de levensduur niet verlengen. Levensduur-
verlengendee operaties zijn veelal kostbaar. Het kan rendementstechnisch interessanter 
zijnn te volstaan met een goedkope 'cosmetische opknapbeurt'. 

Dee effectieve levensduur speelt een rol bij verschillende beslissingen zonder dat men 
overigenss het begrip gebruikt. 

Inn BNB 1970/204 stelde de inspecteur de gebruiksduur van een pand dat bij aankoop 
all 13 jaar oud was, op 63 jaar. De belanghebbende stelde de gebruiksduur voor het 
bedrijff op niet langer dan 40 jaar, waarvan er bij aankoop all 13 waren verstreken. 

Dee resterende levensduur van een woonwinkelpand werd in BNB 1972/270 door de 
partijenn op 50 jaar geschat. 

6.2.3.22 Functionel e levensduu r 

Naastt de begrippen technische, economische en effectieve levensduur wordt in de 
vastgoedbranchee het begrip 'functionele levensduur' gebruikt. De Jonge omschrijft de 
functionelee levensduur als de tijdsspanne waarin een organisatie kan opereren zonder 
datt belangrijke veranderingen in het gebouw vereist zijn.958 Hij geeft aan dat de functio-
nelee en de technische levensduur vroeger dichter bij elkaar lagen dan nu. Als afschrij-
vingstermijnn is toen 50 jaar ingevoerd. Doordat organisaties in hoger tempo veranderen, 
iss de functionele levensduur aanzienlijk verkort. Dat leidt tot een discrepantie tussen de 
functionelee en technische levensduur. Sommige gebouwen van 12 tot 15 jaar kunnen al 
functioneell verouderd zijn. Enerzijds kan dit ertoe leiden dat ze eerder worden gesloopt 
enn vervangen, anderzijds is het mogelijk te investeren en het gebouw aan te passen aan 
dee sterk veranderende functionaliteit. Het verkorten van de technische levensduur acht 
Dee Jongee echter geen optie, omdat de kwaliteit hierdoor zal dalen bij een niet evenredige 
kostendaling.. Ook acht hij het verkorten van de technische levensduur uit milieu-over-
wegingenn niet wenselijk. Daardoor zal het noodzakelijk zijn de functionele levensduur te 
verhogen.. Dit betekent dat de technische structuur van het vastgoed gebaseerd moet 
zijnn op 'loose fit'. Bepaalde delen van het gebouw kunnen daarbij eenvoudig worden 
vervangenn of veranderd, afhankelijk van de eisen of wensen van de organisatie of 
gesteldd door ruimtenormen. Hierdoor zal de functionele levensduur van het totale pand 
aanzienlijkk kunnen toenemen. 

Keeriss definieert in het Vastgoedbeheer Lexicon de functionele levensduur als 'de voor 
hett betreffende perceel, of vastgoedobject aangenomen periode, gemeten in hele 
kalenderjarenn vanaf ingangsdatum van de huurovereenkomst, waarover jaarlijks 
voortschrijdendee veroudering resulteert in een dermate lage commerciële, technische en 
bedrijfskundigee gebruikswaarde voor de betreffende gebruiker, dat door deze het verder 
fysiekk exploiteren ervan, met dat kwaliteitsniveau, niet langer verantwoord geacht 
wordt.'959 9 

Thee Appraisal Institute 1993, p. 112. 
Blankenshipp 1989, p. 169. 
Dee Jonge 1996, p. 7. 
Keeriss 1997, p. 129. 
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Abottt stelt dat 'functional obsolescence (sometimes called 'physical obsolescence') 
arisess from changes in consumer demand or in suitability of property for its existing use; 
especiallyy when there is a more cost-effective alternative available or there is deficiency 
inn the property itself so that it no longer meets modern requirements.'960 Hij noemt het 
ontbrekenn van een centrale verwarming of een lift als voorbeelden. 'Obsolescence' is 'a 
processs whereby a property falls into disuse, or becomes worn-out or unproductive, due 
too changes in design, style economic activity or public need. A decline in market value of 
aa property due to extrinsic and not inherent factors, i.e. due to causes that go beyond 
physicall deterioration or wear and tear.' 

Dee introductie van een functionele levensduur zou niets toevoegen aan de begrippen 
economischee en technische levensduur. De aspecten van functionele levensduur komen 
volledigg tot hun recht in de technische en economische levensduur. De functionele 
levensduurr is een deelbegrip van de economische levensduur. Fiscaal kunnen wel de 
(levensduurverlengendee en restwaardeverhogende) bespiegelingen van belang zijn over 
dee toekomstige multifunctionele gebouwen, ook wel aangeduid als 'flexibele gebouwen'. 
Inn de praktijk blijken die echter hoge investeringsbedragen te vergen. Dat zal zijn 
weerslagg vinden in een hogere huur. Voordat er wordt geïnvesteerd in een flexibel 
gebouw,, zal een onderzoek naar de uniciteit van de locatie, de restwaarde en de 
uitstralingg van het gebouw wenselijk zijn. 

6.2.44 Bouwkundig e invalshoeke n 

Hett begrip levensduur kan ook vanuit een bouwkundige invalshoek worden beschouwd. 
Inn het rapport Levensduur van bouwproducten van de Stichting Bouwresearch verstaat 
menn onder levensduur: 'De periode die verstrijkt tussen het moment van oplevering van 
eenn bouwproduct en het moment waarop dit niet meer voldoet aan de eisen van de 
gebruiker.. Het gaat hier om een gemiddelde levensduur waarbij de werkelijke waarden 
eenn spreiding rond dit gemiddelde zullen vertonen.'961 Men gaat bij deze schatting uit van 
normalee omstandigheden.962 Het einde van de levensduur is aangebroken wanneer het 
bouwproductt niet meer aan de eisen kan voldoen, hetzij door degradatie van het bouw-
deel,, hetzij door verandering van de eisen. Een bouwproduct is een samengesteld 
onderdeell dat is opgebouwd uit een aantal basismaterialen en dat zodanig gedetailleerd, 
samengebrachtt en beschermd wordt dat het voldoet aan de gestelde eisen. 

Inn het rapport worden gemiddelde levensduren gegeven die men als gemiddelde 
gegeneraliseerdee waarden moet beschouwen waarover forumleden consensus bereikten 
enn die gebaseerd zijn op de huidige stand van kennis en ervaring.963 Nadrukkelijk wordt 
aangegevenn dat de praktijkwaarden zelf geïnterpreteerd moeten worden naar factoren 
diee in de specifieke situatie van de gebruiker van invloed kunnen zijn op de levensduur. 

Dee relatie met onderhoud wordt ook hier gelegd, doordat men aangeeft met welk 
reinigendreinigend onderhoud of schilderwerk men de opgegeven levensduren behaalt. Ook geeft 
menn aan welke elementen of onderdelen men moet vervangen om de gegeven levens-
duurr te behalen. 

Abott,, p. 610. 
SBRR 1998, p. 7. In het rapport concludeert men dat het onderzoek naar gebreken, 
onderhoudsgedragg en levensduren van bouwelementen nog in de kinderschoenen staat. 
Levensduuronderzoekk naar bouwelementen vindt fragmentarisch plaats naar geïsoleerde 
factorenn en op zichzelf staande verschijnselen. 'Dit alles betekent dat in de praktijk geroeid 
wordtt met de riemen die er zijn. Diverse onderzoeksresultaten moeten we zo goed mogelijk 
combinerenn en interpreteren. Bovendien moet de praktijkervaring van deskundigen op 
bepaaldee vakgebieden (dikwijls ongestructureerde kennis) zo goed mogetijk worden benut.' 
Ziee hoofdstuk 3, bij: Levensduur: invloedsfactoren. 
SBRR 1988, p. 5 en 8. 
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Inn het rapport Degradatie van bouwdelen van de Stichting Bouwresearch omschrijft men 
dee technische levensduur als de periode waarin het prestatieniveau dat een bouwdeel 
levert,, groter dan of gelijk is aan het constante eisenniveau.964 De technische levensduur 
behoeftt niet per se gelijk te zijn aan of langer te zijn dan de vraagperiode.965 Daardoor 
kann tussentijdse vervanging een economische oplossing zijn. Financiële overwegingen, 
persoonlijkee voorkeuren, maatschappelijke wenselijkheid en de stand van de techniek 
spelenn een rol in de uiteindelijke keuze van een nieuw bouwdeel. De gebruiksduur of 
economischee levensduur definieert men als de periode dat een bouwdeel daadwerkelijk 
gebruiktgebruikt wordt voor het vervullen van een bepaalde set van eisen. Tijdens het gebruiks-
process kan men ingrijpen door onderhoud (schoonmaken of reparatie) te plegen. 

Eenn tabel is denkbaar voor bouwdelen die in een bepaalde omgeving elk kunnen 
voldoenn aan een bepaalde set prestatie-eisen waarvan men weergeeft wat de technische 
levensduurr is gegeven het onderhoudsprogramma:966 

eisenpakket t 

locatie e 

bereikbaarheid d 

oriëntatie e 

thermischee isolatiewaarde, equivalent 
daglichtoppervlakte,, en dergelijke 
agressief:: aan zee, industrieel gebied, stedelijk, aan 
onderkantt gevel, blootgesteld, en dergelijk 
goedd bereikbaar voor onderhoud, door middel van 
ladderr vanaf maaiveld 
zuidd / west 

Bouwdee l l 

X X 

Onderhouds --
programm a a 

extensief f 
normaal l 
intensief f 

Technisch e e 
levensduur : : 

jaren n 
20 0 
25 5 
30 0 

Investerings --
kosten ::  perm 2 

150 0 

Onderhoudskosten : : 
perm 22 per jaar 

30 0 
45 5 
50 0 

6.2.55 Conclusie s 

Menn dient zich terdege te realiseren vanuit welke invalshoek de begrippen technische en 
economischee levensduur of gebruiksduur in ogenschouw worden genomen. Er zijn in 
grotee lijnen wel gemeenschappelijke elementen te onderkennen. 

Bedrijfseconomischee investeringsbeslissingen en afschrijvingsplanningen knopen aan bij 
dee verwachte gebruiksduur binnen de onderneming. Daarbij is het van belang te bepalen 
hoee lang het vastgoed fysiek in staat is zijn functie in de onderneming te vervullen. Hier-
voorr dient men rekening te houden met de effectieve leeftijd bij ingebruikneming, toe-
komstigee onderhoudsplanningen en - aanpassingen.967 Bovendien moet men bepalen 
hoee lang het vastgoed naar verwachting zijn functie in de onderneming vervult of zal 
vervullen.. De economische gebruiksduur van het actief wordt in het algemeen in de 
beschouwingg betrokken, evenals het toekomstig nut, vertaald in opbrengsten en kosten, 
datt de ondernemer aan de vastgoedinvestering ontleent.968 De gebruiksduur eindigt als 
hett actief buiten gebruik wordt gesteld. 

SBR1996,, p. 18 en 20. 
Ditt is de periode waarbinnen de eisen constant verondersteld worden. 
SBR1996,, p. 46. 
Dee term 'aanpassing' vat ik ruim op, hieronder begrijp ik aanduidingen als 'onderhoud', 
'verbetering',, 'vernieuwing', 'uitbreiding', 'restyling', 'renovatie'. 
Vergelijkk Beekman e.a., § 4.3.3. (21a). 
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Vanuitt vastgoedoptiek kijkt men naar de fysieke staat van het object (technisch) en de 
verwachtee rendabele gebruiksduur (economisch), gegeven een bepaalde instand-
houdingsinspanning.. De verwachte resterende levensduur of de effectieve leeftijd van 
vastgoedd kan veranderen door aanpassingen. Voor vastgoedbeleggers, -gebruikers en 
-beheerderss zijn hier tal van planningsaspecten aan verbonden. 

Alss men vastgoed taxeert voor de vrije markt, abstraheert men in wezen van de 
(individuele)) eigenaar en bepaalt men binnen een gegeven waardebegrip de meest 
waarschijnlijkee waarde voor een object.969 Het is een momentopname, waarin men, los 
vann eigenaar of gebruiker, de staat van het object op de peildatum in ogenschouw 
neemt.. De taxateur neemt voor het bepalen van de waarde de verstreken levensduur 
vann het object op en schat welke aanpassingen de meest biedende gegadigde zou 
aanbrengen. . 

Vanuitt de bouwkundig perspectief is het einde van de levensduur aangebroken wan-
neerr het bouwproduct niet meer aan de eisen kan voldoen of niet meer wordt gebruikt, 
hetzijj door degradatie van het bouwdeel, hetzij door verandering van de eisen. Ook hier 
zienn we een nauwe relatie met onderhoud. 

6.33 Objectiev e en subjectiev e benaderin g 

Ikk merkte al eerder op dat het moment van buitengebruikstelling in de bedrijfsecono-
mischee benadering beslissend is om de economische gebruiksduur te bepalen. Het 
momentt van buitengebruikstelling markeert het einde van de bezitsperiode. Als een 
ondernemerr zijn investering wenst aan te houden ondanks het feit dat zijn interne 
rendementt (1RR) achteruitgaat, is dat een (subjectieve) beslissing die de levensduur 
verlengt.. Het is dan kennelijk toch lonend de investering aan te houden, misschien 
wegenss gebrek aan beter renderende alternatieven. Beekman cum suis pakt een aantal 
invalshoekenn samen en stelt dat men voor de verwachte gebruiksduur moet letten op de 
technischee gebruiksduur van het actief en op de economische gebruiksduur van het 
actieff in het algemeen en voor de gebruiker.970 

Inn de analyse van de jurisprudentie zullen wij met name aandacht moeten schenken 
aann de vraag of er een algemene benadering is gehanteerd of een meer specifieke, 
waarinn men redeneert vanuit de onderneming of de ondernemer. Bij een algemene 
gebruiksduurr sluit men veelal, impliciet dan wel expliciet, aan bij de technische 
gebruiksduurr van het object of 'de branche'. De specifieke gebruiksduur komt aan de 
ordee wanneer de ondernemer denkt dat hij het vastgoed binnen de onderneming een 
beperktee tijd zal gebruiken of snel zal verslijten. Vaak blijkt uit de rechtspraak niet 
duidelijkk hoe men tot de geschatte duur is gekomen. In de fiscale literatuur ziet men 
dezee tweedeling in verschillende varianten naar voren komen. 

Dee Commissie van Advies inzake de Wet op de Oorlogswinstbelasting merkt in B. 1766 
op:: 'Ofschoon de Commissie er eenerzijds zeer veel voor gevoelde voor de onderhavige 
gevallenn algemeene regels vast te stellen, was zij aan den anderen kant overtuigd, dat 
ditt hier vrijwel tot de onmogelijkheden behoort daar geen twee gevallen gelijk zijn en elk 
gevall op zich zelf moet worden beoordeeld. Wanneer niettemin de Commissie (...) 
eenigeeenige regels doet volgen, dan doet zij dit onder het voorbehoud en met het nadrukke-

Ziee Ten Have 1997, p. 38. Onderscheid moet worden gemaakt tussen waarderen voor de vrije 
marktt en waarderen van een gebruikswaarde binnen de onderneming. Men kan hier denken 
aann het waarderen van een bedrijfswaarde voor de jaarrekening, waarvoor een gedeelte van 
dee netto-omzet van het bedrijf wordt toegerekend aan het vastgoed. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (15a). 
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lijkee verzoek dat Uwe Excellentie daarin niet anders moge zien dan een leiddraad die bij 
dee beoordeling van vele gevallen steun kan geven.' 

Vann der Schroeft wijst in het kader van de afschrijvingspolitiek op de subjectieve en 
arbitrairee elementen die zich bij de bepaling van de kosten van duurzame productie-
middelenn voordoen.971 Die kostenberekening bevat een aantal elementen die niet exact 
bepaalbaarr zijn, zodat het persoonlijke inzicht en de persoonlijke beoordeling van de 
ondernemerr bij de bepaling van de economische slijtage en de economische bruikbaar-
heidsduurr een rol spelen. Een persoonlijke visie kan men niet uitschakelen wanneer het 
omm een verwachting omtrent de toekomst gaat. 

Alss wij de begrippen 'economisch rationele' of 'optimale gebruiksduur', 'technische 
gebruiksduur'' en de 'feitelijke gebruiksduur' betrekken op het bedrijf als technische 
eenheid,, is de objectieve levensduur in het geding, aldus Jacobs. De subjectieve 
gebruiksduurr wordt volgens hem in de beschouwing betrokken als we de begrippen 
betrekkenn op de onderneming van de belastingplichtige/gebruiker van het bedrijfsmiddel. 

Inn het besluit inzake de particuliere vastgoedbeleggingsfondsen wordt een subjec-
tievee benadering van de afschrijvingspost voorgestaan. Men kan ook een objectieve 
benaderingg voorstaan. In dat geval gaat men uit van de gedachte dat het object los van 
hett subject moet worden beschouwd. Doornebal formuleert de objectieve opvatting 
aldus:: 'In de eerste plaats kan worden uitgegaan van de totale periode gedurende welke 
dee onroerende zaak naar verwachting inkomsten zal opleveren. Deze objectieve 
benaderingg gaat uit van de eigenschappen en kwaliteiten van de onroerende zaak zelf 
enn houdt geen rekening met omstandigheden en voornemens die verband houden met 
dee persoon van de eigenaar. Een voorgenomen overdracht van de onroerende zaak 
heeftt in deze opvatting geen invloed op de in aanmerking te nemen periode en dus ook 
niett op de omvang van de afschrijvingen.'974 In de subjectieve opvatting kan volgens hem 
wordenn uitgegaan van de bezitsduur van de onroerende zaak. Dat wil zeggen: van de 
periodee gedurende welke de belastingplichtige de onroerende zaak naar verwachting in 
bezitt zal hebben. 'Deze subjectieve opvatting gaat uit van de omstandigheden en 
voornemenss van de eigenaar en houdt geen rekening met het feit dat de onroerende 
zaakk door haar eigenschappen en kwaliteiten een(aanzienlijk) langere levensduur kan 
hebben.. Een voorgenomen overdracht heeft in deze opvatting wel invloed op de in 
aanmerkingg te nemen periode en dus ook op de omvang van de afschrijvingen.' 

Kernpuntt in de verschillende benaderingen is het antwoord op de vraag of we rekening 
houdenn met het vermoedelijke moment waarop de onroerende zaak door de ondernemer 
wordtt vervangen of buiten gebruik wordt gesteld. Als we abstraheren van zijn onder-
nemingsbeslissingen,, spreken we van een objectieve benadering en bepalen we een 
objectievee gebruiksduur. In deze benadering worden de begrippen 'economisch 
rationele'' of 'optimale gebruiksduur' en 'technische gebruiksduur' gehanteerd. We gaan 
uitt van de eigenschappen en kwaliteiten van de onroerende zaak zelf (het object) en 
houdenn geen rekening met een vervanging, buitengebruikstelling of overdracht. We gaan 
dann uit van een rationeel handelende ondernemer ('homo economicus'). 

Alss we wel aanknopen bij de ondernemingsbeslissingen van de belastingplichtige als 
subject,, spreken we van een subjectieve benadering en bepalen we een subjectieve 
levensduur.. In deze benadering past de term 'feitelijke gebruiksduur'. We gaan uit van 
dee omstandigheden en voornemens van de eigenaar; houden rekening met een ver-

Vann der Schroeff 1948, p. 160. 
Jacobss 1974, p. 127. 
BNBB 1998/225. 
Doorneball 1998, p. 1306. 
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vanging,, buitengebruikstelling of overdracht door de belastingplichtige. We gaan dan uit 
vann de individuele belastingplichtige. 

Eenn subjectieve benadering van de afschrijvingsduur is te prefereren boven een 
objectievee benadering. In het concept van goedkoopmansgebruik kan men tot een 
optimalee toerekening van vastgoedlasten aan de jaren komen. Met deze subjectieve 
benaderingg sluiten we fiscaal aan bij de plannen binnen de onderneming met het 
vastgoed.. Als de ondernemer van plan is zijn object goed te onderhouden, heeft dat 
gevolgenn voor het jaarlijks te betalen onderhoud, dotaties aan de kostenegalisatie-
reservee groot onderhoud of de onderhóudsvoorziening en de technische afschrijvings-
last.. Deze afschrijvingslast wordt kleiner in vergelijking indien de ondernemer niets aan 
onderhoudd wenst uit te geven. Als een subjectieve gebruiksduur is geschat, kan men ook 
dee restwaarde afstemmen op die duur. 

Inn een objectieve benadering werkt men met algemene noties inzake de technische 
enn economische levensduur van het object. Met specifieke omstandigheden betreffende 
hett vastgoed kan men minder goed rekening houden. Daardoor kunnen lasten eerder 
onjuistt aan de jaren worden toegerekend. 

6.44 Jurisprudenti e en opinies 

6.4.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf behandel ik de jurisprudentie en de literatuur aangaande het begrip 
levens-- of gebruiksduur. In 6.4.2 bespreek ik de altijd lezenswaardige bevindingen van 
dee Commissie van Advies Wet op de Oorlogswinstbelasting (Wet OW 1916). In 6.4.3 
komm ik op het begrip bruikbaarheidsduur, het vermoedelijke moment van vervanging of 
buitengebruikstelling.. Het verband tussen waardedaling, dalende huurwaarden en 
gebruiksduurr komt in 6.4.4 aan bod, terwijl 6.4.5 gewijd zal zijn aan de vraag of gebruiks-
duurr toch technisch is op te vatten. In 6.4.6 concludeer ik dat de levensduurbepaling 
praktischh van geen betekenis is. In 6.4.7 ga ik in op de gebruiksduur in het bedrijf van de 
belastingplichtige.. Een samenvatting besluit deze paragraaf in 6.4.8. 

6.4.22 Commissi e van Advie s Wet op de Oorlogswinstbelastin g (Wet OW 1916) 

Inn de Resolutie van 5 mei 1917, no. 176 (B. 1704) gaf de Commissie van Advies inzake 
dee uitvoering van de Wet OW 1916 haar mening over de afschrijving op gebouwen en 
machiness van 'eenige fabrieksondernemingen'. Een normale jaarlijkse afschrijving van 
4%% op de 'afschrijvingswaarde' van de gebouwen en 8% op de aanschaffingswaarde van 
dee machines werd voldoende geacht. Als er ook 's nachts werd gewerkt, mocht men een 
extraa afschrijving van 2% per jaar voor gebouwen en 12% per jaar voor de machines 
hanteren. . 

Alss toelichting gaf de commissie onder meer: 'De afschrijving op de machines mag 
niett worden gegrond op den tijd welken een werktuig kan worden gebruikt, onverschillig 
mett welk resultaat. Vervanging zal reeds na korteren tijd noodig zijn, omdat de productie 
doorr gebreken der machine in hoeveelheid of hoedanigheid achteruitgaat. Ook kan het 
reedss eerder noodig zijn bestaande machines te vervangen door andere van verbeterde 
constructie.. Voor normale afschrijving kan daarom 8% 's jaars als maximum worden 
gerekend.. Een belangrijke extra-afschrijving moet intusschen worden toegestaan, indien 
ookk 's nachts wordt gewerkt, omdat dit geschiedt ten koste van het geregeld onderhoud 
derr machines.' 

Dee commissie behandelde hier zowel de technische en de economische afschrij-
vingsduurr als de relatie met onderhoud. Zij paste de afschrijvingsduur aan, omdat de 
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fabriekenn en machines sneller slijten dan in 'normale omstandigheden'. Als de onder-
nemingg ook 's nachts werkte, was sneller afschrijven toegestaan, omdat er geen 
geregeldd onderhoud kon plaatsvinden. Ook werd rekening gehouden met eerdere 
vervangingg door andere machines van verbeterde constructie; een economische 
gebruiksduurr werd gebaseerd op de omstandigheid dat machines eerder buiten gebruik 
werdenn gesteld. 

Dee commissie oordeelde in de Resolutie van 3 augustus 1917, no. 115 (B. 1766) dat op 
werktuigenn die speciaal waren aangeschaft voor het vervaardigen van artikelen voor 
oorlogsgebruikk en die met het beëindigen van de oorlog hun 'gebruikswaarde - dit woord 
opgevatt in subjectieven zin van gebruikswaarde voor den betrokken contribuabele (...)' 
vermoedelijkk geheel of grotendeels zouden verliezen, het verschil tussen aanschaf- en 
verkoopwaardee in drie jaar kon worden afgeschreven. Voor werktuigen die waren aan-
geschaftt tijdens de oorlogsjaren voor normaal gebruik, maar waarvoor een hogere prijs 
dann de normale was betaald, kon het verschil in vijfjaar extra worden afgeschreven. 

Menn moet volgens de commissie dus aansluiten bij de gebruikswaarde, opgevat in 
dede subjectieve zin van gebruikswaarde voor de betrokken belastingplichtige. 

Inn de twee resoluties hield de Commissie van Advies rekening met de bijzondere 
omstandighedenn waaronder de ondernemingen moesten werken, hetgeen een kortere 
gebruiksduurr met zich kon brengen. De commissie legde ook nadrukkelijk een relatie 
mett onderhoud. 

6.4.33 De bruikbaarheidsduur ; het vermoedelijk e momen t van vervange n of 
buite nn gebrui k stelle n 

Hett vervangingstijdstip komt in tal van beslissingen naar voren. In B. 2110 overwoog de 
Hogee Raad dat de afschrijving op zaken volgens goedkoopmansgebruik kennelijk uitgaat 
vann de gedachte dat zulke zaken ten gevolge van gebruik in waarde verminderen of na 
verloopp van zekere tijd door andere moeten worden vervangen teneinde het bedrijf op 
bestaandee voet te kunnen continueren. 

Ookk in B. 2336 sprak de Hoge Raad over afschrijven volgens goedkoopmansgebruik 
enn sloot het college aan bij het moment 'wanneer zij door het gebruik haar waarde voor 
hett bedrijf hebben verloren, door nieuwe te vervangen'. 

Dee Hoge Raad memoreerde in B. 2849 de Memorie van Toelichting op artikel 11 Wet 
IBB 1914, waar als oorzaken voor waardeachteruitgang worden genoemd: slijtage door 
gebruikk en de omstandigheid dat er, met name bij machines, door de voortgang van de 
techniekk betere constructies worden verkregen. Dat noodzaakte de ondernemer werk-
tuigenn die in gebruik waren en nog niet versleten waren, door andere te vervangen. 

Dee ondernemer moest dus het vermoedelijke moment van vervanging binnen zijn 
bedrijff in ogenschouw nemen. 

Inn B. 2980 zette de Hoge Raad de economische afschrijving nog eens uiteen en gaf hij 
aann wanneer een zaak niet meer bruikbaar is: 

'datt toch in de Memorie van Toelichting der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
wordtt betoogd, dat de zaken, die voor de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt, 
voorr het meerendeel inmiddels in waarde achteruitgaan, waarbij als oorzaken worden 
genoemdd slijtage door gebruik, en voorts de omstandigheid, dat met name bij 
machinerieën,, door den vooruitgang der techniek, betere constructiën worden verkregen, 
hetgeenn de noodzakelijkheid kan scheppen in gebruik zijnde nog niet versleten 
werktuigenn door andere te vervangen; 

datt naar algemeene en ook rationeele opvatting de waardevermindering der 
bedoeldee zaken moet worden gedekt door de opbrengst van het bedrijf, en hiertoe de 
afschrijvingenn dienen (...), waarna het heet: "Door afschrijvingen wordt als het ware een 
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fondss gevormd waaruit de aanschaffing van nieuwe zaken ter vervanging van de niet 
meerr bruikbare kan worden bestreden"; dat derhalve de wetgever voor ogen heeft 
gestaan:: (...) b. bestrijding uit afgezonderde bedragen der kosten van vervanging dier 
zakenn door andere'. 

Naastt de technische slijtage wordt economische slijtage genoemd. Het gaat bij de 
bepalingg van de levensduur om het vermoedelijke moment van vervangen van de niet 
meerr bruikbare zaken. 

Inn gelijke zin besliste de Hoge Raad in B. 3703 met de overweging dat afschrijvingen de 
strekkingg hebben om waardevermindering door gebruik of technische veroudering te 
bestrijdenn uit door afschrijvingen afgezonderde bedragen van de kosten van vervanging 
vann die zaken door andere.975 

Dee term 'technische veroudering' vinden wij ook terug in de overweging 'dat de 
normalee gang van het bedrijf van belanghebbende meedebracht, dat vervanging van de 
meervermeldee bedrijfsmiddelen niet anders noodig was dan wanneer zij door slijtage 
geheell onbruikbaar zouden zijn geworden, terwijl niet te voorzien was, dat zij zouden 
moetenn worden vervangen tengevolge van technische veroudering of anderszins' 
(B.. 4216). 

Dee Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Rotterdam was in B. 4330 uit eigen 
wetenschapp bekend, dat de 'aard van belanghebbendes dames- en kinderen-mode-
confectiebedrijff met zich bracht dat de winkelpanden plus minus om de zes jaar 
moestenn worden verbouwd om met de eisen van de tijd mee te gaan en de concurrentie 
hett hoofd te kunnen bieden. Daarom werd een afschrijving van 10% op de verbouwings-
kostenn niet overdreven geacht. De minister kon zich in deze overweging vinden en stelde 
geenn cassatie in. 

Dee strekking van afschrijven is verlies goed te maken dat wordt geleden door de waarde-
verminderingg van de bedrijfsmiddelen tengevolge van het gebruik binnen het bedrijf, 
alduss de Hoge Raad (B. 4374).976 

Dee raad van beroep te Zwolle bouwde in B. 4643 na een gelijkluidende zinsnede 
hieropp voort met de constatering dat 'de hoogte der afschrijving afhankelijk dient te zijn 
vann den tijd gedurende welken het gebouw vermoedelijk als bedrijfsmiddel dienst zal 
kunnenn doen'. Interessant zijn de verdere overwegingen van de raad ten aanzien van de 
bepalingg van de gebruiksduur, waarbij ik in de tekst de cursiveringen heb aangebracht: 

'datt goed koopmansgebruik in ieder geval medebrengt, dat bij het opzetten van een 
zaakk (...), naast de verwachting van ruimere winst ook een rol speelt het risico, dat door 
dee mogelijke vestiging na korteren of langeren tijd van soortgelijke zaken, wellicht met 
grooteree reputatie, en in gebouwen die alsdan meer aan de laatste eischen en den 
smaakk van het publiek voldoen, de "earning power" van de zaak vermindert of te loor 
gaatt en de zaak öf moet worden gestaakt öf op andere wijze moet worden voortgezet, 
mett het gevolg dat het voor die zaak dan niet meer bruikbaar winkelpand veel geringere 
waardee heeft dan waarvoor het te boek staat na toepassing in de afgeloopen jaren van 
eenee afschrijving, die slechts waardevermindering door "gebruik" in engeren zin, slijtage 

Dee formulering 'waardevermindering tengevolge van gebruik of technische veroudering' treffen 
wijj ook aan in B. 3978. 
Inn B. 4681 formuleerde de raad van beroep voor de directe belastingen te Rotterdam dat men 
voorr de afschrijving alleen rekening mocht houden met de aanschaffingskosten en het aantal 
jarenn dat het aangeschafte voor het bedrijf bruikbaar geacht kon worden. De Hoge Raad sprak 
inn B. 5298 in vergelijkbare zin over afschrijving wegens vermindering van de bedrijfswaarde 
tengevolgee van het bedrijfsgebruik. 
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enz.. - eene waardevermindering die bij behoorlijk onderhoud zeer gering is - verband 
houdt; ; 

dat,, wil men bij het begin van een nieuwe zaak als de onderhavige, in een 
betrekkelijkk duur pand, de afschrijving volgens goed koopmansgebruik bepalen en 
derhalvee ook met minder gunstige doch wel zeer mogelijke omstandigheden rekening 
houde,, men den duur, waarop het pand voorde zaak kan worden gebruikt op een niet te 
groott aantal jaren moet stellen; dat een goed koopman, indien na verloop van die jaren 
blijkt,, dat de omstandigheden niet ongunstig zijn, alsdan de afschrijvingen zal herzien in 
verbandd met den tijd dien het pand alsdan nader blijkt voor de zaak te kunnen dienen.' 

Dee raad stelde vervolgens de afschrijvingsduur 'vooralsnog' vast op tien jaar en schatte 
dee restwaarde na die tien jaar van grond plus opstal. Het verschil tussen de kostprijs en 
dee vermoedelijke reële waarde na tien jaar kon men afschrijven. 

Dee raad sloot met duidelijke bewoordingen aan bij de bruikbaarheidsduur van het 
pandd voor het bedrijf. De afschrijvingen kon men herzien als de bruikbaarheidsduur 
wijzigt. . 

Eenn huurder wenste 10% op de verbouwingskosten van een door hem gehuurd pand af 
tee schrijven. De raad van beroep te Rotterdam stond in B. 4422 de afschrijving toe: 'waar 
dee firma na afloop van 15 jaren geen recht op wederinhuring kan doen gelden en waar 
bijj niet-inhuring het nut der aangewende kosten geheel voor haar verloren zal gaan, 
moett worden aangenomen, dat het bewuste pand voor haar zijn bruikbaarheid verliest en 
datt daardoor voor haar schade ontstaat, die over 10 jaar verdeeld moet worden nu de 
mogelijkheidd bestaat, dat de aangewende kosten na 10 jaar geen nut meer voor het 
bedrijff zullen hebben.' 

Dee technische of economische gebruiksduur van de verbouwing 'an sich' doen hier 
niett ter zake, de raad sluit aan bij het moment van bruikbaarheid verliezen en geen nut 
meerr hebben voor het bedrijf. 

Eenn aangekocht pand was bestemd om bij een hoofdgebouw te worden betrokken. De 
ondernemerr schreef boven een normale afschrijving van 3% per jaar nog eens fl. 2.500 
extraa af in verband met een binnenkort te verwachten verbouwing, omdat het bestaande 
perceell zich in de bestaande toestand niet tot die bijtrekking leende. De raad van beroep 
stondd die extra afschrijving niet toe. Het was niet gesteld of gebleken dat een spoedige 
verbouwingg was vereist door de snel veranderende eisen van het publiek, noch dat 
anderee eisen die aan het bedrijf eigen waren, zouden meebrengen dat het perceel snel 
waardelooss zou worden. Hier werd dus gekeken naar de ontwikkelingen in de branche 
enn het bedrijf zelf. De Hoge Raad oordeelde dat de raad terecht had aangenomen dat de 
verbouwingg niet geschiedde, omdat de staat van het perceel dit eiste, maar uitsluitend 
omm het bedrijf uit te breiden (B. 4825). 

Afschrijvingg is volgens de Hoge Raad toelaatbaar - hetzij tot een jaarlijks te bepalen 
bedrag,, hetzij tot een vast gemiddeld jaarlijks bedrag - en zulks totdat de waarde bereikt 
iss die de zaken zullen hebben als ze voor de uitoefening van het bedrijf niet meer ge-
schiktt zijn (B. 5209). De inspecteur en de raad van beroep te Utrecht waren van mening 
datt de ondernemer op een deel van de bedrijfspanden niet meer mocht afschrijven. De 
boekwaardee daarvan was namelijk al gedaald beneden de waarde die aan het gebouw 
toee te kennen was aan het einde van de bestaansduur van het onderhavige bedrijf, met 
uitschakelingg van conjunctuurverschijnselen. 

Prinsenn achtte het juist dat de Hoge Raad in plaats van de waarde aan het einde van 
hett bedrijf, de waarde stelde op het tijdstip waarop het bedrijfsmiddel voor gebruik niet 
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meerr geschikt is. De jaarlijkse waardevermindering door gebruik mag men immers 
afschrijven. . 

Opp 14 augustus 1941 werd 'onder de abnormale omstandigheden van den oorlogs-
toestand'' een resolutie uitgevaardigd waarin men voor de heffing van inkomstenbelasting 
enn de winstbelasting, fabrieken met inbegrip van machines en andere inrichtingen in 
tweee jaar mocht afschrijven voorzover die hun waarde ontleenden aan het voortduren 
vann de oorlogsomstandigheden (B. 7514).978 Onduidelijk is of men hier een faciliteit 
verleendee of dat men zonder meer akkoord ging met een bepaalde gebruiksduur binnen 
eenn bedrijf. 

Wanneerr de residuwaarde is bereikt als gevolg van een langere gebruiksduur dan 
aanvankelijkk verondersteld werd, bestaat er voor verdere afschrijving geen reden meer. 
Alduss besliste de Hoge Raad in B. 8946. De residuwaarde wordt dan bepaald naar het 
momentt waarop de zaken in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. De raad van 
beroepp te Utrecht knoopte in B. 9417 aan bij een 'verwachte gebruiksduur' en 'vervan-
gingg van de goederen'. 

6.4.44 Het verban d tusse n waardedaling , dalend e huurwaarde n en 
gebruiksduu r r 

6.4.4.11 Waardedalin g 

Eenn ondernemer had voor de afschrijving op zijn bedrijfsgebouwen een beroep gedaan 
opp een grote waardedaling van de onroerende goederen. De Hoge Raad oordeelde in 
B.. 6275 dat het stelsel van jaarlijkse afschrijving op gebouwen naar een vast percentage 
gegrondd is op de schatting van de levensduur van die gebouwen. Een grote waarde-
dalingg van onroerende goederen houdt met de levensduur van gebouwen geen verband. 

Opp zich is deze redenering logisch en correct, zij het dat er naar mijn mening met een 
(grote)) waardedaling onder omstandigheden tot uitdrukking kan worden gebracht dat de 
marktpartijenn een pand verouderd vinden. 

Prinsenn vraagt zich af of de omstandigheid dat de opbrengst van huizen vermindert 
doorr de grotere aantrekkingskracht van nieuwere huizen, geen motivering is voor 
snelleree afschrijving.979 Hellema acht de beslissing onjuist en stelt aanpassing van het 
afschrijvingsplann voor.980 

Dee Hoge Raad suggereerde een dergelijke aanpassing in B. 6381, waarin de belang-
hebbendee stelde dat de verkorting van de levensduur zich uitte in een bijzondere waar-
dedalingg van de huizen. Hij had geconstateerd dat de verhuurde huizen door steeds 
meerr gegadigden werden afgekeurd wegens hun bouwwijze ('het alcooftype'). De Hoge 
Raadd overwoog dat een veroudering, onderde omstandigheden die de belanghebbende 
stelde,, de door hem beweerde noodzakelijkheid van vervanging zou kunnen meebren-
gen.. Hierdoor zou afschrijving toelaatbaar kunnen zijn. 

Ikk concludeer dat een waardedaling van vastgoed de noodzaak tot vervanging binnen 
dee onderneming kan vervroegen en dat aanpassing van de gebruiksduur daarmee 
gebodenn kan zijn. Een waardedaling kan ook tot uitdrukking brengen dat derden een 
onroerendee zaak (ineens) verouderd achten, wat de ondernemer er weer toe kan 
brengenn eerder tot vervanging over te gaan. 

Prinsenn 1934, p. 547. 
Mett name worden in de resolutie grassilo's genoemd die in het bijzonder voor de voedsel-
voorzieningg (van vee) waren gesticht. 
Prinsenn 1939, p. 354. 
Hellemaa 1943b, p. 226. 

977 7 

978 8 

979 9 

980 0 
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6.4.4.22 Dalend e huurprijze n 

Dee vraag of men bij verhuurde woningen naast 'slijtage' en technische veroudering nog 
rekeningg moeten houden met de voortdurende daling van huurprijzen, kwam aan de orde 
inn B. 6927. Een ondernemer schreef 2% af op huizen die hij in zijn bedrijf exploiteerde.981 

Dee inspecteur liet 1% afschrijving toe. 
Enkelee deskundigen hadden voor de ondernemer verklaard dat de gemiddelde 

levensduurr niet hoger te stellen was dan 70 tot 75 jaar. De inspecteur had volgens de 
ondernemerr alleen de 'slijtage door gebruik' in aanmerking genomen, terwijl ook andere 
oorzakenn invloed konden uitoefenen op het afschrijvingspercentage. De immer voort-
schrijdendee bouwtechniek veranderde de waarde van de huizen snel en deed de huizen 
verouderen,, zodat een levensduur van 50 jaar als een zeer lange termijn moest worden 
beschouwd.. Bovendien moest men er voor de afschrijving rekening mee houden dat 
nieuwee wijken met moderne huizen meer gegadigden trokken, waardoor bepaalde wijken 
leegliepenn of de huurprijzen sterk daalden. Al deze omstandigheden rechtvaardigden in 
dee ogen van de ondernemer een afschrijving van 2%. 

Dee inspecteur verklaarde dat hij bij de bepaling van de slijtage ook rekening had 
gehoudenn met de invloed van de technische vorderingen in het bouwvak. 

Dee raad van beroep antwoordde met de volgende overweging. Indien het aanneme-
lijkk is dat het ooit nodig zouu zijn een bedrijfsobject uit anderen hoofde dan slijtage door 
gebruikk te vervangen door een nieuw, dan moest er met die omstandigheden rekening 
wordenn gehouden bij de bepaling van het bedrag of het afschrijvingspercentage. 

Wee zien hier dat de raad niet op de verschillende slijtageomschrijvingen met bijbeho-
rendee omstandigheden ingaat, maar het vermoedelijke moment van vervanging voorop 
stelt.. Vervolgens werkt het college deze vervanging uit en komt het tot een bepaling van 
hett percentage. 

Dee raad achtte het aannemelijk - in verband met hetgeen hem 'uit eigen wetenschap 
bekend'' was - dat door de voortschrijdende 'technische wetenschap' in het bouwbedrijf 
enn de neiging van het publiek in de nieuwste, modernste huizen te trekken, de eige-
naren/exploitantenn van huizen gedwongen werden over te gaan tot het afbreken van 
huizenn die op zich nog bewoonbaar en bruikbaar waren. Daarvoor in de plaats werden 
modernee woningen, zoals onder meer etagewoningen en anderszins in de plaats gesteld 
omm het bedrijf rendabel te houden. Een afschrijving van 1,5% werd billijk en in overeen-
stemmingg met goedkoopmansgebruik geacht. 

Daarnaastt ging de raad nog in op de dalende huurprijzen. Het feit dat de huurprijzen 
vann de oudere huizen daalden, doordat de huizen in modernere wijken meer aftrek 
vonden,, gaf geen aanleiding een hogere afschrijving toe te kennen. De huurvermindering 
hadd namelijk op zichzelf geen invloed op de levensduur van de bed rijfsobjecten die de 
ondernemerr in gebruik had, terwijl hij die huizen steeds goed had onderhouden en ze 
nogg in goede staat verkeerden. In het cassatieberoepschrift richtte de belanghebbende 
zijnn pijlen met name op de laatste overweging. 

Dee Hoge Raad stelde in zijn oordeel voorop dat de wetgever er rekening mee heeft 
willenn houden dat het naar goedkoopmansgebruik geboden wordt geacht het verlies dat 
menn te eniger tijd zal lijden door het tenietgaan van een bedrijfsmiddel, te verdelen over 
dee tijd gedurende welke dat bedrijfsmiddel vermoedelijk in gebruik zal zijn. Het teniet-
gaann van een bedrijfsmiddel kan, behalve van een materiële oorzaak als slijtage, ook het 
gevolgg zijn van het feit dat het door veroudering niet of niet meer voldoende in staat is 
zijnn diensten te bewijzen. 'Dat zeker een voortdurend dalen van den huurprijs (...) den 
eigenaarr er toe kan brengen, tot afbraak van dat huis over te gaan, doch dat wegens het 
gegrondd vooruitzicht van zulk een gevolg afschrijving alleen is toegelaten indien de 
dalingg het gevolg is van veroudering van het huis; dat de raad van beroep (...) bij het 

Dee ondernemer was ook aannemer en vertegenwoordiger van verschillende bouwmaat-
schappijen. . 
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bepalenn van het beloop der afschrijving met de mogelijkheid van veroudering reeds 
rekeningg heeft gehouden, zoodat daarnaast voor het in aanmerking nemen van een 
dalenn der huurprijzen geen plaats is.' 

Ookk hier zien we duidelijk naar voren komen dat de Hoge Raad kijkt naar het ver-
moedelijkee moment van tenietgaan of vervangen. Dalende huurprijzen kunnen er op zich 
toee leiden dat deze momenten eerder aanstaande zijn dan oorspronkelijk werd verwacht. 
Dee raad van beroep had, toen hij het moment van buitengebruikstelling of vervanging 
vaststelde,, al rekening gehouden met afle elementen van veroudering, zodat 'daarnaast' 
niett nog eens dalende huurprijzen een afzonderlijke afschrijving rechtvaardigden. 

Hellemaa vindt de arresten B. 6381 en B. 6927 te beperkt.982 Ook als de huizen niet 
vroegerr zouden worden vervangen, zou de waarde van de nutsprestaties van de huizen 
aanmerkelijkk minder zijn. Ik ben het met deze benadering eens. 

6.4.55 Gebruiksduu r toc h technisc h op te vatten ? 

Inn het arrest B. 6624 werd afgeschreven op verhuurde, goed gebouwde en goed onder-
houdenn huizen. De onderhoudskosten werden jaarlijks 'afgeschreven'. De ondernemer 
wenstee 2% af te schrijven, de inspecteur had 1% toegestaan. 

Dee raad van beroep 's-Gravenhage gaf de inspecteur gelijk: 'Nu dergelijke goed 
onderhoudenn perceelen ongetwijfeld van langeren levensduur zijn dan appellant wil doen 
voorkomenn en een levensduur van ongeveer 100 jaren zéér zeker mag worden aan-
vaard.'' De grotere aantrekkingskracht van nieuw gebouwde huizen, die meer moderne 
gemakkenn aanboden, wettigde geen afschrijving van meer dan 1%, al mocht wellicht 
doorr verschillende omstandigheden en een grotere aanbouw van huizen in het 
algemeen,, de waarde van de perceelen dalen, op grond van het feit dat de huurprijzen 
lagerr zijn dan in vroegere tijd. Deze waardevermindering was geen gevolg van slijtage 
doorr gebruik die het nodig maakte het bed rijfsobject door een nieuw te vervangen. 

Dee Hoge Raad bevestigde het oordeel van de raad en herhaalde eerst het vervan-
gingscriterium:: 'indien aannemelijk is, dat te eniger tijd vervanging van een bed rijfsobject 
doorr een nieuw uit anderen hoofde dan slijtage door het gebruik moet geschieden, met 
zoodanigee omstandigheden bij de bepaling van bedrag of percentage rekening valt te 
houden'.. De raad van beroep had feitelijk vastgesteld dat de aangevoerde omstandig-
hedenn niet van invloed waren op de gebruiksduur in het bedrijf, maar mogelijkerwijs 
alleenn op de opbrengst van de huizen. Het middel kon derhalve niet tot cassatie leiden. 

Hett is een onbevredigend (geformuleerd) arrest. De raad van beroep gaat uit van een 
gebruiksduurr van 100 jaar. Ook hier lijkt de raad aan te knopen bij de objectieve levens-
duurr van de panden en zoekt hij geen aansluiting bij de gebruiksduur binnen het bedrijf 
vann de natuurlijk persoon. Het arrest is te meer onbevredigend, omdat de Hoge Raad 
well eerst het vervangingscriterium voorop stelt. Wellicht gaan beide colleges er impliciet 
vann uit dat de jaarlijkse gebruikswaardedaling binnen het bedrijf zich met 1% van de 
kostprijss - in deze zienswijze: het bedrag van de afschrijvingslast - voltrekt, los van de 
gebruiksduur. . 

Beslissendd is hier volgens Prinsen opnieuw de duur waarin de bed rijfsobjecten in het 
bedrijff zullen worden gebruikt.983 

Uitt B. 6381 en B. 6624 komt volgens Libourel scherp naar voren dat de Hoge Raad 
beslissendee waarde hecht aan de noodzakelijkheid van de vervanging.984 

Hijj betwijfelt het of de raad van beroep inderdaad feitelijk had beslist dat de 
omstandighedenn die de belanghebbende aanvoerde, niet van invloed waren op de duur 
vann de huizen. De raad van beroep wenste immers alleen rekening te houden met 

Hellemaa 1943b, p. 226. 
Prinsenn 1939, p. 354. 
Libourell 1938, p. 389. 
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afschrijvingg wegens slijtage. Als de huizen om een andere reden eerder dan na 100 jaar 
vervangenn moesten worden, maakte dit voor de raad van beroep geen verschil. Desal-
nietteminn heeft de Hoge Raad de beslissing van de raad van beroep zo gelezen dat de 
aangevoerdee omstandigheden niet van invloed zijn op de duur der huizen. 

Inn de memorie van toelichting op de Wet IB 1914 valt te lezen 'dat door de vooruit-
gangg der techniek betere construction worden verkregen, hetgeen de noodzakelijkheid 
kann scheppen, in gebruik zijnde, nog niet versleten, werktuigen door andere te 
vervangen.'9855 Libourel stelt zich de vraag of uit deze toelichting volgt dat de eis tot 
vervangingg een essentiële is.986 Uit de wetsbepaling valt een dergelijke eis niet af te 
leiden.. Wellicht moet men veeleer aannemen dat in de memorie een paar voorbeelden 
zijnn gegeven. Hij haalt daarvoor Sinninghe Damsté aan, die aangeeft dat men de 
mogelijkheidd om uit de door afschrijving gereserveerde bedragen nieuwe zaken aan te 
schaffen,, letterlijk als een mogelijkheid moet opvatten. 'Wie een machine heeft, mag 
daaropp afschrijven, ook ai is hij niet voornemens (wegens inkrimping van een bedrijf 
bijvoorbeeld)) tezijnertijd door een andere te vervangen.' Volgens Libourel zijn er tal van 
anderee gevallen waarin van vervanging van bedrijfsmiddelen zelfs geen sprake kan zijn: 
'Stell b.v., dat er een wet zou komen, die - horribile dictu - verbiedt na 1 januari 1943 in 
Nederlandd bier te brouwen. Een bierbrouwer zal met die omstandigheid bij de afschrij-
vingg op zijn brouwerij, naar goed koopmansgebruik, rekening moeten houden, zonder 
datt een haar op zijn hoofd, als niet al zijn haren van schrik zijn uitgevallen, er aan denkt 
zijnn brouwerij per 1 januari 1943 door een nieuwe te vervangen.' In wezen geeft Libourel 
inn dit voorbeeld aan dat het tijdstip van buitengebruikstelling ook een criterium kan zijn. 

Inn B. 8011 hanteerde een ondernemer 2% afschrijving op de kostprijs van enkele 
percelen;; de inspecteur stelde de afschrijving op 1%. De raad van beroep gaf de 
inspecteurr gelijk met de overweging dat elk jaar een zodanig gedeelte op de werkelijke 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten als afschrijving in aftrek kan worden gebracht als 
overeenkomtt met het aandeel van het jaar in de waardevermindering tussen het begin 
vann het jaar en het einde van de gebruiksduur. Volgens de raad was dus alleen de vraag 
vann belang wat de vermoedelijke gebruiksduur van de percelen zou zijn. Het was de 
raadd uit eigen wetenschap bekend dat voor percelen als deze een gebruiksduur van 70 a 
755 jaar niet te lang was.987 Hieraan deed niet af dat de percelen bedrijfsmiddelen waren 
diee door de modernisering van de woningbouw misschien in kortere tijd een minder 
gewildd object konden worden. Het gebruik van een huis als bedrijfsmiddel brengt niet 
noodzakelijkerwijss een verkorting van de gebruiksduur mee. Met de mogelijkheid van 
waardeverminderingg in verband met de technische verbetering van de woningbouw was 
bijj een jaarlijkse afschrijving van 1% van de kostprijs voldoende rekening gehouden. 

Dee Hoge Raad overwoog dat de - voor de bepaling van het afschrijvingspercentage 
beslissendee - vraag welk gedeelte van de aanschaffingskosten met het aandeel van het 
jaarr in de waardevermindering overeenkomt, slechts het vaststellen van een feitelijk 
elementt betreft voor de toepassing van het stelsel, doch het stelsel zelf onverlet laat. 
Aann een toetsing van de stelling dat de raad van beroep op onvoldoende gronden de 
gebruiksduurr op 70 è 75 jaar had vastgesteld, kwam het college niet toe. 

Dee raad van beroep lijkt hier zonder meer aan te sluiten bij de technische levensduur 
vann de percelen. Aan de gebruiksduur binnen het bedrijf van de belastingplichtige werd 
geenn woord vuil gemaakt. 

Ziee ook Smeets 1931, p. 73. 
Libourell 1938, p. 390. 
Dee raad had eerder overwogen dat een afschrijvingspercentage van 1 % van de kostprijs 
overeenkwamm met een gebruiksduur van 70 a 75 jaar. 
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6.4.66 Levensduurbepalin g praktisc h van geen betekeni s 

Bijj de afschrijving op een viool en een viola d'amore (BNB 1953/16*) was de raad van 
beroepp van oordeel dat dergelijke instrumenten 'zeer lang plegen te worden gebruikt en 
datt het einde van den gebruiksduur' niet was vast te stellen. De musicus stelde in 
cassatiee dat de instrumenten eens, wanneer dan ook, versleten zouden raken. De raad 
vann beroep had volgens hem zowel op grond van den technische de economische 
levensduurr afschrijving moeten toestaan. Wat de technische levensduur betreft, kon het 
oordeell niet juist zijn, omdat van deze instrumenten niet kon worden gezegd dat zij 
behorenn tot die zaken welke door het gebruik in waardeerbare mate in waarde vermin-
deren,, omdat iedere waardevermindering op geld waardeerbaar is. Bij de economische 
levensduurr had de raad er ook rekening mee moeten houden dat de instrumenten op 
enigg moment verkocht zouden moeten worden; en dat bij verkoop de opbrengst altijd 
lagerr is dan de kostprijs. De belanghebbende kwam vruchteloos in cassatie tegen deze 
feitelijkee beslissing. 

Dee raad van beroep knoopt wel aan bij het gebruik, maar probeert geen einde van de 
gebruiksduurr voor de musicus te voorspellen of te introduceren. Men lijkt eerder aan te 
sluitenn bij de technische gebruiksduur. Voor de bepaling van de gebruiksduur binnen de 
ondernemingg kon men bijvoorbeeld aansluiten bij de vermoedelijke pensioneringsdatum 
vann de musicus. In 6.10 kunnen we constateren dat de persoonlijke omstandigheden van 
dee ondernemer niet relevant zijn. 

Annotatorr Smeets merkt op dat de 'werkeenheden' in dit geval in wezen niets kosten. 
Dee schatting van de economische levensduur is dan praktisch van geen betekenis. De 
viooll zal volgens hem 'eens, wanneer dan ook, versleten (...) raken'. Uit het arrest valt 
indirectt te lezen dat zoiets dan niet zozeer het gevolg zou zijn van het 'gebruik', maar 
vann een bijzondere omstandigheid. 

6.4.77 Gebruiksduu r in bedrij f belastingplichtige , tijdsti p van vervangin g 
maatgeven d d 

Inn B. 9118 bepaalde de Hoge Raad dat onder 'de gebruiksduur' niet de gebruiksduur in 
hett algemeen is bedoeld, maar de gebruiksduur in het bedrijf van de belastingplichtige. 
Bijj het vaststellen van de vermoedelijke gebruiksduur van de inventaris van een slagerij 
magg de ondernemer rekening houden met de mogelijkheid dat het perceel dat hij heeft 
gehuurdd en waarin zijn slagersbedrijf gevestigd is, binnen enkele jaren weer moet 
wordenn ontruimd en dat daardoor de gebruiksduur van de inventaris zeer kort kan zijn. 

Inn BNB 1954/124* overwoog de Hoge Raad dat men om de afschrijving te bepalen de 
waardee aan het einde van de gebruiksduur moet schatten. Het gaat om 'de waarde-
verminderingg tussen het begin van het jaar en het einde van den gebruiksduur' (BNB 
1955/74).. BNB 1958/56* definieert de residuwaarde als het bedrag dat de zaken in elk 
gevall waard zullen zijn ten tijde dat zij in het bedrijf niet langer bruikbaar zullen zijn. BNB 
1962/294** bepaalde dat een onderneming mocht afschrijven naar 'den maatstaf van den 
geschattenn duur der bruikbaarheid van het met een vierde verdieping vergrote gebouw 
voorr haar bedrijf. Men moet volgens de Hoge Raad rekening houden met de mogelijk-
heidd dat bedrijfsgebouwen die voor de uitoefening van het bedrijf niet meer bruikbaar 
zijn,, niet worden verkocht, maar dat de grond dienstbaar wordt gemaakt aan de stichting 
enn het gebruik van nieuwe bedrijfsgebouwen (BNB 1963/266A).988 

Volgenss de memorie van antwoord bij de Wet IB 1964 staat de wijze waarop de Hoge 
Raadd de wettelijke bepalingen inzake afschrijvingen interpreteert, toe dat er ook onder 
hett huidige fiscale regime bij de afschrijving rekening gehouden kan worden met de 

Vergelijkk ook BNB 1963/266B*, BNB 1964/156 en BNB 1964/198*. 
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economischee levensduur van bedrijfsmiddelen.89 In BNB 1965/312 werd uitgemaakt dat 
menn een verbouwing in tien jaar mocht afschrijven, omdat men, zoals de belanghebben-
dee onweersproken had gesteld, daarvan slechts tien jaar profijt kon trekken. 

BNBB 1966/235 behelst de volgende casus. Een schoenmaker kocht voor zijn bedrijf een 
terreinn dat was bebouwd met een paar oude huizen. Deze wilde hij voorlopig verhuren en 
binnenn drie tot vijfjaar afbreken om op de vrijgekomen grond een nieuw bedrijfspand te 
stichten.. Het hof Arnhem overwoog dat de vermoedelijke levensduur en de vermoede-
lijkee restwaarde van belang zijn voor de bepaling van de normale afschrijving van de 
aanschaffingskosten.. De ondernemer had onweersproken gesteld dat de panden zich in 
eenn redelijke staat bevonden. Het hof stelde de vermoedelijke levensduur vast op twintig 
jaarr en de restwaarde, gelet op de ouderdom van de panden, op nihil. 

Naarr mijn mening een onjuiste uitspraak, omdat niet aangesloten wordt bij de ver-
moedelijkee gebruiksduur van de panden binnen de onderneming. Van meet af aan stond 
vastt dat deze duur niet langer kon zijn dan vijfjaar. 

Inn BNB 1969/200 stelde de ondernemer dat er - ook toen het bedrijf nog voor rekening 
vann zijn vader werd uitgeoefend - ongeveer eens in de tien jaar een verbouwing plaats-
vond.. Reeds nu liet het zich al aanzien dat de recente modernisering binnen tien jaar 
doorr een andere zou moeten worden gevolgd. Het hof overwoog dat het een ervarings-
feitt is dat verbouwingen om winkelruimten te moderniseren veelvuldig worden uitgevoerd 
enn dat deze in vele gevallen slechts gedurende een beperkte tijd nut afwerpen, zodat die 
naa een zekere periode moeten worden herhaald. Het hof achtte het, daargelaten of de 
schattingg nauwkeurig was, in elk geval in overeenstemming met goedkoopmansgebruik 
omm ervan uit te gaan dat na dit tijdsverloop zal blijken dat die modernisering is uitgewerkt 
enn andermaal belangrijke kosten zullen moeten worden gemaakt om de winkel 'op de 
hoogtee van de tijd' te houden. 

Inn BNB 1971/5 ging het om het volgende. Een vennootschap onder firma exploiteerde 
eenn drukkerij. Hiervoor werd een nieuw fabriekspand gebouwd dat in verband met zware 
machiness en het verwerken van lood zwaarder was gefundeerd dan normaal. De onder-
nemerr wenste af te schrijven naar de boekwaarde, omdat niet uitgesloten was dat hij zou 
overschakelenn van boekdrukken op rotatiedrukken. In dat geval had hij met een lichtere 
funderingg kunnen volstaan, zodat de speciale fundering aan een grote economische 
slijtagee onderworpen was. 

Hett hof Amsterdam overwoog dat er sprake was van een modern fabriekspand dat 
opp de gebruikelijke wijze was ingedeeld en zonder ingrijpende voorzieningen ook voor 
allerleii andere bedrijven als bedrijfsmiddel kon dienen. De ligging op een van de indu-
strieterreinenn van Amsterdam was zeker als een voordeel te beschouwen. De zwaar 
gefundeerdee vloer beperkte de aanwendingsmogelijkheden voor andere industrieën niet. 
Hett fabrieksgebouw was naar aard en indeling dus niet alleen geschikt voor een druk-
kerij,, zodat er geen reden was economische slijtage aan de aard van het gebouw toe te 
schrijven. . 

Dee ondernemer stelde dat het drukken met zware cilinderpersen gedeeltelijk zou 
wordenn vervangen door rotatiedruk met lichtere machines. Daardoor zou een vloer met 
zwaree fundering niet meer nodig zijn. Door de opkomst van het fotografisch zetten zou 
hett gehele productieproces een ingrijpende wijziging ondergaan. Men kon in dat geval 
volgenss het hof toch niet zeggen dat het fabrieksgebouw als zodanig met inbegrip van de 
zwaarr gefundeerde vloer, niet meer in zijn geheel of voor een deel voor de bedrijfsuitoe-
feningg geschikt zou zijn. De gebruiksduur van het gebouw zou niet aanzienlijk verschillen 
vann die van andere onroerende goederen die bij een restwaarde van nihil is te stellen op 
hett gebruikelijke tijdvak van 50 jaar. 

Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 29 (MvA). 
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Inn cassatie voerde de ondernemer aan dat het hof er ten onrechte van uitging dat de 
economischee slijtage van een bedrijfsmiddel uitsluitend moet worden beoordeeld aan de 
handd van de aanwendingsmogelijkheden voor andere industrieën en van de aard van het 
object.. Onder gebruiksduur van een bedrijfsmiddel dient namelijk niet de gebruiksduur in 
hett algemeen te worden verstaan, maar de gebruiksduur in het bedrijf van een belasting-
plichtigee (B. 9118, BNB 1968/182). Het hof had moeten onderzoeken wat de levensduur 
inn economische zin van het bedrijfspand voor de onderneming in kwestie was. 

Dee Hoge Raad besliste dat het hof feitelijk en in cassatie onaantastbaar had geoor-
deeldd dat het niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik was naar boekwaarde 
opp het pand af te schrijven. Het middel kon niet tot cassatie leiden. 

Hett hof nam eerst het object als zodanig onder de loep en besliste dat dit ook voor 
anderee ondernemers geschikt kon zijn, ook wat de ligging betreft. Maar het hof besliste 
eveneenss dat het pand na intreden van de geschetste ontwikkelingen nog als bedrijfs-
middell kon dienen binnen de onderneming. Opvallend is dat het hof daarna de gebruiks-
duurr van het gebouw binnen de onderneming weer vaststelt via een vuistregel, namelijk 
'hett gebruikelijke tijdvak van 50 jaar'. Het cassatiemiddel gaat daar naar mijn mening 
terechtt op in. 

Inn BNB 1985/223 lag de volgende casus voor. Het bedrijfsgedeelte van een voormalige 
boerderijj fungeerde als opslagruimte voor een groothandel. Een afschrijving naar een 
vastt percentage van de boekwaarde voor dat gedeelte werd in overeenstemming met 
goedkoopmansgebruikk geacht. De ondernemer stelde dat zijn leverancier hem door 
groteree kwantiteiten te leveren een modern opgezet magazijn en andere methoden van 
opslagg en transport had opgedrongen. Het gebouw was in zijn oorspronkelijke vorm niet 
geschiktt om gestapelde kratten en pallets met een vorkheftruck te laten verplaatsen. De 
bouwaardd van het gebouw stond de modernisering van magazijn beheer en transport in 
dee weg en alleen nieuwbouw of een forse verbouwing zou dit mogelijk maken. Door de 
steedss maar toenemende efficiency in magazijnbeheer en bezorging, was er nu al 
sprakee van een afnemend nut van de opslagruimte voor zijn onderneming. Het gebouw 
zouu hooguit nog twintig jaar mee kunnen. 

Dee inspecteur stelde dat een technische levensduur van veertig jaar zeker haalbaar 
was.. De gebruiksduur was voor wat het woongedeelte betreft gelijk te stellen aan de 
technischee levensduur en hij voorzag voor wat het bedrijfsgedeelte als opslagruimte 
betreftt geen sterke economische veroudering. De leeftijd van de ondernemer en diens 
voornemenn het bedrijf nog twintig jaar uit te oefenen waren zijns inziens niet van belang 
voorr het bepalen van de levensduur van het bedrijfsmiddel. 

Hett hof achtte het aannemelijk dat het bedrijfsgedeelte van het gebouw zodanig in de 
eerstee jaren in meerdere mate en bij verdergaande veroudering in steeds mindere mate 
voorr de onderneming nut zou afwerpen.990 De gebruiksduur van dat bedrijfsgedeelte was 
niett langer dan twintig jaar. 

Inn FED 1989/330 werd de volgende casus behandeld. Een onderneming had een 
kunstenaarr opdracht gegeven een schilderij te vervaardigen. Daarop wilde zij in vijfjaar, 
volgenss haar de economische levensduur, afschrijven. De inspecteur wilde daar niets 
vann weten: de economische levensduur van een schilderij is in principe oneindig, zo 
steldee hij. Het hof Amsterdam dacht daar iets anders over: de inspecteur zag over het 
hoofdd dat de levensduur van een schilderij niet doorslaggevend is voor de bepaling van 
dee economische levensduur van een schilderij. Het college besliste dat de onderneming 
opp het schilderij als volgt diende af te schrijven. Het verschil tussen de aanschaffingsprijs 
enn de restwaarde die zij toen zij het werk kocht, verwachtte in de toekomst bij verkoop te 

Onderr toevoeging van de delfische formulering: 'onder vorenomschreven omstandigheden 
beschouwdd in onderling verband en samenhang - een en ander mede betrekkend in schatting 
naarr redelijkheid en billijkheid'. 
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krijgen,, moest worden verdeeld over de economische levensduur, te weten: de periode 
datt het schilderij naar redelijke verwachting in de onderneming zou worden gebruikt. 
Nuu niet gesteld of aannemelijk was geworden dat het object niet aan de verwachtingen 
voldeed,, stelde het hof de economische levensduur van het schilderij in goede justitie op 
vijftienn jaar. 

BNBB 1991/70 ging over het volgende. Een BV verhuurde 300 glascontainers aan een 
gemeente.. De glasbakken waren op 1 maart 1989 acht jaar oud en nog altijd in gebruik. 
Dee BV schatte de levensduur van de bakken op negen jaar en wenste degressief af te 
schrijven.9911 De inspecteur stelde de afschrijving op 10% van de aanschafprijs. Nu de 
bakkenn na acht jaar nog in gebruik waren, achtte het hof Amsterdam het niet aanneme-
lijkk dat ten tijde van de aanschaf de gebruiksduur en ook de economische levensduur in 
redelijkheidd op minder dan tien jaar konden worden geschat. Opvallend is hier dat het 
hoff onderscheid maakt tussen 'gebruiksduur' en 'economische levensduur'. 

6.4.88 Conclusie s 

Voorr de bepaling van de levens- of gebruiksduur moeten wij aansluiting zoeken bij het 
vermoedelijkee tijdstip van vervanging of buitengebruikstelling binnen de onderneming. 
Eenn dalende marktwaarde of dalende huurprijzen kunnen een aanwijzing opleveren dat 
hett tijdstip van vervanging of buitengebruikstelling binnen de onderneming aanstaande 
is. . 

6.55 Literatuu r 

6.5.16.5.1 Kreuknie t 

Volgenss Kreukniet zijn er talrijke oorzaken van waardevermindering.992 Hij noemt: 
slijtage,, uitvindingen en ontdekkingen, economische verschijnselen (vermindering van de 
prijss van arbeid, daling rentevoet, enzovoorts) en verloop van tijd. 

Eenn uitvinding kan tot gevolg hebben dat men een zaak eerder moet vervangen dan 
menn aanvankelijk van plan was.993 'Zoo zal een fabrikant zich van een machine, die b.v. 
100 jaar werken kan, na de uitvinding eener betere machine, wellicht reeds vóór het 
tiendee jaar ontdoen.' Daar de duur van een activum een belangrijke rol speelt bij de 
bepalingg van 'het afschrijvingsprocent', moet men daar bij de waardebepaling rekening 
meee houden. 

Bijj de afschrijving volgens een vast percentage van de aanschafprijs moet men de 
vermoedelijkk duur schatten. Deze kan volgens Kreukniet niet anders dan bij benadering 
doorr experts worden aangegeven.994 Deze hangt namelijk van vele omstandigheden af, 
zoalss behandeling, constructie en wat dies meer zij. Als men na een zeker aantal jaren 
vann gebruik een verbetering of verandering aanbrengt die de waarde aanmerkelijk doet 
stijgen,, dient men een ander 'slijtage-procent' te bepalen. Hier geeft Kreukniet aan dat 
eenn verlenging van de effectieve levensduur leidt tot aanpassing van het afschrijvings-
percentage. . 

Inn het begin van dit hoofdstuk merkten wij bij 'gebruiksduurpercepties' op dat de 
technischee levensduur in theorie onbeperkt is, zij het altijd ten koste van grote offers. 
Dezee visie komen we ook bij Kreukniet tegen: velen zien volgens hem over het hoofd dat 

Ziee voor dit begrip hoofdstuk 7. 
Kreukniett 1905, p. 5. 
Kreukniett 1905, p. 31. 
Kreukniett 1905, p. 7-9. 
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hoee goed een activum ook wordt onderhouden, ooit het tijdstip zal aanbreken waarin 
menn tot algehele vernieuwing moet overgaan.995 De daaraan verbonden kosten moet 
menn over de gehele levensduur van het bezit verdelen, afschrijving kan dus onmogelijk 
achterwegee blijven. 

6.5.22 Volme r 

Volmerr noemt als economische verschijnselen die de gebruiksduur van een activum 
beperken:: het ophouden van de vraag naar bepaalde artikelen, een fabricageverbod, 
inkomendee rechten in het afzetgebied en het stijgen van de grondstoffenprijzen.996 Als 
dezee gevallen zich voordoen, is aan de gebruiksduur van bepaalde bezittingen een einde 
gekomenn en zou de totale waardevermindering geboekt moeten zijn. 

6.5.33 Van Geel 

Bedrijfsobjectenn ondergaan door gebruik geregeld een waardevermindering; na algehele 
off zeer vergaande slijtage zullen zij moeten worden vervangen, zo schrijft Van Geel in 
zijnn 'Balanswaardering en afschrijving'.997 Naast slijtage zijn er ook andere oorzaken van 
waardeverminderingg aan te wijzen, zoals de ontwikkeling van de techniek (vervanging 
vann oude door moderne machines) en verandering van de smaak of gewoonten van 
afnemers;; gas wordt bijvoorbeeld vervangen door elektriciteit. Oorzaken van waarde-
verminderingg houden dus enerzijds verband met het gebruik of de prestatie, anderzijds 
staann zij buiten enig verband daarmee: verloop van tijd, ontwikkeling der techniek, 
veranderingg van de smaak, gewoonten van afnemers. 

6.5.44 Sibles z 

Sibleszz stelt dat de grond niet door het gebruik in zijn eigenschappen wordt aangetast en 
duss ook bij voortgezet gebruik niet wordt verbruikt.998 De reeks van diensten die de grond 
kann bewijzen, is oneindig groot. 

6.5.55 Grondslage n der afschrijvin g bi j de landsbedrijve n 

Inn de uitgave 'De grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926' wordt het 
begripp 'bedrijfswaardige levensduur' gehanteerd.999 Dit is het 'tijdvak gedurende hetwelk 
eenee bedrijfsbezitting (...) in het bedrijf diensten bewijst en volledig wordt benut'. Als 
menn deze duur moet bepalen, moet men rekening houden met een aantal oorzaken. 
Ookk hier worden als oorzaken vooreen beperkte levensduur genoemd: slijtage door 
gebruik;; verouderen van de constructie door nieuwe vindingen; buitengebruikstelling 
wegenss vervanging tengevolge van de uitbreiding van het bedrijf of na afloop van het 
verrichtenn van bepaalde diensten; eenvoudig verloop van de tijd. 

Uitt een voorbeeld wordt duidelijk hoe men kijkt naar het moment van buitengebruik-
stellingg of sloop: 'Zoo kan het bij gebouwen voorkomen, dat zij, ofschoon als gebouw nog 
goedd bruikbaar, wellicht nog "nieuw" moeten worden gesloopt om plaats te maken voor 
eenn grooter of beter ingericht gebouw. Op het oogenbltk dat dit wordt voorzien (het is 
denkbaarr dat dit reeds bij den bouw het geval is) moet er rekening mede worden 
gehouden,, dat reeds op het aangeduide tijdstip de bedrijfswaardige levensduur eindigt'. 
Laterr stelt de auteur dat de levensduur van bijvoorbeeld een machine eindigt als zij, 
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hoewell in de werkplaats nog aanwezig, feitelijk niet meer wordt gebruikt én als zij ter 
zijdee wordt gesteld, wellicht nog eens kan worden gebruikt en derhalve nog niet wordt 
v e r v r e e m c | .. De bedrijfswaardige levensduur is ten einde als de machine 'buiten regel-
matigg gebruik' is. 

6.5.66 De Haan 

Dee Haan stelt dat men óf de technische óf de economische levensduur moet aannemen, 
aangezienn het niet kan worden verondersteld dat beide levensduren tegelijk voorkomen 
bijj één productiemiddel.1000 Wel kan een productiemiddel dat onder de technische 
levensduurr ressorteert, tot de andere groep overgaan als gevolg van onvoldoende 
bezetting.. Maar dit is een ongebruikelijk voorval waarmee men vooraf geen rekening kan 
houden.. Zodra dit verschijnsel zich voordoet, is een nieuwe calculatie noodzakelijk. Naar 
mijnn mening is het wel mogelijk technische en economische slijtage te onderscheiden, 
hoewell moeilijk te scheiden. Ik kom daar in hoofdstuk 7 nog op terug. 

6.5.77 Demenin t 

Bijj het opstellen van een afschrijvingsplan moet men volgens Demenint behalve met de 
technischee levensduur ook rekening houden met de mogelijke uitvinding van verbeterde 
machiness en de ontwikkeling van verbeterde productiemethoden.1001 Dit zijn factoren 
waardoorr het economisch niet meer verantwoord kan blijken een machine langer in 
bedrijff te houden dan tot het tijdstip waarop zij versleten is. De economische levensduur 
vann afschrijvingsobjecten is dan het aantal rendabele jaarprestaties dat van het bedrijfs-
middell verwacht kan worden. 

Dee resolutie van 7 november 1946, no.1 hanteert de term 'geschatte gebruiks-
duur'.10022 Tal van auteurs hebben het over 'de gebruiksduur'.1003 Hofstra bezigt in een 
afschrijvingsformulee de woorden 'de geschatte bedrijfsduur', zonder deze duur verder uit 
tee werken. Smeets gebruikt de woorden 'het aantal gebruiksjaren', 'levensduur' en 
'gebruiksduur1.1005 5 

6.5.88 Jolin k 

Bijj het kiezen van het afschrijvingssysteem is het volgens Jolink van groot belang de 
gebruiksduurr van het desbetreffende bedrijfsmiddel zo nauwkeurig mogelijk vast te 
stellen.10066 Volgens hem is 'gebruiksduur' niet het tijdvak gedurende hetwelk het 
bedrijfsmiddel,, naar verwacht wordt, in staat zal zijn technisch prestaties te leveren, 
maarr de periode gedurende welke het economisch doelmatig is om met behulp van het 
desbetreffendee bedrijfsmiddel te produceren (de economische levensduur). Zodra de 
economischee levensduur verstreken is, dient het verschil tussen aanschaffingsprijs en 
restwaardee volgens hem volledig te zijn afgeschreven, zelfs al zou het bedrijfsmiddel, om 
welkee reden dan ook, dan nog niet buiten gebruik worden gesteld. Jolink lijkt hier niet 
aann te knopen bij het moment van vervangen of buitengebruikstelling. 

Enigee jaren later schrijft hij dat men er bij het opstellen van een afschrijvingsplan 
rekeningg mee dient te houden dat een bedrijfsmiddel economisch versleten is wanneer 
hett door een verbetering in de productietechniek rationeel is het bedrijfsmiddel door een 
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nieuww te vervangen.1007 Het is redelijk een productiemiddel te vervangen zodra de 
contantee waarde van de resterende werkeenheden gelijk is aan de directe opbrengst-
waardee van het productiemiddel; met andere woorden: zodra de bedrijfswaarde gelijk is 
aann de verkoopwaarde.1008 

6.5.99 Smeets 

Uitt artikel 8 Besluit IB 1941 volgt volgens Smeets dat de wetgever met afschrijven be-
oogtt de kosten van een duurzaam productiemiddel te verdelen over de jaren gedurende 
welkee het aan de onderneming diensten bewijst.1009 De kosten - aanschaffings- of voort-
brengingskostenn minus restwaarde - worden verdeeld over de gebruiksduur van het 
object,, eventueel over de jaren waarin de ondernemer ten aanzien van het object risico 
loopt.. Dit is als de afschrijving ingaat bij de bestelling van het bedrijfsmiddel. 

6.5.100 Jacob s 

Dee terminologie die de Hoge Raad onder de vigeur van de Wet IB 1914 aanhoudt, wijst 
volgenss Jacobs op een objectieve gebruiksduur.1010 Hij verwijst hiervoor naar B. 4750, 
B.. 5209 en B. 8946, waarin de raad spreekt van 'het bedrijf. In de arresten was niet 
expliciett aan de orde of er een subjectieve of objectieve gebruiksduur werd gehanteerd. 
Bovendienn werd in die dagen de term 'bedrijf synoniem geacht van het nu gehanteerde 
'onderneming'.. Het is volgens Jacobs dan ook niet zeker dat de Hoge Raad tot ongeveer 
19500 uitging van een objectieve gebruiksduur. De latere jurisprudentie wijst volgens hem 
meerr in de richting van een subjectieve gebruiksduur.1011 

6.5.111 Conclusie s 

Tenn aanzien van het begrip levensduur concludeer ik dat men in de literatuur veelal niet 
expliciett aanknoopt bij het vervangingsmoment binnen de onderneming. Smeets verwijst 
well duidelijk naar 'de jaren gedurende welke het [object] aan de onderneming diensten 
bewijst'.. In de literatuur wordt het harde criterium van buitengebruikstelling wel aange-
geven,, hoewel niet zozeer benadrukt.1012 Eerder omschrijft men het begrip levens- of 
gebruiksduurr als het 'minder rendabel worden' of als 'nutsprestaties die geen waarde 
meerr hebben'. Het minder rendabel worden of het feit dat de nutsprestaties minder 
waardee hebben, is naar mijn mening slechts een aanwijzing dat de buitengebruikstelling 
aanstaandee kan zijn. 

Eenn voorbeeld uit de Cursus Belastingrecht.1013 'Zo kan een gebouw door slechte 
geluidsisolatiee of een verouderd verwarmingssysteem voor de gebruikers zodanige 
bezwarenn opleveren dat de arbeidsprestaties lager zijn dan bij een optimale huisvesting. 
Alsdann wijkt dus de economische levensduur af van de technische levensduur. De maxi-
malee afschrijvingsperiode is dus gelijk aan de tijd gedurende welke het bedrijfsmiddel 
zijnn prestaties voor de onderneming afstaat. Vanaf het moment dat het bedrijfsmiddel 
geenn nutsprestaties meer oplevert heeft het zijn functie als bedrijfsmiddel verloren en is 
hett einde van de economische levensduur bereikt.' 

Ditt lijkt plausibel en het zou wellicht verstandiger en wenselijker zijn het object af te 
stoten.. Maar wat nu als de ondernemer het gebouw aanhoudt en niet buiten gebruik 
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stelt,, omdat hij geen alternatieven of liquiditeiten heeft? De economische levensduur is 
dann nog niet beëindigd. Kennelijk heeft het gebouw dan nog voldoende nut voor de 
onderneming. . 

6.66 Effectiev e leeftij d 

Eenn ondernemer nam in 1988 een garagebedrijf over, inclusief de onroerende zaken: 
tweee werkplaatsen, twee showrooms met ondergrond en omliggend terrein (BNB 
1994/337).. Hij wenste, gelet op de economische levensduur, 5% af te schrijven op de 
aanschafprijs.. De inspecteur stelde het afschrijvingspercentage op 3%, conform het 
adviess van zijn deskundige-taxateur. Deze had onder meer verklaard dat er bij tradi-
tionelee bouw veelal een afschrijvingspercentage van 2,5% werd gehanteerd, wat bij 
prefab-- en systeembouw kon oplopen tot 4 è 5%. In deze casus kon de inspecteur 
volgenss de deskundige 3% hanteren. 

Hett hof overwoog dat de taxateur een afschrijving van 2,5% (40 jaar) normaal achtte, 
hierr adviseerde hij 3% (ruim 33 jaar). De opstallen waren gebouwd in 1970 en uitgebreid 
inn 1977, zodat van de afschrijvingsperiode al 19 respectievelijk 12 jaar waren verstreken. 
'Reedss op grond van dit gegeven' was een afschrijving van 5% niet onjuist. 

Inn het cassatiemiddel betoogde de staatssecretaris dat het reeds verstreken deel van 
dee technische levensduur van een zaak geen deel uitmaakt van de afschrijvingsperiode 
bijj de ondernemer. De enkele vaststelling van het aantal jaren dat is verstreken sinds de 
stichtingg van de zaak, geeft geen uitsluitsel over de economische levensduur van het 
bedrijfsmiddell binnen de onderneming van de belastingplichtige. Van diens afschrijvings-
periodee was bij de aanschaf van de opstallen nog geen enkel jaar verstreken. 'Voor 
zoverr aan deze beslissing van het Hof ten grondslag ligt de opvatting dat een zaak naar 
zijnn aard een bepaalde afschrijvingsperiode kent die niet afhankelijk is van een eventuele 
overgangg naar het vermogen van een ander subject en de wijze van aanwending binnen 
datt vermogen, merk ik op dat die opvatting onjuist is. Zij zou ertoe leiden dat ingeval de 
gekochtee opstallen reeds bijvoorbeeld 50 jaren geleden zouden zijn gesticht, de aan-
schaffingskostenn ineens ten laste van de winst zouden kunnen komen', aldus de 
bewindsman. . 

Dee Hoge Raad oordeelde dat uit de ouderdom van de opstallen van 19 respectie-
velijkk 12 jaar, in het licht van de omstandigheid dat de technische levensduur van de 
opstallen,, te rekenen vanaf de verwerving ervan door de ondernemer, op ten minste 30 
jaarr is te stellen, niet zonder nadere motivering viel af te leiden dat een afschrijving van 
5%% niet onjuist was. De uitspraak was niet naar de eis der wet met redenen omkleed en 
dee zaak werd verwezen. 

Annotatorr IJsselmuiden wijst erop dat het hof over het hoofd had gezien dat de ge-
schattee technische levensduur van ruim 30 jaar niet aanving met de bouwjaren 1970 en 
19777 maar 'te rekenen vanaf de verwerving door belanghebbende' (1988). De taxateur 
gingg volgens IJsselmuiden kennelijk uit van de technische levensduur van gebouwen, 
waarr de ondernemer zijn percentage verdedigde met een beroep op de economische 
levensduur.. Het hof kwam dus aan een beschouwing van de economische levensduur 
niett toe, omdat het 'reeds op grond van' de resterende technische levensduur het 
percentagee niet onjuist achtte. 

Hett advies aan de inspecteur had volgens IJsselmuiden kennelijk betrekking op 
gebouwenn in het algemeen en niet op gebouwen waarin een garagebedrijf wordt 
uitgeoefend.. Als gebouwen worden ingericht voor een bepaald doel, maakt dit hun 
economischee levensduur korter dan de technische. 

Interessantt voor dit proefschrift is het betoog van de staatssecretaris in het cassatie-
middel.. Hij verwijst heel nadrukkelijk naar het gebruik binnen de onderneming. Hoe lang 
dee voorganger(s) van de ondernemer het pand al in bezit hebben of hoeveel jaar 

353 3 



geledenn een pand is gesticht, doet niet ter zake. Als een ondernemer een pand 
aanschaft,, moet hij schatten hoe lang en hoe intensief hij het pand vermoedelijk zal 
gebruikenn binnen zijn onderneming. Hierbij zal hij de effectieve leeftijd van het pand ook 
inn ogenschouw nemen. Een pand kent geen bepaalde afschrijvingsperiode onafhankelijk 
vann een eventuele overgang naar het vermogen van een ander subject en de wijze van 
aanwendingg binnen dat vermogen. 

6.77 Nogmaal s subjectivitei t 

Inn hoeverre is het subjectieve inzicht van de ondernemer nu bepalend voor de vast-
stellingg van de gebruiksduur? We zagen in de jurisprudentie dat men aansluit bij de 
subjectievee inzichten van de ondernemer. Ook in de literatuur wordt de subjectiviteit 
benadrukt. . 

Drentt is van mening dat de levensduur zich in de regel naar objectieve maatstaven 
laatt bepalen, zonder dit overigens nader uit te werken.1014 

Vann Soest merkt in zijn bespreking van het arrest BNB 1966/68* (degressief afschrij-
venn op een hotelpand) op dat de Hoge Raad nadrukkelijk verwijst naar het subjectieve 
inzichtt van de ondernemer: 'dat evenwel niet in strijd is met goed koopmansgebruik, dat 
eenn exploitant van een nieuw gesticht hotelgebouw ervan uitgaat, dat het nieuwe 
gebouww in den beginne in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds 
minderee mate nut afwerpt voor zijn bedrijf.'1015 In het objectieve gegeven van de feiten 
pastt een subjectieve keuzemogelijkheid, aldus Van Soest. De redelijkheid is dan een 
minn of meer objectieve begrenzing van het subjectieve inzicht. Dit ligt volgens hem 
beslotenn in het begrip goedkoopmansgebruik. 

Eenn afschrijvingsbedrag kan volgens Koetsier slechts met een subjectief verlangde 
graadd van waarschijnlijkheid worden vastgesteld.1016 De bepaling van oorzaken voor 
waardeverminderingg leidt tot schatting van een levensduur. 

Hett beginsel van het subjectieve karakter van de inkomstenbelasting - dat is het sub-
jectiviteitsbeginsell - is volgens Jacobs een van de belangrijkste beginselen van onze 
inkomstenbelastingg en is dit ook immer geweest.1017 Dit beginsel heeft tot gevolg dat alle 
relevantee begrippen vanuit de belastingplichtige dienen te worden benaderd, tenzij de 
wett anders voorschrijft. Het subjectiviteitsbeginsel omschrijft hij als 'het verschijnsel dat 
allee regels van winstbepaling worden opgevat (feitelijk c.q. normatief) van de belasting-
plichtigee ondernemer uit, behoudens door de wet of de andere beginselen der wet te 
makenn uitzonderingen, zodat niet meer en niet minder dan de werkelijke jaarwinst wordt 
belast.' ' 

Dee bepaling van de gebruiksduur heeft een feitelijk karakter. Jacobs vat het aldus 
samen:: 'het gaat om de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel aangewend door deze 
subjectieff belastingplichtige, niet om die van een abstracte ondernemer.'1018 Niet het 
gedragg van de ondernemer als 'homo economicus' is beslissend, maar het feitelijke 
gedragg van de ondernemer-belastingplichtige.1019 De totale afschrijvingsperiode is in 
beginsell gelijk aan de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. De subjectieve levensduur 
kann afwijken van de objectieve; de subjectieve levensduur kan alleen korter zijn dan de 
objectieve.. Bij een subjectieve gebruiksduur is alleen een subjectieve residuwaarde 
zinvol.. Voor dat subjectieve moment dient volgens goedkoopmansgebruik een geobjec-
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tiveerdee subjectieve schatting te worden uitgevoerd. Jacobs stelt dat in de arresten 
onderr vigeur van de Wet IB 1914 een objectieve tendens voor de gebruiksduur en het 
referentiemomentt van de restwaarde valt waar te nemen. Tot ongeveer 1950 ging de 
Hogee Raad uit van een objectieve gebruiksduur. Later is er een kentering naar een 
subjectievee richting opgetreden. 

Volgenss Jacobs is de (fiscale) gebruiksduur de feitelijke gebruiksduur.1020 Deze wordt 
echterr geacht gelijk te zijn aan de optimale gebruiksduur, behoudens zeer moeilijk te 
leverenn tegenbewijs. 

6.88 In priv é verhuur d vastgoe d 

6.8.11 Inleiding 

inn de jurisprudentie aangaande de afschrijving in de privé-sfeer zien wij de subjectieve 
benaderingg ook naar voren komen. Naar aanleiding van het besluit inzake de afschrijving 
betreffendee de vastgoedbeleggingsfondsen is hierover evenwel discussie ontstaan. 

Voorr de afschrijving op verhuurde woonhuizen in de privé-sfeer speelde onder de 
Wett IB 1964 de vraag of de levensduur van de woonhuizen naar verwachting ten minste 
veertigg jaar zou zijn. Bij deze toets gaat het volgens Van Soest om de levensduur die het 
woonhuiss zal hebben, zodat de levensduur die het voor een bepaald object kan hebben, 
niett ter zake doet.1022 

Onderr de Wet IB 2001 wordt niet meer afgeschreven op in privé verhuurd vastgoed 
wanneerr er sprake is van een 'box lll-belegging'. 

6.8.22 Jurisprudenti e 

BNBB 1970/14 betreft de volgende casus. Een arts verhuurde een tot zijn privé-vermogen 
behorendd afzonderlijk 'praktijkgebouw' aan de maatschap waarvan hij deel uitmaakte. 
Dee arts wilde 5% van de boekwaarde afschrijven op de opstal. De inspecteur vond 
afschrijvenn naar de boekwaarde op onroerend goed in het algemeen niet toelaatbaar, 
eenn afschrijving van 2% op de stichtingskosten was niet te laag. Het hof overwoog dat de 
bouwkostenn verdeeld dienden te worden over de gebruiksduur, te weten het aantal jaren 
datt van het gebouw profijt kon worden getrokken. De vermoedelijke gebruiksduur van het 
gebouww was niet alleen afhankelijk van het aantal jaren dat de arts zijn beroep nog zou 
uitoefenen.. Het kon ook daarna verhuurd blijven aan de artsen die zijn praktijk zouden 
voortzetten,, dan wel kon het met het woonhuis worden verkocht aan een arts of aan een 
anderee beoefenaar van een zelfstandig beroep. Het viel immers niet in te zien waarom 
hett gebouw niet zou kunnen dienen als praktijkgebouw voor bijvoorbeeld een advocaat, 
architect,, accountant of belastingconsulent. Het was een van steen opgetrokken gebouw 
enn aangenomen kon worden dat de bedoelde gebruiksduur niet aanmerkelijk zou ver-
schillenn van de gebruiksduur van andere onroerende goederen die bij een restwaarde 
vann nihil was te stellen op het gebruikelijke tijdvak van vijftig jaar. 

Tegenn deze feitelijke beslissing was geen cassatie mogelijk. Wij zien hier een meer 
objectieff getinte benadering van de afschrijvingsduur. 

Alleenn de mogelijkheid van degressief afschrijven, zowel voor de ondernemer, als voor 
dee particulier, impliceert naar mijn mening, dat de subjectiviteit niet uit te schakelen is bij 
hett vaststellen van een afschrijvingsbedrag. Zelfs als iemand vastgoed op zeker moment 
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anderss gaat gebruiken, kan dat leiden tot een wijziging van de afschrijving. In BNB 
1977/2488 zien we dat terug. Een boer (eigengebruiker/ondernemer) schreef op zijn 
boerderijj af naar een percentage van de boekwaarde. Later verpachtte hij de boerderij 
enn bracht deze over naar zijn privé-vermogen. Daardoor werd hij eigenaar-belegger/ 
particulier.particulier. Afschrijven naar een vast percentage van de boekwaarde was sindsdien niet 
meerr mogelijk. Het nut bestond volgens het hof voor hem voortaan uit 'het nettorende-
ment,, dat is de aan de opstallen toe te rekenen pacht verminderd met de daar tegenover 
staandee kosten'. Restwaarde, gebruiksduur en afschrijvingssysteem werden opnieuw 
bezien. . 

Inn BNB 1980/217* zien we iets dergelijks. Een zelfstandig accountant oefende zijn 
beroepp uit in zijn woonhuis, dat geheel tot zijn privé-vermogen behoorde. Om kantoor-
ruimtee voor zijn praktijk te verkrijgen had hij het pand laten verbouwen. Hij stelde dat de 
economischee levensduur van de verbouwing, gezien zijn leeftijd, niet meer dan vijfjaar 
zouzou bedragen en schreef per jaar 20% van de verbouwingskosten af. De economische 
levensduurr van de verbouwing zou niet langer zijn dan het beroepsgebruik, dat in 
verbandd met zijn leeftijd een periode van vijfjaar niet te boven zou gaan. Het kantoor-
gedeeltee kwam niet in aanmerking voor gebruik door derden. De accountant was tot 
verhuurr daarvan niet bereid, omdat dat tot een te grote inbreuk op zijn privacy zou 
leiden.. Het pand was te klein om het aan een accountant te verkopen. Hij wenste het ook 
inn het geheel niet te verkopen. 

Dee inspecteur achtte 5% afschrijving voldoende. Bij de berekening van de afschrij-
vingg op de verbouwing moesten de persoonlijke omstandigheden van een ondernemer 
buitenn beschouwing blijven. De vermoedelijke levensduur en de vermoedelijke duur van 
zijnn beroepsuitoefening waren niet relevant. De afschrijving moest uitsluitend worden 
bepaaldd aan de hand van de elementen aanschaffingskosten, gebruikswaarde en 
residuwaarde.. Een levensduur van de verbouwing van twintig jaar was beslist niet te 
veel. . 

Hett hof besliste dat de gebruiksduur en de restwaarde voor de toepassing van 
afschrijvingenn als bedoeld in artikel 35 Wet IB 1964 naar objectieve maatstaven dienden 
tee worden vastgesteld. 

Volgenss de Hoge Raad moest men rekening houden met de wijze waarop de goe-
derenn in feite werden gebruikt, opdat men kon uitgaan van de werkelijk te verwachten 
gebruiksduurr en restwaarde. Het hof had juist geoordeeld dat de afschrijving op goe-
derenn die in artikel 35 Wet IB 1964 werd bedoeld, gesteld diende te worden op het 
gedeeltee van de aanschaffingskosten dat aan het kalenderjaar kon worden toegerekend. 
Anderss echter dan het hof had geoordeeld, was het voor de bepaling van dat gedeelte 
nodigg om rekening te houden met de wijze waarop de goederen in feite werden gebruikt. 
Zoo kon men uitgaan van de werkelijke te verwachten gebruiksduur en restwaarde. Der-
halvee diende de juistheid van de stelling van de accountant alsnog te worden onder-
zocht,, een stelling die luidde dat de gebruiksduur van de verbouwing op vijfjaar en de 
restwaardee op nihil waren te stellen. 

Annotatorr Hofstra acht de beslissing juist dat er voor de berekening van de afschrij-
vingg op goederen, zoals bedoeld in artikel 35 Wet IB 1964, moet worden uitgegaan van 
dee werkelijke gebruiksduur die met inachtneming van de feitelijkee omstandigheden dient 
tee worden geschat. 

BNBB 1986/166* betrof het volgende. Een vrouw werkte in 1981 als thuistypiste in deeltijd 
vooreenn notariskantoor. Sinds 1 februari 1982 verrichtte zij geen typewerkzaam heden 
meer.. Zij beschikte wegens haar typewerkzaamheden over een diamantsafe en een 
elektrischee schrijfmachine. In verband met het einde van haar werkzaamheden als 
typistee wenste zij de gehele restwaarde van diamantsafe en schrijfmachine in 1981 af te 
schrijvenn als aftrekbare kosten ex artikel 35 Wet IB 1964. 
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Dee Hoge Raad overwoog dat de afschrijving op goederen, zoals bedoeld in artikel 35 
Wett IB 1964, diende te worden gesteld op het gedeelte van de aanschaffingskosten dat 
aann het kalenderjaar kan worden toegerekend. Voor de bepaling van dat gedeelte moest 
dee belanghebbende rekening houden met de wijze waarop de goederen in feite werden 
gebruikt,, zodat er moest worden uitgegaan van de werkelijk te verwachten gebruiksduur 
enn restwaarden. Het hof had een onderzoek moeten instellen naar de juistheid van de 
stellingg dat de belanghebbende niet de zekerheid had als thuistypiste in deeltijd voor 
meerjarenn werk te zullen hebben. De zaak werd verwezen. 

P.. den Boer merkt in zijn noot op dat de Hoge Raad het reeds in BNB 1980/217* 
omschrevenn criterium hanteert: de feitelijke gebruiksduur is van belang. Met Wasch 
meentt hij dat men wel zal moeten denken aan een soort geobjectiveerde subjectiviteit. 
Inn het onderhavige geval zou het antwoord op de vraag hoelang de werkzaamheden nog 
zoudenn voortduren op moment van aanschaf, een rol kunnen spelen. 

BNBB 1980/217* en BNB 1986/166* houden volgens Doornebal niet in dat de periode die 
inn aanmerking moet worden genomen voor afschrijvingen op onroerende zaken die tot 
hett privé-vermogen behoren, altijd dient te worden vastgesteld overeenkomstig de 
subjectievee methode.1023 Hij acht het van belang dat de Hoge Raad in deze gevallen 
hogeree afschrijvingen toestaat dan zou voortvloeien uit toepassing van de objectieve 
opvatting.. 'Mij is geen jurisprudentie bekend waarin werd geoordeeld dat toepassing van 
dee objectieve opvatting leidt tot te hoge afschrijvingen en dat de in aanmerking te nemen 
periodee om die reden overeenkomstig de subjectieve opvatting dient te worden vast-
gesteld.' ' 

Daarnaastt acht hij het van belang dat het in deze arresten ging om zaken die aan het 
eindee van de werkzaamheden van de betrokkene geen waarde meer hadden. De arres-
tenn konden volgens hem niet zonder meer worden toegepast op de situatie waarin een 
onroerendee zaak die tot het privé-vermogen behoorde, na verloop van tijd door de eige-
naarr wordt verkocht en daarbij in stand blijft en tott in lengte van jaren dezelfde of een 
soortgelijkee functie kan blijven vervullen. 

Inn de uitspraak van het hof Arnhem van 18 juni 1984 (BNB 1985/325) lag de volgende 
casuss voor. Een pianolerares schreef af op een vleugel die zij gebruikte voor het 
verwervenn van inkomsten uit andere arbeid. In de procedure had zij een brief van de 
pianoleverancierr overgelegd. In de brief stond dat het instrument bij een intensief 
gebruik,, zoals in het geval van de lerares, na vijftien jaar zeker aan toonvermindering en 
materiaalmoeheidd onderhevig zou zijn. Als de lerares haar leerlingen optimaal zou willen 
begeleiden,, kon dat alleen door óf de piano grondig te reviseren óf door het instrument 
tee vervangen. Na vijftien jaar zou de waarde gedaald zijn tot 25% van de aanschaffings-
waarde.. Het hof overwoog dat de afschrijving diende te worden bepaald op het gedeelte 
vann de aanschaffingskosten dat aan het kalenderjaar moest worden toegerekend. 
Daarbijj moest rekening worden gehouden met de werkelijk te verwachten gebruiksduur 
enn restwaarde. De afschrijving werd bepaald op basis van een restwaarde van 25% van 
dee aanschafwaarde en een afschrijvingstermijn van vijftien jaar. In deze uitspraak werd 
mett de subjectieve omstandigheden van de pianolerares rekening gehouden. Door 
intensieff gebruik zou zij de piano vermoedelijk vijftien jaar gebruiken. Na afloop van die 
periodee zou de restwaarde, uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde, 25% 
bedragen.. Het feit dat een piano objectief bezien wellicht langer mee kan gaan, werd niet 
inn de beschouwing betrokken. 

Eenn objectief getinte uitspraak is die van het hof 's-Gravenhage (FED 1989/6). De 
afschrijvingsduurr werd voor een kantoorpand op vijftig jaar vastgesteld. Het hof achtte 
hett met de inspecteur aannemelijk dat de levensduur van het goed naar verwachting ten 

Doorneball 1998, p. 1307. 
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minstee vijftig jaar bedroeg. De belanghebbende had het tegendeel niet aannemelijk 
kunnenn maken. 

Vann recenter datum is BNB 1998/44. De Hoge Raad overwoog hierin dat de forfaitaire 
afschrijvingsregelingg van artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 1990 'voorkomt dat bij tot de 
privé-sfeerr behorende woningen met een te verwachten levensduur van ten minste 40 
jaarr na iedere eigenaarswisseling de restwaarde en de afschrijvingsduur (en eventueel 
hett afschrijvingssysteem) opnieuw zouden moeten worden bepaald, zoals dat dient te 
geschiedenn bij winkelpanden als het onderhavige.' Bij het bepalen van afschrijvingen op 
privé-vastgoedd is het derhalve onjuist aan te sluiten bij de oorspronkelijke stichtings-
kostenn en de oorspronkelijke restwaarde. Zelfs het afschrijvingssysteem (lineair, degres-
sief,, progressief) kan nog wijziging ondergaan. 

6.8.33 Beslui t Vastgoedfondse n 

Inn de 'afschrijvingsresolutie' BNB 1998/225 nam de staatssecretaris ten aanzien van 
particulierenn die deelnemen in een samenwerkingsverband dat belegt in onroerende 
zaken,, het standpunt in dat de gebruiksduur moet worden bepaald vanuit het oogpunt 
vann de belegger. Dit wanneer de afschrijving op onroerende zaken wordt bepaald die als 
beleggingg worden aangehouden. In veel gevallen zal deze gebruiksduur samenvallen 
mett het einde van het samenwerkingsverband. Als een samenwerkingsverband voor 
achtt jaar wordt aangegaan, bedraagt de gebruiksduur ook acht jaar. 

Inn het besluit inzake de particuliere vastgoedbeleggingsfondsen wordt een sub-
jectievee benadering van de afschrijvingspost voorgestaan. Bij het bepalen van de af-
schrijvingg dient men uit te gaan van de gebruiksduur die voor de belegger geldt. Deze 
benaderingg ontmoette stellig geformuleerde kritiek. Diverse auteurs menen dat voor een 
objectievee benadering moet worden gekozen. Zij gaan hierbij uit van de gedachte dat het 
objectt los van het subject beschouwd moet worden. 

Inn een commentaar op de resolutie toont Doornebal zich voorstander van de objec-
tievee opvatting inzake het vaststellen van de in aanmerking te nemen periode voor 
afschrijvingenn op privé-vastgoed.1024 De omvang van de inkomsten uit een onroerende 
zaakk wordt vastgesteld zonder dat daarbij persoonlijke omstandigheden en voornemens 
vann de genieter een rol spelen. Bij een evenwichtige fiscale behandeling van inkomsten 
enn de daarop drukkende kosten ligt het volgens Doornebal voor de hand om, waar de 
wett daarvoor de ruimte biedt, van eenzelfde benadering uit te gaan bij de bepaling van 
dee aftrekbare kosten. 

Doorneball verbindt aan de bepaling van de gebruiksduur consequenties voor de 
omvangg van de afschrijvingen.1025 Roerink en ik menen dat gebruiksduur en omvang van 
dee afschrijving in dezen geen relatie met elkaar hebben.1026 Het gaat er immers om een 
gebruikswaardedalingg aan een jaar correct toe te delen. Belangrijker is het vast te stellen 
volgenss welk scenario de gebruikswaarde daalt. Onzes inziens zou de afschrijvingspost 
zowell in een subjectieve als in een objectieve benadering dezelfde moeten zijn. Hoe de 
gebruiksduurr moet worden bepaald - zo dit al objectief moet (en kan) gebeuren - geeft 
Doorneball volgens ons niet aan. Dat is ook een onmogelijke opgave als men kijkt naar 
dee dynamiek van de vastgoedmarkt en het bedrijfsleven. In een subjectieve benadering 
vann de afschrijvingspost kan men direct aansluiten bij de plannen (verbetering, 
'restyling',, alternatieve aanwending, sloop gevolgd door herbouw) die de investeerder 
mett het vastgoed heeft. Bovendien lijkt zich nog een probleem aan te dienen wanneer 
eenn pand een andere functie of bestemming krijgt. Stel, men kent aan een pas gesticht 
kantoorgebouww een objectieve gebruiksduur van vijftig jaar toe. De stichtingskosten 

Doorneball 1998, p. 1307 en 1308. 
Doorneball 1998, p. 1306. 
Berkhoutt en Roerink 1999, p. 1198. 
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wordenn lineair verdeeld over vijftig jaar. Eerst wordt het pand vijfjaar verhuurd als kan-
toor,, daarna verhuurt de particulier het kantoorgebouw aan een ondernemer die het 
pandd fabrieksmatig gaat gebruiken. Het gebouw heeft hierdoor een resterende gebruiks-
duurr van vijftien jaar voordat het moet worden gesloopt. Mag men in de objectieve 
benaderingg nu nog dertig jaar doorgaan met afschrijven terwijl het pand niet meer 
bestaat?? Of stemt men de afschrijving nu toch af op de resterende gebruiksduur van 
vijftienn jaar? Als men de afschrijving(stermijn) wil aanpassen, is dat onmiskenbaar een 
gevolgg van de beslissing van de particulier. 

6.99 Schattingsproce s 

6.9.11 Inleidin g 

Dee gebruiksduur wordt subjectief bepaald, maar de ondernemer zal zijn schatting niet 
altijdd expliciteren. De vraag dient zich dan aan van welke veronderstellingen er moet 
wordenn uitgegaan en welke factoren een rol spelen. In 6.9.2 komt een standaardarrest 
aann bod waarin de Hoge Raad concludeert dat de ondernemer voor de schatting van de 
gebruiksduurr moet aansluiten bij het vermoedelijke moment waarop het pand binnen het 
bedrijff zal worden vervangen. Daarbij moet hij rekening houden met wat naar menselijke 
ervaringg redelijkerwijs verondersteld of gegist kan worden. 

Inn 6.9.3 komen de bewijsaspecten aan bod. Daarbij zullen we zien dat schattingen 
subjectieff en niet zelden irrationeel zijn. 'De' rationeel beslissende 'homo economicus' 
bestaatt niet. 

Gefixeerdee levensduur en lijsten met de specifieke geachte levensduur van vastgoed 
zijnn het onderwerp van 6.9.4. Ik concludeer onder meer dat ze te statisch zijn. 

Waarr verschil van mening ontstaat over schattingen, zal een onafhankelijke (en des-
kundige)) derde soms het verlossende woord moeten spreken. Maar met welke opdracht 
wordtt deze op pad gestuurd? En hoe kan een niet (geheel) deskundige opdrachtgever 
dee juiste parameters verschaffen, zo dit al mogelijk blijkt? De rol van de deskundigen 
komtt in 6.9.5 aan de orde. 

Twijfell blijft bestaan: onderbouwing aan de hand van trends in een branche is moge-
lijk,, maar de wijze waarop collega's in vergelijkbare omstandigheden hun vastgoed 
feitelijkk gebruiken, is niet zonder meer maatgevend (6.9.6). In 6.9.7 komen meer 
specifiekee onderbouwingen ter sprake. 

Partijenafsprakenn zijn het onderwerp van 6.9.8. In 6.9.9 bespreek ik de aanname dat 
dee economische levensduur korter is dan de technische. In 6.9.10 ten slotte behandel ik 
dee situatie dat de gebruiksduur korter of langer blijkt te zijn geweest dan aanvankelijk 
werdd geschat. 

6.9.22 Wat redelijkerwijz e veronderstel d en gegis t kan worde n 

Hett standaardarrest uit de eerste helft van de vorige eeuw is B. 5428. Hierin vatte de 
Hogee Raad de rechtspraak samen en behandelde hij het schattingsproces dat aan de 
levensduurbepalingg ten grondslag ligt. 

Eenn exploitant van een winkelbedrijf wenste 5% over de boekwaarde van een 
gebouwencomplexx af te schrijven. Volgens hem diende de hoogte van de afschrijving 
afhankelijkk te zijn van de tijd gedurende welke het gebouw vermoedelijk als bedrijfs-
middell dienst zou kunnen doen. De geschatte levensduur was de economische waarbij 
err rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid dat het bedrijfsmiddel door 
eenn ander zou moeten worden vervangen. De Hoge Raad overwoog: 
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'datt het bedrag der afschrijving op een bedrijfsmiddel mede wordt bepaald door den 
vermoedelijkenn gebruiksduur daarvan in het bedrijf; 

datt de raad van beroep dienaangaande overwoog, dat de economische levensduur 
(...)) op gissingen en veronderstellingen berust en geen deugdelijke basis kan vormen 
voorr het vaststellen van het afschrijvingspercentage op een solied winkelpand; 

datt echter, bij de vaststelling van den vermoedelijken gebruiksduur van een voor het 
bedrijff gebezigd gebouw, een koopman zich niet alleen zal moeten afvragen, hoe lang 
vermoedelijkk uit het oogpunt van soliditeit het pand staande zal kunnen blijven, doch zich 
ookk de vraag zal moeten stellen, in hoeverre vóórdien de aard van het door hem 
uitgeoefendee bedrijf gehele of gedeeltelijke vervanging door een bedrijfsmiddel van meer 
modernenn aard zal eischen; 

datt ongetwijfeld bij de beantwoording van deze laatste vraag gissingen en 
onderstellingenn een rol zullen spelen, doch de bepaling van den gebruiksduur van een 
bedrijfsmiddel,, welke altijd mede afhankelijk zal zijn van wat de toekomst zal brengen, 
niett kan geschieden zonder rekening te houden met wat naar menschelijke ervaring 
redelijkerwijss verondersteld of gegist kan worden, dat geschieden zal.' 

Voorr de schatting van de gebruiksduur moest de ondernemer dus aansluiten bij het 
vermoedelijkee moment waarop het pand binnen het bedrijf zou worden vervangen. 
Daarbijj moest hij rekening houden met wat naar menselijke ervaring redelijkerwijs 
verondersteldd of gegist kan worden. De Hoge Raad wijst uitdrukkelijk het vervangings-
momentt aan. De (des)investeringsplanning van de ondernemer is hierbij leidend. Hofstra 
enn Stevens concluderen dat de afschrijvingsperiode eindigt met de dag van afstoting, 
ookk al zou het goed dan objectief nog bruikbaar zijn.1027 

Inn hoofdstuk 5 memoreerden wij al Van der Schroeft, die aangaf dat een doelmatige 
afschrijvingspolitiekk uitgaat van een zo zorgvuldig en daarmee ook zo voorzichtig 
mogelijkee bepaling van de afschrijvingsduur.1028 Overdreven snelle afschrijving leidt 
daarentegenn tot een onjuiste kostentoerekening. 

6.9.33 Bewijsaspecte n 

Dee levensduur moet worden geschat.1029 Een schatting is in principe niet eenvoudig: de 
toekomstt is immers ongewis. Bij de schatting moet 'ex ante' het gedrag van de onder-
nemerr worden bepaald. Daarbij ligt het volgens Jacobs voor de hand dat economisch 
rationeell gedrag wordt verondersteld.1030 In de deductieve afschrijvingstheorieën baseert 
menn zich dan ook op economisch rationeel gedrag van de ondernemer, wat de praktijk 
niett zelden lijkt te logenstraffen. Men bepaalt een optimale levensduur. Zou men een 
inductievee methode hanteren, dan bepaalt men de gebruiksduur aan de hand van extra-
polatiee van gegevens uit het verleden. In dat geval wordt ofwel het feitelijk economisch 
niett rationeel geacht gedrag uit het verleden voortgezet, ofwel het rationele handelen uit 
hett verleden voortgezet. Aangezien de belastingplichtige de eerste veronderstelling van 
dee inductieve methode kan weerleggen, is volgens Jacobs alleen de tweede veronder-
stellingg van belang. Naar zijn mening is het verschil tussen de optimale en de feitelijke 
gebruiksduurr bewijsrechtelijk gering.1031 

Mett deze wel erg abstracte vooronderstelling - de rationele levensduur is min of 
meerr gelijk aan de feitelijke levensduur - ben ik het niet eens. Gegeven zijn achtergrond, 

Hofstraa en Stevens 1998, p. 256. 
Vann der Schroeft 1948, p. 162 en 163. 
Vergelijkk bijvoorbeeld Volmer 1914, p. 74; Van Soest 1958a, p. 294; Drent 1961, p. 858; 
Dee Baan 1963, p. 49; Jolink 1967, p. 579. 
Jacobss 1974, p. 128. 
Jacobss veronderstelt dan voor zijn verderee onderzoek dat het toekomstig gedrag van de 
ondernemerr rationeel is, zodat de optimale levensduur gelijk is aan de feitelijke levensduur. 
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zijnn omgeving, zijn ervaringen, zijn balansverhoudingen, zijn risicoprofiel, zijn strategie, 
zijnn bedrijfsdoelstellingen en welke andere in- en externe, rationele of irrationele factoren 
ookk zijn te noemen, zal een individuele ondernemer bepaalde - wellicht irrationele -
keuzenn ten aanzien van zijn vastgoedinvestering kunnen of willen maken. In zijn percep-
tiee zijn deze keuzen wellicht rationeel te achten, een ander zou deze keuze wellicht als 
irrationeell verwerpen. Brigham, Gapenski en Ehrhardt schrijven: 'We should emphasize 
thatt capital budgeting decisions are actually based on quantitative factors such as the 
calculatedd NPV, IRR, and MIRR plus qualitative factors such as the firm's strategic long-
runn plans'. Managers discussiëren over de vooronderstellingen ten aanzien van de 
calculatiess en de effecten van de beslissingen. 'Major capital budgeting decisions are 
basedd on quantitative information plus subjective, judgemental factors.'1032 

Telkenss zal men terug moeten naar datgene wat de ondernemer met zijn inves-
teringenn beoogt. Het handelen uit het verleden kan daarvoor belangrijke aanknopings-
puntenn opleveren. 

Dee portefeuilletheorieën van Markowitz en Sharpe worden niet alleen in de 
beleggingsleerr toegepast, maar hebben ook steeds meer hun weg gevonden in de 
vastgoedbranche.. In een goed gediversifieerde vastgoedportefeuille zouden de risico's 
enn levensduren van vastgoed geacht kunnen worden zich uit te middelen tot één 
gemiddeldee gebruiksduur.1033 De strategie van de ondernemers over een reeks van jaren 
kann voor de gehele portefeuille daarbij in ogenschouw worden genomen. De belegger 
wenstt bijvoorbeeld nieuw vastgoed niet langer aan te houden dan vijftien jaar in verband 
mett het aanstaande grote onderhoud of verbouwingsoperaties. Het zou in deze benade-
ringg zinvoll zijn een onderscheid aan te brengen in de soorten vastgoed (bijvoorbeeld: 
woningen,, winkels, fabrieken, bedrijfshallen, kantoren), alsmedee in de aanwending ervan 
(eigenn gebruik of belegging). De afschrijving kan men in dergelijke gevallen vanuit een 
portefeuillebenaderingg beschouwen. Het is in de praktijk namelijk moeilijk om in grote 
portefeuilless per object te bepalen wat de levensduur is. 

Ellsworthh merkt hierbij op dat 'the shortcoming in relying exclusively upon retired 
assett information in developing an opinion of asset useful life is that analysis of retired 
assetss fails to consider the experience of the active assets within an asset 
population.'1034 4 

Usselmuidenn meent dat men ieder productiemiddel in samenhang met andere pro-
ductiemiddelenn moet beschouwen.1035 Een productiemiddel heeft slechts betekenis in 
samenhangg (complementair verband) met andere productiemiddelen, als middel tot 
doelmatigee voortbrenging. De waarde van een productiemiddel wordt bepaald in verband 
mett zijn functie in het productieapparaat. Hij noemt onder meer de samenhang tussen 
productiemiddelenn tengevolge van de gunstigste proportionaliteit en geeft het voorbeeld 
vann een flessenvulmachine. De optimale capaciteit van die machine zal afhangen van de 
productieomvang,, zoals ook de afschrijving op de machine daarvan afhangt. Als de 
machinee een vergrote productieomvang niet meer kan verwerken, kan men haar vaak in 
eenn andere onderneming nog goed gebruiken. 

Inn de klassieke literatuur betreffende investeringsbeslissingen vergelijkt men een 
aantall alternatieven, gegeven een vooraf bepaald tijdvak, het plantijdvak. Volgens Van 
Hulstt is het klassieke probleem hier de optimale investering te kiezen aan de hand van 
verschillendee criteria: terugvloeiingstijd of 'pay back period', de kapitaalwaarde of DCF-
waarde,, de interne rentevoet of IRR. Het dynamische karakter van de beslissing 
wordtt daarmee min of meer genegeerd, omdat men vaak één beslissingsmoment ver-
onderstelt.. In werkelijkheid zijn er meer beslissingsmomenten. Men kan een vervanging 

Brigham,, Gapenski en Ehrhardt 1999, p. 472. 
Berkhoutt 1996, p. 55. 
Ellsworthh 2000, p. 33. 
Usselmuidenn 1962, p. 50 en 51. 
Vann Hulst 1973, p. 144. 
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inn werkelijkheid ook uitstellen. Bij het hanteren van een gefixeerde levensduur wordt het 
aantall mogelijke beslissingen bovendien gereduceerd: het productiemiddel kan worden 
afgedankt.. Ten slotte is het volgens Van Hulst onbevredigend te achten dat in de klas-
siekee benadering noch de consequenties van de huidige beslissing voor toekomstige 
beslissingen,, noch de huidige toestand van de onderneming expliciet in de beschouwing 
wordenn betrokken. 

6.9.44 Gefixeerd e levensduren , levensduurlijstje s 

Uitt de jurisprudentie en de literatuur blijkt dat men voor de bepaling van de gebruiksduur 
moett aansluiten bij de vermoedelijke gebruiksduur binnen de onderneming van de belas-
tingplichtige.. Ook zien we dat men in de rechtspraak, bij gebrek aan onderbouwingen die 
zijnn toegesneden op de individuele ondernemer, wel eens aansluiting zoekt bij ontwikke-
lingenn in de branche. Zo komen we verschillende 'levensduurlijstjes' tegen. 

Hett gebruik van gefixeerde levensduren is zonder meer af te raden. In zijn dissertatie 
DeDe vervanging van duurzame produktiemiddelen merkt Van Hulst op dat gefixeerde 
levensdurenn onbevredigend zijn, omdat deze een reële beslissingsmogelijkheid van de 
ondernemerr a priori uitschakelen, te weten de beslissing een aanwezig duurzaam pro-
ductiemiddell buiten gebruik te stellen.1037 'Nu bestaan er bestaan weliswaar vuistregels 
als:: de economische levensduur die in de investeringsanalyse wordt betrokken, eindigt 
zodraa de cash flow van het onderhavige alternatief negatief wordt, maar dergelijke 
levensduur-"bepalingen"" nemen uitsluitend de economische eigenschappen van het 
alternatieff zelf in beschouwing. Zij houden er geen rekening mee dat de volgende 
investeringenn een sterke invloed kunnen hebben op de economische levensduur van het 
onderhavigee alternatief en daarmee op de onderhavige investeringsbeslissing. De con-
clusiee is dan ook dat een exogeen bepaalde levensduur als zodanig onjuist is.' 

Pragmatischh opgevat is de economische levensduur volgens Van Hulst de tijdsduur 
gedurendee welke het productiemiddel in kwestie binnen de onderneming de functie 
vervultt waartoe het indertijd is aangeschaft.1038 Deze tijdsduur wordt echter in grote mate 
bepaaldd door de ondernemer zelf. Als hij besluit een productiemiddel buiten gebruik te 
stellen,, eindigt per definitie de levensduur ervan. 

'Ditt is dus het geval als ofwel de funktie die het produktiemiddel binnen de 
ondernemingg vervult, ophoudt te bestaat, ofwel als het produktiemiddel wordt vervangen 
doorr een ander dat deze funktie overneemt. En dit laatste zal, uitgaande van het 
continuïteitsprincipee doorgaans het geval zijn. Hieruit volgt dan, dat de bepaling van de 
optimalee levensduur geen op zichzelf staand vraagstuk is; de levensduur eindigt immers 
zodraa het door een ander vervangen wordt. Zoals nog zal blijken, geeft een autonome 
schattingg van de levensduur zelfs per definitie een onjuiste uitkomst, nl. een te grote, 
aangezienn de opvolger de levensduur van de voorganger sterker bekort naarmate deze 
opvolgerr economisch gunstiger resultaten belooft. Het is dus onjuist om tot vervanging 
overr te gaan omdat de levensduur van de aanwezige machine is verstreken.' 

Vann Hulst trekt hieruit de conclusie dat de ondernemer de levensduur, of liever het buiten 
gebruikk stellen van een duurzaam productiemiddel, als endogene variabele binnen het 
systeemm van investeringsbeslissingen moet opnemen en niet, zoals bij de klassieke 
benaderingg van de investeringsproblematiek, als datum. 

Mathesonn waarschuwde in 1884 al voor deze lijstjes: 'No fixed rules, or rates of 
depreciationn can be established for general use, because not only do trades and 
processess of manufacture differ, but numerous secondary circumstances have to be 

Vann Hulst 1973, p. 2. 
Vann Hulst 1973, p. 21 en 22. 
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consideredd in determining the proper course.'1039 De redactie van The Accountant was in 
18844 teleurgesteld dat Matheson in zijn eerste druk van 'Depreciation of Factories' 
(1884)) niet liet zien hoe afschrijvingspercentages berekend moesten worden. Hij 
antwoordde:: '[Regarding] the absence from my book of exact rates of depreciation for 
differentt classes of plant, I am more on my ground, and I venture to assert that any 
positivee statements of rates would be more likely to mislead than inform (...) Fixed rules 
aree impossible, and examples, if offered for imitation, dangerous.'1040 

Kreukniett noemt in 1905 een aantal internationale bronnen en presenteert het vol-
gendee lijstje, met daarbij de kanttekening dat deze cijfers voor ons land weinig betekenis 
hebben:1041 1 

branderijen n 
brouwerijen n 
boekdrukkerijen n 
chocoladefabrieken n 
ijzergieterijen n 
gasfabrieken n 
leerlooierijen n 
glasfabrieken n 
machinefabrieken n 
papierfabrieken n 
zagenjen n 
weverijen n 

Afschrijvings --
percentag e e 
1,3 3 
1 1 
1 1 
1,25 5 
1,25 5 
1 1 
1,5 5 
2 2 
1,25 5 
U U 
2 2 
1,3 3 

Reparatie --
percentag e e 
0,8 8 
0,5 5 
0,6 6 
0,75 5 
0,9 9 
0,4 4 
1 1 
1 1 
0,9 9 
0,9 9 
0,5 5 
1 1 

Dee Vakstudie Encyclopedie bij de Wet IB 1914 vermeldt dat voorschriften voor de 
afschrijvingspercentagess die voor verschillende soorten van bedrijfsmiddelen toelaatbaar 
zijn,, niet zijn gegeven. Deze percentages zal men naar de omstandigheden moeten 
vaststellenn waarbij men onder meer met de aard en intensiteit van het bedrijf (bijvoor-
beeldd nachtarbeid) rekening moet houden. Als gemiddelden worden vervolgens 
genoemd: : 
•• 1 a 2% voor gebouwen 
•• 2 a 4% voor fabrieksgebouwen 
•• 8 a 10% op machines 
•• 10% op inventaris en meubilair. 

Vann Saarloos waarschuwt ervoor 'eenzelfde afschrijvingspercent' te gebruiken voor 
dezelfdee activa.1042 De levensduur is van te veel factoren afhankelijk. Hij vindt het dan 
ookk verklaarbaar dat de meeste handboeken zich niet wagen aan het geven van cijfers 
voorr de levensduur van verschillende productiemiddelen. 'De ci'fers welke men nu en 
dann in die boeken tegenkomt, moeten dan ook onder groote reserve worden aanvaard.' 

Ookk Van Everdingen acht het stellen van vaste cijfers onmogelijk.1043 Toch geeft hij 
'omm eenigszins een maatstaf te hebben' lijstjes van de meest voorkomende percentages. 

Dee Baan vermeldt in 1963 dat de Vakstudie IB deze percentages aangeeft met de 
opmerkingg dat afwijking mogelijk is en dat die in de praktijk dan ook niet zelden voor
komt.1044 4 

Mathesonn 1903, p. 1 (derde druk). 
Brieff 1970, p. 739. 
Kreukniett 1905, p. 19 en 20. 
Simonn / Van Saarloos 1920, p. 64 en 65; Van Everdingen 1922, p. 209 en 210. 
Vann Everdingen 1922, p. 210, 215-219. 
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Dee Vakstudie Encyclopedie bij de Wet IB 1914 noemt ook een aantal percentages die 
doorr het Departement van Landbouw en Visscherij zijn gepubliceerd in het 'Schema 
eenerr boekhouding voor Landbouw en Tuinbouw'.1045 

Dee gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van factoren als gebruikte technologie, speci-
ficatiess van het vastgoed en de onderhoudsstrategie van de eigenaar of gebruiker. Het is 
moeilijkk de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de lijstjes te beoordelen. De onderliggen-
dee data zijn immers niet bekend. Daarnaast zijn ze statisch. Recente ontwikkelingen zijn 
wellichtt niet meegenomen.1046 

6.9.55 De rol van deskundige n 

Eenn huizenexploitant schreef in B. 6229 eerst 1% af op zijn huizenbezit en wenste dit te 
verhogenn tot 1,5%. Hij voerde hiervoor als redenen aan dat de huizen op erfpachtsgrond 
warenn gebouwd en dat de mogelijkheid bestond dat ze na 75 jaar zouden worden ont-
eigend.. Ook zouden ze geen lange levensduur hebben, doordat ze niet solide waren 
gebouwdd en zeer intensief werden gebruikt. De raad voor beroep te Amsterdam over-
woogg dat het beste kon worden aangesloten bij het aantal jaren gedurende welke die 
huizen,, naar redelijkerwijze kon worden verwacht, zouden blijven bestaan. Het college 
baseerdee zijn oordeel vervolgens op een deskundige die de levensduur van huizen 
bepaaldee op 75 en 100 jaar. Tegen de feitelijke beslissing werd tevergeefs in cassatie 
gegaan. . 

Wijj kunnen hier niet achterhalen met welke opdracht de deskundige op pad is 
gestuurd.10477 Het lijkt erop dat er uitsluitend naar de technische levensduur is gekeken. 
Dee mogelijke afloop van het erfpachtscontract deed kennelijk niet ter zake. 

Eenn landbouwer, geboren in 1901, beëindigde in 1968 zijn bedrijf en verpachtte de 
grondenn en gebouwen in privé. Hij wenste 5% van de boekwaarde af te schrijven (FED 
IBB 1964: artikel 35:74). Het hof Leeuwarden raadpleegde deskundigen over de vraag 'op 
hoeveell jaren naar Uw gevoelen de economische levensduur na 1 februari 1968 van de 
litigieuzee gebouwen' moesten worden geschat. De deskundigen oordeelden dat de toe-
standd waarin de bedrijfsgebouwen verkeerden, slecht was. De inrichting was als zeer 
ondoelmatigg aan te merken. De economische levensduur van het woongedeelte stelden 
zijj op 40 jaar en van het bed rijfsgedeelte op 12 jaar. De inspecteur stelde de economi-
schee levensduur van het bedrijfsgedeelte op 30 jaar, ervan uitgaande dat onderhouds-
werkzaamhedenn zouden worden verricht. 

Hett hof Leeuwarden overwoog dat de partijen er terecht van uitgingen dat men moest 
aansluitenn bij de levensduur van de gebouwen. De inspecteur had de levensduur aan-
zienlijkk te hoog geschat, gelet op wat in het deskundigenverslag was opgemerkt over de 
toestandd en de ondoelmatigheid van de bedrijfsgebouwen. Ook bij een langere levens-
duurr dan door de deskundigen aangenomen, was de gewenste afschrijving ad fl. 2.430 
niettee hoog. 

Annotatorr Brüll merkt op dat het niet duidelijk is in hoeverre het hof zich met het 
deskundigenrapportt vereenzelvigt. Als het rapport juist was, zou het afschrijvingsbedrag 
vann fl. 2.430 fout zijn, omdat er dan tussen de 11% en 12% zou worden afgeschreven. 
Alss de aftrek van fl. 2.430 juist was, zou er zijn afgeweken van het deskundigenrapport 

Dee Baan 1963, p. 72. 
Onderr meer worden hier genoemd: 'steenen gebouwen 2%; houten gebouwen op steenen 
voett 4%; houten gebouwen niet op steenen voet 6%; serre, muurkassen en ijzeren warenhuis 
5%;; houten warenhuis 5%; electrische installatie 10%; werktuigen en materieel 10%; draag-
baarr spoor 2,5%; rietmatten 33 1/3%'. 
Ellsworthh 2000, p. 33. 
Ookk in BNB 1967/18 vermeldt het hof 'dat deskundigen de economische levensduur van de 
gebouwenn schatten op 65 jaren'. 
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zonderr dat dit vermeld of gemotiveerd was. Nu trad, aldus Brüll, het verrassende effect 
opp dat het hof de levensduur die de inspecteur aannam, veel te hoog achtte, maar door 
hett afschrijvingspercentage van 5 de levensduur de facto op 27 jaar had gesteld. 

Volgenss Van Soest is er sprake van een voorbeeldige uitspraak die de wens oproept 
datt ten aanzien van afschrijvingsproblemen, vooral in de bedrijfssfeer, deskundigen aan 
hett woord komen.1048 Het hof had terecht de levensduur na de overgang naar het privé-
vermogenn in aanmerking genomen. De 'deskundigen' [aanhalingstekens Van Soest] 
moetenn niet alleen verstand hebben van vastgoed, maar ook van de bedrijfstak waarin 
dee ondernemer zich bevindt. Het gaat niet zozeer om de winstverwachtingen, als wel om 
de,, in redelijkheid te verwachten, nutsprestaties. 

Dee vraag hoe lang de verpachter de zaak vermoedelijk zou kunnen verpachten in 
verbandd met zijn leeftijd, werd niet gesteld. We zien dat het hof de toerekening van de 
lastt aan een jaar (fl. 2.430) vooropstelt, ook al zou de levensduur langer kunnen zijn dan 
werdd aangenomen. 

Inn FED 1988/577 besliste het hof Amsterdam dat een motorjacht voor een handelaar in 
hengelsportartikelenn (een BV) een bedrijfsmiddel is dat in tien jaar kon worden af-
geschreven.. Het college achtte de stelling dat een motorjacht als dit slechts een 
economischee gebruiksduur van vijfjaar zou hebben, onvoldoende onderbouwd en 
derhalvee niet aannemelijk. Op grond van de deskundigenverklaring die de belang-
hebbendee bij het beroepschrift had overgelegd, achtte het hof een afschrijving van 10% 
perr jaar aanvaardbaar. 

6.9.66 Onderbouwin g aan de hand van trend s in een branche ; feitelij k gebrui k 
collega' ss  niet zonde r meer maatgeven d 

Alss we alleen maar zouden verwijzen naar andere ondernemers of naar wat gebruikelijk 
iss in een branche, zou dat niet voldoende zijn voor de onderbouwing van de keuze voor 
eenn gebruiksduur. De Hoge Raad overwoog in BNB 1972/76 dat de stelling onjuist is dat 
dee fiscale term goedkoopmansgebruik ziet op het feitelijk gebruik dat collega's van een 
soortgelijkk object maken. Een dergelijk gebruik kan immers in strijd zijn met fiscaal 
goedkoopmansgebruik.. Een gebruik in een bepaalde kring ondernemers impliceert dus 
nogg niet dat er sprake is van goedkoopmansgebruik. 

Uitgangspuntt blijft de handelwijze van de subjectieve ondernemer. Die verwijzingen 
kunnenn wel een indicatie opleveren voor een antwoord op de vraag hoe het bij de 
ondernemerr zou kunnen verlopen. De rechters baseren hun beslissing hier ook wel eens 
op. . 

Eenn treffend voorbeeld zien we in de uitspraak van het hof Amsterdam inzake een 
exploitantt van een garagebedrijf. In geschil was het afschrijvingspercentage van een 
nieuww pand. Dat bevatte een garage, enkele kantoren, een magazijn, een showroom en 
eenn overkapping voor auto's. De inspecteur stelde zowel de technische als de econo-
mischee levensduur op 40 jaar. De garagehouder stelde de afschrijvingsduur daarentegen 
opp 25 jaar, omdat het hier ging om een pand dat specifiek, naar de geldende maat-
staven,, was gebouwd om te worden gebruikt als showroom voor auto's en voor de 
uitvoeringg van onderhouds- en reparatiebeurten. Dit soort panden zou, zo had de 
ervaringg van de afgelopen decennia geleerd, een beperkte economische levensduur 
hebben.. De rechter overwoog dat het om een bedrijfspand ging in een branche die zich 
kenmerktt door snelle technologische ontwikkelingen, grote commerciële belangen, een 
sterkee gevoeligheid voor conjuncturele schommelingen en onzekerheid ten aanzien van 
ecologischee ontwikkelingen en regelgeving. Als men de vermoedelijke gebruiksduur van 
hett bedrijfspand zou moeten bepalen, moest men met deze branchekenmerken, mede in 

Vann Soest 1974, p. 404. 
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hunn onderling verband, beslist rekening houden. De rechter achtte het in overeenstem-
mingg met goedkoopmansgebruik de gebruiksduur op 25 jaar te stellen (V-N 1994/1053). 

BNBB 1970/185* handelt over een exploitant van een gemengd landbouwbedrijf. Tot het 
bedrijff behoorden onder meer een in 1899 gebouwde boerenbehuizing met bijgebouw en 
eenn bijschuur die na de Eerste Wereldoorlog was gebouwd. De ondernemer had in het 
verledenn afgeschreven naar een vast percentage van de aanschaffingsprijs. Na een her-
waarderingg op basis van artikel 70 Wet IB 1964 wenste hij over te gaan op afschrijving 
naarr een vast percentage van de nieuwe boekwaarde. 

Dee ondernemer stelde dat oorzaken van waardevermindering van productiemiddelen 
zijn:: 1) technische factoren (slijtage) en 2) economische factoren (uitvindingen en ont-
dekkingenn waardoor men gemakkelijker, beter en vaak ook goedkoper kan produceren). 
Inn het algemeen zijn het de economische factoren die beslissend zijn voor het antwoord 
opp de vraag hoe lang een productiemiddel mee kan. 

Volgenss de inspecteur vonden de zich snel voltrekkende structuurwijzigingen in de 
Nederlandsee landbouw hun belangrijkste oorzaak in de overgang van menselijke en 
dierlijkee hulpkrachten in het bedrijf naar mechanische kracht. Het resultaat daarvan was 
eenn sterke groei van het agrarische werktuigenpark en daarnaast van het aantal installa-
tiess die het werk in en om de boerderij zo efficiënt mogelijk moesten laten geschieden. 
Dezee structuurwijzigingen hadden in veel mindere mate betrekking op de bedrijfsgebou-
wenn als zodanig. 

Hett hof had drie deskundigen geraadpleegd. De complete inhoud van de verstrekte 
opdrachtt is niet in de BNB-publicatie opgenomen. De deskundigen worstelden duidelijk 
mett hun opdracht, zoals wij uit hun rapportage kunnen opmaken. In de samenvatting die 
hett hof van die rapportage gaf, kwam eerst de lengte van de economische levensduur 
aann de orde en daarna de verdeling van de lasten over de jaren: 

'datt de technische levensduur van de gebouwen bij normaal onderhoud op zeker nog 
400 a 50 jaren dient te worden gesteld; 

datt de vraag van de ec. levensduur uitermate moeilijk is te beantwoorden, daar deze 
ec.. levensduur, die niet afhankelijk is van met het oog waarneembare duidelijk aan het 
gebouww verbonden eigenschappen, de resultante is van de algemene ontwikkeling, 
welkee zich in de landbouw voltrekt (...); 

datt deskundigen, gezien de vele onzekere factoren, het uitermate moeilijk zo niet 
onmogelijkk achten om de ec. levensduur van de gebouwen vast te stellen, doch willen 
uitgaann van de gedachte, dat de boer, die zich gesteld ziet voor de taak zijn jaarrekening 
samenn te stellen, terdege rekening dient te houden met de onzekere situatie, waarin zijn 
bedrijff onder de huidige omstandigheden verkeert, en, uitgaande van dit beginsel, van 
oordeell zijn, dat het niet in strijd is met g.k.g., indien de ec. levensduur (...) vrij kort wordt 
gesteld; ; 

datt zij, zonder een definitieve uitspraak te willen doen omtrent de werkelijke ec. 
levensduurr (...) van oordeel zijn, dat het zeker toelaatbaar moet worden geacht, indien 
dee ec. levensduur van het bedrijfsgedeelte van de gebouwen per 1 mei 1964 gesteld 
wordtt op hoogstens de halve technische levensduur, derhalve op 20 tot 25 jaren; 

datt zulks niet geldt voor het tot woning dienende voorgedeelte van de 
boerenbehuizinge,, hetwelk is aangepast aan de eisen van de tijd, en er geen reden is de 
ec.. levensduur van dat woongedeelte korter te stellen dan de technische levensduur, 
derhalvee op 40 a 50 jaren.' 

Hiernaa kwam de toerekening aan de orde: 

'datt het, gezien de zeer vele onzekere factoren, zeker niet in strijd met g.k.g. geacht 
moett worden, ja zelfs geboden is de afschrijvingen op het bedrijfsgedeelte van de 
gebouwenn en de overige bedrijfsmiddelen zodanig te verrichten, dat de betrokken 
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investeringenn zo snel mogelijk worden afgeschreven, hetgeen binnen het kader van de 
geschattee ec. levensduur alleen gerealiseerd kan worden door de afschrijvingen 
degressieff te doen verlopen, hetgeen inhoudt, dat naar de mening van deskundigen de 
afschrijvingg dient te geschieden volgens een vast percentage van de boekwaarde.' 

Hett hof overwoog dat de deskundigen constateerden dat het niet mogelijk was een 
definitievee uitspraak te doen over de werkelijke economische levensduur, aangezien een 
enigszinss zekere prognose omtrent de verdere ontwikkeling in de landbouw niet gegeven 
konn worden. De deskundigen waren er daarom toe overgegaan de economische levens-
duurr en van de restwaarde van bedoelde gebouwen te schatten, 'zulks aan de hand van 
dee beschikbare gegevens, hun ervaring en hun intuïtie'. Bij een zodanige schatting 
speeldee een subjectief, zakelijk niet nader te motiveren element mede een rol, zo 
meendee het hof. 

Vervolgenss week het college af van de gesplitste afschrijvingspercentages voor het 
woongedeeltee en het bedrijfsgedeelte. Goedkoopmansgebruik eiste niet dat de afschrij-
vingg op het gebouw dat bestond uit een (kleiner) woongedeelte en een (groter) bedrijfs-
gedeelte,, zou worden gesplitst in twee afzonderlijke afschrijvingen. Goedkoopmans-
gebruikk verzette zich er niet tegen voor het gehele gebouwencomplex één afschrijvings-
percentagee te nemen dat de resultaten vormde van de percentages en stelsels die bij 
splitsingg voor de beide onderdelen te hanteren waren. Een afschrijving van 5% op de 
boekwaardee van het gebouwencomplex werd toegestaan. 

Dee Hoge Raad verwees allereerst naar het deskundigenrapport: de landbouw-
methodenn ontwikkelden zich zeer snel, de boerderijenbouw was volop in beweging en de 
boerr was niet in staat op langere termijn zijn rendement op de investeringen te overzien. 
Dee keuze voor een afschrijvingsstelsel waardoor, naar een vooraf bepaald percentage 
vann de boekwaarde, een geleidelijk aflopend bedrag als afschrijving wordt verkregen, 
wass terecht met goedkoopmansgebruik in overeenstemming geacht. Hieraan kon niet 
afdoenn dat de omstandigheden die de degressieve afschrijving rechtvaardigden, ook van 
invloedd waren op de bepaling van de economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. 
Dee economische levensduur geeft aan hoe lang de bedrijfsmiddelen voor de uitoefening 
vann het bedrijf gebruikt zullen kunnen worden, terwijl de degressieve afschrijving reke-
ningg houdt met de vermindering van de nutsprestaties van de bedrijfsmiddelen binnen 
hett raam van hun gebruiksduur. De beslissing van het hof was juist. 

All met al is dit een ware worsteling geweest voor de deskundigen en het hof. In ieder 
gevall is het duidelijk dat een schatting ook voor deskundigen geen sinecure is. De Hoge 
Raadd geeft hier duidelijk aan dat de bepaling van de levensduur en de verdeling van de 
lastenn over de jaren twee onderscheiden zaken zijn. De Hoge Raad geeft nadrukkelijk 
aann dat het bij de economische levensduur gaat om de tijd dat de bedrijfsmiddelen voor 
dee uitoefening van het bedrijf gebruikt zullen kunnen worden. Opvallend is dan dat een 
degressievee afschrijving aan de hand van algemeen aangeduide trends wordt geaccor-
deerd. . 

Inn B. 5428 formuleerde de Hoge Raad dat in het schattingsproces 'gissingen en 
onderstellingenn een rol zullen spelen, doch de bepaling van den gebruiksduur van een 
bedrijfsmiddel,, welke altijd mede afhankelijk zal zijn van wat de toekomst zal brengen, 
niett kan geschieden zonder rekening te houden met wat naar menschelijke ervaring 
redelijkerwijss verondersteld of gegist kan worden, dat geschieden zal'. 

IJsselmuidenn acht BNB 1970/185* (en het hierna te behandelen arrest BNB 
1970/186*)) op principiële gronden onhoudbaar.1049 Het arrest is onhoudbaar in zoverre 
hett niet redelijk taxeerbare risico's en verlieskansen in het afschrijvingssysteem ver-
disconteert.. Onhoudbaar is ook het verschil dat rechterlijke uitspraken maken tussen 
afschrijvingg op bedrijfsgebouwen in de landbouw en de afschrijving op andere bedrijfs-

IJsselmuidenn 1973, p. 232-234. 
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gebouwen.. De risico's die men in BNB 1970/185* breed uitmeet, doen zich in niet 
geringee mate voor bij andere bedrijfsgebouwen. 

IJsselmuidenn onderscheidt twee soorten risico's: redelijk taxeerbare en niet redelijk 
taxeerbare.. Een beginsel van belastingheffing naar de maatstaf winst is dat men bij de 
bepalingg van de winst alleen rekening mag houden met redelijk taxeerbare risico's, 
'immers,, niet-taxeerbare risico's zijn ook niet extern - door de fiscus, resp. de openbare 
accountantt controleerbaar. En zonder objectiveerbare controle zou het gelijkheidsbegin-
sell gevaar lopen te worden geschonden.' Als dit wordt toegepast op de afschrijvingen, 
moett men zich afvragen of bij de toerekening van de prestaties aan de jaren 1) alleen 
rekeningg moet worden gehouden met het kwantum en de kwaliteit van de prestaties die 
jaarr voor jaar te verbruiken zijn of 2) dat er ook een verband moet worden gelegd met de 
tee verwachten opbrengsten, of met nog verder weg liggende ontwikkelingen waaromtrent 
nuu geen enigszins betrouwbare calculatie te maken is. 

Hett deskundigenrapport poneert volgens IJsselmuiden een aantal onhoudbare 
stellingen.. Een daarvan is dat men uit de bewering dat de boer zijn investering door vele 
onzekerhedenn bedreigd ziet, afleidt dat de bruikbaarheidsduur en het tempo van pres-
tatieverbruikk volstrekt onberekenbaar zijn. Dat wettigde volgens de deskundigen twee 
conclusies:: de bruikbaarheidsduur moest worden gehalveerd en degressief afschrijven 
wass niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik. Er was wel een publicatie van 
eenn instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen die een en ander zei over de ontwikkeling 
vann de boerderijbouw, maar niets over de invloed die dit had op het prestatiegebruik. 
Bovendienn handelde de nota over de toekomstige ontwikkeling, terwijl hier oude 
gebouwenn in geding waren. Als het oordeel van de Hoge Raad juist is, mag de onder-
nemerr volgens IJsselmuiden zijn afschrijvingen baseren op onberekenbare factoren. 

Dee onhoudbaarheid blijkt naar zijn opvatting des te meer als men meer in het 
algemeenn naar de risico's kijkt die een ondernemer loopt ten aanzien van bedrijfs-
gebouwen,, zoals milieufactoren, energieschaarste en sociologische en psychologische 
factoren.. Dit zijn algemene onzekerheden die alle bedrijfsgebouwen raken. Als men dan 
vervolgenss naar een bepaalde bedrijfstak kijkt, doemen weer nieuwe ongewisheden op. 
Voorr een winkelpand spelen de ontwikkeling van nieuwe distributievormen, het beleid 
vann de overheid en het beleid van concerns en conglomeraten met betrekking tot 
diversificatiee bijvoorbeeld een rol. 

BNBB 1972/111 behelsde de volgende casus. Een bouw- en aannemingsbedrijf exploi-
teerdee in de vorm van een NV onder meer een kantoorpand, een garage, winkelpanden, 
herenhuizenn en flatgebouwen. Op deze panden werd tot en met 1961 afgeschreven naar 
eenn vast percentage van de historische kostprijs. De gebruiksduur was bepaald op onder 
meerr 40 en 50 jaar. Met ingang van 1962 wenste de NV de geschatte gebruiksduur te 
wijzigenn in 30 jaar in verband met te verwachten ingrijpende wijzigingen in stedenbouw-
kundigee opvattingen, tezamen met het steeds hogere welvaartsniveau. Mede op grond 
vann een deskundigenrapport stond het hof dit niet toe. De NV voerde aan dat het op 
grondd van de ingrijpende veranderingen die de woning- en stedenbouwkundige opvat-
tingenn (ook in technisch opzicht) ondergingen, te verwachten was dat de gebruiksduur 
vann woningen in de naaste toekomst korter zou zijn dan voorheen. Dit verschijnsel zou 
zichh in bijzonder sterke mate voordoen ten aanzien van woningen die na de oorlog waren 
gebouwd.. Deze woningen voldeden immers in verschillende opzichten niet aan in rede-
lijkheidd te stellen eisen (te kleine woontypen, onpraktische afmetingen van de kamers, 
gebrekk aan wasgelegenheid, aan centrale verwarming en aan andere installaties, geluid-
hinder).. Ze zouden zeker niet passen bij het hoge welvaartsniveau dat binnen afzienbare 
tijdd te verwachten was. Op grond van een en ander kon de gebruiksduur van de panden 
niett hoger dan op dertig jaar worden geschat. 

Hett hof had twee beëdigde deskundigen geraadpleegd en hun onder meer de vraag 
gesteldd of er voor de afschrijving van de panden alleen rekening moest worden gehou-
denn met de economische levensduur of ook met de technische levensduur. De deskun-
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digenn hadden de technische levensduur op 70 è 100 jaar geschat. Zij formuleerden hun 
opdrachtt als volgt: 'Nagegaan dient te worden of bij een of meer der gemelde objecten 
dee economische levensduur korter zal zijn dan de technische, met andere woorden of in 
dee toekomst, en zo ja wanneer, te verwachten valt dat de objecten niet zullen voldoen 
aann de eisen welke de gebruikers alsdan zullen stellen.' Zij behandelden in hun rapport 
onderr meer de toekomstige gezinssamenstelling, de verwachte hogere eisen die in de 
toekomstt aan een flat zouden worden gesteld, de kans op herbouw op dezelfde plaats, 
eventuelee saneringen en toekomstige sloopkosten en wie die zou dragen. De deskundi-
genn oordeelden dat een verhoogde afschrijving op de percelen economisch niet was 
vereist.. Het hof sloot zich hierbij aan. 

Opvallendd is ook hier dat er in het rapport en de overwegingen van het hof geen 
aandachtt wordt besteed aan de vermoedelijke gebruiksduur binnen de onderneming van 
dee NV. De geschetste ontwikkelingen kunnen uiteraard wel van invloed zijn op deze 
gebruiksduur.. Maar het had eerder voor de hand gelegen te toetsen welk beleid de NV 
voerdee ten aanzien van de beleggingen: aan welke rendementscriteria dienen de panden 
tee voldoen? Wat was de gemiddelde gebruiksduur binnen de portefeuille van de pan-
den?? Wanneer werden de panden doorgaans afgestoten? 

6.9.77 Meer specifiek e onderbouwinge n 

BNBB 1970/186* handelde ook over de afschrijving naar een vast percentage van de 
boekwaardee van gebouwen, ditmaal van een veehouder. Ook hier schakelde het hof een 
deskundigee in die zich, in tegenstelling tot de deskundigen die in BNB 1970/185* 
figureerden,, meer concentreerde op de gebouwen van de veehouder met een 
stolpboerderijj als hoofdgebouw. Hij concludeerde dat een technisch en economisch 
aanvaardbaree oplossing tot verbouwing van de stolp, zodanig dat deze tot de in de markt 
vereistee mechaniseringen geschikt werd gemaakt, zich niet voordeed. Na het bouwen 
vann nieuwe stallen kon de stolp nog dienst doen als woonruimte of bergruimte. De 
zomermelkinrichtingg kon na een verbouwing nog een aantal jaren mee. De overige 
bijgebouwenn waren niet zodanig te moderniseren dat deze aan de gestelde eisen 
kondenn voldoen. 

Dee Hoge Raad overwoog dat uit het verslag van de deskundige volgde dat de 
economischee veroudering van de gebouwen toenam naarmate de mechanisering in de 
veehouderijj over het algemeen voortschreed. De gebouwen waarin de mechanische 
hulpmiddelenn niet konden worden aangebracht, werden steeds minder geschikt voor een 
melkveehouderij,, die aan de eisen van de tijd moet voldoen. Dan moest worden aan-
genomenn dat de nutsprestaties van de gebouwen in toenemende mate daalden. 

Volgenss annotator Van Soest behandelt de Hoge Raad terecht de vaststelling van de 
(economische)) gebruiksduur en de verdeling van de afschrijving over de jaren als twee 
afzonderlijkee vraagstukken. Als uitsluitend de onzekere toekomst als argument zou 
dienenn zowel voor een korte gebruiksduur als voor een degressieve afschrijving, zou 
menn het gevoel krijgen dat de onzekerheid dubbel wordt geteld en de voorzichtigheid 
vann de goede koopman wordt overdreven. Als men twijfelt over de lengte van de 
gebruiksduurr en over het tempo van de waardevermindering, kan het immers een 
soortgelijkk effect opleveren of men de gebruiksduur wat korter of de afschrijving wat 
degressieverr stelt. 

Annotatorr Brüll acht BNB 1970/185* voor de praktijk belangrijk, omdat het hof daar 
zijnn beslissing neemt op grond van de (door deskundigen vastgestelde) algemene 
tendenss van toenemende waardedaling van opstallen in de agrarische sector vanwege 
mechanisatie. . 
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6.9.88 'Partijenafspraken ' 

Wee zien in de jurisprudentie veelvuldig voorkomen dat partijen over een bepaalde 
levensduurr overeenstemming hebben bereikt. Bijvoorbeeld in BNB 1972/270 zien we dat 
partijenn de resterende levensduur van woonwinkelpanden op 50 jaar hebben geschat. 
Maarr van enkele onderdelen van de panden, zoals de winkelpui en de etalageruimten, 
waswas te verwachten dat ze na tien jaar zouden worden vernieuwd. Ze voldoen dan niet 
meerr aan de inzichten en smaak die dan bestaan. 

BNBB 1974/218 meldt dat de partijen eenparig verklaarden dat de levensduur van 
personenauto'ss in een transportonderneming van een IB-ondernemer drie jaar be-
droegen.. In BNB 1974/284 lezen we dat de partijen het erover eens waren dat de 
economischee levensduur van een fabriekgebouw van een staalconstructiebedrijf (een 
NV)) op 25 jaar was te stellen. In BNB 1978/108* zien we dat de partijen het er tijdens de 
zittingg met elkaar over eens zijn geworden dat de levensduur van een rompgebouw op 
circaa dertig jaar te stellen was, zodat bij lineaire afschrijving het afschrijvingspercentage 
33 zou bedragen en dat bij afschrijving op basis van boekwaarde het percentage 9,5 zou 
zijn.. Tussen partijen was alleen de vraag nog in geschil of op het rompgebouw lineair 
dann wel op basis van boekwaarde moest worden afgeschreven. 

6.9.99 Aannam e economisch e levensduu r korte r dan technisch e levensduu r 

Bijj het schattingsproces mag men aannemen dat de economische levensduur korter zal 
zijnn dan de technische levensduur. Oorzaken die incidenteel en niet voorzienbaar zijn, 
moetenn bij het opstellen van een afschrijvingsschema buiten beschouwing blijven, aldus 
Zeegers.10500 De algemene vooruitgang van de techniek die tot ontwikkeling van econo-
mischerr productiemethoden en -middelen zal leiden, is wel te voorzien. Ten tijde van 
aanschaff van een bedrijfsmiddel staat vast dat het exploiteren van dit bedrijfsmiddel na 
verloopp van tijd economisch niet langer verantwoord zal zijn, ook al zou de technische 
capaciteitt nog niet zijn uitgeput. De economische slijtage leidt derhalve tot verkorting van 
dee levensduur. Dit facet heeft invloed op het afschrijvingsschema, ongeacht welk 
afschrijvingssysteemm wordt gekozen. 

Ookk Jolink wijst op dit aspect.1051 De techniekverbetering die de omvang van de 
achtereenvolgendee nutsprestaties doet afnemen, is er de oorzaak van dat de economi-
schee levensduur in het algemeen korter is dan de technische. Dit veroorzaakt bovendien 
datt niet van tevoren kan worden berekend hoe lang deze levensduur zal zijn. Men kan 
daartoee alleen maar een poging doen. Van tevoren weet men immers niet hoe snel de 
techniekverbeteringg zal gaan. Ook weet men weet niet op welk tijdstip het aangeschafte 
bedrijfsmiddell zover verouderd zal zijn dat het zal moeten worden vervangen door een 
moderner.. Het oude bedrijfsmiddel kan immers niet meer concurreren met moderner 
bedrijfsmiddelen.. Daarnaast wijst Zeegers erop dat de vraag naar het product kan 
verminderenn die de economische levensduur van een bedrijfsmiddel tot een niet tevoren 
tee berekenen grootheid maakte. Een bijzondere rol spelen de kosten van de menselijke 
arbeidskrachtt die moet worden aangewend om het bedrijfsmiddel zijn dienst te laten 
verlenen.. Deze arbeidskracht heeft de neiging relatief steeds duurder te worden. 'Dit kan 
tengevolgee hebben dat op een zeker moment de totale kosten van het product bij ge-
bruikk van de nieuwste produktietechnieken gelijk zijn aan de kosten van onderhoud, 
arbeidd enz., die bij voortgezet gebruik van het oude bedrijfsmiddel nodig zijn voor de 
vervaardigingg van het desbetreffende produkt. De waarde van het oude bedrijfsmiddel is 
opp dat moment tot nihil gedaald.' 

Zeegerss 1967, p. 547. 
Jolinkk 1967, p. 579. 
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Vann Doorne wijst erop dat waardevermindering niet uitsluitend het gevolg is van fysieke 
slijtage.10522 Ook factoren als veroudering en wijziging van het productieproces kunnen 
oorzakenn zijn. Al deze factoren moeten in aanmerking worden genomen als de 
resterendee (economische) levensduur moet worden bepaald. 

BNBB 1978/107* laat de volgende casus zien. Een accountant wenste naar een vast 
percentagee van de boekwaarde af te schrijven op een kantoorpand dat tot zijn 'ven-
nootschappelijkk ondernemingsvermogen' behoorde; dit gedurende de economische 
levensduurr van dat pand. Hij schatte de technische levensduur van het pand op veertig 
jaarr en de economische levensduur op dertig. Hij voerde hiervoor algemene en bijzon-
dere,, op zijn bedrijfsvoering geënte, omstandigheden aan. Ten eerste merkte hij op dat 
dee technische levensduur door het toepassen van nieuwe constructiemethoden steeds 
korterr werd. De centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie waren in het pand op een 
ketell aangesloten. Daardoor waren de lokalen die om de ketel lagen, in de zomer bij 
warmm weer wegens de hitteafgifte van de ketel niet bruikbaar. Door ondeugdelijke bouw 
wass de geluidsisolatie slecht. Het kantoorgebouw was in 1967 zo ingericht dat met de 
toenmaligee eisen van interne organisatie optimaal rekening was gehouden. Daardoor 
bevattee het pand een aantal afzonderlijke lokalen. Nu won echter de overtuiging veld dat 
beteree werkprestaties werden geleverd in grote kantoorlokalen. Het personeel was 
steedss minder bereid in de zomer onder hoge temperaturen te werken, zodat aan het 
aanleggenn van airconditioning in het pand niet te ontkomen zou zijn. Binnen afzienbare 
tijdd zou een computer moeten worden aangeschaft waardoor een verbouwing van het 
pandd nodig zou zijn. Doordat de praktijk van de maatschap zich snel uitbreidde, werd de 
behoeftee aan kantoorruimte steeds groter. Aan die behoefte kon het pand niet voldoen. 
Daarnaastt zou men ook rekening moeten houden met een fusie, waarna het pand zou 
moetenn worden afgestoten. In dat geval zou het waarschijnlijk nodig zijn het pand weer in 
woonruimtee te transformeren, waarmee zeker fl. 50.000 gemoeid zou zijn. Er ontstonden 
daarnaastt steeds grotere parkeerproblemen die er ook toe konden bijdragen dat het 
pandd eerder zou moeten worden afgestoten dan verwacht, nu het kantoor voor de 
cliëntenn bereikbaar moest zijn. De accountant ging dus uitdrukkelijk in op de gebruiks-
duurr van het pand binnen zijn onderneming. 

Dee inspecteur stelde dat de belanghebbende niet, althans onvoldoende had aan-
getoondd dat de economische levensduur van het pand lager lag dan de technische 
levensduurr van vijftigg jaar. 

Hett hof aanvaardde een economische levensduur die korter was dan de technische, 
maarr weigerde degressieve afschrijving. Afschrijving had volgens het hof tot doel de 
aanschaffingskostenn van dat bedrijfsmiddel, verminderd met de restwaarde, te verdelen 
overr de gebruiksduur, te weten: de periode waarin het bedrijfsmiddel voor de onder-
nemingg nut afwerpt. Het was, aldus het college, algemeen bekend dat er in de loop der 
jarenn steeds hogere eisen aan bouw, ligging en indeling van te stichten kantoorgebou-
wenn werden gesteld. Hieruit viel redelijkerwijs af te leiden dat het onderhavige gebouw 
datt door verbouwing van twee woonhuizen voor kantoor geschikt was gemaakt, bij 
normaall onderhoud eerder voor dat doel ongeschikt zou worden bevonden dan een 
gebouww dat als kantoor was gebouwd en ingericht. Onder deze omstandigheden was 
eenn schatting van de economische levensduur van het kantoorgebouw op dertig jaar 
voldoendee gerechtvaardigd. De lengte van de levensduur kwam in de procedure verder 
niett meer aan de orde. 

Hett hof knoopte aan bij 'de periode waarin het bedrijfsmiddel voor de onderneming 
nutt afwerpt', maar onderbouwde verder de levensduur in heel algemene termen. De 
accountantt had tal van ondernemingsspecifieke omstandigheden aangevoerd voor de 
stellingg dat de gebruiksduur binnen de onderneming kort was te achten. Het hof ging hier 
helaass niet op in. 

VanVan Doorne 1966, p. 414. 
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6.9.100 Gebruiksduu r korte r of lange r dan aanvankelij k gescha t 

Dee vraag dient zich aan of een ondernemer naar eigen inzichten een levensduur mag 
vaststellenn en welke objectieve afgrenzingen daarbij zijn aan te geven. De Hoge Raad 
overwoogg in B. 8390 dat 'noch art. 11 van het Besluit noch goed koopmansgebruik in de 
wegg staan aan het toepassen van een stelsel van afschrijving waarbij op de werkelijke 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten telken jare, zolang de verwachtingen omtrent 
restwaardee en -gebruiksduur geen noemenswaardige verandering ondergaan, wordt 
afgeschrevenn een op die verwachtingen gegrond vast percentage van de boekwaarde bij 
hett begin van het jaar.' Als later blijkt dat de schatting niet meer juist is, moet men het 
afschrijvingsbedragg herzien (B. 8946). 

Inn BNB 1955/177* bleek dat de afschrijvingsduur van een aantal auto's langer was dan 
aanvankelijkk werd aangenomen. Deze omstandigheid was echter niet van zodanig 
gewichtt dat de ondernemer volgens artikel 8 Besluit IB 1941 of volgens goedkoopmans-
gebruikk verplicht was het eenmaal aangenomen afschrijvingspercentage te veranderen. 
Dee Hoge Raad besliste dat het gehanteerde stelsel van winstberekening waarbij het 
verschill tussen de aanschaffingskosten en de residuwaarde werd verdeeld over het 
aantall jaren dat 'de auto's vermoedelijk mee zullen gaan', in overeenstemming was met 
goedkoopmansgebruik. . 

Volgenss annotator Smeets is afschrijven: het verdelen van de kosten van een 
activumm over de jaren waarin het voor de onderneming nutseenheden afwerpt. Het totale 
bedragg van de kosten is het verschil tussen de historische uitgaafprijs minus de residu-
waarde.. Dit verschil moet men verdelen over de jaren waarin het activum aan de produc-
tiee deelneemt. 

Dee inspecteur stelde op grond van later gebleken omstandigheden dat de levensduur 
tee laag was genomen. Het valt volgens Smeets niet te ontkennen dat zoiets mogelijk is, 
maarr het ligt weinig voor de hand dat zoiets later blijkt bij een vrachtauto. 'De technische 
enn economische levensduur van een vrachtauto in een expeditiebedrijf zijn doorgaans 
kort;; men kan deze bij de beoordeling van het eerste afschrijvingsbedrag toch wel 
schattenn zonder grote fouten te maken. Men hoede zich overigens voor het achteraf 
toekennenn van invloed aan de technische levensduur; deze is doorgaans langer dan de 
economische.. In de bezettingstijd zijn vele gammele auto's nog gebruikt, hoewel de 
economischee levensduur reeds verstreken was. Ook kan het voorkomen, dat een 
ondernemingg eigenlijk een duurzaam productiemiddel moet vervangen, omdat het 
economischh heeft afgedaan, doch dat zij hiertoe bv. wegens gebrek aan liquide middelen 
vooralsnogg niet kan overgaan. In dergelijke gevallen is de gebruiksduur wel goed 
geschatt en is er geen reden om deze achteraf te herzien. Nog minder is er aanleiding 
omm - zoals de Insp. betoogde - jaarlijks te verifiëren of de levensduur juist is vast-
gesteld;; men beoordele dit in het jaar van bestelling of ingebruikstelling. Het herzien 
blijvee uitzondering; in deze zin meen ik de uitspraak van de HR te mogen verstaan.' 

Smeetss roert hier een belangrijk punt aan. Het kan wel zijn dat het uit economische 
overwegingenn wenselijk is een bedrijfsmiddel te vervangen, maar als het bedrijfsmiddel 
nogg steeds gebruikt wordt in het bedrijf, is de gebruiksduur nog niet verstreken. Het gaat 
omm de gebruiksduur binnen de onderneming of, zoals Smeets zijn noot begint, om 'de 
jaren,, waarin het activum aan de productie deelneemt'. 

Vann Soest betoogt naar aanleiding van dit arrest dat kleine verschillen in levensduren 
binnenn goedkoopmansgebruik niet leiden tot wijziging van de afschrijvingsbedragen en 
datt een bepaald percentage geen deel uitmaakt van een bepaald stelsel.1053 

Ziee Van Soest 1958a, p. 294 en 295 en Van Soest 1955, p. 644. 
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6.100 Persoonlijk e omstandighede n niet relevan t 

6.10.11 Inleidin g 

Eenn natuurlijk persoon kan door persoonlijke beslissingen en omstandigheden genood-
zaaktt worden vastgoed te vervangen, bijvoorbeeld vanwege zijn eigen leeftijd. De vraag 
rijstt of een ondernemer daar rekening mee mag houden als hij de levensduur van het 
vastgoedd bepaalt. 

Inn de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde: de vennootschappen 
onderr firma (6.10.2), de vermoedelijke levensduur (6.10.3), overlijden (6.10.4) en de 
situatiee waarin de levensduur niet in geschil is (6.10.5). In 6.10.6 bespreek ik de situatie 
waarinn de vermoedelijke stakingsmoment maatgevend is. Commanditaire vennoot-
schappenn zijn het onderwerp van 6.10.7, terwijl 6.10.8 een samenvatting bevat. 

6.10.22 Vennootschappe n onde r firm a 

Inn BNB 1957/174 lag het volgende voor. Aanzienlijke verbouwingskosten werden ver-
deeldd over de jaren gedurende welke het bedrijf geacht kon worden daarvan profijt te 
trekken.. In een feitelijke beslissing werd die duur op 25 jaar bepaald. De procedure 
verliepp als volgt. Een IB-ondernemer wenste een bedrag van tl. 52.100 in vijfjaar af te 
schrijven.. De kosten waren gemaakt om twee panden tot één bedrijfsruimte door te 
trekken.. Het ene (winkel)pand was van de ondernemer zelf, het andere was van A 
gehuurd.. Deze was bij de ondernemer in loondienst en had de verbouwing mondeling 
goedgekeurd.. Er was echter niets vastgelegd vanwege de vriendschappelijke verhouding 
diee tussen beiden bestond. 

Dee ondernemer stelde dat goedkoopmansgebruik meebracht de kosten te verdelen 
overr de jaren dat het bedrijf er profijt van zou hebben. In 1952 was de ondernemer 60 
jaarr oud. Nu er geen langjarig huurcontract bestond of een regeling tot voortzetting van 
hett bedrijf (ook zonder de ondernemer), moest deze tijdsduur worden gesteld op het 
aantall jaren dat de ondernemer zijn bedrijf vermoedelijk nog zou voeren, te weten vijf 
jaar.. Tot een zodanige betrekkelijk korte duur dwong ook de speculatieve omstandigheid 
datt de periode gedurende welke het genot voortduurde, nog afhankelijk was van het 
voortdurenn van de vriendschap met A en het in leven blijven van partijen. Als de onder-
nemerr zijn bedrijf zou staken, zou het gehuurde pand, nu niets was overeengekomen, in 
dee oude staat teruggebracht moeten worden. 

Dee inspecteur voerde aan dat de vermoedelijke duur dat het bedrijf geacht werd 
profijtt te hebben van de verbouwingskosten, veel langer was dan vijfjaar en zeker wel 25 
jaarr zou zijn. Het belendende perceel had A onmiddellijk voor de verbouwing in 1952 
aangekocht.. A was de bedrijfsleider van de ondernemer, woonde bij hem in en werd door 
dee kinderen van de ondernemer met 'oom' aangesproken. Het was onaannemelijk dat de 
ondernemerr aanzienlijk zou investeren zonder verzekerd te zijn van het rustige en 
ongestoordee genot gedurende een lange reeks van jaren. De leeftijd van de ondernemer 
speeldespeelde bij de schatting van die duur geen rol, aangezien het ging om de tijd dat het 
bedrijfbedrijf profijt zou hebben. Bedrijven plachten ondernemers te overleven en continuering 
vann het bedrijf lag ook in de lijn der verwachting, omdat twee van de zoons in het bedrijf 
werkzaamm waren en een van hen zelfs als firmant in de zaak was opgenomen. 

Dee raad van beroep oordeelde dat men dergelijke aanzienlijke bedragen naar 
goedkoopmansgebruikk ten laste van de jaren behoorde te brengen gedurende welke het 
bedrijff geacht kon worden profijt van de kosten te zullen hebben. Deze zouden in het 
algemeenn samenvallen met de vermoedelijke duur van de huurovereenkomst. De 
schattingg van de vermoedelijke duur van de huurovereenkomst (25 jaar) kwam de raad 
juistt voor. 
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Dee Hoge Raad besliste: 

'datt de Raad van Beroep, met partijen ervan uitgaande dat naar goed 
koopmansgebruikk de onderhavige verbouwingskosten behoren te worden gebracht ten 
lastee van de jaren gedurende welke het bedrijf geacht kan worden profijt van die kosten 
tee trekken, vervolgens in afwijking van de door belanghebbende verdedigde zienswijze, 
dochh overeenkomstig die van den Inspecteur heeft geoordeeld, dat het bedrijf 25 jaren 
profijtt zal trekken van deze verbouwing; dat de Raad daarmede niet volgde een ander 
stelsell van verdeling dan het door belanghebbende voorgestane, doch slechts vaststelde 
eenn feitelijk element voor de toepassing van dat stelsel; dat derhalve deze grief faalt (...); 
datt de Raad van Beroep op grond, dat twee zoons van belanghebbende in het bedrijf 
werkzaamm zijn, dat A daarin bedrijfsleider is en dat tussen laatstgenoemde en belang-
hebbendee een zeer vriendschappelijke verhouding bestaat, heeft kunnen en dus mogen 
beslissen,, dat het bedrijf 25 jaren profijt zal trekken van de onderhavige verbouwing, 
welkee beslissing, als zijnde van feitelijken aard, in cassatie niet met vrucht kan worden 
bestreden.' ' 

Hierr sloot de raad van beroep niet aan bij het vermoedelijke tijdstip waarop de onder-
nemerr het bedrijf zou staken, te weten wanneer hij 65 jaar zou zijn geworden. Het bedrijf 
waarinn de zonen al werkzaam waren en zelfs een als firmant was toegetreden, zou er 
vermoedelijkk nog 25 jaar profijt van kunnen trekken. De Hoge Raad accordeerde het 
omschrevenn stelsel ('de jaren gedurende welke het bedrijf geacht kan worden profijt van 
diee kosten te trekken') en gaf aan dat de schatting van 25 jaar een feitelijk element was 
datt niet in cassatie kon worden bestreden.1054 

Hett lijkt mij een vreemde beslissing, omdat de raad van beroep en de Hoge Raad 
voorr de bepaling van de afschrijvingsduur niet kijken naar het vermoedelijke gebruik 
binnenn de onderneming van de procederende ondernemer, maar naar het vermoedelijke 
gebruikk binnen de bedrijven van mogelijke voortzetters die ieder in fiscale zin hun eigen 
ondernemingg drijven (met een eigen fiscale balans en eigen fiscale winst- en verlies-
rekening).1055 5 

Gielee en Vermeend concludeerden dat de Wet Belastingherziening 1950 een einde 
maaktee aan de eenheidsgedachte ten aanzien van de vennootschap onder firma; de Wet 
IBB 1964 gaat voort op deze weg.1056 De eenheidsgedachte was vooral in strijd met het 
subjectievee karakter van de inkomstenbelasting, die niet geheven wordt van de firma, 
maarr van de firmanten. Inherent hieraan is dat ieder van de firmanten de vrijheid moet 
hebbenn om zelfstandig zijn winst te bepalen. Firmanten zijn theoretisch en praktisch vrij 
mett afwijkende afschrijvingen hun samenwerking te beginnen en daarbij goedkoopmans-
gebruikk in acht te nemen.1057 De persoonlijke balansen van de firmanten zijn voor de 
belastingheffingg beslissend.1058 

Gielee en Vermeend concluderen dat niet de onderneming, zoals deze door de 
vennootschapp onder firma werd gedreven, centraal stond, maar het aandeel van de 
individuelee firmant in het firma-bedrijf, dat zijn fiscaal-subjectieve onderneming is.1059 

Voorr een koper of medefirmant moet men naar mijn mening separaat schatten hoe 
langg een bedrijfsmiddel binnen hun onderneming wordt gebruikt. Men zou uit deze 
beslissingg de conclusie kunnen trekken dat de gebruiksduur eindigt op het moment dat 
eenn bedrijfsmiddel binnen een bedrijf buiten gebruik wordt gesteld. 

Vergelijkk B. 8011. 
Ziee Mobach e.a. §2.2.30. E.; Spaanstra en Giele 1993, p. 17-23. 
Gielee en Vermeend 1993, p. 17. 
Gielee en Vermeend 1993, p. 19. 
Gielee en Vermeend 1993, p. 20. 
Gielee en Vermeend 1993, p. 23. 
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6.10.33 Vermoedelijk e levensduu r 

Inn BNB 1961/265 betoogde de inspecteur dat de gebruiksduur mede afhankelijk is van 
dee levensduur van het bedrijf, doordat het bedrijfsmiddel zijn functie slechts kan ver-
vullenn zolang het bedrijf bestaat. De levensduur van het onderhavige bedrijf was volgens 
hemm begrensd door de leeftijd van de belanghebbende, die wellicht geacht kon worden 
hett bedrijf nog 25 jaar uit te oefenen. 

Hett hof Amsterdam overwoog dat afschrijving op zaken die voor de uitoefening van 
hett bedrijf worden gebruikt, ertoe strekt het verlies goed te maken dat wordt geleden 
doorr de vermindering van de bedrijfswaarde van die zaken, doordat ze worden gebruikt 
inn het bedrijf. Bovendien heeft afschrijving ten doel het kapitaal in stand te houden dat 
voorr die zaken in het bedrijf is gestoken. Het verlies bestaat uit het verschil tussen de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten enerzijds en de residuwaarde anderzijds, te 
wetenn de opbrengstwaarde aan het einde van de bruikbaarheidsduur. Hieruit volgt dat de 
vermoedelijkee duur van de bedrijfsuitoefening - voor de bepaling van een deel van dat 
verschill dat aan een bepaald jaar is toe te rekenen - in verband met de vermoedelijke 
levensduurr van de ondernemer zonder belang is. Alleen de aanschaffings- of voort-
brengingskosten,, de gebruiksduur en de restwaarde komen als factoren daarvoor in 
aanmerking. . 

Dee staatssecretaris stelde geen cassatie in. De stelling van de inspecteur dat bij de 
bepalingg van de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel ook rekening moest worden 
gehoudenn met de (kortere) levensduur van de ondernemer, kon in het onderhavige geval 
slechtss succes opleveren als kon worden gesteld dat de opvatting van de belanghebben-
dee in strijd was met goedkoopmansgebruik. En dat nu was volgens de staatssecretaris 
niett het geval. Vervolgens wees hij op B. 9118 en BNB 1957/174. Voor het bepalen van 
dee afschrijving is de vermoedelijke duur van de bedrijfsuitoefening in verband met de 
vermoedelijkee levensduur van de ondernemer zonder belang. Kortom, de persoonlijke 
omstandighedenn van de ondernemer zijn niet van belang, aldus het hof Amsterdam en 
dee staatssecretaris. 

6.10.44 Overlijde n 

Inn BNB 1962/261* ging het om het volgende. Een ondernemer had een auto gekocht en 
wass kort daarop gestorven. Daarna werd de auto met flink verlies verkocht. De belang-
hebbendenn wensten het op de auto geledenn verlies aan te merken als een negatief 
bestanddeell van de winst. De inspecteur rekende een bedrag als een afschrijving ten 
lastee van de winst en het overige als een negatief bestanddeel van de overlijdenswinst. 
Bijj het vaststellen van het afschrijvingsbedrag had hij rekening gehouden met een 
normalee jaarlijkse afschrijving van 25% van de aanschaffingswaarde minus de geschatte 
restwaardee en 10% vervroegde afschrijving van de aanschaffingsprijs. De belangheb-
bendenn hadden volgens hem over het hoofd gezien dat ze bij de jaarlijkse winstbereke-
ningg hadden uit te gaan van de normale bedrijfsvoortzetting en dat ze bij dit uitgangspunt 
dee bedrijfswaarde (gebruikswaarde) in aanmerking moesten nemen en niet de liquidatie-
waarde. . 

Hett hof overwoog dat de gebruikswaarde - en dat is het totaal van de onverbruikte 
nutsprestatiess die in relatie tot de technische en economische levensduur van het 
bedrijfsmiddell daarin nog aanwezig waren - 'uiteraard' bepaald moest worden uitgaande 
vanvan de voortzetting van het bedrijf door de ondernemer op het moment dat die gebruiks-
waardewaarde moest worden vastgesteld. 

Inn cassatie stelden de belanghebbenden onder verwijzing naar BNB 1958/56* dat er 
tenn aanzien van de geschatte gebruiksduur en de geschatte restwaarde omstandigheden 
enn feiten konden optreden die een wijziging van de oorspronkelijk aangenomen cijfers 
noodzakelijkk maakten. In zo'n geval kon de oorspronkelijk berekende afschrijving groter 
off kleiner worden. Indien deze omstandigheden en feiten, afwijkend van de normale, in 
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hett algemeen geldende, gebruiksduur en residuwaarde voor een object, reeds van de 
aanvangg af bekend waren, moest daarmee ook reeds terstond - van de aanvang a f -
rekeningg worden gehouden (B. 9118). Hier had de ondernemer er zelfs niet toe kunnen 
komenn om een normaal afschrijvingsplan voor deze auto te ontwerpen, aangezien hij 
daarvoorr al was overleden. 

Hett hof had voor de auto een afschrijvingsplan opgemaakt, zoals dat in normale, in 
hett algemeen geldende, omstandigheden voor dit object zou passen. Hiermee was het 
collegee voorbijgegaan aan het feit dat het aangenomen normale afschrijvingsplan op 
lossee schroeven was komen te staan, doordat het bedrijf wegens overlijden van de 
ondernemerr beëindigd was. Dit deed de aangenomen gebruiksduur en restwaarde 
vervallen.. Toen de afschrijving moest worden vastgesteld, had men rekening moeten 
houdenn met het feit dat zij moest dienen voor deze belastingplichtige en voor dit object; 
enn dus met de voor hem ten aanzien van dit object geldende gebruiksduur en de voor 
hemm geldende restwaarde. Noch in het Besluit IB 1941, noch in de jurisprudentie is steun 
tee vinden voor de eis dat de gebruikswaarde in dit geval moet worden vastgesteld, 
waarbijj wordt uitgegaan van het feit dat de belastingplichtige het bedrijf voortzet. 

Dee Hoge Raad stelde dat op grond van artikel 4, derde lid, van het Besluit IB 1941 
hett deel van het jaar 1959 dat door het overlijden van de ondernemer was afgesloten, 
diendee te worden behandeld als kalenderjaar. Dit bracht mee dat de voorschriften over 
dee vaststelling van de jaarlijkse winst op dat tijdvak toepasselijk zouden zijn. Bij de 
vaststellingg van de afschrijving mocht men geen rekening houden met het feit dat de 
bedrijfsmiddelen,, doordat het bedrijf wegens overlijden was beëindigd, werden verkocht 
dann wel zouden worden overgebracht naar het privé-vermogen. Het hof had geen blijk 
gegevenn van een onjuiste opvatting. 

Volgenss annotator P. den Boer is de levensduur van het bedrijfsmiddel voornamelijk 
eenn objectief begrip, afhankelijk van technische en economische factoren. Fiscaal heeft 
ditt begrip volgens hem een subjectieve notie gekregen, doordat de Hoge Raad rekening 
houdtt met de gebruiksduur in een bepaald bedrijf (BNB 1957/174). Maar dit betreft meer 
hett karakter van de onderneming als zodanig dan de persoonlijke omstandigheden van 
dee ondernemer. Hij onderschrijft dan ook BNB 1961/265. Het overlijden van de onder-
nemerr heeft geen invloed op de levensduur van een bedrijfsmiddel als element van de 
afschrijving. . 

Inn gelijke zin besliste het hof Arnhem in BNB 1967/151: de beëindiging of overdracht 
vann een bedrijf heeft geen invloed op de levensduur van een bedrijfsmiddel als element 
vann de afschrijving. 

Inn hoofdstuk 5 concludeerde ik dat er rekening moet worden gehouden met de 
omstandighedenn die aan het begin van het boekjaar te voorzien zijn. Een achteraf 
geconstateerde,, onvoorziene bedrijfsbeëindiging, kan niet leiden tot een aanpassing van 
dee gebruiksduur. 

6.10.55 Levensduu r niet in geschi l 

Eenn boer, geboren in 1896, verpachtte een in 1961 gekocht en tot zijn privé-vermogen 
behorendee boerderij aan zijn zoon. Hij schreef 2% af op de boekwaarde. Het hof 
Leeuwardenn overwoog in BNB 1967/18 het volgende. Onder de werking van artikel 11 
(oud)) van het Besluit IB 1941 werd de afschrijving op gebouwen en andere zaken die 
voorr de uitoefening van het bedrijf of beroep werden gebruikt, gesteld op het gedeelte 
vann de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten dat overeenkomt met het 
aandeell van het jaar in de waardevermindering tussen het begin van het jaar en het 
eindee van de gebruiksduur. Hetzelfde begrip afschrijving geldt ook voor gebouwen en 
verhuurdee roerende goederen, wat mede tot uiting kwam door de verwijzing in artikel 14, 
lidd 2, onder 4e (oud) naar artikel 11 van het Besluit. De wetgever had bij de Wet 
Belastingherzieningg 1950 dit stelsel van afschrijving in artikel 8 (nieuw) van het Besluit 
voorr bedrijfsmiddelen behouden. Aannemelijk is dat dit stelsel ook was blijven gelden 
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voorr gebouwen als bedoeld in artikel 14, lid 2, onder 4e, (nieuw) van het Besluit. Als de 
omvangg van de jaarlijkse afschrijving moest worden beoordeeld, moest ook de econo-
mischee levensduur van de gebouwen in aanmerking worden genomen. Deskundigen 
schattenn de economische levensduur van de gebouwen op 65 jaar. Het hof kon zich 
hierinn vinden. De belanghebbende had een kortere levensduur in verband met zijn 
leeftijdd niet in geschil gebracht. 

6.10.66 Vermoedelijk e stakingsmomen t maatgeven d 

Inn BNB 1968/182* ging het om een notaris. Deze kocht een vroegere pastorie, gebouwd 
inn 1908, en bracht het pand in zijn beroepsvermogen. Het pand werd zowel gebruikt voor 
kantoor,, als voor woonhuis. Hij wenste op het pand jaarlijks af te schrijven naar 6% van 
dee boekwaarde. De inspecteur stond een afschrijving van 2% van de kostprijs toe. 

Hett hof oordeelde dat het niet in strijd was met goedkoopmansgebruik dat een 
notariss die geboren is in 1919 en tot 1989 normaliter zijn beroep kon uitoefenen, ervan 
uitgingg dat het gemoderniseerde gebouw in aanvang in meerdere mate en bij toenemen-
dee veroudering in steeds mindere mate nut afwierp voor zijn beroep en dat hij dit tot 
uitingg deed komen door dit stelsel van afschrijving te kiezen. De grenzen der redelijkheid 
werdenn niet overschreden, daar de notaris onweersproken had gesteld dat de aankoop-
enn verbouwingskosten met de door hem verdedigde methode van afschrijving na om-
streekss 20 jaar waren afgeschreven. 

Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat de leeftijd van de ondernemer noch de 
periodee gedurende welke hij naar verwachting zijn onderneming zou uitoefenen relevant 
iss voor de vraag of een afschrijvingssysteem toelaatbaar is. 'Het antwoord op de vraag, 
welkk afschrijvingssysteem ten aanzien van een bepaald bedrijfsmiddel toelaatbaar is, 
hangtt niet af van de ondernemer persoonlijk betreffende omstandigheden, zoals leeftijd 
enn vermoedelijke duur van de bedrijfs- of beroepsuitoefening, doch uitsluitend van 
-- objectieve - omstandigheden, zoals de aard van het bedrijfsmiddel, het doel waarvoor 
hett wordt gebezigd en de mate waarin het voor de onderneming wordt aangewend.' 

Vervolgenss verwees de staatssecretaris naar B. 9118, BNB 1957/174 en BNB 
1961/265.. Uit deze arresten bleek volgens hem dat niet de betekenis van het bedrijfs-
middell voor de ondernemer, doch de betekenis daarvan voor de onderneming beslis-
sendd is. 

Dee Hoge Raad overwoog: 

'dat,, waar in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt gesproken van 
onderneming,, daaronder ingevolge artikel 6, lid 2, mede wordt verstaan het zelfstandig 
uitgeoefendee beroep; dat in deze zin de praktijk van belanghebbende als notaris ter 
standplaatss een onderneming is; dat deze onderneming, die een aanvang heeft 
genomenn met de aanvaarding door belanghebbende van zijn benoeming tot notaris (...) 
uiterlijkk eindigt, wanneer hem als notaris aldaar wegens het bereiken van de volle 
ouderdomm van zeventig jaren krachtens (...) de Wet op het Notarisambt ontslag wordt 
verleend;; dat het Hof, kennelijk aannemende, dat het huis (...), dat belanghebbende 
heeftt gekocht en heeft laten verbouwen om het te gebruiken als woning en kantoor, 
daartoee gedurende zijn gehele beroepsuitoefening (...) zal kunnen dienen, de 
vermoedelijkee gebruiksduur van dit bedrijfsmiddel voor de onderneming niet op onjuiste 
wijzee heeft vastgesteld door daarbij rekening te houden met het tijdstip, waarop de 
ondernemingg uiterlijk wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd door 
belanghebbendee zal eindigen; dat derhalve het middel in zoverre faalt.' 

Annotatorr Van Duyn merkt op, onder verwijzing naar literatuur, dat de Hoge Raad uitgaat 
vann het subjectieve ondernemersbegrip. Daarbij moet men volgens hem wel bedenken 
datt de onderneming van de notaris zich in die zin van andere ondernemingen onder-
scheidtt dat de notaris deze onderneming alleen zelf kan uitoefenen, niet kan overdragen 
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off er op enigerlei andere wijze over kan beschikken. Deze onderneming was dus wel 
uitgesprokenn subjectief. 

Vermoedelijkk had Van Duyn met deze opmerking het arrest BNB 1957/174 in 
gedachtenn waarin werd overwogen dat het bedrijf waarin de zonen al werkzaam waren 
enn zelfs een als firmant was toegetreden, vermoedelijk nog 25 jaar profijt zou kunnen 
hebbenn van de investering. 

6.10.77 Commanditair e vennootschappe n 

Eenn ondernemer wenste af te schrijven op zijn aandeel in een pand met grond dat 
behoordee aan een commanditaire vennootschap waarvan hij een van de beherende 
vennotenn was. Voor het vaststellen van de toegelaten afschrijving moest men volgens 
hett hof 's-Gravenhage in BNB 1970/193 onderzoeken hoeveel jaar de commanditaire 
vennootschapp van de opstal voor haar bedrijf genot zou kunnen hebben. Het hof nam 
aann dat het pand na een verbouwing en modernisering gedurende zijn technische 
levensduurr voor het bedrijf in gebruik zou kunnen blijven. Het college schatte de 
levensduurr van het in 1928 gebouwde pand in 1965 op nog ongeveer 30 a 35 jaar. 
Dee ondernemer had er nadrukkelijk op gewezen dat het perceel moest worden geacht 
duurzaamm aan het bedrijf te zijn verbonden. Hieruit leidde het hof af dat het ook bij 
beëindigingg van dit bedrijf door de tegenwoordige ondernemer zijn waarde zou behouden 
alss deel van het vermogen van een lopend, desgewenst aan een opvolger over te dragen 
bedrijf.. Wij zien hier dat het hof teruggrijpt op BNB 1955/174 en rekening houdt met de 
overdrachtt aan opvolgers. 

Inn BNB 1974/46 overwoog het hof 's-Hertogenbosch voor de boekwaardeafschrijving 
opp een bioscoop door een IB-ondernemer dat een gebruiksduur van 27 jaar hem reëel 
voorkwam.. De desbetreffende opstal had in 1969 een waarde in het economische ver-
keerr van tl. 340.000 en in het licht van een aanvaarde onderhoudsreserve moest men 
aannemenn dat de commanditaire vennootschap ernaar zou streven het gebouw als 
bioscoopp zo goed mogelijk te laten voortbestaan. Weliswaar werden in de binnenstad 
veell oudere panden praktisch geheel afgebroken, maar daaruit kon men niet afleiden dat 
ditt ook met het pand zou gebeuren. 

6.10.88 Samenvattin g 

Inn de jurisprudentie en de literatuur inzake de bepaling van het einde van de gebruiks-
duurr voor IB-ondernemers tekent zich een duidelijke lijn af. De vermoedelijke levensduur 
off de leeftijd van de ondernemer speelt bij de schatting van de gebruiksduur geen rol als 
hett huidige bedrijf door anderen voortgezet zal worden: het gaat om de tijd dat het 
huidigehuidige bedrijf profijt van het vastgoed zal hebben (BNB 1957/174). Wanneer het huidige 
bedrijff vermoedelijk niet wordt of kan worden voortgezet, mag men wel met de leeftijd 
rekeningg houden (BNB 1968/182*). 

Mett de hiervoor aangeven lijn kan ik mij niet verenigen. Uitgaande van het subjectie-
vee ondernemersbegrip vind ik dat het bij afschrijven gaat om de juiste toerekening van 
dee vastgoedlasten aan de jaren dat de IB-ondernemer het vastgoed vermoedelijk in zijn 
ondernemingg zal gebruiken. De eventuelee voortzetting van het bedrijf door een ander 
-- en dat zou wellicht een ander slijtagepatroon opleveren - speelt daarin geen rol. De 
kanss op een foute toerekening van lasten neemt met de aangegeven lijn alleen maar 
toe. . 

Uitt de jurisprudentie mag men mijns inziens niet concluderen dat de gebruiksduur 
eindigtt op het moment dat het bedrijfsmiddel uiteindelijk binnen een bedrijf- 'de laatste 
gebruikerr in de levenscyclus van het object' - buiten gebruik wordt gesteld. Daarmee 
zouu men geen recht doen aan de verschillende slijtagepatronen die zich in de verschil-
lendee bedrijven kunnen voordoen. 
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6.111 Conclusie s 

Dee rol van de gebruiksduur binnen het afschrijvingsconcepf wordt overschat. Ten eerste 
staatt bij afschrijven de toerekening van vastgoedlasten aan de juiste jaren voorop. Een 
geschattee gebruiksduur zegt nog weinig over het vermoedelijke slijtagepatroon binnen 
hett bedrijf. Een schatting van de gebruiksduur brengt slechts mee dat men gedurende 
dee aangenomen gebruiksperiode een scenario van de gebruikswaardedaling van het 
vastgoedd prognosticeert. Ten tweede is er sprake van een 'dynamische levensduur-
bepaling'.. Als de vermoedelijke gebruiksduur verandert, dient men ook een wijziging van 
dee restwaarde in de beschouwing te betrekken. 

Voorr de bepaling van de gebruiksduur dient de ondernemer aan te knopen bij het 
vermoedelijkee vervangingstijdstip of het tijdstip van buitengebruikstelling binnen de 
onderneming.. Er is sprake van een subjectieve benadering vanuit de onderneming. 

Uitt de jurisprudentie en de literatuur kan men concluderen dat de vermoedelijke 
levensduurr of de leeftijd van de IB-ondernemer bij de schatting van de gebruiksduur 
geenn rol speelt als het huidige bedrijf door anderen zal worden voortgezet: het gaat om 
dee tijd, dat het huidige bedrijf profijt van het vastgoed zal hebben. Wanneer het huidige 
bedrijff vermoedelijk niet voortgezet wordt of kan worden, mag men wel met de leeftijd 
rekeningg houden. 

Ikk acht deze benadering onwenselijk, daar - uitgaande van het subjectieve onder-
nemersbegripp - het gaat om de juiste toerekening van de vastgoedlasten aan de jaren 
datt de IB-ondernemer het vastgoed in zijn onderneming vermoedelijk zal gebruiken. Als 
menn rekening wil houden met de vermoedelijke voortzetting door (een reeks van) 
anderen,, waarbij wellicht ook nog eens sprake kan zijn van andere slijtageprofielen, 
neemtt de kans op een foute toerekening van lasten met de aangegeven lijn alleen maar 
toe. . 

Uitt de jurisprudentie mag men niet concluderen dat de gebruiksduur eindigt op het 
momentt dat het bedrijfsmiddel uiteindelijk binnen een bedrijf buiten gebruik wordt 
gesteld.. Het werken met een gefixeerde levensduur is af te raden en miskent het 
dynamischee afschrijvingsconcept. Alles wat zich afspeelt na het bepalen van de 
levensduur,, onttrekt zich aan de waarneming. 

Dee bepaling van de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel, wat altijd mede afhankelijk 
zall zijn van wat de toekomst zal brengen, kan niet geschieden zonder rekening te hou-
denn met wat naar menselijke ervaring redelijkerwijs verondersteld of gegist kan worden 
datt geschieden zal. Hierbij moet men rekening houden met taxeerbare risico's. 

Dee relevante deskundige voor het vaststellen van de gebruiksduur binnen de onder-
nemingg is de ondernemer. Een accountant kan de impliciete en expliciete veronderstel-
lingenn van de ondernemer toetsen aan waarneembare feiten en omstandigheden. Een 
vastgoedtaxateurr is hiertoe veelal niet toegerust. 

Eenn dalende marktwaarde of dalende huurprijzen kunnen een aanwijzing opleveren 
vann het feit dat het einde van de levensduur eerder bereikt zal worden. Een vastgoed-
taxateurr kan dit onderbouwen. 

Alss men degressief afschrijft, kan het in aanmerking nemen van een korte levensduur 
leidenn tot dubbeltellingen. 
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