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77 Toerekeningsmethodieke n 

7.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk behandel ik de vraag hoe men volgens goedkoopmansgebruik het 
verschill tussen de aanschaffings- en voortbrengingskosten en de restwaarde tijdens de 
gebruiksduurr 'rationeel en systematisch' aan de onderscheiden jaren toerekent.1060 In de 
literatuurr treffen we talrijke besprekingen van veel systemen - met al hun vermeende 
voor-- en nadelen - aan. Voor de fiscale afschrijving op zaken maakt het echter niet uit 
langss welke weg dat bedrag wordt berekend, mits het niet hoger is dan naar goedkoop-
mansgebruikk is toegelaten, aldus de Hoge Raad in 1917.1061 De arresten van het college 
scherpenn in dat afschrijvingssystemen slechts hulpmiddelen zijn waarmee men het aan 
dee onderscheiden jaren toe te rekenen afschrijvingsbedrag berekent. Idealiter moet een 
methodee vooraf specificeerbaar en ondubbelzinnig zijn, te verdedigen ten opzichte van 
allee andere concurrerende alternatieven en niet meer of minder verdelen dan het be-
schikbaree afschrijvingspotentieel.1062 In de gezaghebbende literatuur concludeert men 
datt geen enkele methode superieur is. Ook speelt hier nadrukkelijk de vraag naar welke 
maatstaff men moet toerekenen: naar efficiency, naar nettogeldstromen of naar een 
anderee maatstaf. 

Inn dit hoofdstuk geef ik in 7.2 aan dat het toerekeningsbeginsel het leidende beginsel 
iss binnen het dynamische goedkoopmansgebruikconcept.1063 Vervolgens bespreek ik in 
7.33 een aantal vastgoedontwikkelingen die tot een herijking van de traditionele bena-
deringg van afschrijving op onroerende zaken kunnen leiden. Na een korte behandeling 
vann diverse afschrijvingssystemen vanuit een bedrijfseconomische invalshoek in 7.4 
bespreekk ik de fiscale afschrijvingsmethodieken aan de hand van jurisprudentie en 
literatuur.. Allereerst komt aan de orde of er mag worden afgeschreven naar gelang het 
verloopp van de bedrijfsresultaten, of naar de opbrengsten of naar de waarde van een 
onroerendee zaak (7.5). Daarna behandel ik de fiscale jurisprudentie en doctrine inzake 
lineairr (7.6) en degressief afschrijven (7.7). Ik sluit af met een samenvatting (7.8). 

Stelselwijzigingenn en de toepassing van de foutenleer laat ik in deze studie buiten 
beschouwing. . 
B.. 1905, B. 2012. 
Thomass (1969, p. 7): 'It should be possible to specify, unambiguously and in advance, the 
methodd to be used, and defend that choice against all competing alternatives (...) The method 
shouldd divide up what is available to be allocated, no more and no less. The allocation should 
bee additive.' 
Hett begrip goedkoopmansgebruik werd in de Wet IB 1914 geïntroduceerd als richtlijn om de 
hoogtee van de fiscaal toelaatbare afschrijvingen te bepalen. Goedkoopmansgebruik is een 
zelfstandigg begrip in de fiscale winstbepaling en betreft de wijze waarop een koopman zijn 
winstt zou vaststellen. Voor de uitleg van de wet kan 'de bedrijfseconomie' belangrijke elemen-
tenn aandragen: zij levert belangrijke bouwstenen voor het fiscale begrip goedkoopmans-
gebruik.. De bedrijfseconomische wetenschap levert maatstaven waaraan het subjectieve 
inzichtt van de ondernemer kan worden getoetst (BNB 1957/208). Goedkoopmansgebruik is 
eenn dynamisch begrip dat voortdurend in ontwikkeling is. Inzichten uit de bedrijfseconomie die 
dee Hoge Raad aanvankelijk verwierp, kunnen door veranderde omstandigheden en inzichten 
geaccepteerdd raken (BNB 1992/181*). De (goede) koopman berekent zijn winst volgens 
goedkoopmansgebruik,, met inachtneming van voorzichtigheid, werkelijkheid en eenvoud, 
alduss Van Poppel (1951, p. 163,165 en 167; vergelijk Brüll, p. 32). Brüll, Zwemmer en 
Cornelissee (1999, p. 32 en 33) schrijven dat deze kenmerken 'grenzen aan elkaar stellen, dat 
zijj geen van drieën absolute geldigheid bezitten, doch eerder krachten voorstellen, waarvan 
goedd koopmansgebruik een synthese is.' 
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Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrijvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven? 

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

HoeHoe afschrijvings potentieel verdelen 
overover welke jaren? 

Gebruiksduurr (6) en afschrijvingssystemen (7) 

WordtWordt de afschrijving door andere 
fiscalefiscale factoren beïnvloed? 

Raakvlakkenn afschrijving met onderhoud, 
bedd rijfswaard e en 'extra afschrijven' (8) 

Conclusiess (9) 

7.22 Hoofdregel goedkoopmansgebruik: toerekenen 

7.2.1 1 Inleidin g g 

Hoofdregell van goedkoopmansgebruik is dat de baten en lasten zo goed mogelijk 
moetenn worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. Als de op-
brengstenn bepaald zijn, komt de toerekening van de kosten aan die opbrengsten aan 
bod.. Dit is het basisprincipe. Daarnaast geldt dat een goed koopman voorzichtig moet 
zijn.. Bovendien moeten, uit een oogpunt van eenvoud en praktische hanteerbaarheid, 
uitzonderingenn op de hoofdregel mogelijk zijn. Bij de afweging van de beginselen van 
goedkoopmansgebruikk en hun onderlinge rangorde, verleent de Hoge Raad voorrang 
aann het beginsel van de juiste toerekening van baten (het realisatiebeginsel) en lasten 
('matchingg principle' of'Verursachungsprinzip') aan het jaar op basis van oorzakelijke 
samenhang.. Dit principe wijkt pas voor het voorzichtigheidsbeginsel als daar een bijzon-
deree aanleiding toe is.1064 

Naarr goedkoopmansgebruik wordt de winst in een bepaald jaar slechts beïnvloed 
doorr de kosten en lasten die zijn opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in het des-

Vergelijkk noot IJsselmuiden FED 1990/256; Hoogendoorn 2000a, p. 44; Hoogendoorn 2000b, 
p.. 2553; Brüll,, Zwemmer en Cornelisse 1999, p. 62. 
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betreffendee balansjaar. Er moet een rechtstreeks verband aanwezig zijn. Baten en lasten 
moetenn volgens het 'matching principle' aan het juiste boekjaar worden toegerekend. Als 
hett afschrijvingsbedrag van een onroerende zaak wordt bepaald, is toerekening het 
leidendee criterium. De technische of economische last die op het onderhavige jaar 
betrekkingg heeft, moet aan het desbetreffende jaar worden toegerekend. Het eenvouds-
beginsell (de last niet exact kunnen bepalen) en het voorzichtigheidsbeginsel (zich niet 
rijkerr rekenen dan men in werkelijkheid is) spelen een secundaire rol. 

7.2.22 Recent e ontwikkelinge n in de analys e van vastgoe d 

Mett betrekking tot de resultatenmeting van vastgoed hebben zich de afgelopen decennia 
belangrijkee ontwikkelingen voorgedaan die nog weinig weerklank hebben gevonden in de 
fiscaliteitt betreffende vastgoed. Vastgoedadviseurs zijn onder steeds grotere druk ge-
komenn om analytische, verdedigbare en accurate waarderingen te geven die als basis 
voorr vergelijking met andere beleggingscategorieën kunnen dienen.1065 De traditionele 
BAR/NAR-benaderingenn leidden bij zulke vergelijkingen alleen maar tot grote proble-
men.10666 Om toch een goede, rationele vergelijking met andere beleggingscategorieën 
mogelijkk te maken zijn DCF-modellen voor de analyse van vastgoedrisico's ontwikkeld 
enn onderzocht. De toepassing van de moderne portefeuilletheorie voor de beoordeling 
vann grote vastgoedportefeuilles is gemeengoed geworden. Vastgoed wordt steeds meer 
behandeldd en benaderd overeenkomstig andere beleggingscategorieën waarvoor al 
langerr heldere waarderingsmaatstaven bestaan. In essentie komt het erop neer dat 
steedss meer gegevens verzameld en bewerkt (moeten) worden voor analyse en 
vergelijkingg met andere beleggingscategorieën. 

Baumm verwoordde het in 1991 met vooruitziende blik aldus: The 1980's was a 
decadee which saw property research come of age as an applied discipline which 
contributedd to decision-making. Struggling to break free from the bonds imposed by the 
needd for mind-numbing promotional material, property researchers formed themselves 
intoo a society, property investors themselves took on whole teams of researchers to 
guidee the management of property portfolios; and property developers increasingly 
turnedd to specialist boutiques for advice (...) The 1990's (...) will be the decade of 
quantitativee property economists. Forecasts of property values will be published. The 
basicc theory of the management of portfolios of assets will begin to be applied to 
propertyy and put widely into practice. Attention will turn from soft property research to the 
interpretationn of the hard data that now is available for analysis.'1067 

Investeerderss zullen ook willen weten hoe zij 'depreciation', 'a loss in the real existing 
valuee of a property investment', kunnen meten. Baum tracht in zijn boek de invloed van 
dee waardevermindering en veroudering te kwantificeren, opdat die in 'cash flow models' 
kann worden verwerkt. Brown en Matysiak bevestigen dit beeld: The fact that the more 
forward-lookingg firms now routinely employ economists, mathematicians and 
econometricianss is proof that the nature of the business is changing. Research is now 
takenn more seriously and reflects the view that property is really an information 
business.'1068 8 

Mett name is de opkomst van de 'discounted cash flow method' (DCF-methode) van 
belangg voor vastgoedanalyse. Jaffe en Sirmans schetsen in hun 'Fundamentals of real 
estatee investment': 'Developed in the late 1960s and the early 1970s this approach 
effectivelyy changed real estate investment analysis. The approach served as a turning 

Vergelijkk Uittenbogaard en Vos 1996, p. 9. 
Inn de comparatieve benadering werd de meervoudige-regressiemethode ontwikkeld. Dit is een 
statistischee analysemethode om de samenhang tussen meerdere onafhankelijke variabelen 
tenn opzichte van een afhankelijke variabele te verklaren. Ten Have 1996, p. 26. 
Baumm 1991, Preface. 
Brownn en Matysiak 2000, Introduction. 
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pointt for the modern analysis of real estate investments (...) With the rise of 
computerisedd analysis in the 1970s and 1980s, and especially with the increased use of 
electronicc spread sheets in the 1980s, computerised real estate investment analysis has 
becomee relatively common in the field. In the 1990s, investors are more technically 
competentcompetent and "cash flow literate" than they have ever been.'1069 

Inn Nederland zien wij deze trends - met enige vertraging - bevestigd.1070 In 1991 stellen 
Uittenbogaardd en De Vries dat er een gebrek aan data is en dat de houding ten opzichte 
vann vastgoedonderzoek pas 'sinds enkele jaren' verandert.1071 'Het besef groeit dat 
objectief,, gekwantificeerd onderzoek een waardevol hulpmiddel bij de besluitvorming kan 
zijn,, mits dit kwalitatief hoogwaardig is. In brede kring groeit tevens het besef dat data 
eenn spilfunctie vervullen in de verdere ontwikkeling van onderzoek.' In 1994 concludeert 
Uittenbogaardd aan de hand van samenvattingen van een vijftal proefschriften dat syste-
matischh verzamelde en eenduidige gegevens over vastgoedmarkten ontbraken.1072 Wel 
werdenn verbeteringen verwacht, onder meer door de toen nog te starten ROZ-IPD-vast-
goedindexx en de gebouwenregistratie van gemeenten. 

Dee totstandkoming van de ROZ-IPD-vastgoedindex (1995) is een belangrijk feit 
geweest.. De index is in eerste aanleg bedoeld voor institutionele beleggers die de 
resultatenn van hun vastgoed willen meten en willen vergelijken met een algemene dan 
well specifieke 'benchmark'.1073 Deze is samengesteld uit alle objecten die de deel-
nemerss hebben of uit een deel daarvan, zoals bijvoorbeeld kantoren. De index is in 
principee ook bruikbaar voor andere eigenaren van verhuurd vastgoed, zoals grote 
ondernemingen,, overheidsinstanties, woningcorporaties en (grotere) particuliere 
beleggers.. In het kader van de index wordt de waarde van de deelnemende objecten 
periodiekk vastgesteld. Om die waarden vergelijkbaar te maken heeft de index een 
taxatiemodell voorgeschreven dat zowel intern als extern moet worden gevolgd. In het 
taxatiemodell worden regels gesteld aan de inhoudelijke onderbouwing van de waar-
dering,, mede gericht op een toetsbare inzichtelijke financiële berekening. Twee 
waarderingsmethodenn zijn toegestaan: de 'conventionele methode' gebaseerd op de 
BAR/NAR-benaderingg en de 'contante-waardemethode'.1074 Wie de contante-waarde-
methodee wil toepassen, moet voor een periode van ten minste tien jaar een spreadsheet 
mett kasstromen overleggen. Daarin is een aanname voor de restwaarde in het laatste 
jaarr opgenomen. In de uitvoeringsrichtlijnen van de index is aangegeven dat de 
contante-waardemethodee de voorkeur geniet boven de BAR/NAR-methode als er binnen 
vijfjaarr grote investerings-, renovatie- of instandhoudingsuitgaven te verwachten zijn. 

Dee invoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) betekende dat 
gemeentenn onder toezicht van de Waarderingskamer 7,5 miljoen objecten op uniforme 
wijzewijze moesten waarderen.1075 Stelselmatige onderwaarderingen moesten daarbij op korte 
termijnn tot het verleden behoren. De Waarderingskamer stelde in de Waarderings-
instructiee 1995 strenge eisen aan de waarderingen.1076 Er werden randvoorwaarden 
geformuleerdd voor beschikbare marktinformatie en onderbouwing van taxaties, alsmede 
richtlijnenn voor het plan van aanpak van de waarderingen en voor kwaliteitsanalyses. 

Jaffee en Sirmans 1995, Preface. 
Ziee bijvoorbeeld Goslings en Petri 1991; Eichholtz en Tates 1993; de artikelenserie Moderne 
Portefeuillee Theorie I tot en met IV in Vastgoedmarkt 1992 (juni, juli,, december) en 1993 (juni); 
dee ESB-serie over het risico van vastgoed, ESS 1995, p. 717-725; Rust e.a. 1995. 
Uittenbogaardd en De Vries 1991, p. 6 en 7. 
Uittenbogaardd 1994, p. 13 en 14. 
Ziee voor de (noodzaak tot) 'benchmarking' bij vastgoedbeheer Zeelen 1999. 
Ziee Hordijk en Vismans 1994; Hordijk 1996. 
Wett van 15 december 1994, Stb. 874. 
Waarderingsinstructiee 1995, p. 5 en 6. 
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Aangezienn traditionele waarderingen van onroerende zaken onbetaalbaar worden, 
werdenn en worden waarderingsmodelien voor massataxaties ontwikkeld.1077 

Bouw-- en onderhoudskosten van vastgoed worden steeds beter in kaart gebracht.1078 

Ookk de beoordeling van de kwaliteit van gebouwen wordt bespreekbaar gemaakt.1079 

Uitt algemeen kenbare bronnen zijn bouw- en exploitatiekosten van bepaalde typen 
vastgoedd te schatten.1080 

Dezee publicaties moet men echter met de nodige voorzichtigheid tegemoet treden. . 
Hett is niet eenvoudig algemeen geldende uitspraken te doen ten aanzien van onder-
houdskostenn of-uitgaven vooreen bepaald type vastgoed. Onderhoudsuitgaven hangen 
aff van overheidsbeleid (subsidies, fiscale aftrekposten), van het strategische voorraad-
off onderhoudsbeleid van de eigenaar of beheerder, alsmede van de aanvangskwaliteit 
enn het type vastgoed. Deze factoren kunnen zich op lange termijn wijzigen. Bij bouw-
kostenn spelen vergelijkbare problemen. Gebouwen zijn heterogeen. Theoretisch zou 
menn bouwkosten kunnen schonen voor tal van kwaliteitsverschillen, maar het is de vraag 
off dit in de praktijk uitvoerbaar is. Men werkt wel met referentiekosten die een zekere 
vergelijkbaarheidd van componenten of objecten veronderstellen. 

Dee kwaliteit van het ontwerp kan men toetsen aan de hand van 'vormfactoren'. Dit 
zijnn indicatoren van doelmatigheid, flexibiliteit en investerings- en exploitatiekosten.1081 

Inn 1991 is de Real Estate Norm (REN) geïntroduceerd. Het is een meetmethode die de 
(beoordelingg van de) kwaliteit van gebouwen en locaties bespreekbaar maakt en vastlegt 
aann de hand van een lijst van zo volledig mogelijk gekozen definities. Er is een REN voor 
industriëlee gebouwen en kantoren ontwikkeld.1082 

7.33 Samenstellin g toekomstig e slijtagebedrage n 

7.3.11 Inleidin g 

Doorr middel van afschrijving brengt een ondernemer in financiële grootheden tot uit-
drukkingg in hoeverre zijn bezit technisch en economisch aan slijtage onderhevig is. 
Wanneerr hij de afschrijving bepaalt, moet hij zich onder meer rekenschap geven van het 
onderhoudd dat hij in de toekomst al dan niet wil uitvoeren. Ik bespreek in deze paragraaf 
kortt de onderlinge relatie. 

Wanneerr een eigengebruiker of een belegger de technische en economische slijtage 
will bepalen, zal daar een toekomstgerichte visie aan ten grondslag moeten liggen: het 
gaatt immers om de toerekening van lasten aan toekomstige jaren.1083 

Vergelijkk Francke 1996. 
Ziee de dissertatie van Straub (2001) over het technisch beheer door woningcorporaties. 
Ziee de SBR-checklist voor de kwaliteitsaspecten van gebouwen (NEN 2634, bijlage A). 
Err zijn verschillende kengetallenboekjes voor de (her)(bouw)kosten van onroerende zaken. 
Inn 1996 verscheen bijvoorbeeld de Vastgoed Exploitatiewijzer, waarmee men de gemiddeld 
verwachtee exploitatielasten van bepaalde typen beleggingsvastgoed - gegeven een bepaalde 
uitgangssituatiee - kan schatten. 
Kohnstammm en Regterschot 1994, p. 61. 
RENN kantoren 1992, REN industrial buildings 1993. 
Visserr (1953, p. 57) stelt dat men gewoonlijk onderscheid maakt tussen technische en econo-
mischee bruikbaarheidsduur van duurzame productiemiddelen. 'In de bestaande literatuur is er 
geenn overeenstemming ten aanzien van de inhoud van deze begrippen, terwijl bovendien een 
zekeree vaagheid in de omschrijving dezer begrippen er de oorzaak van is, dat men vaak 
duisteree uitspraken hiermede ontmoet.' 
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Uitt deze visie kan hij afleiden: 
 in welk tempo het kapitaalverlies over een bepaalde bezitsperiode vermoedelijk zal 

optredenn (van belang voor afschrijvingssystematiek); 
 welke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden worden uitgevoerd en welk 

onderhoudd niet wordt uitgevoerd (technische slijtage); 
 welke restwaarde aan het einde van een bezitsperiode vermoedelijk zal worden 

bereiktt (economische slijtage). 

Inn beginsel wordt bij het toerekeningsvraagstuk van slijtage uitgegaan: ook wanneer aan 
hett einde van een boekjaar niet daadwerkelijk enige waardevermindering valt te con-
stateren,, mag dit volgens B. 3415 niet als grond voor de ontoelaatbaarheid van een 
afschrijvingg gelden: het gaat om de goedmaking van de geschatte gemiddelde waarde-
vermindering. . 

Zodraa een pand voor het eerst (al dan niet opnieuw) in gebruik wordt genomen, 
begintt de technische slijtage. Dit proces kan met onderhoudswerkzaamheden worden 
vertraagdd of misschien zelfs opgeheven. Tegelijkertijd neemt ook de economische 
slijtagee een aanvang. De vraag dient zich aan welke samenstelling het slijtagebedrag 
heeftt dat een ondernemer jaarlijks toerekent aan de jaren. Als een ondernemer een 
bepaaldd slijtagebedrag heeft geschat, geeft hij een schatting van: 

 een puur technische slijtage zonder economische componenten, of 
 een puur economische slijtage zonder technische componenten, of 
 een combinatie van beide. 

Indienn een ondernemer, zuiver theoretisch bezien, in zijn afschrijving uitsluitend econo-
mischee slijtage tot uitdrukking zou brengen, kan hij daarnaast nog voor de technische 
slijtagee van dat jaar een last nemen. Te denken valt dan aan een 'restant technische 
slijtage'' dat niet ten laste van het resultaat is of wordt gebracht na het verrichten van 
onderhoudd of reparaties of door dotaties aan een kostenegalisatiereserve groot onder-
houdd dan wel een onderhoudsvoorziening. 

Indienn een ondernemer, zuiver theoretisch bezien, uitsluitend technische slijtage tot 
uitdrukkingg zou brengen in een afschrijvingspercentage, zou hij voor de economische 
slijtagee die daarnaast nog optreedt, een last mogen nemen. 

Bijj een mengbedrag, waarin zowel technische en economische slijtage is verwerkt, 
duikenn vergelijkbare toerekeningsproblemen op. 

Inn wet en jurisprudentie ligt besloten dat in afschrijvingsbedragen zowel technische 
alss economische slijtage tot uitdrukking wordt gebracht. Daarbij wordt wel verondersteld 
datt de economische slijtage overheerst bij gebrek aan nauwkeurige uitsplitsingen van 
levensduren.. Onderscheiden is mogelijk, scheiden niet. In de economische slijtage kan 
eenn groot gedeelte aan technische slijtage zijn opgenomen. Als een ondernemer een 
kortee economische levensduur van het object verwacht, zou hij ervoor kunnen kiezen de 
onderhoudsuitgavenn te beperken tot het strikt noodzakelijke. Aangezien de technische 
slijtagee dan niet volledig wordt opgeheven door onderhoudsuitgaven, mag de slijtage die 
niett door feitelijk onderhoud wordt bestreden, volgens goedkoopmansgebruik door 
middell van afschrijving ten laste van het jaar in kwestie worden gebracht. 

Inn de ideale situatie zou een ondernemer voor de gebruiksperiode van zijn vastgoed 
kunnenn aangeven hoe hij de technische en economische slijtage ten laste van het 
resultaatt wil brengen. Dit zou dan kunnen resulteren in een schema als hierna is 
weergegeven. . 

386 6 



Tenn last e van het 
resultaa t t 
onderhoudd en reparaties 
diee In het jaar zijn 
verricht t 
dotatie dotatie 
kosteneqalisatiereserve e 
dotatiee voorziening 

technischee afschrijving 

economischee afschrijving 

Lastt  jaar 1 

euro'ss x1 

euro'ss y1 

euro'ss y-j 

euro'ss z-| 

euro'ss q1 

Lastt  jaar 2 

euro'ss x2 

euro'ss y2 

euro'ss y2 

euro'ss z2 

euro'ss q2 

Lastt  jaar n. 

euro'ss xn 

euro'ss yn 

euro'ss yn 

euro'ss zn 

euro'ss qn 

Jaarr  buiten -
gebruikstellin g g 
euro'ss xe ind 

e u r o ' ss yeind 

e u r o ' ss Yeind 
e u r o ' ss zeind 
euro'ss q e i n d 

Inn 7.3.2 behandel ik de aspecten die verbonden zijn aan technische slijtage, terwijl ik dat 
inn 7.3.3 doe voor de economische slijtage. In 7.3.4 komt de vraag aan de orde of kas-
stroomprognosess een geschikt hulpmiddel zijn om een adequate voorspelling over de 
bezitsperiodee te doen zodra het vastgoed wordt aangeschaft en de afschrijvingen 
moetenn worden bepaald. 

7.3.22 Technisch e slijtag e 

Alss een ondernemer de technische slijtage wil bepalen, moet hij zich eerst de vraag 
stellenn tot welk bedrag welke technische slijtage in een jaar optreedt en tot welk bedrag 
dezee jaarlijkse technische slijtage in de toekomst kan worden opgeheven door onder-
houdswerkzaamheden.. Een negatief verschil kan ten laste van het resultaat worden 
gebrachtt door middel van afschrijvingen. 

Eenn gebouw kan theoretisch in perfecte, originele staat worden gehouden, mits er 
voldoendee onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de bedrijfseconomische begripsbepaling van 
technischee levensduur zagen wij al dat de technische levensduur in theorie onbeperkt is, 
maarr dat die altijd grote offers zal vergen; wellicht ook irrationele offers als er betere 
alternatievenn voorhanden zijn. In fiscalibus moeten wij echter aansluiting zoeken bij de 
plannenn die de ondernemer met zijn vastgoed heeft. Bij de planning kunnen hem 
inzichtenn uit de onderhoudspraktijk van anderen van pas komen. 

Welkee invalshoek moet de ondernemer nu kiezen als hij de technische slijtage van 
eenn gebouw wil bepalen? Hij moet niet alleen gebouwcomponenten onderscheiden, 
maarr ook aandacht besteden aan het specifieke gebruik en de kwaliteit van het 
afwerkingniveau.10844 Een onderscheid in constructietypologie en/of morfologie van 
vastgoedd doet geen recht aan de activiteiten die in een gebouw worden uitgeoefend. 
Well is het mogelijk een zinvol onderscheid te maken naar functies die in een gebouw 
wordenn uitgeoefend met behulp van de NEN 1010. Die norm geeft classificatietermen 
vann gebouwsoorten en -ruimten. Zo kan de praktijkruimte van een arts, gevestigd in een 
kerkk die tot bedrijfsverzamelgebouw is verbouwd, in beeld worden gebracht. Door 
onderscheidd in afwerkingniveau aan te brengen - bijvoorbeeld: sober, standaard, luxe, 
bijzonder-- kunnen we vervolgens het onderhoudskostenprofiel in kaart brengen. Een 
marmerenn vloer (luxe afwerking) vraagt immers ander onderhoud dan vloerbedekking 
(standaard).. Bouwkundige bureaus kunnen op basis van deze kwalificaties het jaarlijkse 
enn het periodieke onderhoud begroten en daarmee het geclaimde technische afschrij-
vingspercentagee van een ondernemer helpen onderbouwen. Een ondernemer zal er 
echterr niet altijd geld voor over hebben bouwkundigen, kostendeskundigen of bouw-
adviesbureauss voor een reeks van jaren de onderhoudskosten van een gebouw te laten 
bepalen.. In de praktijk komt het voor dat de gebruiker bij oplevering van een gebouw een 

Ziee SBR 1996 en SBR 1998. 
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'onderhoudsboek'' meekrijgt. Ook uit algemeen kenbare bronnen is het relatief eenvoudig 
eenn begroting voor de onderhoudskosten van een gebouw te bepalen. 

7.3.33 Economisch e slijtag e 

Hett bepalen van economische slijtage is in de praktijk een probleem dat voor discussie 
vatbaarr is.1085 De ondernemer zal moeten schatten wanneer hij de onroerende zaak 
buitenn gebruik zal stellen en welke economische slijtage het gebouw zal oplopen 
gegevenn een bepaald onderhoudsplan. De inzichten van de ondernemer zijn hier in 
beginsell maatgevend, niet de inzichten van de markt of de branche. Die kunnen wel 
aanwijzingenn geven over het tempo van de economische slijtage en over het moment 
waaropp de ondernemer waarschijnlijk het vastgoed zal afstoten of slopen. 

7.3.44 Kasstroomprognose s een hulpmiddel ? 

Hett lijkt een onmogelijke opgave voor een ondernemer een adequate voorspelling over 
dee bezitsperiode te doen als hij het vastgoed aanschaft. Het onmogelijke mag de fiscus 
dann ook niet verlangen van een ondernemer (B. 5428). Een ondernemer/belegger kan 
hett geclaimde afschrijvingsbedrag onderbouwen en transparant maken met een kas-
stroomoverzicht:: de geldstromen die gepaard gaan met het dagelijkse en periodieke 
onderhoudd worden zo nauwkeurig mogelijk geschat. De resterende technische en 
economischee slijtage vertalen zich in een restwaarde aan het einde van de geschatte 
gebruiksduur,, gegeven het uitgevoerde onderhoud. Zoals wij later in dit hoofdstuk zullen 
zien,, wordt de mogelijkheid van degressief afschrijven gekoppeld aan het verwachte 
toekomstigee verloop van de netto-opbrengsten van een bedrijfsmiddel.1086 

Kasstroomoverzichtenn wil ik nadrukkelijk onderscheiden van (de vervolgstap naar) 
rendementsprognosess op basis van de DCF-methodiek. Deze prognoses moeten wij 
nadrukkelijkk onderscheiden van 'boekhoudkundige' of 'fiscale rendementen'.1087 Met de 
termm 'cash flow- of kasstroomoverzichten' refereer ik aan het ordenen van geldstromen 
voorr een langere termijn. Indien men echter aan de hand van deze overzichten rende-
mentsprognosess maakt, wordt het zicht op de afschrijvingsbedragen hierdoor verscherpt. 
Mett een rendementsberekening op basis van geldstromen kan de ondernemer zijn doel-
stellingenn expliciteren en zichtbaar maken. Risico's en onzekerheden kunnen direct 
wordenn vertaald in correcties op geldstromen. De fiscus ziet een calculatorische onder-
bouwingg van de levensduur die door accountants en vastgoedtaxateurs op haar reali-
teitsgehaltee kan worden getoetst. 

Wee zagen al dat gewijzigde inzichten of de komst van geavanceerde technieken ertoe 
kunnenn leiden dat andere benaderingswijzen onder goedkoopmansgebruik kunnen 

Zeegerss (1967, p. 546) stelt dat de oorzaken van economische slijtage aan de opbrengstzijde 
enn aan de kostenzijde kunnen liggen. Van de eerste soort zijn bijvoorbeeld smaakveranderin-
genn van het publiek. Daardoor kan minder vraag ontstaan naar de voortgebrachte producten. 
Anderee voorbeelden zijn: verandering van wettelijke voorschriften en dumppraktijken van 
concurrenten.. Omdat deze oorzaken volgens hem in het algemeen niet te voorzien zijn en te 
incidenteell van aard, mogen ze niet in een afschrijvingssysteem worden verwerkt. Aan de 
kostenzijdee is de voornaamste bron van economische slijtage - naast verandering in wettelijke 
voorschriftenn - de situatie dat gelijksoortige bedrijfsmiddelen op de markt komen, die bij 
dezelfdee capaciteit een lagere kostprijs of lagere complementaire kosten hebben, of een beter 
productt afleveren. Wanneer deze kosten incidenteel en niet voorzienbaar zijn, moeten ze bij 
hett opstellen van een afschrijvingssysteem buiten beschouwing blijven. 
BNBB 1977/248; conclusie A-G Van Soest bij BNB 1978/107*; Berkhout 1996, p. 82 ; Berkhout 
1999,, p. 7; BNB 1998/395c*. 
BNBB 1998/395c* lijkt, mijns inziens onjuist, te suggereren dat degressief afschrijven 
gekoppeldd moet worden aan een 'fiscaaladministratief rendement'. 
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wordenn gebracht. Hierin past het jaarlijkse afschrijvingsbedragen te bepalen aan de hand 
vann kasstroom prognoses voor een langere termijn. 

Binnenn het eenvoudsbeginsel van goedkoopmansgebruik moet daarbij rekening 
wordenn gehouden met de omvang van de onderneming, de professionaliteit van de 
ondernemerr en het gegeven of de ondernemer een eigengebruiker dan wel een belegger 
is.. Voor beleggingsvastgoed kunnen toekomstige in- en uitgaande geldstromen (huur, 
kosten,, restwaarde) met behulp van vastgoeddeskundigen in kaart worden gebracht. 
Voorr vastgoed in eigen gebruik kan het vaststellen van de inkomende geldstroom die 
aann het vastgoed toegerekend moet worden, evenwel een lastige opgave zijn. In dat 
gevall kan de schatting van onderhoudsuitgaven en restwaarde toch bruikbare informatie 
voorr de onderbouwing van het afschrijvingsbedrag opleveren.1088 Over het tempo van de 
afschrijvingg zijn dan minder stellige uitspraken te doen. 

Eenn rendementsberekening is, wat de rekentechniek betreft, tegenwoordig op relatief 
eenvoudigee wijze uit te voeren met behulp van een financiële rekenmachine of een 
spreadd sheet-programma. De vraag is echter of men betrouwbare data weet te gene-
rerenn om het DCF-model mee te voeden. The rule of GIGO' ('garbidge in, garbidge out') 
doett hier opgeld. 

Watt het voorzichtigheidsbeginsel aangaat, kan een ondernemer zijn risico's en on-
zekerhedenn vertalen in correcties op de voorspelde geldstromen. Voor grote vastgoed-
beleggerss is het gebruik van kasstroomprognoses en rendementsberekeningen in 
overeenstemmingg met de realiteit. Andere investeerders gebruiken ze mede om een 
keuzee te maken tussen verschillende investeringsprojecten. Als men op reële basis een 
voorzichtigg scenario schetst, bevat die prognose waarborgen tegen willekeurige winst-
verschuivingen.. Een dergelijk scenario leidt dan niet ieder jaar tot bijstelling, behoudens 
calamiteiten.. Het zou aan te bevelen zijn een eenmaal bepaald afschrijvingsscenario een 
aantall jaren ongemoeid te laten en dan te herijken op zijn realiteitsgehalte. 

7.44 Afschrijvingsmethodieke n 

7.4.11 Inleidin g 

Hett afschrijvingsbedrag moet idealiter overeenstemmen met het 'werkelijke gebruiks-
waardeverloop'' van het bedrijfsmiddel. In de bedrijfseconomie zijn hiervoor vele 
methodiekenn (met vele varianten) ontwikkeld om de toerekening zo goed mogelijk uit te 
voeren. . 

Sindss het begin van de vorige eeuw werkt men in de literatuur vanuit de gedachte dat 
dee jaarlijkse lasten van een actief, naast de directe bedrijfskosten, bestaan uit:1090 

 een aandeel van de aanschaffingskosten ('verlies van kapitaal', 'afschrijvingen'); 
 onderhoudskosten die in de tijd oplopen en 
 een rentevergoeding die wordt gevonden in het verschil tussen de 

aanschaffingskostenn en de daarop afgeschreven bedragen. 

Daarnaastt gaat men ervan uit dat de opbrengst of nuttigheid van een actief na verloop 
vann tijd door uitputting en slijtage zal dalen. Veelal trachten de schrijvers deze elementen 
inn een bepaald systeem te vangen als zij de afschrijvingsmethodieken bespreken: de 
belastingg van onderhoudskosten plus afschrijving moet dan een belasting over de jaren 

Ziee hiervoor Rust 2000. 
Ziee Van Dam en Daems 1983,1984, p. 94-97. 
Ziee hiervoor Zeegers 1967. 
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gevenn die zoveel mogelijk overeenkomt met het prestatievermogen van het productie-
middel.1091 1 

Meijj wijst erop dat de daling van het productievermogen en het onderhoudskosten-
verloopp niet de enige factoren zijn die de waarde van de verbruikte werkeenheden 
bepalen.10922 Elk systeem is volgens hem willekeurig als men zich geen rekenschap geeft 
vann het verloop van de waarde van de werkeenheden. 'De fout van de practijk is dus in 
hett algemeen, dat men geen rekening houdt met de vraag hoe de waarde der werkeen-
hedenn verloopt.' 

Zoo betoogt bijvoorbeeld Jolink dat men een afschrijvingssysteem moet trachten te 
ontwerpenontwerpen dat het mogelijk maakt de totale kosten die met het gebruik der productie-
middelenn samenhangen, in dezelfde mate aan de <boek)jaren toe te rekenen als waarin 
dee prestaties die door de bedrijfsmiddelen worden geleverd, de opbrengsten daarvan 
beïnvloeden.10933 De afschrijving moet men dan zo bepalen dat het vaste actief zo 
gelijkmatigg mogelijk de bedrijfsresultaten beïnvloedt; dat wil zeggen de kostprijs per 
eenheidd product. Daarbij moet men rekening houden met: 

 de rente over het vermogen dat in het bedrijfsmiddel is besloten; 
 de onderhouds- en reparatiekosten ervan; 
 het in het algemeen dalende productieve vermogen van het actief; 
 de veroudering en daardoor waardedaling van de werkeenheden; deze manifesteert 

zichh in hogere bijkomende kosten dan bij inmiddels op de markt gekomen nieuwe 
vindingen. . 

Dee laatste twee factoren pleiten ervoor, voor afschrijving, rente en onderhoud samen, 
eenn van jaar tot jaar dalend bedrag in rekening te brengen. Dit hoeft volgens Jolink niet 
tee betekenen dat ook de afschrijvingen van jaar tot jaar moeten dalen, omdat het bedrag 
datt telkens voor rente in rekening moet worden gebracht, geleidelijk lager wordt. Dat 
komtt doordat het vermogen dat in het bedrijfsmiddel wordt vastgehouden, geleidelijk 
kleinerr wordt. Als de onderhoudsuitgaven oplopen, zal men per saldo wellicht toch voor 
langzaamm dalende afschrijvingsbedragen moeten kiezen. 

Uitt dit type beschouwingen komt de redenering voort die ook in de fiscale jurispru-
dentiee opduikt: nieuw object, hoge nutsprestaties, hoge slijtage, hoge afschrijvingen; 
ouderr object, lage nutsprestaties, lage slijtage, lage afschrijvingen. Intensief gebruik en 
hogee slijtage worden in deze gedachtegang al snel en min of meer automatisch gekop-
peldd aan hoge opbrengsten: hoge opbrengsten vormen dan zonder meer de uitdrukking 
vann hoge slijtage. 

Hett is maar de vraag of deze redenering zonder meer opgaat; zeker voor kapitaal-
intensieve,, langjarige investeringen in onroerende zaken. Mogelijk staan en stonden de 
schrijverss investeringen in snel slijtende machines voor ogen. Slechts wanneer de 
contantee waarde van de toekomstige directe en indirecte nettogeldstromen dalen, is er 
sprakee van afnemend nut van een investering. Een belegger of eigengebruiker kan een 
onroerendee zaak aanschaffen met het oog op groei van direct en indirect rendement. Dit 
iss bijvoorbeeld het geval als objecten worden aangeschaft tegen lage BAR of NAR en 
eenn hoge IRR-eis: waarde- en geldstroomstijgingen moeten het verschil dan goed-
maken.1094 4 

Vann der Schroeft en Groeneveld achten het onjuist de afschrijving eenzijdig afhanke-
lijkk te stellen van het verloop van de onderhoudskosten, omdat men ook naar de econo-
mischee levensduur moet kijken.1095 Daarnaast behoort de jaarlijkse daling van rente en 
afschrijvingg die een uitdrukking is van de daling van de voorraad werkeenheden, uitdruk-

Vann der Schroeff en Groeneveld 1980, p. 105. 
Meijj 1947a, p. 75, 76 en 80. 
Jolinkk 1964, p. 780 en 781; en, gelijkluidend, Jolink 1967, p. 580. 
Rustt e.a. 1997, p. 186 en 187. 
Vann der Schroeff en Groeneveld 1980, p. 106 en 107. 
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kingg te geven aan de relatieve kostenvoordelen als het bestaande middel wordt vervan-
genn door een nieuw productiemiddel. Toenemende onderhoudskosten zijn slechts een 
vann de factoren die vervanging van voordeel kunnen doen zijn. 

Ikk zal hierna een aantal hoofdvormen behandelen die van belang kunnen zijn voor 
onroerendee zaken.1096 Hoewell ik in 7.6 en 7.7 uitvoeriger zal ingaan op lineair en 
degressieff afschrijven, behandel ik deze vormen, alsmede de progressieve afschrijving 
respectievelijkk in 7.4.3, 7.4.4 en 7.4.5, waarin ik ook de hierna te noemen 'sinking fund 
method'' zal bespreken. Een cijfermatige vergelijking tussen de lineaire, degressieve en 
dee progressieve methode is te vinden in 7.4.6. In 7.4.7 behandel ik de inkomstenmetho-
diek.. Hier komen onderwerpen aan de orde als: de 'net revenue contributions approach', 
dee 'time-adjusted depreciation', de contante-waardebenadering van Polak en de 
'discountedd contributions approach'. 

Dickseee noemt behalve de lineaire methode, de degressieve methode en de annuï-
teitenmethodee ook de methode van (her)waarderen van activa.1097 De (marktwaarde-
verminderingg is dan gelijk aan de afschrijving. De afschrijvingen zullen dan zeer ongelijk 
zijnn en weinig relatie hebben met de werkelijke vermindering ('depreciation') die gemeten 
wordtt door de mate waarin het actief wordt gebruikt. De genoemde methodieken kan 
menn toepassen met of zonder de geaccumuleerde bedragen op te sparen 'outside the 
business,, available at short notice to repair the ravages caused by depreciation. Such 
accumulationss outside the business are commonly (...) known as "Sinking Funds".' 

Err worden volgens Dicksee wel andere methodieken dan de vier genoemde gebruikt 
-- zoals: toerekening op basis van machine-uren of gefabriceerde producten - maar het 
komtt volgens hem zelden voor dat de vier methodieken niet voldoende evenwichtige 
resultatenn opleveren die voldoen aan de eisen van de praktijk. 

7.4.22 Geldighei d en zeggingskrach t methodieke n 

Inn de literatuur ziet men de auteurs worstelen met de vragen welke geldigheid en 
zeggingskrachtt de verschillende methodieken nu eigenlijk hebben en op basis van welke 
principess men moet toerekenen. Deze kwesties hangen nauw samen met de vraag 
welkee strekking en ratio afschrijven heeft. Veelal wordt geconcludeerd dat men het 
afschrijvingspotentieell gedurende de gebruiksperiode moet trachten te verdelen op een 
rationelee en billijke manier.1098 

Thomass bespreekt in zijn standaardwerk The Allocation Problem in Financial 
AccountingAccounting Theory vijf verschillende benaderingen waarmee een accountant een 
afschrijvingspatroonn kan bepalen.1099 Afschrijvingen die gebaseerd zijn op waarderingen 
(contantee waarde van toekomstige inkomsten of marktwaarderingen) in plaats van 
historische-kostprijsbenaderingen,, waren in 1969, het jaar waarin zijn werk uitkwam, niet 
gangbaar.. Thomas concludeert dat de toerekening, binnen de benaderingen op basis 
vann historische kosten, gebaseerd moet zijn op de netto-opbrengsten die een actief 
gedurendee een bepaalde periode genereert of anders arbitrair is. 

Eenn afschrijvingssysteem naar vervangingswaarde is niet mogelijk. In dit systeem wil men 
zodanigee bedragen als afschrijving ten laste van de winsten brengen dat daar een vervangend 
actieff mee kan worden gekocht. De afschrijving wordt berekend op basis van de vervangings-
waardee van het bedrijfsmiddel op balansdatum. De gedachte van de fondsvorming ter finan-
cieringg van de vervanging maakt het dan noodzakelijk de afschrijving elk jaar terug te rekenen 
overr de gehele verstreken levensduur van het bedrijfsmiddel. Een bezwaar is dat er een 
elementt van reservering voor expansie in de afschrijving komt (Demenint 1941, p. 344 en 
345). . 
Dickseee 1903, p. 6-8. 
Vann Doorne (1966, p. 414) spreekt over 'systematisch en rationeel'. 
Thomass 1969, p. 29. 
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Hendriksenn stelt dat de meeste afschrijvingsconcepten gebaseerd zijn op de verwachte 
netto-inkomstenn en verder kunnen worden onderverdeeld in:1100 

 het meten van afschrijving als waardeachteruitgang (bijvoorbeeld DCF-waarde of 
'tweedehandswaarde')) of 

 het meten van een kostenbedrag (of een andere basis) dat aan een periode 
toegerekendd wordt onder de veronderstelling dat er een (directe of indirecte1101) 
matchingg is van de inputvariabelen met de verwachte inkomsten ('revenues or net 
revenuee contributions'). 

Dee AIA Committee on Terminology wijst erop dat de verschillende afschrijvingsmetho-
diekenn 'rest on materially different basic assumptions'.1102 Het feit dat er methoden 
wordenn gebruikt die totaal verschillende toerekeningsresultaten opleveren, benadrukt de 
waarheidd dat de toerekening geen nauw verband houdt met veranderingen in waarde en 
ookk niet de werkelijke achteruitgang ('exhaustion') tracht te meten die plaats vindt in een 
bepaaldee periode. Dit is een 'important truth that is not always fully understood'. Wat de 
methodiekenn wel gemeen hebben, is dat zij ontworpen zijn om de afschrijvingslast op 
eenn systematische en billijke manier over de gebruiksduur te verdelen. 

Volgenss Revsine, Collins en Johnson maakt men een keuze die zowel het gebruik 
vann een actief als de diensten (services) die het oplevert, het best weergeeft.1103 Binnen 
dezelfdee branche kunnen bedrijven verschillende methoden gebruiken. 

Hendriksenn en Van Breda stellen dat geen enkele methode volledig verdedigbaar of 
superieurr is: er zijn te veel oplossingen mogelijk voor het toerekeningsprobleem.1104 Er 
kunnenn zich in de toekomst vele scenario's voordoen die men ook nog eens moet terug-
brengenn tot één variabele. De methodieken zijn statisch van aard, terwijl de variabelen 
mett de tijd veranderen. 

Dee studie van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), gepubli-
ceerdd onder de titel Accounting for Depreciable Assets en van de hand van Lamden, 
Gerbothh en McRae, inventariseert en onderzoekt allerlei uitgangspunten waarop de 
keuzenn voor bepaalde afschrijvingsmethodieken worden gebaseerd.1105 In deze 
belangrijkee studie wordt veel aandacht besteed aan de mogelijke achtergronden van de 
keuzee voor een bepaalde afschrijvingsmethodiek. Ik behandel ze hierna. 

Inn de praktijk probeert men wel aansluiting te zoeken bij vergelijking van kosten en 
batenn ('net revenue contributions'1106) en de achteruitgang in bruikbaarheid ('exhaustion 
off usefulness'). 

Toerekeningg vindt ook plaats op basis van waarderingsconcepten. Om het afschrij-
vingsverloopp te bepalen zoekt men aansluiting bij het waardeverloop van een zaak. In 
dezee benadering zal een rationeel handelende, potentiële koper de waarde van het 
serviceservice potential van een activum afmeten aan de contante waarde van toekomstige 
opbrengsten.. Als dit een moeilijke waarderingsoperatie oplevert, kan hij voor de waar-
deringg ook aansluiting zoeken bij de waarde (en het waardeverloop) van even oude 
activaa op de markt voor gebruikte zaken. Deze benadering ziet men bij onderbouwing 

Hendriksenn 1974, p. 390, 396. 
Bijvoorbeeldd verwachte diensten als geproduceerde eenheden, draaiuren, megawatts. 
AIAA Committee on Terminology 1942, p. 141 en 142. 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 466. Reynolds (1961, p. 240) stelt dat afschrijving 
gerelateerdd moet worden aan net service values: 'that part of "real" revenue contributed 
directlyy by the plant asset, less all operating costs other than depreciation, which are properly 
chargeablee against such revenue.' 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 524 en 525. Zie ook Thomas 1969, p. 12. 
Lamden,, Gerboth en McRae 1975, p. 89-98. 
Ditt is de opbrengst die gegenereerd wordt door het actief minus de exploitatiekosten, inclusief 
dee onderhouds- en reparatiekosten. De totale kosten van het actief worden dan toegerekend 
opp basis van de netto-inkomsten van elke periode. 
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vann degressieve afschrijvingen: de (contante) waarde van het nut in de eerste gebruiks-
jarenn is meer waard dan het nut in latere jaren. 

Dee egalisatie van de som van afschrijving en andere zaakskosten voor elk jaar over 
dee gebruiksduur wordt wel als argument voor toepassing van degressieve afschrijvings-
methodenn gebruikt. Afschrijvingskosten worden dan eerst hoger gesteld en later lager 
naarmatee de kosten oplopen bij het ouder worden van de zaak. 

Conservatisme,, onzekerheid en het opvangen van verstorende inflatoire effecten als 
onderbouwingg van degressieve afschrijvingsmethodieken worden door de schrijvers van 
dee AICPA-studie verworpen. Voor het opvangen van inflatie zijn afschrijvingen niet 
bedoeld:: met het manipuleren van afschrijvingen worden de gevolgen van prijsstijgingen 
eerderr verborgen dan onthuld. 

Hett handhaven van een constante 'rate of return' kan een ander doel bij de keuze 
voorr een afschrijvingsmethodiek zijn. We zien dit terug bij de 'sinking fund-' en de 
annuïteitenmethode. . 

Dee keuze voor de lineaire afschrijvingsmethodiek kan men baseren op de eenvoud 
ervan.. Deze methode is even goed verdedigbaar ais welke andere methode ook die 
gebaseerdd is op discutabele veronderstellingen en gecompliceerde berekeningen. Deze 
redeneringg achten de schrijvers twijfelachtig. 

Ikk concludeer dat de keuze voor een bepaalde afschrijvingsmethodiek in hoge mate 
samenhangtt met het afschrijvingsdoel. Er zijn vele onderbouwingen mogelijk bij de 
keuzee voor een bepaald systeem. De invulling van de toekomstige variabelen is in hoge 
matee een arbitraire aangelegenheid. In de kern speelt de vraag hier weer wat de strek-
kingg van afschrijven is: een vorm van kostenallocatie of het meten van (gebruikswaarde-
verloop.. Zolang men nog van verschillende concepten kan uitgaan, worden ook verschil-
lendee zaken gemeten. 

7.4.33 Lineair e afschrijvin g 

Dee meest gebruikte methode is de methode van afschrijven volgens een vast percentage 
vann de aanschaffingsprijs. Het afschrijvingspotentieel wordt in gelijke bedragen verdeeld 
overr de gebruiksduur. Impliciete veronderstelling achter deze methode is dat uitsluitend 
hett tijdsverloop bepalend is voor de waardevermindering van het actief.1107 Deze 
methodee wordt wel toegepast als de prestaties van het bedrijfsmiddel gedurende de 
gehelegehele levensduur ongeveer hetzelfde blijven en ook de onderhoudskosten nagenoeg 
constantt zijn. 

Dee bedoeling van de lineaire methode is volgens Kreukniet 'de prijs, waarop het bezit 
vann het activum komt te staan' gelijkmatig over de hele duur van het activum te verde-
len.11088 Dit doel wordt niet bereikt wanneer de reparatiekosten met de tijd toenemen en 
hett productievermogen vermindert. 

Dee Haan stelt dat men er bij de keuze van een afschrijvingsmethodiek voor moet 
zorgenn dat de som van afschrijvingen, interest, onderhoud en reparatie in verband met 
dee door het productiemiddel verrichte prestaties over de verschillende productiemiddelen 
zoo billijk mogelijk tijdens de levensduur wordt verdeeld.1109 

Voorzoverr duurzame productiemiddelen aan slijtage onderhevig zijn, nemen, zo stelt 
Polak,, de kosten van onderhoud, reparatie en drijfkracht steeds en in toenemende mate 
toe.11100 De bruto-opbrengsten nemen tegelijkertijd in toenemende mate af, doordat veel-
vuldigg repareren slechts een kleinere productie toelaat en doordat het oude werktuig 
arbeidd van mindere kwaliteit vereist of meer mislukkingen veroorzaakt. 

Bultee en Van der Wal 1994, p. 62. 
Kreukniett 1905, p. 10. Vergelijk Van Geel 1932, p. 49; De grondslagen der afschrijving bij de 
landsbedrijvenlandsbedrijven 1926, p. 19. 
Dee Haan 1927a, p. 152. 
Polakk 1929, p. 163. 

1107 7 

1108 8 

1109 9 

1110 0 
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Vann der Schroeft wijst erop dat de lineaire methode een 'gelijke druk' lijkt op te 
leveren.11111 Daarbij worden de interestkosten echter over het hoofd gezien.1112 Doordat 
hett vermogensbeslag als gevolg van afschrijving afneemt, dalen de jaarlijkse interest-
kosten.. Als men de interestfactor in aanmerking wil nemen, komt de annuïteitenmethode 
daarvoorr in aanmerking: deze levert een jaarlijks gelijke druk op. De lineaire methode 
leidtt tot een geleidelijk dalende druk en kan dan ook worden toegepast wanneer de 
waardee van de werkeenheden geleidelijk zal verminderen. 

Lineairr afschrijven heeft volgens Jolink het voordeel van de eenvoud.1113 Een gelijk-
matigee verdeling van de kosten van het bedrijfsmiddel komt echter in het gedrang, door-
datt ze met verschillende omstandigheden geen rekening houdt: het dalend productief 
vermogen,, de veroudering van het bedrijfsmiddel en de stijgende onderhoudskosten. 
Doorr een onderhoudsfonds te vormen waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort dat op 
grondd van de ervaring wordt bepaald en waaruit de onderhoudskosten worden gedekt, 
probeertt men wel de genoemde bezwaren te ondervangen. In die benadering wordt dan 
echterr nog geen rekening gehouden met het voortdurend verminderende productiever-
mogenn van het bedrijfsmiddel (technisch en economisch). Dit nadeel wordt ondervangen 
doorr af te schrijven met een vast percentage over de boekwaarde. 

Dee lineaire methode zou volgens Lamden, Gerboth en McRae, in vergelijking met 
anderee methoden, het best toegepast kunnen worden in de volgende omstandig-
heden:1114 4 

 'net revenue contributions or operating efficiency is indeterminate or tends to be 
relativelyy constant over the estimated useful life of the asset; 

 the incidence contributing to the exhaustion of usefulness relates more to time than 
too use; 

 other asset-related charges tend to be relatively constant over the estimated useful 
lifee of the asset; 

 the discounted value of future service potential tends to decline as a function of time 
ratherr than use; 

 the intrest factor is relatively insignificant or tends to be offset by other factors; 
 the effect of obsolescence can be reasonably estimated.' 

Hendriksenn voegt hieraan toe: 'repairs, maintenance expenses, operating efficiency, and 
revenuess are relatively constant over the life of the asset'.1115 

Inn formules 

AFS== HKP -/- RW 
N N 

P== HKP -/- RW * 100 
NN HKP 

HKPP = historische kostprijs 
RWW = restwaarde 
NN = levensduur 
AFSS = jaarafschrijving 
PP = afschrijvingspercentage 

11111 Van der Schroeff 1948, p. 140-142. 
11122 Later ziet men schrijvers vaak teruggrijpen op deze notie. 
11133 Jolink 1967, p. 581. 
11144 Lamden, Gerboth en McRae, p. 99. 
11155 Hendriksen 1974, p. 417. 
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Eenn voorbeeld: 
Kostprijss object 25 min. 
Restwaardee grond en opstal 10 min. 
Levensduurr 30 jaar 
Uitt de formule komt een afschrijvingspercentage van 2%. 

Kostprijss 25.000.000 
Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Afschrijvin g g 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 

XX afschrijvin g 
500.000 0 

1.000.000 0 
1.500.000 0 
2.000.000 0 
2.500.000 0 

Boekwaard e e 
24.500.000 0 
24.000.000 0 
23.500.000 0 
23.000.000 0 
22.500.000 0 

Intres tt  7% 
1.750.000 0 
1.715.000 0 
1.680.000 0 
1.645.000 0 
1.610.000 0 

Dee contante waarde van het belastingvoordeel in de eerste vijfjaar is bij eindejaars-
betalingenn en een discontovoet van 7%: 
•• belastingtarief 25%: fl. 512.524; 
•• belastingtarief 50%: fl. 1.025.049. 

7.4.44 Degressiev e afschrijvin g 

Degressievee afschrijving wordt met name toegepast, als er een sterke waardeverminde
ringg is gedurende de eerste jaren. Deze methode leent zich met name voor productie
middelenn die aan een snelle technologische veroudering bloot staan of aan sterke 
prestatieverminderingg onderhevig zijn. Binnen de degressieve afschrijvingsmethodiek is 
eenn aantal methoden te onderkennen. Voor vastgoed is de methode van afschrijven 
volgenss een vast percentage van de boekwaarde het belangrijkst. Door de afnemende 
boekwaardee wordt het jaarlijkse afschrijvingsbedrag steeds kleiner. Hoe korter de 
levensduurr en hoe kleiner de restwaarde, des te hoger zal het afschrijvingsbedrag zijn. 
Dee restwaarde heeft een (te) sterke invloed op de hoogte van de afschrijving. Men 
benadertt de degressieve afschrijving ook wel door het dubbele percentage van de 
lineairee afschrijving te nemen. Dit noemt men de 'double declining balance method'. 

Dee degressieve methode beoogt volgens Kreukniet een verbetering te zijn ten 
opzichtee van de lineaire methode.1116 De steeds geringer wordende afschrijving, gevoegd 
bijj de jaarlijks stijgende reparatiekosten, zou een 'gelijkmatige druk van het bezit van het 
activum'' opleveren. Het is echter bij gebrek aan gegevens niet te bewijzen dat de 
opstelsomm van afschrijving, reparatiekosten en verminderde productievermogen een 
gelijkee druk oplevert. Het bezit van het activum drukt te zwaar op de eerste jaren. Alleen 
alss zich een zeer aanzienlijke waardedaling voordoet, kan men wellicht stellen dat de 
degressievee methode een gelijke druk oplevert. In het algemeen legt de methode een te 
Z.W3II e ui ur\ u u u c e e i ö i e JCJICI I C I I C C I I LC liCnic Oy u c laiöTo. 

Eenn bezwaar van de boekwaardemethode is volgens Volmer dat in tal van gevallen 
nochh het productief vermogen daalt, noch de onderhoudskosten in dezelfde verhouding 
stijgenn als waarin de afschrijving van jaar tot jaar teruggaat.1117 De toepassing moet 
volgenss hem beperkt blijven tot de gevallen waarin de gemaakte fout niet al te groot is en 
geenn merkbare invloed kan uitoefenen. 

Vann der Schroeft noemt als principieel bezwaar tegen deze methode dat het verloop 
vann de afschrijving geheel door de restwaarde wordt beheerst.1118 Hij wijst de boekwaar
demethodee dan ook af. Alleen bij een zeer sterke economische slijtage is het gebruik 

11166 Kreukniet 1905, p. 11, 18 en 19. Vergelijk Volmer 1914, p. 78; Van Geel 1932, p. 49 en 50. 
11177 Volmer 1914, p. 78. 
11188 Van der Schroeft 1948, p. 145, 146 en 148. 
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vann de boekwaardemethode doelmatig. Van der Schroeft signaleert dat men in de 
praktijkk het percentage niet berekent, maar kiest. Er wordt dan zolang op de boekwaarde 
afgeschrevenn tot deze een aannemelijke restwaarde heeft bereikt. Deze gedachtegang 
iss volgens hem onjuist: de hoogte van de afschrijving wordt namelijk bepaald door de 
bruikbaarheidsduurr en niet omgekeerd. 

Visserr wijst op de technische bezwaren van de boekwaardemethode.1119 Het is niet 
mogelijkk dat de restwaarde nihil of negatief is. Een kleine variatie in de schatting van de 
(positieve)) residuwaarde brengt een betrekkelijke grote verandering mee in het benodig-
dee percentage. 

Melsee noemt vergelijkbare bezwaren.1120 Hij vraagt zich af of een ondernemer in de 
hoogconjunctuurr - alleen omdat het hoogconjunctuur is - zijn bedrijfsmiddelen mag 
afschrijvenn volgens de boekwaardemethode; 'door de ervaring geleerd' zal de onder-
nemerr ernstig rekening houden met een terugslag. Volgens hem is dit mogelijk als de 
basiss van het afschrijvingssysteem wordt gevonden in de veronderstelling van een 
afnemendee gebruiksintensiteit, gecombineerd met de verwachting omtrent de econo-
mischee capaciteit. 

Voorr bedrijfsgebouwen kan volgens Melse in het algemeen ook sprake zijn van 
boekwaardeafschrijving,, omdat daar 'als regel een afnemend productief vermogen 
(inn economische zin) en stijging van onderhoudskosten moet worden verondersteld.' 
Ditt speelt met name bij gebouwen met een min of meer speciale inrichting, waardoor 
geenn algemene aanwendingsmogelijkheid bestaat. 

Drentt stelt dat de boekwaardemethode bedrijfseconomisch wel wordt verdedigd met 
hett argument dat er in de aanvang weinig en later veel onderhoudskosten moeten 
wordenn gemaakt.1121 De methode bewerkstelligt dat de totale gebruikskosten van het 
productiemiddell jaarlijks zo gelijk mogelijk zijn. 

Ookk De Baan geeft als argument voor de boekwaardemethode de oplopende 
onderhoudskosten,, 'op deze wijze is het jaarlijkse totaal van afschrijving en kosten 
ongeveerr gelijk.'1122 

IJsselmuidenn stelt dat bij gebouwen de economische levensduur dichter bij de 
technischee zal liggen en het onderhoud meer een intermitterend dan een langzaam 
stijgendd verloop zal hebben.1123 Degressieve afschrijvingen op een bedrijfsmiddel met 
eenn zo lange duur zouden het resultaat te scherp beïnvloeden. Degressieve afschrijvin-
genn gaan uit van een groot waardeverlies in de eerste jaren ten gevolge van veroude-
ring.. Bij een allengs stijgend onderhoud zien we een zekere egalisatie van jaarlijkse 
lastenn aan onderhoud plus afschrijving. Wanneer een gebouw echter om een installatie 
heenn is gebouwd, zou een afschrijving in overeenstemming met het (degressieve) 
waardeverloopp van de installatie wenselijk zijn. 

Zeegerss noemt als voornaamste argumenten dat het afschrijvingssysteem rekening 
dientt te houden met de economische slijtage en het feit dat in de loop van de gebruiks-
duurr de onderhoudskosten toenemen; door afschrijving van de boekwaarde bereikt men 
eenn egalisering van de jaarlijkse kosten.1124 Toename van onderhoudskosten ziet 
Zeegerss niet als geheel zelfstandig argument voor toepassing van degressieve 
afschrijving.. Die toename moet in samenhang worden gezien met de economische 
levensduur,, omdat toename van onderhoudskosten de economische levensduur verkort. 
Tott de kosten van een bedrijfsmiddel behoren behalve de afschrijving ook de financie-
ringskostenn en de onderhoudskosten. Als alleen afschrijvingen en onderhoudskosten in 
ogenschouww worden genomen, leidt dit door onvolledigheid niet tot juiste conclusies. 

11iaa Visser 1951, p. 251. 
11200 Melse 1955, p. 77-79. 
11211 Drent 1961, p. 858. 
11222 De Baan 1963, p. 41. 
11233 IJsselmuiden 1962, p. 87. 
11244 Zeegers 1967, p. 545. 
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'Concludeertt men op grond van een progressief verloop van de onderhoudskosten tot 
degressievee afschrijvingen, dan komt deze conclusie direct op losse schroeven te staan, 
wanneerr men bedenkt, dat de financieringskosten een degressief verloop hebben (...) 
Eenn juistere vraagstelling zou zijn of bij progressief verlopende onderhoudskosten en 
eenn degressief verloop van de financieringskosten de afschrijvingen degressief moeten 
zijn.. Het is duidelijk, dat er zonder meer geen aanleiding is deze vraag bevestigend te 
beantwoorden.. Een nadere kwantificering van de degressie in de financieringslasten en 
vann de progressie in de onderhoudskosten zal aan een antwoord op deze vraagstelling 
moetenn voorafgaan.' Bij degressief afschrijven op basis van oplopende onderhouds-
kostenn zal men moeten letten op doublures wegens reserveringen voor groot onderhoud 
enn degressieve afschrijving op basis van dit onderhoud.1125 Wanneer men bij oplopende 
onderhoudskostenn degressief wil afschrijven, zal de mate van degressie volgens 
Zeegerss moeten worden bepaald aan de hand van het gecombineerde verloop van deze 
progressieff toenemende kosten en de degressief afnemende financieringskosten. De 
werkelijkee (dikwijls) onuitgesproken argumenten voor degressief afschrijven liggen 
volgenss Zeegers in verlichting van de financiering en vermindering van het investerings-
risico.1126 6 

Jolinkk acht de boekwaardeafschrijving 'in het algemeen bijzonder bruikbaar' vanwege 
haarr eenvoud en omdat daarbij de som van afschrijving en rente steeds kleiner wordt. 
Zee verdient volgens hem verre de voorkeur boven de methode van afschrijving met een 
vastt percentage over de aanschaffingswaarde. Dat de lineaire methode in de praktijk 
veell meer wordt gebruikt, 'berust niet op een juiste bedrijfseconomische redenering, 
maarr veeleer op onkunde.' 

Hett boekwaardesysteem brengt volgens IJsselmuiden het dalend prestatieverbruik 
niett passend tot uitdrukking.1128 Met name voor bedrijfsgebouwen gelden zwaarwegende 
bezwaren. . 

Alss de prestaties kwantitatief en/of kwalitatief in de loop van de tijd terug lopen, ligt 
hett dan voor de hand dat zij 1) elk jaar afnemen en 2) jaar voor jaar volgens een meet-
kundigee reeks afnemen? Hij acht het eerder waarschijnlijk dat het prestatieverbruik per 
reekss van jaren afneemt. Ten tweede vindt hij het systeem, met name betreffende 
bedrijfsgebouwen,, te star en lastig aan gewijzigde omstandigheden aan te passen. 
Eenn flexibel afschrijvingssysteem is nodig. Hoe langer de gebouwen 'leven', des te 
minderr risico's bij de keus van het systeem zijn te schatten en des te groter de behoefte 
aann tussentijdse aanpassing is. 

Dee degressieve afschrijvingsmethodiek is volgens Lamden, Gerboth en McRae in 
vergelijkingg met andere afschrijvingsmethodieken het best toepasbaar in de volgende 
omstandigheden:1129 9 

•• 'the net revenue contributions or operating efficiency of an asset is indeterminate or, 
too the extend determinable, is a decreasing function of the age of the asset; 

•• reasonably good resale market data are available and the decline in market value 
overr time follows a decreasing pattern; 

•• other asset-related charges are expected to follow an increasing pattern; 
•• obsolescence is a significant but uncertain factor in estimating useful life; 
•• the intrest factor is significant in estimating the value of the future service potential of 

thee asset.' 

Zeegerss 1967, p. 547 en 548. 
Zeegerss 1967, p. 552. 
Jolinkk 1967, p. 582. 
IJsselmuidenn 1973, p. 234 en 235. 
Lamden,, Gerboth en McRae, p. 101. 
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Hendriksenn noemt:1130 

•• 'increasing repair and maintenance charges; 
•• decreasing operating efficiency and revenues; 
•• intrest factor recognised only when "realised" through use of the asset; 
•• uncertainty of revenues of the later years.' 

Inn formule: 

PP = 100-/-100*"^/ RW 

HKP P 

of f 

P1131== 100(1 -/-"^ RW 

HKP P 

Eenn voorbeeld (voor gegevens zie het vorige voorbeeld, uit de formule komt een 
afschrijvingspercentagee van 3). 

Kostprijss 25.000.000 
Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Afschrijvin g g 
750.000 0 
727.500 0 
705.675 5 
684.504 4 
663.969 9 

££ afschrijvin g 
750.000 0 

1.477.500 0 
2.183.175 5 
2.867.679 9 
3.531.648 8 

Boekwaard e e 
24.250.000 0 
23.522.500 0 
22.816.825 5 
22.132.320 0 
21.468.350 0 

Hett afschrijvingstempo ligt in dit voorbeeld aanzienlijk hoger. Het vertaalt zich onmiddel
lijkk in een hogere contante waarde van het belastingvoordeel.1132 De contante waarde 
vann het belastingvoordeel in de eerste vijfjaar bij eindejaarsbetalingen en een disconto
voett van 7% is: 
•• belastingtarief 25%: fl. 727.002; 
•• belastingtarief 50%: fl.1.454.003 

7.4.4.11 'Twee maal lineair ' 

Dee boekwaardemethodiek is heel gevoelig voor variaties in de restwaarde, zoals telken
malee in de literatuur wordt opgemerkt.1133 Kleine verschillen in de restwaardeschatting 
leidenn tot aanmerkelijke verschillen in het afschrijvingspercentage. 

Ockelss laat in een instructieve tabel zien dat het idee onjuist is dat het afschrijvings
percentagee bij de boekwaardemethode ongeveer tweemaal zo hoog is als bij gelijk-

11300 Hendriksen 1974, p. 417. 
11311 Zie Zeegers 1967, p. 548; Jolink 1967, p. 581; IJsselmuiden 1973, p. 234; hof Arnhem BNB 

1966/156*. . 
11322 Zie Feenstra en Wiegman 1976 over de keuze tussen verschillende degressieve afschrijvings

methodenn die leiden tot minimalisering van de contante waarde van de toekomstige belasting
verplichtingen. . 

11333 Zie bijvoorbeeld Stil 1949, p. 161 en 162; Ockels 1949, p. 265; Smeets 1950a, p. 213. 
Rensemaa (1971, p. 478) pleit daarom voor het in aanmerking nemen van 'een wat minder 
hoogg percentage'. 
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blijvendee afschrijvingen.1134 In de tabel staan de afschrijvingspercentages bij boek-
waardeafschrijvingen,, met tussen haakjes de lineaire percentages. Bij een restwaarde 
vann nihil is het afschrijvingspercentage altijd 100%, ongeacht de gebruiksduur. 

Aanschafwaardee 25.000.000 
Residuwaard e e 

10.000.000 0 

1.000.000 0 

1 1 

nihil l 

100 jaar 
8,76% % 
(6%) ) 

27,52% % 
(9,6%) ) 
81,79% % 
(10%) ) 
100% % 
(10%) ) 

255 jaar 
3,6% % 

(2,4%) ) 
12,08% % 
(3,84%) ) 
49,41% % 

(4%) ) 
100% % 
(4%) ) 

500 jaar 
1,82% % 
(1,2%) ) 
6,23% % 

(1,92%) ) 
28,87% % 

(2%) ) 
100% % 
(2%) ) 

66,666 jaar 
1,37% % 
(0,9%) ) 
4,71% % 

(1,44%) ) 
22,55% % 
(1,5%) ) 
100% % 
(1,5%) ) 

1000 jaar 
0,91% % 
(0,6%) ) 
3,17% % 

(0,96%) ) 
15,66% % 

(1%) ) 
100% % 
(1%) ) 

Frielinkk stelt dat het in de Amerikaanse literatuur gebruikelijk is de vuistregel te hanteren: 
hett toe te passen afschrijvingspercentage is twee maal de reciproke van de totale 
gebruiksduurr (2 x 1/n).1135 Zo'n vuistregel miskent volgens hem ten enenmale dat de 
restwaardee een essentieel en invloedrijk gegeven voor de vaststelling van het percen-
tagee is. 

IJsselmuidenn noemt als oplossing tegen het geopperde bezwaar van te hoge afschrij-
vingspercentagess in de aanvang voor gebouwen, de restwaarde in de formule te stellen 
opp de restwaarde van het gebouw verhoogd met de restwaarde van de ondergrond.1136 

Volgenss het hof Arnhem is een correctie op boekwaardeafschrijvingen niet vereist op 
dee enkele grond dat deze meer dan het dubbele bedragen van lineaire percentages 
(BNBB 1966/156*). 

7.4.55 Progressiev e afschrijvin g 

Dee progressieve afschrijving passen we toe als de prestaties kwantitatief en/of kwalitatief 
toenemen.. Anders gezegd: waar bij een toenemende productie een stijgend nut van de 
bedd rijfsobjecten mag worden verwacht.1137 In de fiscale jurisprudentie komt deze metho-
diekk nog niet aan de orde. Progressieve afschrijvingsmethoden zijn volgens Lamden, 
Gerbothh en McRae gebaseerd op de notie dat een gefixeerd rendement wordt gegene-
reerdd op het geïnvesteerde vermogen.1138 Zij concluderen dat de progressieve afschrij-
vingsmethodee het best toepasbaar is in de volgende omstandigheden: 
•• 'the net revenue contributions or operating efficiency of an asset is indeterminate or, 

too the extent determinable, tends to be constant or to increase with the age of an 
asset; ; 

•• the asset is used by an enterprise that is able to price its goods or services so as to 
obtainn a fixed rate of return on investment (for example, rates established by 
regulatoryy authorities); 

•• other asset-related charges are expected to be constant or to decrease over the 
estimatedd useful life of the asset.' 

Vergelijkk Ockels 1949, p. 264 en 265. 
Frielinkk 1966, p. 369 en 370. 
IJsselmuidenn 1973, p. 235. Zie ook Rensema (1971, p. 478), die nog toevoegt dat volgens 
vastee jurisprudentie grond en opstal één bedrijfsmiddel vormen. 
Vann Geel 1932, p. 51. 
Lamden,, Gerboth en McRae, p. 101 en 102. 
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Hendriksenn voegt hieraan toe:1139 

•• 'cash flow or net revenue contributions of each year is constant, but the asset value 
eachh year represents the discounted value of remaining contributions; 

•• repair and maintenance expenses are constant or decreasing over the life of the 
asset; ; 

•• revenues and operating efficiency are constant or increasing over the life of the 
asset.' ' 

Ikk bespreek hierna twee methoden, de annuïteitenmethode en de 'sinking fund method'. 
Inn de laatstgenoemde methode wordt rekening gehouden met de interest van de 
beleggingg van de afschrijvingsbestanddelen. Bij de annuïteitenmethode houdt men 
rekeningg met de interest over de boekwaarde. 

7.4.5.11 Annuïteitenmethod e 

Voorr de aanschaf van duurzame productiemiddelen is vermogen nodig dat voor lange 
tijdd wordt vastgelegd. De annuïteitenmethode houdt expliciet rekening met de interest-
kostenn die met de investering in het actief gemoeid zijn. 114  De interest wordt doorgaans 
bepaaldd als de interestvoet van een langdurige risicovrije belegging, verhoogd met een 
risicopremie.. De (stijgende) aflossingscomponent van de annuïteit wordt jaarlijks 
afgeboektt van de boekwaarde van het productiemiddel. Een probleem ontstaat als de 
interestvoett wordt gewijzigd. Dan moet een nieuwe annuïteit worden bepaald. Bovendien 
moetenn de reeds uitgevoerde afschrijvingen worden gecorrigeerd. 

Hett vaste bedrag is de annuïteit tot verrekening van een bedrag, gelijk aan de aan
schaffingsprijss minus de restwaarde, over de gebruiksduur van het activum. Ook deze 
methodee levert volgens Kreukniet geen gelijkmatige druk op, doordat het bezit van het 
activumm met de tijd steeds zwaarder drukt.1141 Het degressieve systeem is in dit opzicht 
tee prefereren, want daarin wordt een steeds geringer bedrag afgeschreven met het oog 
opp stijgende reparatiekosten en het verminderende productievermogen. Ook werd er al 
vroegg op gewezen dat de methode alleen mag worden toegepast als er voor het actief 
weinigg bedrijfsrisico's bestaan en een onverwachte buitengebruikstelling praktisch is 
uitgesloten.11422 IJsselmuiden stelt in 1962 dat deze methode bij Nederlandse onder
nemerss 'denkelijk als gevolg van haar al of niet vermeende omslachtigheid' zo goed als 
niett voorkomt.1143 

Eenn voorbeeld: 

Gegevenss als hiervoor. 
Berekeningg annuïteit; 
Interestt inclusief risicopremie 7% 
NN 30 
PVV = 25.000.000 
PMTT = annuïteit = 1.908.796 
FVV = 10.000.000 

Hendriksenn 1974, p. 417. 
Eenn bedenkelijke fout van het annuïteitensysteem is volgens Limperg (1968, p. 213, 
Verzameldd werk) dat het geen rekening houdt met de omstandigheid dat de vervangings
waardee niet gelijk blijft in de loop der jaren. Limperg merkt evenwel de vervangingswaarde op 
hett ruilmoment als kostprijs aan. 
Ziee verder: Kreukniet 1905, p. 24; Bulte en Van der Wal 1994, p. 66. 
Kreukniett 1905, p. 26; vergelijk ook De grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 
1926,, p. 20 
DeDe grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926, p. 20. 
IJsselmuidenn 1962, p. 82. 

1139 9 

1140 0 

1142 2 

1143 3 
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Jaar r 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Aflossin g g 
158.796 6 
169.911 1 
181.805 5 

194.531 1 
208.149 9 

Interes t t 
1.750.000 0 
1.738.884 4 
1.726.990 0 

1.714.264 4 
1.700.646 6 

Afschrijvin g g 
158.796 6 
169.911 1 
181.805 5 

194.531 1 
208.149 9 

XX Afschrijvin g 
158.796 6 
328.707 7 
510.512 2 

705.043 3 
913.192 2 

Boekwaard e e 
24.841.204 4 
24.671.293 3 
24.489.486 6 

24.294.954 4 
24.086.805 5 

Hett afschrijvingstempo ligt in dit voorbeeld lager dan bij de lineaire en degressieve 
methode,, wat zich onmiddellijk in een lagere contante waarde van het belastingvoordeel 
vertaalt.. De contante waarde van het belastingvoordeel in de eerste vijfjaar bij 
eindejaarsbetalingenn en een discontovoet van 7%: 
•• belastingtarief 35%: fl. 185.508; 
•• belastingtarief 50%: fl. 371.017. 

7.4.5.22 Sinkin g fun d metho d 

Dee methode die wellicht het meest tot de verbeelding spreekt, is afschrijving volgens de 
'sinkingg fund method'. In deze methode wordt namelijk een delgingsfonds gevormd. De 
jaarlijkss afgeschreven bedragen worden aangewend voor een fonds dat in risicovrije 
waardenn belegt. Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag moet zodanig worden berekend dat de 
somm van het delgingsfonds en de restwaarde aan het einde van de gebruiksduur gelijk is 
aann de kostprijs. In hoofdstuk 2 zagen wij al dat de Hoge Raad deze fondsvorming-
gedachtee in het verleden heeft geopperd. 

Mett de methode 'afschrijving over aanschafprijs tegen een vast procent, verbonden met 
eenn belegging' schrijft men volgens Kreukniet in de aangenomen tijd de waardevermin
deringg slechts gedeeltelijk af.1144 De balans zal meestal geflatteerd zijn. Bij verkoop zal 
eenn verlies worden genomen, omdat het residu minder opbrengt dan de aanschafprijs 
minuss de boekwaarde. Het te weinig afgeschrevene drukt dan op één jaar. Ook in deze 
methodee is er geen sprake van een gelijkmatige druk. 

Alss er geen rekening wordt gehouden met interestderving, zullen de gebruikskosten 
bijj toepassing van de 'sinking fund method' in opvolgende jaren constant blijven en bij 
toepassingg van het annuïteitensysteem stijgen. Als er wel rekening wordt gehouden met 
interestderving,, zullen de gebruikskosten (de som van afschrijving en interest over de 
boekwaarde)) in een 'sinking fund system' dalen en bij in een annuïteitensysteem con
stantt zijn.1145 

Naarr de mening van De Haan behoort de interest van beleggingen niet in de afschrij
vingsberekeningg thuis, aangezien de belegging van vrijgekomen afschrijvingsgelden 
samenhangtt met de financieringspolitiek en de resultaten daarvan ook afzonderlijk tot 
uitdrukkingg dienen te komen. Bovendien dienen de gebruikskosten van bedrijfsmiddelen 
niett afhankelijk te worden gesteld van een al dan niet goed gevoerde financierings
politiek.. Men houdt dus wel rekening met het vrijgekomen schijninkomen, maar acht het 
niett nodig deze in de berekening van het kostenafschrijvingsbedrag te betrekken. 

AFSS = (HKP-/-RW) * r 
(1+r)n-/-1 1 

rr = risicovrije rentevoet na belasting 

Kreukniett 1905, p. 22. 
Dee Haan 1927b, p. 165. 
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Eenn voorbeeld (voor de gegevens zie hiervoor) 
Berekeningg jaarlijks te beleggen bedrag 
NN = 3 0 
Interestt = 7% 
FVV = 15.000.000 
PMTT = 158.796 

Kostpri i 
Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

ss 25.000.000 
Afschrijvin g g 

158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 

Rente e 

--
11.115 5 
23.009 9 
35.735 5 
49.353 3 

Jaarlijk ss  te 
belegge n n 

bedra g g 
158.796 6 
169.911 1 
181.805 5 
194.531 1 
208.149 9 

Total e e 
waard e e 

beleggin g g 
158.796 6 
328.707 7 
510.512 2 
705.043 3 
913.192 2 

Boek --
waard e e 

24.841.204 4 
24.671.293 3 
24.489.488 24.489.488 
24.294.957 7 
24.086.808 8 

Beleggin g g 
plu s s 

boekwaard e e 
25.000.000 0 
25.000.000 0 
25.000.000 0 
25.000.000 0 
25.000.000 0 

Dee contante waarde van het belastingvoordeel in de eerste vijfjaar bij 
eindejaarsbetalingenn en een discontovoet van 7%; 
•• belastingtarief 25%: fl. 152.773; 
•• belastingtarief 50%: fl. 325.547. 

7.4.66 Vergelijkin g divers e methode n 

Alss wij de voorgaande voorbeelden met elkaar vergelijken, levert dat het volgende beeld 
op: : 

Boekwaardeverloop p 
Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Afschrij j 
Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Contan n 
% % 
25 5 
50 0 

Lineai r r 
24.500.000 0 
24.000.000 0 
23.500.000 0 
23.000.000 0 
22.500.000 0 

Degressie f f 
24.250.000 0 
23.522.500 0 
22.816.825 5 
22.132.320 0 
21.468.350 0 

Annuïtei t t 
24.841.204 4 
24.671.293 3 
24.489.486 6 
24.294.954 4 
24.086.805 5 

Sinkin gg fun d 
24.841.204 4 
24.671.293 3 
24.489.488 24.489.488 
24.294.957 7 
24.086.808 24.086.808 

vinqsverloop p 
Lineai r r 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 
500.000 0 

tee waarde belast 
Lineai r r 
512.524 4 

1.025.049 9 

Degressie f f 
750.000 0 
727.500 0 
705.675 5 
684.504 4 
663.969 9 

ngvoordeell eersti 
Degressie f f 

727.002 2 
1.454.003 3 

Annuïtei t t 
158.796 6 
169.911 1 
181.805 5 
194.531 1 
208.149 9 

33 vijfjaar 
Annuïtei t t 
185.508 8 
371.017 7 

Sinkin gg fun d 
158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 
158.796 6 

Sinkin gg fun d 
152.773 3 
325.547 7 

402 2 



Afschrijvenn volgens de lineaire of (met name) de degressieve methode is fiscaal het 
meestt interessant voor een ondernemer. Afschrijven volgens de progressieve methode 
off volgens de 'sinking fund method' levert aanzienlijk minder fiscaal voordeel op. 

Dee lineaire en degressieve methode zijn relatief eenvoudig toe te passen. De andere 
methodenn vragen wat meer bewerkingen. Bij de annuïteitenmethode doet zich daaren-
bovenn telkens een bezwaar voor als de disconteringsvoet zich wijzigt. Er moet dan een 
nieuwee annuïteit worden bepaald en de reeds gedane afschrijvingen moeten worden 
gecorrigeerd. . 

Eenn bezwaar van de 'sinking fund method' is dat geld aan het bedrijf wordt ont-
trokkenn dat wellicht een hoger rendement zou opleveren in de bedrijfsuitoefening. 

7.4.77 Inkomstenbenaderinge n 

7.4.7.11 Net Revenu e Contribution s Approac h 

Inn de 'Net Revenue Contributions Approach' (netto-inkomstenbenadering) wordt af-
geschrevenn naar de netto-inkomsten van een actief, waarbij de tijdvoorkeur van geld 
wordtt uitgeschakeld.1146 Wanneer de netto-inkomsten negatief zijn, wordt er niet af-
geschreven.. Als voordeel van deze methode wordt gezien dat de netto-inkomsten na 
afschrijvingenn een gelijk patroon vertonen als de netto-inkomsten voor afschrijving. 

n n 
mm = (Cl I Rt) 

t=1 1 

AFStt = mRt 

mm = verhouding van de historische kosten tot de totaal verwachte netto-inkomsten 
CC = kostprijs minus restwaarde van het actief 
Rtt = verwachte netto-in kom sten in elk jaar (t) gedurende de gebruiksduur 

Dee afschrijving in elk jaar is dan een deel van de verwachte netto-inkomsten in een jaar: 
afschrijvingg = mRt 

Kostprijss object 25.000.000 
Restwaardee grond en opstal 20.000.000 
Gebruiksduurr 5 jaar 
Totalee netto-inkomsten 15.000.000 

Ratioo (25.000.000 -/- 20.000.000)/15.000.000 = 0,33 

Jaar r 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Netto-inkomste n n 
3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 

15.000.000 0 

Ratio o 
0,33 3 
0,33 3 
0,33 3 
0,33 3 
0,33 3 

Afschrijvin g g 
1.000.000 0 
1.000.000 0 
1.000.000 0 
1.000.000 0 
1.000.000 0 
5.000.000 0 

Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 532-534. Johnson (1968) duidt deze methodiek aan als 
Conventionall Depreciation Method, 'the cost allocation method which excludes the time-value 
off money in matching costs and net revenues'. 
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Ookk hier moeten arbitraire schattingen worden gemaakt voor toekomstige inkomsten-
stromenn en de toerekening van geldstromen binnen een onderneming aan het activum. 
Dezee worden vertaald in één verhoudingsgetal dat elk jaar wordt gehanteerd bij de 
onderscheidenn netto-inkomstenstromen van de gebruiksduur. In deze benadering wordt 
geenn rekening gehouden met de tijdvoorkeur van geld. Interacties tussen verschillende 
bedrijfsmiddelenn worden buiten beschouwing gelaten. Het is de vraag of de afschrij-
vingenn wel een realistisch beeld geven, met name bij ongelijkmatige geldstromen.1147 

7.4.7.22 Time-Adjuste d Depreciatio n 

Johnsonn bespreekt de Time-Adjusted Depreciation' als alternatief van de 'Conventional 
Depreciation'.11488 In deze methode wordt rekening gehouden met de tijdvoorkeur van 
geld,, maar het is een manier om de historische kosten te verdelen en niet een bena-
deringg volgens (rechtstreekse) waardering.1149 Het is de allocatiemethode waarin de 
historischee kosten worden vergeleken met de netto-inkomsten. De methode 'makes the 
ratee of return on net assets constant', volgens de formule: 

T T 
II R, -I-C 
t=11 (1 + i)' 

Rtt = netto-inkomsten in jaar t 
CC = historische kosten 
II = 'equalising rate of return on undepreciated assets', de IRR van de investering 

Overr de boekwaarde aan het begin van het jaar wordt eerst het inkomen berekend aan 
dee hand van het berekende IRR-percentage. De afschrijving wordt vervolgens bepaald 
doorr de daadwerkelijke netto-inkomsten van het jaar te verminderen met de eerder met 
behulpp van de IRR berekende netto-inkomsten. 

Dee IRR van de geldstromen in het voorgaande voorbeeld was 8,63%. 

Jaar r 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Boekwaard ee 1/1 

25.000.000 0 
24.157.500 0 
23.242.292 2 
22.248.101 1 
21.168.112 2 

Inkome n n 

2.157.500 0 
2.084.792 2 
2.005.809 9 
1.920.011 1 
1.826.808 8 

Afschrijvin g g 

842.500 0 
915.208 8 
994.191 1 

1.079.989 9 
1.173.192 2 

Inkome nn plu s 
afschrijvin g g 

3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 
3.000.000 0 

Merkk op dat de boekwaarden per 1/1 telkens de contante waarde van de toekomstige 
geldstromenn representeren meteen disconteringsvoetvan 8,63%. De gehanteerde 
disconteringsvoett is gelijk gesteld aan de IRR. Het verschil tussen deze contante 
waardenn (boekwaarden) is telkens de afschrijving. 

Bijj beide methoden komt de vraag op of deze berekeningen een realistisch beeld 
gevenn van de afschrijvingen. Hier komt de vraag weer naar voren wat nu precies de 

Johnsonn 1968, p. 33 ; Hendriksen 1974, p. 396. 
Johnsonn 1968, p. 31 en volgende. Edwards en Bell (1967, p. 177) hanteren in hun boek 
TheThe Theory and Measurement of Business Income dezelfde afschrijvingsmethode. Zie ook 
Reynoldss 1961, p. 244. Thomas (1969, p. 18-22) noemt deze benadering de 'net-revenu-
contributions-approach'. . 
Thomass 1969, p. 21. 

1147 7 
1148 8 
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strekkingg en ratio van afschrijven is. Hantering van interne rentabiliteit veronderstelt 
bovendienn dat geldstromen die tijdens de looptijd van het project vrij komen, opnieuw 
kunnenn worden uitgezet (geïnvesteerd of belegd) tegen een rentevoet die gelijk is aan de 
berekendee interne rentabiliteit. 

Johnsonn merkt over deze punten op dat ze in een ver verwijderd verband staan, als 
zee al in verband staan, met het systematisch toerekenen van historische kosten over de 
verwachtee levensduur van het bedrijfsmiddel.1150 In de praktijk zal men, zo vermoedt hij, 
eenn van beide methodieken volgen en de andere uitsluiten om redenen van consistentie, 
vergelijkbaarheidd en objectiviteit. Ook hij concludeert veelbetekenend dat 'the profession 
shouldd first concentrate on determining the major purpose of accounting. That purpose 
mightt require abandoning historical cost allocation altogether in favor of current market 
revaluation,, replacement cost, or some other concept.' 

Ookk bij deze methodiek moeten wij ons afvragen of het feitelijke verloop van de 
gebruikswaardee van jaar tot jaar conform het (degressieve) boekwaardeverloop is. 
Dee onroerende zaak 'weet immers niet hoe het zich volgens de boekhouding moet 
gedragen'.11511 De methode heeft de historische aanschafprijs als uitvalsbasis. De 
toekomstigee geldstromen worden tegen een - over een gehele periode bepaalde en 
gedurendee die periode gelijkblijvende - IRR contant gemaakt en krijgen hun vertaling in 
eenn boekwaarde, terwijl een waardering tegen een gemiddelde kostenvoet van het totale 
vermogenn een afwijkend beeld kan opleveren: de veronderstelling is dat de IRR in elk 
jaarr gelijk blijft.1152 Geldstromen kunnen daarnaast in verschillende patronen voorkomen 
tijdenss de gebruiksperiode, maar toch eenzelfde IRR opleveren.1153 Bovendien is een 
dergelijkee waardering subjectief van aard, werken latere variaties ten opzichte van de 
prognosess niet direct door in de afschrijving en leveren negatieve geldstromen ver-
scheidenee IRR's op.1154 Het kernprobleem blijft het vaststellen of toerekenen van de 
netto-opbrengstenn van een onderneming aan een bepaald activum, zeker indien er 
sprakee is van interactie tussen activa die alle een functie vervullen in het verkrijgen van 
netto-opbrengsten.1155 5 

7.4.7.33 De contante-waardebenaderin g van Polak , discounte d contribution s 
approac h h 

Polakk definieert in 1929 in een referaat voor het Internationaal Congres voor Accoun-
tancyy te New York afschrijving als het verschil tussen de bedrijfswaarde aan het begin en 
aann het einde van een periode.1156 De bedrijfswaarde van een duurzaam productiemiddel 
iss volgens hem 'de som van de contante waarden van de netto-opbrengsten der achter-
eenvolgendee prestaties, welke netto-opbrengsten de verschillen vormen tussen de 
opbrengstenn der producten en de noodige complementaire kosten'. De afschrijving over 

11ÖUU Johnson 1968, p. 33, 34 en 36. 
11511 Thomas (1969, p. 21) benadrukt bij deze methode (die hij de net-revenu-contributions-

approachapproach noemt) dat het een manier van historische-kostenallocatie is en niet van waarderen. 
11522 Vergelijk Thomas 1969, p. 71; Hendriksen 1974, p. 392. 
11533 Thomas 1969, p. 22. 
11544 Vergelijk Bennett 1972, p. 10; Mclntyre 1977; Thomas 1969, p. 20 en 21. 
11555 Thomas 1969, p. 7, p. 68 en 77. Hij concludeert dat voor bijna alle goederen de net-revenu-

contributions-approachcontributions-approach ook arbitrair moet zijn. Zie voor bezwaren ook Hendriksen 1974, 
p.. 394. Vergelijk bijvoorbeeld Metj (1947a, p. 66 en 67), die het onmogelijk en onoplosbaar 
achtt de winst op een product toe te rekenen aan de meewerkende productiemiddelen. 

11566 Polak 1929. 
O.G.. Ladelle hanteerde al in 1890 benadering die bijna identiek is aan de 'present value 
methode'. . 
Hendriksenn (1974, p. 390-392) vindt het een statische benadering wanneer men uitgaat van 
dee vermogenskosten op het moment van aankoop en van constante verwachtingen omtrent 
dee omvang en het tijdstip van de kasstromen. 
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hett eerste gebruiksjaar is dan het verschil tussen de aanschafprijs en de bed rijfswaarde 
aann het begin van het tweede gebruiksjaar.1157 De bedrijfswaarde aan het begin van de 
tweedee periode is de som van de contante waarde van de netto-opbrengsten van de 
overgeblevenn prestaties. Waardevergelijking is volgens Polak slechts een middel om, 
onderr bepaalde voorwaarden, de afschrijving in theorie te bepalen, want afschrijving 
'steltt voor de kosten van het verbruikte productievermogen van een duurzaam productie-
middel'.. De waarde of de kosten van de verbruikte prestaties van een duurzaam produc-
tiemiddell wil men kennen om deze in de kostprijsberekening op te nemen. 

Wanneerr een ondernemer investeert, doet hij dat omdat hij profijt verwacht. Voor het 
aann te schaffen goed is hij maximaal bereid het verschil te betalen tussen de toekom-
stigee verkoopsom en de prijs van de complementaire kosten. 

PP = V -/- K 

PP = bedrijfswaarde goed P 
VV = verkoopsom goed P 
KK = complementaire kosten 

Duurzamee productiemiddelen brengen een stroom van producten voort. De bedrijfswaar-
dee leidt Polak af uit de opbrengsten van alle producten aan welke voortbrenging het 
productiemiddell meewerkt en uit alle complementaire kosten die voor die voortbrenging 
alsnogg noodzakelijk zijn. Er ontstaat een tijdsverschil tussen al die opbrengsten en 
kosten.. Daarom wordt de contante waarde van elk van die netto-opbrengsten bepaald. 

Dee bedrijfswaarde W1 van een bedrijfsmiddel is: 

xx =1 x = 1 
Wi== I (Vx -/- Kx) * v* = 1 P x * v x 

xx = n x = n 

waarbij j 
vv = 1/(1 +i) 

Dee afschrijving over een jaar is het verschil tussen de contante waarden van de toekom-
stigee netto-opbrengsten per ultimo en primo van een jaar. 

xx = m x = m+1 
Amm = I Px * v

 x+1"m -/- I Px * v
 x'm 

xx = n x= n 

ofwel l 

A jaartt = CWt-/-CWt+i 

AA = afschrijving 

Dee afneming van de netto-opbrengsten in de tijd (dalende bruto-opbrengsten en op-
lopendee complementaire kosten) is volgens Polak al vaak onderwerp van beschouwing 
geweestt en heeft geleid tot talrijke systemen van afschrijving. Daarvan is een bepaald 
percentagee van de boekwaarde de meest representatieve. Deze systemen geven echter 

Ikk leid hieruit af dat Polak voor de volgende periode weer een zelfstandige DCF-berekening 
zouu maken, ook al volgt uit zijn formules een vaste disconteringsvoet. 
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eenn lijn die in afnemende mate daalt en geheel anders verloopt dan een curve van netto-
opbrengsten. . 

Naa enige rekenexercities komt Polak tot de conclusie dat het vraagstuk van de af-
schrijvingg in de eerste jaren zijn oplossing vindt in de afschrijving van een vast percen-
tagee over de aanschaffingswaarde, bepaald naar een kortere gebruiksduur dan de 
werkelijkk geschatte. 

Afschrijvingenn bepalen op basis van DCF-vergelijking is naar mijn mening superieur 
tenn opzichte van de andere methodieken. De waardevermindering van een bedrijfs-
middell wordt gemeten naar het verlies van het nut (of: opbrengstgenererend vermogen) 
datt het bedrijfsmiddel voor de desbetreffende ondernemer heeft. In deze benadering 
wordtt aangesloten bij de visie van de ondernemer aangaande het profijt dat hij van de 
investeringg verwacht. Met alle belangrijke elementen voor de bepaling van de toereke-
ningssystematiekk wordt rekening gehouden: 'matching' van opbrengsten en al dan niet 
oplopendee kosten, het opgetreden kapitaalverlies en een (interest)vergoeding voor het 
gelopenn risico. Bovendien wordt rekening gehouden met de tijdvoorkeur van geld. 

Thomass stelt dat de Time-Adjusted Depreciation' - die noemt hij de net-revenu-
contributions-approachcontributions-approach - die van de historische-kostenallocatie uitgaat, kan veranderen 
inn een waarderingsmethode door met behulp van een independently developed rate de 
contantee waarde van de netto-inkomsten te bepalen.1158 Veranderingen in de contante 
waardee zijn dan afschrijvingen. Hij noemt dit discounted contributions valuation. In deze 
methodee negeert men historische prijzen. Dit kan betekenen dat de contante waarde 
bovenn de historische kostprijs uitgaat en meer wordt verdeeld dan de historische aan-
schaffings-- en voortbrengingskosten.1159 In deze methode loopt men tegen dezelfde 
(schattings-- en toerekenings)problemen aan als bij Time-Adjusted Depreciation', 
waardoorr deze arbitrair is volgens Thomas. 

Voorr fiscale doeleinden kan niet meer afgeschreven worden dan de historische 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten, zodat men bij het toepassen van deze DCF-
methodee pas zou afschrijven wanneer de contante waarde onder het 
afschrijvingsplafondd duikt. 

7.55 Fiscal e afschrijvingssysteme n naar gelang het verloo p van 
bedrijfsresultaten ,, opbrengste n of waarde van het bedrijfs -
midde l l 

7.5.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf behandel ik afschrijvingssystemen die doorlopend gekoppeld zijn aan 
hett verloop van bedrijfsresultaten (7.5.2), huuropbrengsten (7.5.3) of waarde (7.5.4). In 
7.5.55 kom ik nog op de combinatie van afschrijven en waarderen. 

7.5.22 Bedrijfsresultate n 

Inn de Resolutie B. 1688 werd de vraag behandeld van een inspecteur die de afschrijving 
opp visserijschepen moest beoordelen. De visserijondernemingen hanteerden geen vast 
systeem,, maar de afschrijvingen werden gewoonlijk 'geregeld in verband met den min of 
meerr gunstigen uitslag van het bedrijf en waren dus afhankelijk van de gemaakte winst. 

Dee minister wees erop dat de winsten vóór de oorlog zeer wisselvalig waren. Meestal 
warenn ze ongunstig, zodat niet meer werd afgeschreven dan even mogelijk was als men 

Thomass 1969, p. 23-25, p. 87 en 88. 
Biermann 1961, p. 616. 
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nogg dividend wenste uit te keren. In veel gevallen werd niets afgeschreven, daar de 
gemaaktee winsten of verliezen dit niet toelieten. Dit werd nu goedgemaakt: een deel van 
dee zeer ruime winsten werd bestemd om de boekwaarde van de schepen (gewoonlijk de 
kostprijs)) terug te brengen tot de waarde die zij bij een normale afschrijving voor de 
oorlogg zouden hebben. Deze afschrijving kon volgens de minister worden toegelaten. 

Dee Commissie van Advies inzake de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 was ook 
gehoordd en vond een jaarlijkse afschrijving van 8% over de aanschafwaarde van de 
stoomtrawlerss voldoende. Zij achtte het echter niet mogelijk datgene wat vóór de oorlog 
tee weinig was afgeschreven, alsnog van de meerwinst af te trekken. Hiervoor was een 
reconstructiee van de winst- en verliesrekeningen van vóór en na de oorlog noodzakelijk. 
Daarbijj werden de achterwege gelaten afschrijvingen die 'blijkbaar naar goed koopmans-
gebruikk hadden moeten geschieden', alsnog in rekening gebracht. Met dit advies kon de 
ministerr instemmen en het kon tot algemeen richtsnoer worden genomen. 

Wijj kunnen uit deze resolutie afleiden dat de Commissie van Advies het niet in over-
eenstemmingg met goedkoopmansgebruik achtte dat afschrijvingen uit een financierings-
motieff achterwege werden gelaten, dat de afschrijvingen afhankelijk werden gesteld van 
dee bedrijfsresultaten en dat achterwege gelaten afschrijvingen ineens werden inge-
haald.. Een reconstructie van winst- en verliesrekeningen, waarop de normale jaarlijk-
see afschrijvingen alsnog werden opgevoerd, werd wel toegestaan. Overigens moet men 
zichh de vraag stellen of de gekozen systematiek een getrouwe afspiegeling kon geven 
vann de jaarlijkse afschrijvingslast. In de jaren waarin de zaak een gering rendement 
oplevertt voor de ondernemer, wordt laag afgeschreven, terwijl in de omgekeerde situatie 
hoogg wordt afgeschreven. 

Dee Hoge Raad besliste in B. 2336 en B. 2337 dat er geen verband gelegd mag worden 
tussenn enerzijds afschrijvingen volgens goedkoopmansgebruik en anderzijds gunstige 
bedrijfsuitkomsten. . 

Inn B. 2336 had de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Rotterdam 
geoordeeldd dat het niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik is dat de 
bedrijfsresultatenn voor afschrijvingen geen rol spelen. Dit gebruik brengt veelal met zich 
datt in goede jaren meer en in slechte jaren minder wordt afgeschreven. Ook werd 
toegestaann te lage afschrijvingen in het verleden in te halen. 

Dee Hoge Raad casseerde dit oordeel. Met de strekking van afschrijven is het volgens 
dee Hoge Raad in overeenstemming af te schrijven tot een van te voren vastgesteld 
jaarlijkss percentage, 'omdat in dat geval wordt uitgegaan van de onderstelling dat de 
waardeverminderingg in ieder jaar evenveel als dat percentage zal bedragen en dan dus 
dee afschrijving met de aangenomen waardevermindering gelijke tred houdt.' De raad had 
dee wijze van afschrijving mede laten bepalen door de verkregen bedrijfsresultaten en dit 
wass onjuist, daar er 'immers tusschen die bedrijfsresultaten en de waardevermindering 
geenn verband bestaat.' 

Ookk inhalen was niet mogelijk. De Wet IB 1914 huldigde het beginsel dat er bij de 
bepalingg van de jaarlijkse bedrijfswinst slechts rekening mag worden gehouden met de 
uitkomstenn van het bedrijf in dat ene jaar. Dit beginsel laat niet toe in latere jaren een 
verzuimm goed te maken door met afschrijving een reeds in vroegere jaren ingetreden 
waardeverminderingg te dekken, waardoor de balans destijds een kleiner of een groter 
verliess aanwees dan feitelijk aanwezig was. De raad had zich dan wel beroepen op wat 
inn 'goed beheerde zaken in de praktijk geregeld pleegt te geschieden' en dit was volgens 
dee Hoge Raad 'van handelsstandpunt bezien, wellicht niet verwerpelijk', maar dit was 
niett in overeenstemming met het wettelijk begrip van afschrijving. 

Inn B. 4697 besliste de Hoge Raad dat artikel 10 Wet IB 1914 niet toestaat een afschrijving die 
inn een vorig jaar had moeten plaatsvinden maar toen achterwege was gelaten, in een later jaar 
inn te halen. 
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Dezee benadering zien wij terug in B. 2337. Voor een schip dat op stapel stond, moest 
meerr worden betaald dan onder normale omstandigheden gebruikelijk was geweest. 
Dee raad voor beroep achtte het billijk dat de nadelen van de oorlogsconjunctuur werden 
verevendd met de voordelen daarvan. Ook hier was volgens de Hoge Raad ten onrechte 
eenn verband gelegd tussen de afschrijvingen en de tijdens de oorlog verkregen gunstige 
bedd rijfsuitkomsten. 

Lineairr afschrijven is volgens de Hoge Raad derhalve het uitgangspunt. Inhalen van 
afschrijvingslastenn die niets met een bepaald jaar te maken hebben is in strijd met 
goedkoopmansgebruik.. Het toerekeningsbeginsel staat hier voorop. Stellig beweert de 
Hogee Raad dat er tussen bedrijfsresultaten en afschrijvingen geen verband bestaat. 
Naarr mijn mening is dit te stellig, daar een teruggang in bedrijfsresultaten tot gevolg kan 
hebbenn dat de gebruikswaarde of de indirecte opbrengstwaarde van een zaak voor het 
bedrijff vermindert. Wij zien dit terug in het arrest BNB 1979/85*: als een gebouw een 
overheersendee functie voor de uitoefening van het bedrijf heeft en van ingrijpende 
betekeniss is voor de uitoefening van het bedrijf, kan het verantwoord voorkomen het 
nettorendementt van de in het gebouw ontwikkelde bedrijfsactiviteiten aan te merken als 
eenn weerspiegeling van het nut van het gebouw. 

7.5.33 Huuropbrengsten 

Afschrijvingg naar een percentage van de opbrengsten was aan de orde in B. 1905. 
Volgenss de raad van beroep te Rotterdam stond goedkoopmansgebruik afschrijving toe 
opp elke zaak overeenkomstig haar waardevermindering, maar niet afschrijving naar een 
willekeurigg percentage van de vruchten die de zaak opleveren. 

Dee Hoge Raad besliste anders. Aan de afschrijving is slechts de beperking toege-
voegdd dat deze volgens goedkoopmansgebruik behoort te geschieden. Deze beperking 
iss aldus te verstaan, 'dat geene hoogere afschrijving (...) is geoorloofd, dan naar goed 
koopmansgebruikk is toegelaten, en het, mits aan deze voorwaarde wordt voldaan, alzoo 
onverschilligg is, langs welken weg het bedrag der afschrijving wordt berekend.' De raad 
vann beroep had de afschrijvingen van 10% van de huurpenningen die uit de onroerende 
goederenn waren getrokken, derhalve niet ongeoorloofd mogen verklaren op de enkele 
grondd dat de aldus gevolgde wijze van berekening niet in overeenstemming met goed-
koopmansgebruikk voorkwam. 

Dee Hoge Raad stelt hier duidelijk dat het uiteindelijk gaat om het vaststellen van het 
juistee afschrijvingsbedrag dat volgens goedkoopmansgebruik aan een jaar kan worden 
toegerekend.. Daarbij maakt het niet uit volgens welke wijze of methodiek een onder-
nemerr het bedrag berekent, zolang het maar in overeenstemming is met goedkoop-
mansgebruik. . 

Eenn afschrijvingsbedrag dat gekoppeld is aan opbrengsten uit een zaak kan dus een 
juistee afspiegeling zijn van de opgetreden slijtage in een jaar. Hier moet echter wel de 
vraagg worden gesteld of de gekozen vorm een juist beeld geeft. Het komt mij voor dat 
menn bij onroerende zaken een beter beeld geeft van het gebruikswaardeverloop door in 
eenn jaar met hoge opbrengsten minder af te schrijven (lagere bedragen) en in jaren met 
lageree opbrengsten meer (hogere bedragen). 

7.5.44 Waarde 

Inn lijn met B. 1905 besliste de Hoge Raad in het geval waarin een bedrijfsmatige ver-
huurderhuurder van onroerend goed afschreef op een bepaald percentage van de gezamenlijke 
waardee van het bezit (B. 2012). De raad van beroep had geoordeeld dat de afschrijving 
vann een willekeurig percentage van de waarde van het gehele bezit niet als goedkoop-
mansgebruikk was aan te merken. Volgens de Hoge Raad laat de wet de belastingplich-
tigee geheel vrij in de wijze waarop hij de gemiddelde waardevermindering berekent en 
schrijftt zij alleen voor dat die vermindering niet hoger mag worden gesteld dan goed-
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koopmansgebruikk meebrengt. Een andere kwestie is dat men verplicht is af te schrijven 
alss daar volgens goedkoopmansgebruik aanleiding toe bestaat, ongeacht tijdelijke 
waardefluctuaties.1161 1 

Afschrijvingg op onroerend goed kan volgens de Hoge Raad niet enkel steunen op 
eenn vergelijking tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde aan het einde van het 
jaar,, zonder te onderzoeken of het verschil tussen die cijfers wel overeenkomt met de 
waardeverminderingg die in het boekjaar is ingetreden (B. 2344, B. 2730). De ondernemer 
hadd de boekwaarde per ultimo vergeleken met de werkelijke waarde en het verschil als 
afschrijvingg genomen. 

Dee vermindering van de waarde in het economische verkeer van een onroerende 
zaakk kan overeenkomen met de afschrijving in een jaar, maar daar niet alleen op 
steunen.. Eerst moet men vaststellen of er wel sprake is van afschrijving in een jaar. 
Daarnaa komt de vraag aan de orde of de mutatie van de waarde in het economische 
verkeerr wel een afspiegeling is van de afschrijving. 

Kortt na deze arresten gaf de Hoge Raad in B. 2849 aan waar de afschrijving een 
afspiegelingg van is, namelijk de waardevermindering van bestanddelen door gebruik of 
technischee veroudering. Afschrijvingen wegens prijsstijgingen werden tegengehouden. 
Afschrijvingg wegens prijsdalingen eveneens, omdat zo het doel van afschrijven - bestrij-
dingg van de kosten van vervanging van oud tot nieuw - voorbij zou worden gestreefd.1162 

Uitgangspuntt is - en dit zien wij in vele latere arresten - de waardevermindering door 
gebruikk en veroudering. Afschrijving die uitsluitend gebaseerd is op prijsdaling, is daarbij 
niett aan de orde. De prijsdaling kan wel de uitdrukking zijn van de waardevermindering 
doorr gebruik en veroudering binnen het bedrijf. 

7.5.55 Combinati e afschrijve n en waardere n 

Vóórr de Tweede Wereldoorlog kon een ondernemer kiezen voor het stelsel van waarde-
ringg van zaken naar de waarde in het economische verkeer ('werkelijke waarde') als 
dezee waardering maar geregeld en stelselmatig werd toegepast.1163 Dit waarderings-
systeemm moest men volgens de Hoge Raad onderscheiden van afschrijven. 

Dee Hoge Raad stond in B. 6761 een huizenexploitant niet toe een systeem te volgen 
vann afschrijven wegens slijtage van onroerend goed en bovendien het onroerend goed 
opp die verkoopwaarde te stellen als de verkoopwaarde dan nog geringer zou zijn dan de 
boekwaarde.. In het systeem van jaarlijkse waardering komt immers niet alleen een 
waardedaling,, maar ook een waardestijging op de balans tot uitdrukking, terwijl hiervan 
bijj afschrijving wegens slijtage geen sprake kan zijn. 

'Extraa afschrijven' naar verkoopwaarde in het zicht van verkoop van panden is niet 
mogelijkk (B. 7117). Afschrijving naar verkoopwaarde in het eerste jaar op een pas 
gestichtt pand en daarna naar een jaarlijks percentage van de resterende bouwwaarde 
werdd eveneens niet toegestaan (B. 7604). Afschrijving in verband met de verkoopwaarde 

11611 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Haarlem overwoog dat goedkoopmans-
gebruikk afschrijving meebrengt, al zou een object dat aan slijtage onderhevig is, tijdelijk in 
waardee stijgen (B. 2036). Een fabrikant pleegt bijvoorbeeld op zijn machines af te schrijven. 
Goedkoopmansgebruikk brengt mee dat hij daarmee doorgaat, ook al is de waarde van een 
gebruiktee machine tijdelijk (door oorlogsomstandigheden of andere buitengewone tijdsomstan-
digheden)) hoger dan voorheen die van een nieuwe. Vergelijk ook B. 2110 en B. 2336, waarin 
dee Hoge Raad besliste dat een al of niet tijdelijke waardevermeerdering buiten beschouwing 
dientt te blijven. 
Voorr de privé-sfeer besliste de Hoge Raad dat afschrijving wegens daling van de verkoop-
waardee niet geoorloofd is. Die bepaling beoogt namelijk slechts de mogelijkheid te scheppen 
omm door die afschrijving tot uiting te brengen dat de waarde van die zaken door gebruik en 
verouderingg is achteruitgegaan (BNB 1953/281). 

11622 Vergelijk voor deze formulering B. 2958. 
11633 B. 3978; B. 4863; B. 5866. 
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iss niet volgens goedkoopmansgebruik, aangezien op die wijze niet tot uiting komt waar-
toee de afschrijving strekt, te weten: de geleidelijke achteruitgang van de bedrijfswaarde 
vann een bedrijfsmiddel. De verkoopwaarde kan niet alleen aan daling, maar ook aan 
stijgingg onderhevig zijn. Evenmin is de afboeking van een nieuwe boerderij naar lagere 
verkoopwaardee mogelijk (BNB 1957/83). 

IJsselmuidenn stelt in 1962 dat afschrijving door jaarlijkse waardemeting zo goed als 
niett voorkomt.1164 Een exacte weergave van het waardeverloop lijkt praktisch onbereken-
baarr en staat in geen verhouding tot de uitkomst. Door vooraf een afschrijvingsschema 
opp te stellen kan men een zekere waardeontwikkeling veronderstellen. Omdat een 
zuiveree weergave van het waardeverloop toch niet te bereiken valt, is het volgens 
IJsselmuidenn beter de afschrijving ondergeschikt te maken aan het verschaffen van een 
zuiverr inzicht in de rentabiliteitsontwikkeling. 

Tenn Have onderscheidt bij de waardering van onroerende zaken een aantal waarde-
verminderingstechniekenn die in grote lijnen verwantschap vertonen met de bedrijfseco-
nomischee methoden.1165 Voor maatschappijen die in vastgoed beleggen, acht ik een 
koppelingg aan de vermindering van de waarde in het economische verkeer verdedigbaar. 
Gezienn de jurisprudentie is waardering naar lagere marktwaarde immers geoorloofd 
(BNBB 1987/187). Voor ander gebruik van vastgoed in de onderneming ligt de koppeling 
mett de waardedaling minder voor de hand, maar deze kan toch een aanwijzing geven 
voorr de marktconformiteit van het bedrijfsgebouw. 

7.66 Lineai r afschrijve n 

7.6.11 Inleidin g 

Afschrijvingg op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde of voortbren-
gingskostenn of met constante jaarlijkse bedragen is voor bedrijfsgebouwen het meest 
voordee hand liggend; in de vroegste afschrijvingsjurisprudentie komt dit al naar 
voren.11666 Dit werd benadrukt in het arrest BNB 1954/117*: 'dat voor bedrijfsgebouwen in 
hett algemeen geen reden bestaat aan sommige gebruiksjaren een groter aandeel in de 
totalee waardevermindering tijdens den gebruiksduur toe te kennen dan aan andere 
gebruiksjaren,, zodat het voor de hand ligt, dat een afschrijvingsstelsel wordt toegepast, 
waarbijj telken jare eenzelfde percentage op de aanschaffingskosten wordt afgeschre-
ven.'111 De omstandigheid dat onderhoudskosten op een pand bij toenemende veroude-
ringg zwaarder zullen drukken dan in het begin, kan als normaal worden beschouwd en 
geenn aanleiding zijn voor een andere dan de normale afschrijving, berekend over de 
kostprijss (BNB 1970/204). Ook wanneer behoorlijk onderhoud wordt gepleegd, kunnen 
zakenn immers door gebruik achteruitgaan en is (lineaire) afschrijving in beginsel mogelijk 
(B.. 3801). 

Inn BNB 1954/117* was de vraag aan de orde of een gecombineerd afschrijvings-
systeemm mocht worden toegepast, gebaseerd op de splitsing van de bouwsom in een 
normaall en een niet-normaal gedeelte. Op het ongebruikelijke gedeelte wenste de 

IJsselmuidenn 1962, p. 79 en 80. 
Tenn Have 1997, p. 127-131. 
Ziee bijvoorbeeld B. 1661; B. 1704 (Resolutie); B. 2020; B. 2336; B. 4878; B. 5164; B. 6229; 
B.. 6275; B. 6624; B. 6927; B. 7291; B. 8011. In B. 5087 stelt de Hoge Raad dat jaarlijkse 
afschrijvingg van een vast percentage op een onroerend goed zeker in overeenstemming is 
mett goedkoopmansgebruik. Hofstra (1948, p. 230) stelt dat het vaste percentage van de 
kostprijss het meest gebruikelijk is. Volgens Drent (1961, p. 858) wordt de lineaire methode in 
dee praktijk verreweg het meeste toegepast. 
Dezelfdee formulering gebruikt het hof 's-Gravenhage in BNB 1974/284. 

1164 4 

1165 5 

1166 6 
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ondernemerr hoog af te schrijven.1168 De raad van beroep achtte dit mogelijk, waarbij het 
collegee wees op de hoge omzetten die een intensief gebruik en een sterke slijtage 
waarschijnlijkk maakten. Grote winsten mochten worden verwacht van waaruit de 
afschrijvingenn bestreden konden worden. De Hoge Raad verwees de zaak om de 
intensiveringg van het gebruik en de daardoor grote slijtage nader te laten onderzoeken. 

Hett stelsel van jaarlijkse afschrijving op gebouwen naar een vast percentage vindt 
volgenss de Hoge Raad zijn grond in de schatting van de levensduur van die gebouwen 
(B.. 6275). Elk jaar wordt een gelijk bedrag aan afschrijving ten laste van de winst 
gebracht,, totdat de eigenaar geen waardevermindering meer kan aantonen (B. 3921, 
B.. 4999), de aanschaffings- of voortbrengingskosten geheel zijn afgeschreven (B.4681), 
dee restwaarde is bereikt (B. 4750). 

7.6.22 Meer keuzevrijhei d in toerekeningsmethodieke n 

Inn 1932 gaf de Hoge Raad meer ruimte bij de afschrijving op bedrijfspercelen (B. 5209). 
Hett college overwoog dat afschrijving toelaatbaar is; hetzij tot een jaarlijks te bepalen 
bedrag,, hetzij tot een vast gemiddeld jaarlijks bedrag. Opvallend is dat de ondernemer 
niett meer gebonden was aan een lineair systeem, maar van jaar tot jaar het toe te 
rekenenn bedrag mocht bepalen. Uiteindelijk gaat het immers om niets anders dan het 
toerekenenn van de juiste lasten aan de juiste jaren. Als deze toerekening goed te 
benaderenn is, zou het binnen goedkoopmansgebruik niet nodig zijn rigide vast te houden 
aann de lineaire en degressieve methodieken; met slechts een bijstellingsmogelijkheid als 
zichh grote afwijkingen voordoen. 

Eénn jaar later werd overwogen dat er voor de ondernemer vrijheid bestaat in de 
keuzee voor een methode van afschrijving, mits deze niet strijdig is met goedkoopmans-
gebruikk (B. 5428).1169 In B. 5298 werd het beginsel van afschrijven naar jaarlijks ongelijke 
bedragenn aanvaard.1170 

Alss van bepaalde onderdelen vaststaat dat ze sneller verouderen, mag de onder-
nemerr (ook) op het gehele pand een iets hoger afschrijvingspercentage op de aan-
schaffingskostenn toepassen in plaats van af te schrijven naar een vast percentage van 
dee boekwaarde. Het feit dat bepaalde onderdelen van een pand zullen moeten worden 
vernieuwd,, voordat de technische levensduur is verstreken, brengt niet mee dat het 
gehelee bedrijfsmiddel daardoor in het begin in meerdere mate en bij toenemende 
verouderingg in mindere mate nut zal hebben en dan ook degressief afgeschreven moet 
wordenn (BNB 1972/270).1171 In wezen hebben wij hier niet te maken met een afzonderlijk 
systeem,, maar met een nadere, meer transparante, onderbouwing van het jaarlijkse 
afschrijvingsbedrag.1172 2 

Melsee (1955, p. 79) wijst erop dat de belanghebbende principieel de boekwaardemethode had 
verworpenn en afschrijving over de aanschafwaarde had gekozen. De hogere bedragen die de 
ondernemerr wenste af te schrijven, waren in belangrijke mate ingegeven door en afgestemd 
opp de verwachte grote winsten in de eerstvolgende jaren die in de daarna komende jaren 
lagerr werden getaxeerd. 
Ziee voor deze formulering ook B. 5611, vergelijk B. 2012. Zie BNB 1966/68*. 
Smeetss 1969, p. 398. 
Inn BNB 1972/270 beliep de kostprijs van de onderdelen nog geen 15% van de totale kostprijs, 
zodatt er geen al te groot effect van de slijtage uitging. Het hof 's-Gravenhage achtte het 
onaannemelijkk dat bij normaal onderhoud in enigszins betekenende mate van een teruglopen 
vann het bedrijfsmiddel als geheel zou kunnen worden gesproken. Dat bepaalde onderhouds-
uitgavenn met een betrekkelijk grote interval zullen voorkomen, is een niet relevant verschijnsel 
bijj de beoordeling van degressief afschrijven. 
Zoo oordeelde al in 1917 de Commissie van Advies inzake de Wet op de Oorlogswinstbelasting 
19166 dat een normale jaarlijkse afschrijving van 4% op de 'afschrijvingswaarde' van gebouwen 
voldoendee was. Wanneer ook 's nachts werd gewerkt, kon een extra afschrijving van 2% per 
jaarr worden opgevoerd. Voorzover tijdens de oorlogstoestand een hogere aanschaffingsprijs 
wass betaald dan in normale tijden het geval zou zijn geweest, kon datgene wat boven de 
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Inn de jaarlijkse afschrijving wordt een gedeelte van de verbouwingskosten begrepen, 
alsmedee een gedeelte van de overige verkrijgingskosten. In de praktijk worden de 
percentagess die voor onderdelen van een gebouw zijn vastgesteld, meestal herleid tot 
eenn 'mengpercentage'. Voor verbouwingskosten die tijdens de gebruiksduur van het 
pandd worden gemaakt, is de fiscale situatie anders. Hier moeten we een onderscheid 
makenn tussen onderhoudskosten en kosten van verbetering. Op dit onderscheid komen 
wijj in het volgende hoofdstuk terug. 

Diversee percentages voor diverse (levensduur)perioden van een gebouw kunnen ook 
voorr andere gevallen dan verbouwingen worden toegepast. Verhuurde nieuwe kantoor-
gebouwenn hebben doorgaans bijvoorbeeld hun hoogste opbrengst gedurende de eerste 
vijftienn jaar bij eerste gebruik. Na deze periode, als de eerste huurder vertrokken is, zal 
hett gebouw veelal opnieuw worden verhuurd tegen lagere prijzen. Het pand is op de 
tweedehandss markt gekomen. Over de eerste vijftien jaar zal dan een ander afschrij-
vingspercentagee kunnen worden gehanteerd dan over de volgende periode(n). Het pand 
zall in de eerste vijftien jaar in meerdere mate en in de volgende periode(n) in mindere 
matee nut opleveren voor de investeerder.1173 

Ikk concludeer dat lineair afschrijven voor onroerende zaken als maatgevend wordt 
beschouwd.. In de lineaire afschrijving is verdisconteerd dat onderhoudskosten oplopen. 
Snellee slijtage leidt eerder tot het in aanmerking nemen van een hogere lineaire afschrij-
vingg gedurende een bepaalde periode dan tot degressieve afschrijving. 

7.77 Degressie f afschrijve n 

7.7.11 Inleidin g 

Afschrijvenn naar een vast percentage van de boekwaarde werd in het begin van de 20e 

eeuww al toegepast, zo mogen wij afleiden uit resolutie B. 1875. De minister verenigde 
zichh hierin met een advies van de Commissie van Advies inzake de Wet op de Oorlogs-
winstbelastingg 1916. Daar waar de afschrijvingen voorheen bepaalde percentages over 
dee boekwaarde bedroegen, was het tijdens de Eerste Wereldoorlog niet toegestaan van 
systeemm te veranderen en dezelfde percentages over de aanschaffingswaarde te 
berekenen.. Het systeem van afschrijven over de aanschafwaarde verdiende volgens de 
commissiee de voorkeur, maar in het voorliggende geval was er geen bezwaar tegen dat 
err verder werd afgeschreven op de boekwaarde 'wanneer althans de zoo verkregen 
afschrijvingenn niet belangrijk afwijken van die, welke men zou verkrijgen, indien de door 
dee Minister als leidraad vastgestelde percentages (zie B. 1704) waren toegepast.' 

normalee prijs was betaald, in drie jaar worden afgeschreven (B. 1704). In gelijke zin 
adviseerdee de commissie een afschrijving in vijfjaar van de meerkosten betreffende percelen 
diee tijdens de oorlog waren aangekocht of verbouwd (B. 2085). Verbouwingskosten van 
winkelpandenn die om de zes jaar worden verbouwd, konden volgens de raad van beroep te 
Rotterdamm met 10% worden afgeschreven (B. 4331). Goedkoopmansgebruik vereist niet dat 
dee ondernemer te allen tijde hetzelfde afschrijvingspercentage zal aanhouden. Indien de 
bedrijfswaardee van het pand in de eerste periode na aanschaf (B. 6537) of na een verbouwing 
(B.. 5298, BNB 1970/193) sneller daalt dan later, is een hoger percentage geoorloofd. Smeets 
(1950a,, p. 214) behandelt een voorbeeld met gesplitste boekwaardeafschrijvingen. Een te 
veell betaald bedrag boven de reële waarde bij aankoop van een boerderij mocht in BNB 
1960/666 afzonderlijk geactiveerd worden afgeschreven over de resterende duur (twaalf jaar) 
vann het landbouwbedrijf. De Hoge Raad besliste in BNB 1962/48 dat verbouwingskosten 
aanschaffingskostenn van een pand vormden, waarop als een ondeelbaar geheel afgeschreven 
diendee te worden. 

11733 Brouwer, 1994. 

413 3 



Inn deze paragraaf behandel ik de fiscale jurisprudentie betreffende degressief afschrij-
ven.. Vooraf wil ik nogmaals wijzen op een expliciet en impliciet veel gevolgde redenering 
-- en het is in die zin een 'rode draad' bij het lezen van de jurisprudentie - dat nieuwe 
objectenn hoge nutsprestaties leveren en dus snel slijten, wat hoge afschrijvingen 
rechtvaardigt,rechtvaardigt, terwijl oudere objecten lage nutsprestaties leveren, langzaam slijten en 
lagee afschrijvingen rechtvaardigen. 

7.7.22 Jurisprudentie 

Inn B. 5428 stond de Hoge Raad een winkelbedrijf toe af te schrijven met een vast 
percentagee van de boekwaarde. Goedkoopmansgebruik eiste niet dat te allen tijde 
hetzelfdee percentage van afschrijving over de stichtingskosten moest worden aan-
genomen.. In de eerste periode na een verbouwing kan goedkoopmansgebruik met zich 
brengenbrengen dat een hoger afschrijvingsbedrag geoorloofd is dan wanneer de bedrijfswaarde 
vann het verbouwde pand aanvankelijk sneller daalt dan later. 'Dat (...) goed koopmans-
gebruikk zich evenmin bij voorbaat verzet tegen de toepassing van een methode, volgens 
welkee het af te schrijven bedrag regelmatig ieder jaar daalt, een resultaat, dat onder 
meerr bereikt kan worden door ieder jaar een vast percentage af te schrijven niet over de 
stichtingskosten,, doch over de boekwaarde, derhalve wel hetzelfde percentage, doch 
overr een geringer wordende som.' De zaak werd verwezen en daarbij moest beoordeeld 
wordenn of het gezien de 'bijzondere omstandigheden' van het bedrijf strijdig zou zijn met 
goedkoopmansgebruikk een vast percentage van de jaarlijkse boekwaarde af te schrijven. 

Dee lineaire methode is in beginsel maatgevend. De mogelijkheid tot afschrijven naar 
eenn vast percentage van de boekwaarde was mogelijk wanneer 'bijzondere omstandig-
heden'' dit rechtvaardigden. Hoe men deze bijzondere omstandigheden kon aantonen en 
welkee omstandigheden relevant waren, werd niet aangegeven. 

Dee boekwaardemethode die de ondernemer volgt, kan volgens de Hoge Raad alleen 
maarr terzijde worden gesteld, wanneer zij in strijd is met goedkoopmansgebruik en niet 
omdatt een raad van beroep aan het stelsel van de inspecteur de voorkeur geeft 
(B.. 5611). De raad van beroep moest alsnog onderzoeken of afschrijving op boekwaarde 
mogelijkk was. Daarbij werd opgemerkt dat de methode ook toegelaten was wanneer er 
geenn boekhouding bestond waaruit van die afschrijvingen bleek. Het betrof afschrijvin-
genn op warenhuizen, verwarming, leidingen, ketels, bekleding. 

Hierr wordt gesuggereerd dat de ondernemer geen bijzondere omstandigheden 
behoeftt aan te geven om te kunnen afschrijven op de boekwaarde. 

Inn paragraaf 18, lid 4 Toelichting en Leidraad bij het Besluit op de Inkomstenbelasting 
19411 werd de boekwaardeafschrijving zonder enige beperking toelaatbaar geacht. Een 
afschrijvingg naar intensiteit was eveneens mogelijk. Ook in paragraaf 11, lid 4 van de 
Leidraadd Belastingherziening 1950 bleef de boekwaardeafschrijving geoorloofd. 

Dee boekwaardemethode werd vlak na de Tweede Wereldoorlog in twee resoluties 
aanvaardbaarr geacht.1174 B. 8318 ging in op de vraag of ondernemers met het oog op 
hett herstel en opbouwvan de economie veel konden afschrijven. De minister meende 
datt een hoge aanschafprijs geen extra afschrijvingen rechtvaardigde; afwaardering naar 
lageree bedrijfswaarde kon ook alleen tot een 'bijzondere afschrijving' leiden wanneer 
dezee aantoonbaar lager was dan de kostprijs minus de normale afschrijvingen. De toen-
maligee belastingwetgeving kwam, aldus de bewindsman, in voldoende mate onder-
nemerss tegemoet. Het Besluit IB 1941, zo vervolgde hij, liet een ruime mate van vrijheid 
toee bij het kiezen van een afschrijvingssysteem, 'op grond waarvan, voor zoveel nodig 
mett afwijking van de thans geldende grondslagen voor de berekening van de fiscale 
winst,, onder meer mag worden besloten tot afschrijving van een zodanig percentage van 

B.. 8318; zie ook de resolutie van 15 januari 1947, B. 8318. 
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dee boekwaarde als nodig is om aan het einde van den geschatten gebruiksduur 
ongeveerr dezelfde residuwaarde te bereiken als bij de meestal gebruikte methode van 
afschrijvenn van een vast percentage op den kostprijs het geval geweest zou zijn'. 

Ookk andere methoden, zoals afschrijving in verband met de intensiteit van het 
gebruik,, konden tot het gewenste resultaat leiden. De inspecteurs moesten in het overleg 
mett belastingplichtigen met de genoemde bijzondere omstandigheden rekening houden. 

Zeegerss concludeert in 1967 dat de mogelijkheden tot degressief afschrijven op basis 
vann ministeriële regelingen zo ruim waren dat aan een verder uitdiepen van de juris-
prudentiee geen behoefte bestond.1175 In 1962 werden de resoluties impliciet ingetrokken 
enn was de weg vrij om de toelaatbaarheid in de jurisprudentie te onderzoeken. 

7.7.33 Hotel s 

Eenn hotelexploitant wenste in BNB 1966/68* op een pas gesticht hotelgebouw af te 
schrijvenn naar een vast percentage (10%) van de boekwaarde. Na vervroegde af-
schrijvingg kwam twee derde van de aanschafkosten en de grondwaarde voor normale 
afschrijvingg in aanmerking. Dit systeem zou resulteren in een residuwaarde na vijftig jaar 
vann 0,53% van de oorspronkelijke aanschaffingskosten die voor normale afschrijving in 
aanmerkingg kwamen. Subsidiair wenste hij 5,5% afschrijving van de boekwaarde van het 
gebouw,, vermeerderd met de waarde van de grond. In dat geval zou er na vijftig jaar een 
restwaardee gelijk aan de grondwaarde resteren. De inspecteur liet 2% afschrijving toe. 

Hett hof hield beide methoden tegen. De afschrijving van 10% van de boekwaarde 
zouu tot gevolg hebben dat 46,85% van de aanschaffingskosten van dat gebouw in de 
eerstee zes jaar zou worden afgeschreven. Hierdoor zou in strijd met artikel 8, lid 1 Besluit 
IBB 1941 worden gehandeld, omdat 'duidelijk' was dat in de beginperiode van de bedrijfs-
uitoefeningg jaarlijks een aanzienlijk hoger bedrag zou worden afgeschreven dan aan het 
desbetreffendee jaar zou kunnen worden toegerekend. Een extra hoge slijtage van onder-
delenn (centrale verwarming, elektrische installatie, liftinstallatie, betimmering) in de 
eerstee zes jaar was verder niet aannemelijk gemaakt. 

Dee Hoge Raad verwierp eerst de stelling dat de rekenkundige formule beslissend 
is.11766 Vervolgens stond het college de boekwaardeafschrijving toe. Het was niet in strijd 

'mett goed koopmansgebruik, dat een exploitant van een nieuw gesticht hotelgebouw 
ervann uitgaat, dat het nieuwe gebouw in den beginne in meerdere mate en bij 
toenemendee veroudering in steeds mindere mate nut afwerpt voor zijn bedrijf en dat hij 
ditt tot uiting doet komen door een stelsel van afschrijving te kiezen, waardoor naar een 
vooraff bepaald percentage van de boekwaarde een van lieverlede aflopend bedrag als 
afschrijvingg wordt toegerekend aan de jaren, die naar verwachting zullen verstrijken 
totdatt de restwaarde zal zijn bereikt; dat een zodanige afschrijving in dat geval strookt 
mett het bepaalde in artikel 8, lid 1, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, mits 
daarbijj de grenzen der redelijkheid niet worden overschreden; 

datt dit laatste zich niet voordoet bij de thans door belanghebbende verdedigde 
jaarlijksee afschrijving van 5 1/2 procent op de boekwaarde van het tot hotel dienende 
gebouw.' ' 

Zeegerss 1967, p. 549. Zie voor een nuancering Smeets 1969, p. 397, onder d. 
'datt in haar algemeenheid niet juist is de stelling, dat, als vaststaan het voor normale afschrij-
vingg in aanmerking komende twee derde gedeelte van de aanschaffingskosten, de grond-
waardee en de gebruiksduur, de verdere uitwerking van de afschrijving naar boekwaarde geen 
vraagstukk meer is van fiscale toelaatbaarheid doch zuiver een rekenkundige kwestie.' 
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Dee Hoge Raad formuleert hier twee voorwaarden voor boekwaardeafschrijving: 1) bij 
aanvangg in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds mindere mate nut 
afwerpen,, waarbij 2) de grenzen der redelijkheid mogen niet worden overschreden. 

Smeetss wijst in zijn noot op de grote invloed van de restwaarde in de boekwaarde-
methodiek.. De Hoge Raad beroept zich volgens hem terecht op de redelijkheid. De 
boekwaardemethodee moet worden afgeraden in gevallen waarin de restwaarde één 
guldenn is of minder is dan 4% van de historische kostprijs. Het beroep op de 'toe-
rekening'' in artikel 8, lid 1 Besluit IB 1941 is zijns inziens op zich juist. Maar in dit Besluit 
wordtt de toerekening al ondergraven, omdat men volgens het tweede lid al normaal mag 
afschrijvenn vanaf bestelling. Van een min of meer exacte 'toerekening' aan het eerste 
jaarr van afschrijving blijft nog minder over, doordat men vervroegde afschrijving kan 
toepassen,, deze en de normale afschrijving kan laten ingaan bij de bestelling, en de 
normalee volgens de boekwaardemethode laten verlopen. Smeets acht het min of meer 
overtrokkenn een zo nauwkeurig mogelijke 'toerekening' sterk naar voren te brengen, ook 
all is de normale afschrijving weer in betekenis toegenomen. De klemtoon dient te vallen 
opp het feit van het 'toerekenen'. Het redelijke bedrag is en blijft volgens hem moeilijk juist 
tee benaderen. 

7.7.44 Landbou w 

Inn BNB 1967/18 moest het hof Leeuwarden oordelen over een afschrijving naar een vast 
percentagee van de boekwaarde over een in privé verpachte boerderij. De beide voor-
waardenn van BNB 1966/68* waren voor het hof het toetsingskader. In deze uitspraak 
werdd groot belang gehecht aan het oordeel van deskundigen. 

Dee inspecteur stelde dat het verband tussen de opbrengst van het gebouw en de 
afschrijvingg helemaal scheef werd getrokken. Bovendien kon een efficiënt onderhouds-
beheerr de doelmatigheid op peil houden. En de verpachter betoogde dat ook afgeschre-
venn kon worden op een onroerend goed dat voor de eigenaar geen opbrengst had 
opgeleverd.. Het verband dat de inspecteur legde tussen opbrengst en afschrijving was 
daaromm niet juist. Volgens een verklaring van een architectenbureau was het systeem 
vann afschrijving naar de boekwaarde meer in overeenstemming met de werkelijke 
waardeverminderingg van gebouwen dan een systeem van jaarlijks gelijkblijvende 
afschrijvingen. . 

Hett hof stelde voorop dat het begrip afschrijving in de winstsfeer ook gold voor 
afschrijvingg in de privé-sfeer. De afschrijving op de gebouwen moest daarom worden 
gesteldd op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffingskosten dat aan het 
jaarr 1961 toegerekend kon worden. De afschrijving moest zich regelen naar de waarde-
verminderingg van de zaken door het gebruik. Blijkens het deskundigenverslag kon niet 
gezegdd worden 'dat van de aanwezige ruimten een optimaal economisch gebruik kan 
wordenn gemaakt voor het 70 hektare beslaande bedrijf, en het economisch gesproken 
verstandigg ware geweest in 1959 met een kleiner geheel genoegen te nemen'. In ver-
bandd met de voortschrijdende mechanisatie in de landbouw en de daarmede gepaard 
gaandee verminderde behoefte aan ruimte achtten de deskundigen het ook in de 
komendee jaren juist dat op de economische waarde in eerdere jaren sterker werd 
afgeschrevenn dan in latere jaren. Op grond van dit deskundigenoordeel achtte het hof 
hett verantwoord aan de eerdere jaren een groter aandeel in de totale waardeverminde-
ringg van de onderhavige gebouwen tijdens de gebruiksduur toe te kennen dan aan latere 
gebruiksjaren.. De belanghebbende kon er in redelijkheid van uitgaan dat de gebouwen 
voorr hem in het begin in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds 
minderemindere mate nut zouden afwerpen. Hij liet dit tot uiting komen door een stelsel van 
afschrijvingg te kiezen waardoor, naar een vooraf bepaald percentage van de boek-
waarde,, een langzamerhand aflopend bedrag als afschrijving wordt toegerekend aan de 
jarenn die naar verwachting zullen verstrijken tot de restwaarde bereikt zal zijn. Een 
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zodanigee afschrijving is niet in strijd met wat in het Besluit omtrent afschrijving is 
bepaald,, mits daarbij de grenzen der redelijkheid niet worden overschreden. 

Hett hof leunt hier zwaar op het deskundigenrapport. De twee voorwaarden van BNB 
1966/68** werden hiermee ingevuld. De inspecteur had kennelijk geen deskundigen 
ingeschakeld.. In deze gevallen is het jammer dat het hof niet de inhoud van het des-
kundigenrapportt inlaste, zodat wij slechts in hoofdlijnen kennis kunnen nemen van de 
oordeelsvormingg van de deskundigen. Het blijft nu gissen naar de kwaliteit van het 
rapportt en (de werkelijke waarde van) de toetspunten die de deskundigen al of niet 
relevantt hebben geacht. 

7.7.55 Fabrieksgebouwe n 

Eenn NV schreef op haar fabrieksgebouw en machines volgens de boekwaardemethodiek 
aff (BNB 1966/156*). Het gehanteerde systeem zou volgens de inspecteur bij restwaar-
denn van 1% of 0% tot irreële afschrijvingspercentages (tot 65% aan toe) leiden. Met 
namee in de eerste jaren zou de NV hierdoor in strijd met artikel 8 van het Besluit 
handelen:: er werd meer afgeschreven dan door technische of economische slijtage aan 
diee jaren kon worden toegerekend. De afschrijvingen naar de boekwaarde dienden 
daaromm beperkt te worden tot het dubbele van de percentages die zouden worden 
gevondenn als er werd afgeschreven naar de aanschaffingswaarde bij gelijke levensduur. 

Hett hof Arnhem stond de boekwaardeafschrijving toe. Artikel 8 Besluit IB 1941 en 
goedkoopmansgebruikk beletten niet dat er een stelsel van afschrijving werd toegepast op 
gebouwenn en machines, waarbij aan het begin van het jaar een vast percentage van de 
boekwaardee werd afgeschreven dat op bepaalde verwachtingen gegrond was. Het was 
niett vereist dit stelsel te corrigeren op de enkele grond dat een aantal afschrijvingsper-
centagess volgens dit stelsel meer dan het dubbele bedroeg van de vaste percentages 
diee bij gelijke levensduur en restwaarde zouden zijn afgeschreven in een systeem van 
afschrijvingg op de aanschaffingswaarde. Het college stond derhalve een ruim toe-
passingsbereikk voor. In BNB 1968/182* wordt deze ruimte door de Hoge Raad beperkt. 

7.7.66 De landbouwresoluti e BNB 1967/61 

Dee Minister van Financiën bracht in 1967 een resolutie uit waarinn hij constateerde dat 
organisatiess van de Vereniging van Landbouwboekhoudbureaux op ruimere schaal dan 
voorheenn wensten af te schrijven naar een vast percentage van de boekwaarde. Boven-
dienn wilden ze dit ook voor in het bedrijf reeds aanwezige bedrijfsmiddelen. Voor de 
afschrijvingg naar een vast percentage van de boekwaarde moest men volgens de 
minister,, mede gelet op BNB 1966/68*, denken aan bedrijfsmiddelen die in het begin in 
meerderee mate en bij toenemende veroudering in steeds mindere mate nut afwierpen 
voorr het bedrijf. 'Machines en installaties zullen - gelet op de huidige ontwikkeling die 
hett agrarische bedrijf doormaakt - in de regel aan deze vooronderstelling beantwoorden. 
Tenn aanzien van gebouwen en andere opstallen zal evenwel een genuanceerder stand-
puntt moeten wordenn ingenomen. (...) Pas gestichte dan wel nog maar enkele jaren 
bestaandee opstallen zullen slechts voor afschrijving naar een vast percentage van de 
boekwaardee in aanmerking kunnen komen, indien aard en inrichting daarvan zijn af-
gestemdd op een bepaalde landbouwtechniek en verwacht mag worden dat deze techniek 
inn een niet te ver verwijderde toekomst wijziging zal ondergaan. Hetzelfde geldt wellicht 
voorr oudere opstallen die pas dan wel nog maar enkele jaren geleden een algehele 
moderniseringg hebben ondergaan. 

Hett vorenstaande brengt mede, dat opstallen, zoals loodsen bestemd voor het stallen 
vann voertuigen en vann machines, het woonhuis c.q. het woongedeelte van de boerderij, 
inn het algemeen niet voor afschrijving naar een vast percentage van de boekwaarde in 
aanmerkingg komen. (...) Voor oudere opstallen (andere dan die welke pas, dan wel nog 
maarr enkele jaren geleden, een algehele modernisering hebben ondergaan) geldt (...) in 
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dee regel dat de periode waarin het "in meerdere mate" nut afwerpt reeds voorbij is. De 
hierbedoeldee opstallen zullen vrijwel steeds verkeren in de fase waarin de afneming van 
dee nutsprestaties geleidelijk verloopt. Naar mijn mening laat g.k.g. dan niet (meer) toe 
alsnogg op afschrijving naar een vast percentage van de boekwaarde over te gaan.'1177 

Naarr het oordeel van de minister was de hoogste afschrijving mogelijk in de jaren 
waarinn de onroerende zaak het meeste nut afwierp. Hier zien wij weer de vooronder-
stellingg naar voren komen dat de fiscaal relevant geachte slijtage ook in deze jaren het 
hoogstt zal zijn. Wanneer een onroerende zaak het meest nut genereert, slijt de zaak het 
snelst. . 

Eenn andere opvallende veronderstelling is dat nutsprestaties voor oudere gebouwen 
vrijwell steeds geleidelijk afnemen. 

Volgenss Brüll ziet de minister over het hoofd dat bij tal van gebouwen wellicht niet de 
economischee veroudering, maar de stijgende onderhoudskosten een argument voor de 
boekwaardemethodee voor opstallen vormen.1178 De boekwaardeafschrijving dient er vol-
genss hem niet toe een onrendabele top snel kwijt te raken, maar brengt de voorzichtig-
heidd tot uitdrukking die samenhangt met de onzekerheid over wat in dertig tot veertig jaar 
tee gebeuren staat. 

7.7.77 WoorWpraktijkpande n 

Inn de rechtspraak treffen komen wij verschillende keren boekwaardeafschrijvingen op 
woon-/praktijkpanden.. BNB 1967/225 was bijzonder, omdat de inspecteur al had toe-
gestaann dat er werd afgeschreven op de boekwaarde van een modern en solide pand, 
opp goede stand gelegen, dat werd gebruikt voor een apotheek. Het hof Leeuwarden 
oordeeldee dat 'de grenzen der redelijkheid' niet werden overschreden met een 
afschrijvingg van 6% van de boekwaarde. De staatssecretaris zag af van cassatie. Het 
pandd was voor een belangrijk bedrag verbouwd en diende te voldoen aan eisen die van 
overheidswegee waren voorgeschreven. Het hof had kunnen beslissen dat naar een vast 
percentagee van de boekwaarde afgeschreven mocht worden. De beslissing over de 
hoogtee van het percentage achtte hij niet voor cassatie vatbaar. Brüll en IJsselmuiden 
achttenn deze uitspraak achterhaald door BNB 1971/5, waarin de Hoge Raad geen boek-
waardeafschrijvingg toestond op een nieuwe fabriekshal.1179 

Inn het algemeen was het volgens de Hoge Raad niet juist dat een pas gemoderni-
seerdd woon-/praktijkpand van een notaris, in het begin voor zijn praktijk in meerdere 
matee en bij toenemende veroudering in mindere mate nut zou afwerpen (BNB 1968/ 
182*).. Deze procedure bevestigde volgens Van Duyn het vermoeden dat de Hoge Raad 
niett in het algemeen voor ieder bedrijfsmiddel van een afnemende nutsprestatie over-
tuigdd was. Een normaal te achten veroudering was blijkbaar niet voldoende voor een 
afnemendd nut. Evenmin was het kennelijk van belang dat de onderhoudskosten toe-
namen. . 

Dee lijn van BNB 1968/182* werd verder voortgezet in de jurisprudentie. Een arts ver-
huurdee een praktijkgebouw in privé aan de maatschap waarvan hij zelf deel uitmaakte 
(BNBB 1970/14). Hij wenste 5% van de boekwaarde af te schrijven. Het was volgens hem 
denkbaarr dat het gebouw een andere bestemming zou krijgen wanneer bijvoorbeeld de 
maatschapp zou worden ontbonden of de praktijkuitoefening zou worden gewijzigd als er 
eenn gezondheidscentrum zou worden gevestigd. Als de maatschap ontbonden zou 
worden,, zou het pand een overcapaciteit krijgen. Als er een gezondheidscentrum zou 

Jolinkk (1967, p. 583) is het met de laatste opvatting niet eens. De loodsen en de woonhuizen 
kunnenn zijns inziens ook naar boekwaarde worden afgeschreven, omdat ook daarbij de om-
vangg van elke opvolgende nutsprestatie geringer is dan de voorgaande. 
FEDD IB '64: Artikel 10:1. 
IJsselmuidenn 1973, p. 231. 
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komen,, zou het te klein zijn. Volgens het hof viel het niet in te zien dat de technische en 
economischee veroudering van het pand dat voor twee artsen was gebouwd, bij normaal 
onderhoudd in het begin in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds 
minderee mate nut zou afwerpen voor het beroep van de arts. Integendeel, men moest 
juistt aannemen dat het gebouw voor de bedrijfsuitoefening geschikt bleef en dat de 
gebruikswaardee niet ongelijkmatig zou dalen. Over de beëindiging van de maatschap of 
overr de stichting van het gezondheidscentrum waren geen feiten gesteld of gebleken op 
grondd waarvan dit aannemelijk werd geacht. Het zou bij beëindiging eerder aannemelijk 
zijnn dat de arts een maatschap zou vormen met een andere arts. De Hoge Raad oor-
deeldee dat het hof terecht de boekwaardemethode had verworpen. 

Inn BNB 1972/69 hield het hof 's-Gravenhage degressief afschrijven tegen voor het 
praktijkgedeeltee van een woon-/praktijkpand van een arts, omdat niet gebleken was dat 
hett pand 'zijn nutseenheden niet gedurende meerdere decennia regelmatig' zou kunnen 
opleveren. . 

7.7.88 Tuinderswoning , bergschure n en betonpade n 

Inn BNB 1969/88* ging het om het volgende. Op tuinderswoningen, bergschuren en 
betonpadenn in gebruik bij een tuinderij werd tot 1964 lineair afgeschreven, maar met 
ingangg van 1965 werd er degressief afgeschreven. De ondernemer refereerde aan de 
omstandigheidd dat de opstallen in een tuindersbedrijf vanwege de voortschrijdende 
intensiveringg van de cultuur, het in zwang raken van nieuwe productiemethoden en het 
steedss weer toepassen van nieuwe vindingen om de productiviteit op te voeren niet 
alleenn onderhevig waren aan technische slijtage, maar ook aan een voortdurende 
verouderingg (economische slijtage). Het was daarom van belang de afschrijving op die 
opstallenn zo te regelen dat de afschrijvingen zouden dalen naarmate de productiviteit 
vann de opstallen afnam. 'Immers, hoe nieuwer het object is hoe groter de nutsprestaties, 
diee het afwerpt. Naar gelang het object ouder wordt en het moeilijker wordt daarmede 
nogg concurrerend te produceren, zodat de nutsprestaties afnemen, kan dan worden 
volstaann met een lagere, aan de verminderde productiviteit aangepaste, afschrijving.1180 

Dezee vermindering van productiviteit door veroudering beperkt zich zijns inziens niet tot 
dee eerste jaren van het gebruik, maar blijft daarna doorgaan, zodat er uit dien hoofde 
eenn voortdurende daling van nutsprestaties is.' De ondernemer verwees nog naar een 
brieff van de directeur van het Landbouw-Economisch Instituut en een brief van het 
Rijkstuinbouwconsulentschapp voor bedrijfseconomie. 

Dee inspecteur liet voor een aantal bedrijfsmiddelen een overgang toe van het lineaire 
systeemm naar het boekwaardesysteem. Het woonhuis, de schuren en het betonpad 
warenn objecten waarvoor het stelsel van afschrijving naar boekwaarde naar hun aard 
niett passend was. De nutsprestaties daarvan daalden in de loop der jaren niet in 
betekenendee mate. Het boekwaardesysteem behoorde alleen te gelden voor pas 
gestichtee of nog maar enkele jaren bestaande opstallen. Volgens de inspecteur moest 
dezee grens getrokken worden bij drie jaar. 

Hett hof overwoog dat bij tuinderswoningen, bij op tuindersbedrijven aanwezige berg-
schurenn en bij over een tuinderij lopende betonpaden het verschijnsel van afnemende 
nutsprestatiess door veroudering zich, bij behoorlijk onderhoud, niet in die mate voordoet, 
datt het in overeenstemming met goedkoopmansgebruik kan worden geoordeeld op zulke 
bedrijfsmiddelenn af te schrijven naar de boekwaarde. Volgens de Hoge Raad had het hof 
hiermeee tot uitdrukking gebracht en ook juist beslist, dat, al mogen bedrijfsmiddelen 'in 
denn beginne wat meer nut afwerpen voor het bedrijf dan in latere jaren het geval is, bij 
normaall onderhoud dit verschil van te verwaarlozen betekenis is en dat het daarom niet 

Hierr zien wij de redenering: nieuw object, hoge nutsprestaties, hoge slijtage, hoge 
afschrijvingen;; ouder object, lage nutsprestaties, lage slijtage, lage afschrijvingen. 

419 9 



inn overeenstemming is met goed koopmansgebruik op deze bedrijfsmiddelen naar een 
vastt percentage van de boekwaarde af te schrijven.' 

A-GG Van Soest concludeert uit dit arrest dat er sprake moet zijn van kennelijk dalend 
nut.11811 Dat is een afneming van meer dan te verwaarlozen betekenis, een sterke 
afneming. . 

Annotatorr Smeets signaleert dat het enige argument eigenlijk is dat bij behoorlijk 
onderhoudd afnemende nuttigheid zich niet in die mate voordoet dat een boekwaarde-
afschrijvingg zou voldoen aan goedkoopmansgebruik. Hij is het met dit uitgangspunt niet 
eens,, want boekwaardeafschrijving ligt zijns inziens theoretisch dichter bij een redelijke 
verdelingg van de kosten van een duurzaam object over de gebruiksjaren dan de metho-
dee van jaarlijkse gelijke afschrijvingsbedragen. Daarnaast kan 'behoorlijk onderhoud' 
slechtss een technische veroudering tegengaan en dan bij onroerende objecten op de 
langee duur nog slechts ten dele. De per tijdseenheid afnemende productiviteitsvermin-
deringg van bedrijfsactiva in het economisch verkeer is het belangrijkste element, ook ten 
aanzienn van onroerende goederen. Smeets vindt het merkwaardig dat het Ministerie van 
Financiënn in de Leidraden IB van 1941 en 1950 de boekwaardeafschrijving zonder enige 
beperkingg toeliet, maar na de geweldige economische vooruitgang sindsdien voor 
onroerendee goederen wel beperkingen voorschrijft. Het lijkt erop dat de Hoge Raad in 
BNBB 1969/88* voor boekwaardeafschrijving op gebouwen strengere maatstaven aanlegt, 
dann op die van vliegtuigen, vrachtauto's, schepen, machines en dergelijke.1182 

7.7.99 Tussenbalans : pleidooie n voo r ruimer e toepassin g degressie f 
afschrijve n n 

fnn de literatuur maken Smeets, Jolink en IJsselmuiden rond 1970 een soort 'tussen-
balans'' op. 

Smeetss wil behalve op technische en economische slijtage ook letten op de kwantiteit 
vann de verbruikte werkeenheden en de kwaliteit van de verkregen nuttigheden. Jolink en 
IJsselmuidenn vragen aandacht voor de meer algemeen werkende oorzaken in een 
bedrijfstak. . 

Smeetss acht de degressieve methode goed verdedigbaar voor onroerende zaken.1183 

Naastt afschrijving om technische redenen en afschrijving gebaseerd op economische 
invloedenn moet men bij het beoordelen van de verdeling van de kosten van een duur-
zaamm object niet alleen letten op kwantiteit (of: hoeveelheid) werkeenheden die in een 
jaarr worden verbruikt, maar in veel gevallen ook op kwaliteit (of: afnemende hoedanig-
heid)) van de verkregen nuttigheden. 

Watt de technische ongelijkheid van de jaarlijks te verbruiken werkeenheden betreft: 
hett normale en het grote onderhoud in de latere gebruiksjaren van een fabriek, een 
kantoorr of een woning brengen steeds langere perioden van buitendienststelling met 
zich.. Voor kantoren en woningen valt dit minder op, omdat men zich in de periode van 
reparatiee behelpt en een kwalitatief lager genot aanvaardt. De degressieve methode 
wordtt volgens Smeets nog meer verdedigbaar als het afschrijvingsschema zodanig wordt 
opgesteldd dat het dekking biedt én voor de slijtage én voor het onderhoud van een 
object.11844 De boekwaardemethode bevordert een gelijkmatiger verloop van beide 
kostenbestanddelenn over alle gebruiksjaren dan het geval is bij het vaste percentage 
overr de kostprijs van het duurzame object. 

Conclusiee bij BNB 1978/107. 
Smeetss 1969, p. 399 en 340. 
Smeetss 1969, p. 399 en 340. 
Dee rente laat hij buiten beschouwing, evenals het al dan niet verband leggen met een fiscaal 
mogelijkee egalisatievoorziening voor groot onderhoud. 
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Ookk de economische ongelijkheid van nutsprestaties ondersteunen de boekwaarde-
afschrijvingg van gebouwen die in dynamische tijden de belangrijkste, meest waardevolle 
nutsprestatiess in de eerste jaren afwerpen. Fabrieken werpen bijvoorbeeld kwalitatief 
minderr nuttigheid af, zodra meer efficiënte machines worden aangeschaft waardoor het 
gebouww moet worden aangepast. Deze factor van de complementariteit van alle duur-
zamee productiemiddelen van een onderneming mag men volgens Smeets niet verwaar-
lozen.. De ontwikkelingen betreffende gebouwen kunnen zo snel gaan dat ondernemers 
all snel belangrijke vernieuwingen aan bestaande - minder of niet efficiënt geworden -
pandenn moeten aanbrengen, willen zij niet op concurrenten achterlopen. 

Tenn slotte concludeert Smeets dat de economische ongelijkheid van de nutspresta-
tiess van een duurzaam object de technische ongelijkheid in de hoeveelheden jaarlijks te 
verbruikenn werkeenheden overtreft en dat er dan sprake is van een degressief verbruik 
vann nuttigheden.1185 De Hoge Raad schenkt aan de belangrijke eis van economische 
ongelijkheidd van de nutsprestaties nauwelijks, althans onvoldoende, aandacht. 

Jolinkk schrijft later in vergelijkbare zin dat niet het gebruik door de ondernemer in tech-
nischee zin een vermindering veroorzaakt van de nutsprestaties die in zijn opstallen zijn 
opgesloten,, maar zijn economische omstandigheden.1186 Niet wat de ondernemer zelf 
doet,, maar de ontwikkeling van de gehele bedrijfstak bepaalt deze veroudering. Juist de 
ondernemerr die zijn onderneming op dit punt niet aanpast, ziet de waarde van zijn 
productiemiddelenn van lieverlede dalen, omdat hij daarmee moet concurreren met 
branchegenotenn die intussen reeds nieuwere technische vindingen in toepassing hebben 
gebracht. . 

IJsselmuidenn noemt in een beschouwing naar aanleiding van BNB 1969/88* naast 
'steedss minder nut' en oplopende onderhoudskosten nog een aantal oorzaken die 
zoudenn moeten leiden tot degressieve afschrijving.1187 Ten eerste afnemend nut van de 
prestatiess door productiviteitsverbetering; niet door techniekverbetering bij soortgelijke 
bedrijfsmiddelen,, maar in de bedrijfstak. Ten tweede een voorzienbare en in voldoende 
matee calculeerbare structuurwijziging van de onderneming die de gebruiksduur van het 
onroerendd goed begrenst. Deze beide elementen acht hij met name voor de landbouw 
vann belang. Ten derde minituarisatie van productieprocessen waardoor op een bepaalde 
hoeveelheidd meters oppervlak meer kan gebeuren. Ten slotte noemt hij de factor tijd: 
éénn eenheid van prestatie nu is meer waard dan die eenheid over een jaar; en wel 
zoveelzoveel als de samengestelde interest bedraagt over het bedrag dat in die eenheid 
geïnvesteerdd is. 

Dee schrijvers noemen hier een aantal meer algemene werkende oorzaken. We zullen 
hiernaa zien dat deze volgens de jurisprudentie - aanvankelijk niet, maar later wel -
toegesnedenn moeten wordenn op de afzonderlijke gevallen. 

7.7.100 Boekwaardeafschrijvin g in de landbouwsfeer : toc h ruim e toepassing ? 

Inn twee arresten kwam de boekwaardemethodiek in de landbouwsfeer uitgebreid aan de 
orde.. Bijzonder is dat de rechters zwaar leunden op deskundigenrapporten. 

Eenn ondernemer dreef een gemengd landbouwbedrijf (BNB 1970/185*). Door de 
boekwaardemethodiekk toe te passen wilde hij rekening houden met een dalend pro-
ductieff vermogen en stijgende onderhoudskosten. Het afschrijvingspercentage stelde 
menn volgens hem in de praktijk veelal langs empirische weg vast: het dubbele van het 
lineairee percentage leidde tot aanvaardbare resultaten. De inspecteur stelde onder meer 
datt de boerderij dateerde van 1899 en dat er sinds de aankoop van de gebouwen in 

Smeetss 1969, p. 404. 
Jolinkk 1970, p. 361. 
IJsselmuiden,, FED IB 64: artikel 10:4. 
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19400 geen ingrijpende wijzigingen waren geweest. De periode van 'in meerdere mate nut 
afwerpenn voor het bedrijf was al achter de rug, de nutsprestaties verliepen nu geleidelijk. 

Hett hof raadpleegde drie deskundigen. Zij vonden het uitermate moeilijk, zo niet on-
mogelijkk de economische levensduur van de gebouwen vast te stellen. Gezien de 'zeer 
velee onzekere factoren', namelijk 'de zeer snelle ontwikkeling in de landbouwmethoden', 
waswas het volgens hun 'zeker niet in strijd met g.k.g.' zo snel mogelijk af te schrijven. 
Binnenn het kader van de economische levensduur kon dit alleen gerealiseerd worden 
doorr de afschrijvingen degressief te laten verlopen. Een nadere uitwerking van die 'zeer 
snellee ontwikkelingen in de landbouw' waaraan verschillende keren wordt gerefereerd, is 
aann de tekst van uitspraak niet te ontlenen. Het afschrijvingspercentage werd vervolgens 
ookk niet berekend, maar geschat. Het hof aanvaardde het oordeel van de deskundigen 
ookk 'als een richting, waarin de oplossing van (...) het vraagstuk is te zoeken'. Het was 
volgenss het college in overeenstemming met goedkoopmansgebruik de afschrijvingen zo 
snell mogelijk - degressief - te laten verlopen. 

Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat men bij de afschrijvingen geen rekening 
mochtt houden met eventuele toekomstige, onzekere gebeurtenissen in de landbouw. 
Hett af te schrijven jaarbedrag moest in beginsel worden gesteld op een tijdsevenredig 
bepaaldd gedeelte, tenzij er bijzondere omstandigheden waren die inherent waren aan het 
gebruikk van de gebouwen en die een andere verdeling rechtvaardigden. Bijvoorbeeld 
eenn intensief gebruik van een gebouw in de eerste jaren, of het geval waarin van een 
gebouww - bijvoorbeeld een hotel - in de loop der jaren in kwalitatief opzicht een ver-
schillendd gebruik zal worden gemaakt. Het gaat bij degressief afschrijven om gebouwen 
diee in de eerste jaren in kwalitatief en kwantitatief opzicht in meerdere mate nutspres-
tatiess afwerpen dan in de latere jaren. 

Dee Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof, gezien de geschetste om-
standighedenn in het deskundigenrapport. Daarbij gaf de raad aan dat 'de enige 
zekerheidd die de boer met betrekking tot de door hem gedane investeringen in het 
huidigee tijdsbestek heeft, deze is, dat hij mag aannemen, dat bedoelde investeringen 
althanss in de eerste gebruiksjaren een zeker rendement zullen afwerpen, doch hij, 
kijkendd naar de toekomst, alleen kan concluderen, dat hij niet in staat is het rendement 
vann de gedane investeringen op langere termijn te overzien.' 

Dee Hoge Raad geeft een beslissing die op voorzichtigheidsoverwegingen is gestoeld, 
enn pakt tegelijkertijd een aantal door de partijen aangevoerde argumenten samen. 
Gezienn de deskundigenrapporten zijn de toekomstige rendementen van de investeringen 
onzeker;; een voorzichtig ondernemer gaat er dan ook van uit dat de gebruikswaarde of 
hett gebruiksnut van zijn investering snel achteruit gaat. Anders gezegd: de inkomsten 
zullenn de eerste jaren weliswaar hoog zijn, maar tegelijkertijd zal de gebruiks- of 
investeringswaardee zeer snel afnemen gezien de toekomstige lagere inkomsten.1188 

Dee contante waarde van de toekomstige netto-opbrengsten (jaarlijkse geldstromen en 
restwaardegeldstroom)) voor de boer zelf neemt snel af. Als een andere boer het 
bedrijfsmiddell overneemt, zal hij zijn prijs (investeringswaarde, contante waarde van de 
toekomstigee netto-opbrengsten) aanpassen aan de verwachte rendementen. Hier is 
weerr de eerder gesignaleerde gedachtegang te onderkennen: intensief gebruik, een 
hoogg nut of hoge inkomsten in de eerste jaren veronderstelt een hogere slijtage dan in 
lateree jaren. Ik zie in de benadering van de Hoge Raad de contouren van Polaks 
benaderingg van afschrijvingen terug. Een ander belangrijk punt is dat men ook 
degressieff kan afschrijven op reeds in de onderneming gebruikte, oudere opstallen. 

Inn BNB 1970/186* werd degressieve afschrijving toegestaan, gegeven de stellige 
verwachtingg dat de algemene voortschrijdende mechanisering in de veehouderij ertoe 
zouzou leiden dat deze gebouwen telkens minder nutsprestaties zouden opleveren. 

Hogee inkomsten moeten het ontstane kapitaalverlies zoveel mogelijk goed maken tegen de 
rendementseiss van de ondernemer. 
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Annotatorr J. van Soest waarschuwt voor dubbeltelling van onzekerheid en overdreven 
voorzichtigheidd wanneer men degressief afschrijft en tegelijkertijd een korte economi-
schee levensduur veronderstelt. 

Annotatorr Brüll acht het laatste arrest belangrijker dan het eerste, daar men op grond 
vann algemene tendensen van toenemende waardedaling van opstallen tot degressieve 
afschrijvingg concludeerde. In het eerste arrest ging de rechter in op de specifieke om-
standighedenn van de belanghebbende. Volgens Brüll zou goedkoopmansgebruik zich 
{voortaan)) voor het gehele bedrijfsleven op het standpunt mogen stellen dat van liever-
ledee het nut van de bedrijfsmiddelen zal dalen. 'Nog slechts in uitzonderingsgevallen 
-- men denke aan een beroep, waarbij het publiek het gebruik van ouderwetse panden 
mett degelijkheid vereenzelvigt - zal afschrijving naar een vast percentage van de 
boekwaardee in strijd met goed koopmansgebruik komen.' 

IJsselmuidenn concludeert in 1973 dat boekwaardeafschrijving in het algemeen wel is 
toegestaann op landbouwbedrijfsgebouwen, maar niet op andere bedrijfsgebouwen.1189 

Hijj acht het verklaarbaar dat de fiscus ruimer denkt wanneer het om machines gaat. 
Dezee hebben doorgaans een grotere diversiteit in leeftijdsopbouw. Hoge afschrijvingen 
opp pas aangeschafte machines worden gecompenseerd door lagere afschrijvingen op 
machiness die langer in gebruik zijn. Bovendien is de bruikbaarheidsduur kort. Een 
gebouww of complex van gebouwen wordt vaak als één productiemiddel afgeschreven, 
terwijll in zo'n gebouw verhoudingsgewijs veel geld zit en de bruikbaarheidsduur lang is. 

7.7.111 Toch geen ruim e toepassing  degressie f afschrijve n 

Dee beide arresten leken dus de weg te openen naar een ruimere toepassing van de 
degressievee afschrijvingsmethodiek. Brülls vermoeden werd echter niet bevestigd in 
lateree jurisprudentie. Sterker nog, we kunnen zien dat de teugels weer aangehaald 
worden. . 

Hett Hof Leeuwarden hield in BNB 1970/204 een degressieve afschrijving van 5% op 
eenn garage van een taxi- en zieken vervoerbedrijf tegen. Het was niet aannemelijk dat het 
pandd in den beginne in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds min-
deree mate nut zou afwerpen voor het bedrijf van de belanghebbende. Dat onderhouds-
kostenn bij toenemende veroudering zwaarder zullen drukken dan in het begin, is een 
normalee omstandigheid die geen aanleiding kan vormen voor een andere dan de 
normalee afschrijving. 

Eenn nieuw te bouwen fabriekspand van een drukkerij werd in verband met zware 
machiness en het verwerken van lood zwaarder gefundeerd dan normaal (BNB 1971/5). 
Dee ondernemer stelde dat het niet uitgesloten was dat van boekdrukken overgeschakeld 
zouu worden op rotatiedrukken. In dat geval zou men kunnen volstaan met een lichtere 
fundering.. De zwaardere fundering was volgens de ondernemer aan een grote econo-
mischee slijtage onderworpen. De wijziging werd echter onaannemelijk geacht, zodat 
afschrijvingg op de boekwaarde niet mogelijk was. Het hof overwoog dat het een modern 
fabriekspandd betrof dat ook voor allerlei andere bedrijven als bedrijfsmiddel zou kunnen 
dienen.. De zwaar gefundeerde vloer beperkte de aanwendingsmogelijkheden voor 
anderee industrieën niet. Uit de overweging dat onvoldoende feiten waren gesteld voor de 
wijziging,, waardoor de vloer met zware fundering niet meer nodig zou zijn, volgde reeds 
dee juistheid van de beslissing van het hof. 

Geenn andere conclusie lijkt volgens annotator Brüll mogelijk, 'dan dat de Hoge Raad 
dee algemeen werkende oorzaak voor dalend nut, te weten de zich zeer snel wijzigende 
produktiemethodieken,, voor toepassing van de boekwaarde-afschrijving onvoldoende 
acht.'' Volgens Brüll heeft de Hoge Raad het oordeel kennelijk onjuist geacht, dat gelijk-

üsselmuidenn 1973, p. 231. Landbouwbedrijfsgebouwen: BNB 1967/61 (nieuwe of vernieuwde 
gebouwen);; BNB 1970/185*. 186* (oude bedrijfsgebouwen). 
Ziee ook: Van Soest 1974, p. 404. 
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blijvendee nutsprestaties voortvloeien uit het feit dat het gebouw ondanks zijn zware 
funderingg geschikt blijft voor eventuele andere productiemethodieken. 

Dezee conclusie trek ik niet uit het arrest, omdat de Hoge Raad met de woorden 
'reedss hieruit' aangeeft dat ook andere overwegingen tot een gelijkluidend oordeel 
kondenn leiden. Het betoog van Smeets (1969) over 'economische ongelijkheid van 
nutsprestaties'' en aanpassing van gebouwen lijkt hiermee ook gepasseerd te zijn. Nadat 
dezee invalshoek niets meer leek op te leveren, zien we in de jurisprudentie de ontwikke-
lingg dat er steeds meer gewicht wordt toegekend aan het verloop van de opbrengsten. 

7.7.122 De opkoms t van de opbrengstenverlooptoet s 

Eenn exploitant van (onder meer) een kantoorpand, een garage, winkelpanden, heren-
huizenn en flatgebouwen wilde degressief afschrijven, omdat het af te werpen nut van 
pandenn die na de oorlog waren gebouwd, in steeds sterkere mate zou afnemen (BNB 
1972/111).. De inspecteur stelde dat de huurprijzen van de panden nog steeds te laag 
waren,, zodat voor de toekomst een steeds toenemend rendement was te verwachten. 
Naa raadpleging van deskundigen wettigde niets de conclusie dat de panden 'in den 
beginnee in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds mindere mate nut 
zullenn afwerpen voor belangh. bedrijf, aldus het hof 's-Gravenhage. 

Hett hof Leeuwarden moest oordelen over degressieve afschrijving van een in privé 
verpachtee oude boerderij die eerst in het bedrijf van de belanghebbende was gebruikt 
(FEDD IB '64: artikel 35:74). De inspecteur stelde dat er voor verpachte boerderijen in het 
algemeenn van afnemende prestaties geen sprake was, daar de pachtsommen als gevolg 
vann geldontwaarding eerder hoger dan lager zouden worden. De geraadpleegde deskun-
digenn waren de 'stellige mening' toegedaan dat aan de eerdere gebruiksjaren een groter 
aandeell in de totale waardevermindering was toe te rekenen dan aan latere gebruiks-
jaren,, zodat zij het 'redelijk' achtten degressief af te schrijven. Het hof sloot zich zonder 
extraa motivering bij dit oordeel aan. 

Brülll wijst erop dat de Hoge Raad de afschrijving relateert aan de waardeachter-
uitgangg door gebruik en veroudering (BNB 1953/281). De invloed van externe factoren 
-- door geldontwaarding zal de pachtsom eerder hoger dan lager worden - hoort in de 
onbelastee sfeer van vermogenswinsten en -verliezen thuis. Dit geldt voor de nominale 
stijgingg van de pachtsommen op gelijke wijze als voor een voorgestane afschrijving van 
dee vervangingswaarde (BNB 1955/74). Het hof omarmde het oordeel van de deskun-
digenn - en hoe 'zwaar' was dit rapport nu eigenlijk? - wel heel snel. Wanneer de ver-
pachter,, ondanks stijgende pachtsommen, een kapitaalverlies op de verpachte boerderij 
zouzou lijden dat werd veroorzaakt door gebruik en veroudering van die boerderij, was er 
redenn tot afschrijving. Daarna zou beoordeeld kunnen worden of het afschrijvingspoten-
tieell degressief afgeschreven kon worden. Hiertoe zou men aanknopingspunten kunnen 
vindenn in het verloop van de contante waarde van de toekomstige netto-opbrengsten van 
dee verpachte boerderijopstal en verpachte gronden: de pachtsom zou hiervoor gesplitst 
moetenn worden. 

Eenn chirurg bouwde een ultramoderne boerderij en ging deze verpachten (BNB 1973/ 
177*).. In de eerste jaren nam hij met minder pacht genoegen om de pachter een aan-
loopperiodee te geven om zijn veestapel op te bouwen. 

Hett hof oordeelde dat er sprake was van een investering in een goed gebouwde, 
geheell nieuwe en naar de jongste inzichten ingerichte boerderij. Daarvan moest worden 
verwachtt dat zij haar nutsprestaties nog tal van jaren onverminderd zou kunnen af-
werpen.. Bovendien mocht men verwachten dat het nettoresultaat voor de verpachter in 
elkk geval geen sterk afnemende trend zou vertonen. Weliswaar zou op den duur het 
onderhoudd zwaarder gaan drukken, maar de afschrijving, gebonden als deze fiscaal is 
aann de historische kostprijs, zou dit gaandeweg minder doen. Voor het bedrijfsgedeelte 
werdd een gelijkblijvende afschrijving van 2% van de investering toegestaan. 
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Inn cassatie voerde de belanghebbende aan dat in de arresten BNB 1970/185* en BNB 
1970/186** een jaarlijkse afschrijving van 5% op de boekwaarde toelaatbaar werd geacht 
opp opstallen die in een agrarisch bedrijf gebruikt worden. Er was geen aanleiding tot een 
anderr oordeel, met name niet in de omstandigheid dat de boerderij een goed gebouwde, 
geheell nieuwe en naar de jongste inzichten ingerichte boerderij was. Voor bedrijfsmidde-
lenn die in agrarische bedrijven worden gebezigd, bestond de verwachting dat de nuts-
prestatiess een afnemend verloop zouden tonen als gevolg van de snelle evolutie en 
introductiee van steeds weer nieuwe methoden die in steeds sneller tempo toepassing 
vonden.. Ten slotte leek het onjuist het afschrijvingssysteem te laten afhangen van de 
opbrengstenn van de verpachter en niet van het verloop van de nutsprestaties die men 
vann het bedrijfsmiddel kon verwachten. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het 
hoff dat feitelijk van aard was en met redenen omkleed. 

Annotatorr Den Boer tekent aan dat bij roerende bedrijfsuitrusting al snel boekwaarde-
afschrijvingg wordt toegestaan, terwijl voor onroerend goed alle mogelijke bewijsmateriaal 
wordtt gevraagd. Het is volgens hem eigenlijk onmogelijk te bewijzen dat een bepaald 
bedrijfsmiddell in de eerste jaren meer nut zal afwerpen dan in latere jaren. Hier kan men 
slechtss werken met algemene economische inzichten, met ervaringen uit het verleden of 
mett verwachtingen voor de toekomst. 'Op het terrein van het onroerend goed zeggen 
ervaringenn uit het verleden niet veel; fabrieken die vroeger wellicht een halve eeuw 
zonderr al te ingrijpende veranderingen meegingen, kunnen nu na tien jaar al verouderd 
zijn;; kantoorgebouwen kunnen op grond van indeling, grotere fluctuaties in personeels-
bezetting,, parkeerproblemen, airconditioning enz. thans veel sneller verouderen dan 
vroeger.. Aan de andere kant kunnen pessimistische schattingen in het heden door 
toekomstigee aanpassingen misschien weer overdreven blijken te zijn. Hierdoor is de 
degressievee afschrijving op onroerend goed toch wel wat gaan lijken op een lot uit de 
loterijloterij en niet op de regelmatige toepassing van bedrijfseconomische inzichten.' 

Hett leek de redactie van het Vakstudie Nieuws dat de verpachter erop kon rekenen 
datt de pacht nominaal eerder zou stijgen dan dalen en dat zou na aftrek van eventueel 
toenemendee onderhoudskosten voor de verpachter het nut van de boerderij zijn.1190 

Inn BNB 1974/46 werd degressief afgeschreven op een bioscoopgebouw. De ondernemer 
schreeff 8% af op de boekwaarde van grond plus opstal en wenste een kostenegalisatie-
reservee groot onderhoud te vormen. De inspecteur legde een verband tussen de egali-
satiereservee en de afschrijving. Wanneer die gevormd mocht worden, was de afschrij-
vingg van 8% van de boekwaarde te hoog. Dit percentage was alleen aanvaardbaar 
indienn groot onderhoud achterwege zou blijven. Wanneer een egalisatiereserve mocht 
wordenn gevormd, bleef afschrijving naar een vast percentage van de boekwaarde zijns 
inzienss toegestaan, maar die kon dan niet hoger zijn dan 4%. 

Hett hof 's-Hertogenbosch stond een egalisatiereserve voor toekomstig groot onder-
houdd toe. Veel van het onderhoud kon in verband met wettelijke voorschriften bij een 
bioscoopp niet achterwege worden gelaten. Verder was niet gebleken dat het groot onder-
houdd van de bioscoop geheel of gedeeltelijk verwaarloosd zou worden. Blijkens 'de hier-
voorr vaststaande feiten' zou volgens het hof 'het onderhavige gebouw bij toenemende 
verouderingg als bioscoop steeds minder nut zal afwerpen'. Een afschrijving van 8% zou 
neerkomenn op een gebruiksduur van 14 jaar; een afschrijvingspercentage van 4 op 27 
jaar.. De laatste schatting van de gebruiksduur kwam het hof reëel voor. Men zou ernaar 
strevenn het gebouw als bioscoop zo goed mogelijk te laten voortbestaan. In de binnen-
stad,, waar ook de cinema gelegen was, werden veel oudere panden praktisch geheel 
afgebroken,, maar daaruit kon men niet afleiden dat dit ook met de bioscoop zou ge-
beuren. . 

Dee motivering van het hof zou even goed kunnen leiden tot een lineaire afschrijving: 
hett groot onderhoud zou worden uitgevoerd en men zou ernaar streven het gebouw zo 

V-NN 1973, p. 488. 
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goedd mogelijk te laten voortbestaan; afbraak lag niet voor de hand. Wellicht werd een 
aangrijpingspuntt gevonden in het gegeven dat er geen discussie was over de toe te 
passenn afschrijvingsmethodiek, maar alleen over het te hanteren percentage. Een 
berekeningg van het afnemende nut was niet gegeven. 

Inn BNB 1974/218 weigert hetzelfde hof degressieve afschrijving op auto's van een 
transportonderneming,, omdat de belanghebbende 'zijn stelling noch met cijfermateriaal 
ontleendd aan zijn bedrijf, noch ook op andere wijze aannemelijk heeft gemaakt, zodat de 
doorr hem verlangde wijzen van afschrijven niet kunnen worden toegepast.' Ook al mocht 
aannemelijkk zijn dat de kosten van onderhoud van de auto's in latere gebruiksjaren 
zoudenn stijgen, zou dit een andere afschrijvingsmethode dan naar een vast percentage 
vann de aanschaffingskosten niet rechtvaardigen. De toenemende druk van de onder-
houdskostenn op de bedrijfswinst behoefde immers geenszins gepaard te gaan met 
afnemendee nutsprestaties van de auto's. Vervolgens werd een lineaire afschrijving op de 
auto'ss toegestaan. 

Inn BNB 1974/131* stelde een inspecteur dat op verhuurde computers eerder 
progressieff dan degressief afgeschreven moest worden. Uit een winstoverzicht op 
verhuurdee apparatuur bleek dat de winst pas in latere jaren zou ontstaan. Er was dus 
geenn sprake van afnemende, maar juist van toenemende nutsprestaties. 

Degressievee afschrijving zou volgens het hof alleen in overeenstemming met goed-
koopmansgebruikk zijn wanneer de ondernemer aannemelijk had kunnen maken dat met 
enigee zekerheid vaststond dat zich een afneming van nutsprestaties zou voordoen. 
Hierinn was de ondernemer niet geslaagd. Veeleer was het aannemelijk dat er pas na 
verloopp van enkele jaren batige saldi zouden ontstaan. In de commerciële winstbereke-
ningg bleef de voordien gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode gehandhaafd. De 
resultatenn die na enige jaren bleken, wezen in sterke mate op toenemende, in plaats van 
afnemendee nutsprestaties. Zowel voor verhuurde apparatuur als apparatuur in eigen 
gebruikk was boekwaardeafschrijving niet toegestaan. Dit oordeel was volgens de Hoge 
Raadd van feitelijke aard en geenszins onbegrijpelijk. 

Smeetss pleit in zijn noot voor een afschrijving van een percentage van de aanschaf-
fingskostenn plus bijkomende kosten dat per groep van jaren daalt. Bijvoorbeeld:eerste 
periodee {één jaar) nul; tweede periode (drie jaren) 84%, te weten: 28% per boekjaar; in 
dee derde periode 7% in elk van de boekjaren 5 en 6; restwaarde 2% van de aanschaf-
fingskostenn plus bijkomende kosten. 

Voorr de bepaling van de afschrijvingsmethodiek wordt naar het verloop van de netto-
opbrengstenn gekeken. Oplopende inkomsten (in casu van negatieve naar positieve) 
betekenenn een toenemend nut en daarmee ook geen degressieve afschrijving. Opval-
lendd is dat de conclusie voor de verhuurde computers zonder meer doorgetrokken lijkt te 
wordenn naar de computers in eigen gebruik, hetgeen naar mijn mening niet zonder meer 
juistt hoeft te zijn. Het gebruikswaardeverloop van verhuurde objecten kan afwijken van 
diee welke in eigen gebruik zijn. 

Eenn staalconstructiebedrijf (een NV) nam in 1967 een nieuw gebouw - ten dele fabriek, 
tenn dele kantoor- in gebruik (BNB 1974/284). De NV wenste in de aangifte 1967 
degressieff af te schrijven, omdat het gebouw economisch snel verouderde door de 
'stormachtigee ontwikkelingen' in de metaalindustrie die met zich brachten dat steeds 
groteree objecten aan afnemers geleverd moesten worden. 

Hett hof 's-Gravenhage stelde voorop dat voor bedrijfsgebouwen in het algemeen 
geenn reden bestaat aan sommige gebruiksjaren een groter aandeel in de totale waarde-
verminderingg tijdens de gebruiksduur toe te kennen dan aan andere gebruiksjaren, zodat 
hett dan voor de hand ligt een afschrijvingsstelsel toe te passen waarbij telken jare een-
zelfdee percentage op de aanschaffingskosten wordt afgeschreven. Het hof oordeelde dat 
hett afnemen van nutsprestaties ten behoeve van het productieproces zich niet in die 
matee en op die wijze tengevolge van economische veroudering zou voordoen dat het in 
overeenstemmingg met goedkoopmansgebruik zou zijn op dit bedrijfsmiddel naar boek-
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waardee af te schrijven. De NV had dit niet voldoende aannemelijk gemaakt 'terwijl toch 
doorr haar zou moeten worden aangetoond dat de bovengenoemde algemene regel - bij 
bedrijfsgebouwenn lineaire afschrijving - ten aanzien van haar gebouw niet zou mogen 
wordenn toegepast.' Het gebouw was een goed geconstrueerd en goed gelegen modern 
fabrieks-- en kantoorpand. In het gebouw waren kranen opgesteld waarmee de NV na 
19677 op financieel bevredigende wijze haar bedrijf uitoefende. 

Belangrijkk is de, in navolging van BNB 1954/117*, geformuleerde hoofdregel van 
lineairee afschrijving voor bedrijfsgebouwen. Wie degressief wil afschrijven, heeft een 
verzwaardee bewijslast. Het hof knoopt voor de 'opbrengstenverlooptoets' aan bij de 
financieell bevredigende resultaten van het bedrijf na het jaar van geschil. Kennelijk 
haddenn de partijen geen nadere onderbouwing hiervan gegeven. Algemeen werkende 
oorzakenn ('stormachtige ontwikkelingen') die niet op het bedrijf van de ondernemer 
wordenn toegespitst, leiden niet tot degressief afschrijven. 

Hett begrip 'nut' werd verder uitgewerkt in BNB 1977/248. Degressieve afschrijving op 
opstallenn die iemand vroeger als eigenaar-gebruiker exploiteerde en later (in privé) 
verpachtte,, is toelaatbaar wanneer ze voor de betrokkene bij aanvang meer en in latere 
jarenn steeds minder nut zullen opleveren. Volgens het hof was degressieve afschrijving 
alleenn toelaatbaar, indien aannemelijk is dat deze opstallen in den beginne meer en in 
lateree jaren steeds minder nut voor de belanghebbende zullen opleveren. Het nut dat de 
belanghebbendee van de opstallen had, bestond uit het netto rendement. Dat was de 
pachtt die aan de opstallen kon worden toegerekend minus de daartegenover staande 
kosten.. Ook al zou het juist zijn dat de opstallen steeds minder geschikt zouden worden 
voorr een melkveehouderijbedrijf, dan zou dit slechts dan degressieve afschrijving recht-
vaardigenn wanneer het ook aannemelijk was dat het nettorendement geleidelijk aan zou 
dalen.. Het stond vast dat de totale pachtsom regelmatig verhoogd kon worden door die 
aann te passen aan de maximaal toelaatbare pachtprijzen. Het was daarom onaanneme-
lijkk dat het in guldens gemeten nettorendement van de opstallen voor de belanghebben-
dee zou dalen. 

Hett hof nam hier in aanmerking dat de verpachter de pachtsommen kon verhogen en 
datt daarom voor de verpachter het nettorendement niet zou dalen. Daarmee abstraheer-
dee het college van de slijtage door de pachter/gebruiker. 

Inn cassatie stelde de belanghebbende dat in BNB 1953/281 was beslist dat de 
achteruitgangg van de waarde van een zaak door verbruik en veroudering tot uiting wordt 
gebrachtt door de afschrijving. Hieruit bleek dat externe factoren dus geen invloed 
hebbenn op de afschrijving. 'Door in de onderhavige uitspraak het afschrijvingssysteem 
rechtstreekss te relateren aan het nut dat aan belanghebbende toekomt in de vorm van 
hett netto-rendement in guldens gemeten, wordt aan het wezenlijk met de afschrijving 
beoogdee doel, namelijk het jaarlijks tot uitdrukking brengen van de waardedaling door 
gebruikk en veroudering voorbijgegaan en wordt de weg vrijgemaakt om het afschrij-
vingssysteemm en daarmede de gehele afschrijving afhankelijk te maken van externe 
factoren.. Ook al zou het juist zijn - quod non - , dat voor het beoordelen van de 
afschrijvingg van een eigenaar/verpachter gelet moet worden op de wijze waarop de 
nutsprestatiess aan hem toevloeien, dan leidt het toch tot volkomen verkeerde conclusies 
doorr deze nutsprestaties uit te drukken in het netto-rendement in guldens gemeten. Het 
iss namelijk veeleer aannemelijk, dat het begrip nutsprestaties, zoals dat in de jurispru-
dentiee gehanteerd wordt, is geïntroduceerd om daarmede een waardeoordeel te geven 
loss van de, door de voort woekerende inflatie, aangetaste rekeneenheid, dan het 
ontvangenn nut af te meten naar de netto-opbrengst in deze rekeneenheid. (...) Het is 
voortss ook onbegrijpelijk, hoe een netto-rendement waarvan de afschrijving een der 
factorenn is om dit te berekenen, vastgesteld moet worden, indien die afschrijving op zijn 
beurtt afhankelijk is van dit nettorendement.' Daarnaast werd verwezen naar een 
deskundigenrapportt waarin een degressief waardeverloop aannemelijk werd geacht. 
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Hett hof had volgens de Hoge Raad juist geoordeeld dat het degressieve afschrijvings-
systeemsysteem dat de belanghebbende voorstond, slechts dan toelaatbaar was indien aan-
nemelijkk was dat de verpachte opstallen in den beginne meer en in latere jaren steeds 
minderr nut voor hem zouden opleveren. Het hof had onaannemelijk geoordeeld dat voor 
dee belanghebbende het nettorendement van deze opstallen in guldens gemeten zou 
dalen.. Dit oordeel was van feitelijke aard, met redenen omkleed en zodoende niet 
cassabel. . 

Ditt is een belangrijk arrest, met name omdat het betoog van de belanghebbende in 
cassatiee gepasseerd werd; namelijk dat het beoogde doel van afschrijven is de waarde-
dalingg door gebruik en veroudering tot uitdrukking te brengen. Maatgevend is het verloop 
vann het in guldens gemeten nettorendement van de opstallen voor de verpachter. Daar-
bijj werd in aanmerking genomen dat de pachtsommen verhoogd konden worden. Het 
beroepp op het werkelijke gebruik door de pachter en de waardedaling door gebruik en 
veroudering,, werd gepasseerd. Anders gezegd: het nut van de vastgoedinvestering bleef 
voorr de verpachter op peil. Het arrest kan goed worden gebruikt om de afschrijvingen 
vann verhuurd vastgoed te bepalen. Daar wordt het nut van een belegging immers be-
paaldd door het nettorendement.1191 Een stap verder zou zijn - ik roep BNB 1974/131* in 
herinneringg - voor eigengebruiksvastgoed aan te knopen bij het verloop van de netto-
opbrengstenn van verhuurd vastgoed. 

Dee vaststelling dat 'opstallen in den beginne meer en in latere jaren steeds minder nut 
voorr hem zullen opleveren' is van feitelijke aard (BNB 1978/107*). Niettemin kan een 
feitelijkee beslissing, uit welke motivering een misvatting van de hoofdregel zou blijken, 
niett in stand blijven. Het was in dit arrest niet aannemelijk geworden dat een kantoor-
gebouww in de eerste jaren na de stichting in meerdere mate en bij toenemende 
verouderingg in steeds mindere mate nut zou afwerpen voor het daarin uitgeoefende 
beroep.. De vaststelling van een kortere economische levensduur dan de technische 
sloott volgens de Hoge Raad niet noodzakelijkerwijs in dat het gebouw in de loop van die 
korteree economische levensduur in steeds mindere mate nut zou afwerpen voor de 
beroepsuitoefening. . 

Eenn deskundige had gesteld dat de panden in de toekomst iets minderwaardiger 
nutsprestatiess zouden afwerpen dan in het heden. Dit kon de belanghebbende volgens 
A-GG Van Soest niet baten. Volgens de hoofdregel is namelijk vereist dat er sprake is van 
kennelijkk dalend nut. Dat is een afneming van meer dan te verwaarlozen betekenis, een 
sterkee afneming. Hij destilleert in zijn conclusie voor BNB 1978/107* uit de jurisprudentie 
enkelee voorbeelden van mogelijke oorzaken dat een nut met de tijd daalt: een ontwikke-
lingg aan de zijde van de vraag naar het product waardoor het brutorendement afneemt; 
eenn ontwikkeling in de productiemethoden waardoor de investeringen geleidelijk relatief 
-- dat wil zeggen: in vergelijking met concurrenten - te kostbaar worden; een ontwikke-
lingg in de productiemethoden waardoor de investering alleen kan blijven functioneren 
mett behulp van bijkomende investeringen. 

7.7.133 Toekomstig e aanpassinge n van de zaak 

Uitgangspuntt voor de beoordeling van afschrijving is de huidige staat van de zaak met 
haarr aanpassingsmogelijkheden (flexibiliteit). BNB 1978/108* handelde over de degres-
sievee afschrijving op een ligboxenstal voor melkvee. De belanghebbende voerde aan dat 
'ligboxenstallenn door de ontwikkeling van de landbouwtechniek aan een economische 
verouderingg onderhevig zijn die aanzienlijk sneller verloopt dan de technische en die tot 
uitdrukkingg komt in dan wel mede de oorzaak is van een geleidelijke vermindering van 
dee marge tussen opbrengsten en kosten per kilogram melk en per koe'. 

Berkhoutt 1996, p. 82. 
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Hett hof achtte het niet voldoende aannemelijk dat de wijzigingen en uitbreidingen die de 
ligboxenstall in de toekomst eventueel zou moeten ondergaan - wilde de winst die in het 
landbouwbedrijff te behalen was, op peil blijven - niet zo zouden kunnen worden gerea-
liseerdd dat het gebouw zijn waarde zou behouden. Dan kon ook niet worden gezegd dat 
hett nut dat het onderhavige gebouw voor het bedrijf afwierp, tengevolge van economi-
schee veroudering in die mate en op die wijze zou afnemen dat het in overeenstemming 
mett goed koopmansgebruik zou moeten worden geacht op dit gebouw naar boekwaarde 
aff te schrijven. Met andere woorden: door middel van wijzigingen en uitbreidingen bleef 
hett pand zijn waarde behouden. 

Dee belanghebbende stelde in cassatie dat een veehouder mede vanwege de 
geldontwaardingg elk jaar meer melk moest produceren om per saldo niet achteruit te 
gaan;; dat wil zeggen: de winst op peil te houden. De nutsprestaties van duurzame 
productiemiddelenn en het nettorendement daarvan (in guldens gemeten) namen dan ook 
voortdurendd (in waarde) af. Wilde de in het landbouwbedrijf te behalen winst op peil 
blijven,, dan was voortdurend schaalvergroting noodzakelijk. Door de snel intredende 
economischee veroudering zou een steeds groter deel van het oorspronkelijke bedrijfs-
middell buiten bedrijf (moeten) worden gesteld. Tengevolge van de voortgaande schaal-
vergrotingg zouden ingrijpende wijzigingen en uitbreidingen noodzakelijk zijn ten einde het 
gebouww bij de tijd te doen blijven. 

Bijj de beoordeling van een afschrijvingsstelsel wordt volgens de Hoge Raad rekening 
gehoudenn met de huidige staat van de zaak en moeten eventuele uitgaven voor wijzi-
gingenn en uitbreidingen van de zaak in de toekomst buiten beschouwing blijven. De 
invloedd van dergelijke uitgaven op de fiscale winstberekening kunnen eerst worden 
bepaaldd nadat ze zijn gedaan. De zaak moest worden verwezen, omdat het hof hiermee 
geenn rekening had gehouden. 

Annotatorr Verburg refereert aan een van de mogelijke oorzaken die A-G Van Soest 
inn zijn conclusie voor BNB 1978/107* had opgesomd aangaande een met de tijd dalend 
nut,, namelijk een ontwikkeling in de productiemethoden. Daardoor kan de gedane 
investeringg alleen blijven functioneren met behulp van bijkomende investeringen. Aan 
dezee bijkomende investeringen ontzegde de Hoge Raad betekenis; alleen de huidige 
staatt van de betrokken zaak was relevant voor de stelselkeuze. 

Volgenss FED-annotator Jacobs legde de Hoge Raad het hof woorden in de mond 
diee het niet had geuit. Het hof betrok namelijk eventuele toekomstige veranderingen 
(wijzigingenn en uitbreidingen) in de beschouwing en niet, zoals de Hoge Raad beweerde, 
eventuelee uitgaven voor wijzigingen en uitbreidingen. Voor de hantering van elke 
afschrijvingsmethodee werd een schatting van het toekomstig verloop van enkele 
groothedenn van het afschrijvingsobject voorondersteld. De mogelijkheid om een 
bedrijfsmiddell aan te passen aan de veronderstelde gewijzigde omstandigheden was 
volgenss Jacobs beslist een van de factoren die een rol moesten spelen bij het bepalen 
vann het afschrijvingstempo van de huidige zaak. 

Alss we dit toepassen op onroerende zaken in het algemeen, kom ik tot de conclusie 
datt men bij scenarioanalyse moet uitgaan van de huidige staat van de zaak, rekening 
houdendee met de aanpassingsmogelijkheden van de zaak aan toekomstige gewijzigde 
omstandigheden.. Met verbeteringen en vernieuwingen wordt pas rekening gehouden 
nadatt ze zijn uitgevoerd. Als de afschrijvingslast die aan de komende jaren is toe te 
rekenen,, moet worden bepaald, moet men noodzakelijkerwijs kijken naar de toekomstige 
situatie.. Verwachtingen betreffende slijtage in de komende jaren moeten worden geëx-
pliciteerd.. Indien men met de nodige voorzichtigheid en realiteitszin voorziet dat bepaal-
dee onderdelen door voortschrijdende veroudering buiten gebruik worden gesteld, moet 
menn daar door afschrijving rekening mee houden. Iets anders is dat de ondernemer in 
afschrijvingssystemenn nu niet reeds rekening mag houden met (toekomstige) investe-
ringenn die hun nut in de toekomst zullen opleveren. Dergelijke investeringen hebben 
immerss niets met de huidige bedrijfsvoering te maken. 
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Dee belanghebbende stelde bovendien - en het hof nam dit over - dat er sprake was van 
eenn geleidelijke vermindering van de marge tussen opbrengsten en kosten. Veel ruimte 
voorr het toepassen van een degressieve afschrijving was derhalve al niet aanwezig. 

Opp BNB 1978/108* werd voortgebouwd in een uitspraak van het hof Arnhem (V-N 
1979/1894).. Het betrof volgens de belanghebbende een specifiek gebouw, alleen 
geschiktt als vleeswarenfabriek en zonder alternatieve aanwendingsmogelijkheden. 
Hett hof stelde dat het gebouw regelmatig aangepast zou moeten worden om te kunnen 
voldoenn aan de steeds strenger wordende (overheids)eisen. De afzet en daarmee de 
winstgevendheidd van het bedrijf zouden aanzienlijk teruglopen als deze aanpassingen 
niett zouden worden aangebracht. 

Dee inspecteur had nog gesteld dat het waarschijnlijk moest worden geacht dat het 
nutt dat het gebouw zou opleveren, op peil zou blijven. De ondernemer was er immers 
doorr aanpassingswerkzaamheden op uit te voorkomen dat dit nut zou afnemen. Volgens 
hett hof stond dit de afschrijving naar boekwaarde niet in de weg. Er moest alleen reke-
ningg worden gehouden met de huidige staat van de zaak. Daarbij moesten eventuele 
uitgavenn voor wijzigingen en aanpassingen in de toekomst buiten beschouwing worden 
gelaten. . 

Vann Merrienboer signaleert dat het hof en de inspecteur de term nut geheel in de lijn 
vann de jurisprudentie uitleggen in de betekenis van technische bruikbaarheid en ge-
schiktheid.11922 Het hof had nooit tot degressieve afschrijving kunnen concluderen, omdat 
hett pand, ondanks het feit dat het kwalitatief steeds meer ging afwijken van het vereiste 
niveau,, doordat het niet werd aangepast en gelet op de aard van de eisen, technisch in 
zijnn geheel bruikbaar bleef en tegen een steeds gunstiger kostprijs ging produceren. 

77.144 Bedrijfsactiviteiten , nut en nettorendemen t 

Inn de voortzetting van BNB 1978/108* wees het hof erop dat de functie van het gebouw, 
anderss dan de inspecteur meende, verder reikte dan het beschermen van mensen, 
dierenn en materiaal tegen weersomstandigheden en weersinvloeden (BNB 1979/85*). 
Hett was gesticht om daarin volgens een bepaalde, betrekkelijk moderne arbeidsbespa-
rendee methode melkkoeien te houden. Het was overeenkomstig deze bestemming in 
gebruikk genomen en was zonder ingrijpende verbouwingen voor geen ander doel binnen 
hett bedrijf geschikt. Het gebouw dat als ligboxenstal werd gebruikt, had een zo over-
heersendee functie voor de uitoefening van het bedrijf en was van zo ingrijpende 
betekeniss voor de wijze waarop het bedrijf werd uitgeoefend dat het verantwoord 
voorkwamm het nettorendement van de bedrijfsactiviteiten die in het gebouw werden 
ontwikkeld,, te zien als een weerspiegeling van het nut dat het gebouw had. Om het nut 
vann een bedrijfsmiddel te bepalen kunnen in bepaalde omstandigheden beslissende 
aanwijzingenn worden geput uit het nettorendement van de bedrijfsactiviteiten die met dat 
bedrijfsmiddell zeer nauw samenhangen. Door en met het verdwijnen van de voorsprong 
diee het bedrijf verwierf door het gebouw in gebruik te nemen, zou het in guldens gemeten 
nettorendementt van de daarin ontwikkelde bedrijfsactiviteiten dalen. Bij een gelijkblijven-
dee productiemethode zou enerzijds het totaal van de bedrijfskosten - afgezien van de 
afschrijvingenn op het gebouw - onder invloed van de algemeen optredende loon- en 
prijsontwikkelingg stijgen en zou anderzijds de opbrengst niet in die mate stijgen dat het 
nettorendementt op peil zou blijven. De geproduceerde hoeveelheid melk zou niet 
veranderenn naarmate de ligboxenstal langer in gebruik was; de opbrengst zou wel 
minderr worden, de totale opbrengst van de melk zou geen gelijke tred houden met de 
stijgingg van de bedrijfskosten. 

Uitgaandee van deze feitelijke oordelen had het hof terecht degressieve afschrijving 
toegestaan.. Een afneming van nut kan zich volgens de Hoge Raad ook voordoen indien 

VanVan Merrienboer 1979, p. 832. 
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dee hoeveelheid die met behulp van het bedrijfsmiddel wordt geproduceerd, niet 
vermindert.. Ook bij een geleidelijke afname van de voorraad werkeenheden kan een 
afnamee van de netto-opbrengsten dus leiden tot degressieve afschrijving.1193 

Annotatorr Van Brunschot waarschuwt voor de toerekening van kosten die niet 
complementairr aan het gebouw verbonden zijn. Hij concludeert dat een bedrijfsmiddel 
mett een overheersende functie voor de bedrijfsuitoefening, kan worden afgeschreven 
naarr rato van het (vermoedelijke) verloop van het nettobed rijfsrendement. 

Ookk in lagere rechtspraak kwam degressieve afschrijving op diverse activa aan de orde. 
All moge het duidelijk zijn dat de kosten van onderhoud van auto's in het algemeen in 
lateree gebruiksjaren zullen stijgen, dan nog rechtvaardigt dit niet een degressieve 
afschrijving,, omdat de toenemende druk van de onderhoudskosten geenszins gepaard 
hoeftt te gaan met afnemende nutsprestatie van auto's, aldus het hof 's-Gravenhage 
(FEDD IB '64: artikel 35:358). 

Hett hof Arnhem stond in BNB 1983/72 een degressieve afschrijving van 25% toe op 
verhuurdee geisers. De betrokken BV wees op de stijgende onderhoudskosten naarmate 
dee geisers ouder werden. Vooreen zich uitbreidende onderneming dient, aldus het hof, 
niett het nettorendement voor de onderneming in zijn geheel beoordeeld te worden, maar 
dientt men door de versluiering van het nettorendement van de afzonderlijke bedrijfsmid-
delen,, die een gevolg is van de verhoogde omzet, heen te kijken. De uitbreiding van een 
niett internationaal werkende onderneming kan in het algemeen niet onbeperkt worden 
gehandhaafd.. Voor de belanghebbende die een onderneming exploiteerde die alleen 
plaatselijkk werkte, gold dit in bijzondere mate nu zij haar optimum zou hebben bereikt 
zodraa elk daarvoor in aanmerking komend gezin in de gemeente van een geiser zou zijn 
voorzien.. De belanghebbende had volgens het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat 
eenn geiser 'bij gelijk blijvende jaarlijkse afschrijvingen in latere jaren een aanmerkelijk 
lagerr netto rendement zal opleveren dan in de eerste jaren na plaatsing'. 

Hett is een curieus gemotiveerde uitspraak. Het hof zet de stijgende onderhouds-
kostenn niet af tegen de opbrengsten van afzonderlijke geisers of groepen geisers. 
Gesuggereerdd wordt alleen dat de opbrengsten niet kunnen doorgroeien als iedereen in 
dee gemeente van een geiser is voorzien. Niet duidelijk is of de huursommen verhoogd 
kondenn worden. Wel was er sprake van een verhoogde omzet. Ten slotte wordt ge-
sprokenn van 'gelijk blijvende jaarlijkse afschrijvingen'; mogelijk is hier bedoeld 'gelijk-
blijvendee opbrengsten'. 

Inn BNB 1985/223 stond het hof Leeuwarden afschrijving naar een vast percentage van 
dee boekwaarde toe op een niet-efficiënte schuur die was ingericht als opslagruimte voor 
eenn groothandel in aardewerk en bloemisterijartikelen. De ondernemer stelde dat de 
ontwikkelingg van zijn onderneming een omzetgroei te zien gaf. Deze groei toonde aan 
datt de bedrijfsactiviteiten toenamen en dat er zich veranderende omstandigheden 
aandienden.. Door fabrikanten van de handelsartikelen van zijn onderneming en doordat 
groteree kwantiteiten werden aangeleverd, werd hem een modern opgezet magazijn 
opgedrongen,, evenals andere methoden van opslag en transport. Het gebouw was niet 
geschiktt voor het stapelen van kratten en pallets en het gebruik van een vorkheftruck, 
maarr de bouwaard van het gebouw stond modernisering van magazijnbeheer en 
transportt in de weg. Alleen nieuwbouw of een forse verbouwing zou dit alleen mogelijk 
maken.. Door de toenemende efficiency in het magazijnbeheer en de bezorging kon nu al 
wordenn gesproken van een afnemend nut van de opslagruimte in het bedrijfsgedeelte 
voorr zijn onderneming. 

Hett hof stond degressieve afschrijving toe, omdat 'het immers aannemelijk is, dat 
belanghebbendee er niet in zal slagen de kosten van opslag en transport per eenheid bij 
gebruikmakingg van het bedrijfsgedeelte te doen dalen, terwijl de concurrenten in zijn 

Ziee noot Slot bij BNB 1998/395c\ 
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branchee daarin door middel van een voortgaande ontwikkeling van de efficiency van 
opslag-- en transportmethoden wel in zullen kunnen slagen, hetgeen - naar de ervaring 
leertt - in beginsel pleegt te leiden tot een verlaging van de opbrengst, welke verlaging 
vann de opbrengsten voor belanghebbende bij gelijkblijvende kosten een daling van het 
nettoresultaatt van zijn onderneming tot gevolg zal hebben.' 

Dee belanghebbende legde hier geen koppeling met het in guldens gemeten netto-
rendement,rendement, wat het hof via een omweg wei doet. Het college veronderstelt daarbij wel 
veel:: door concurrentie zullen de opbrengsten dalen. Het betrekt daarbij mogelijke 
toekomstigee ontwikkelingen in de branche. 

Dee inspecteur had nog gesteld dat vanaf de aanvang sprake was geweest van een 
eenvoudigg ingericht magazijn en dat dus van aanvang af het nut van het magazijn al op 
eenn laag niveau lag. Bij een omzetgroei die vanaf het tijdstip van ingebruikneming 
voortging,, en bij de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van andere opslag- en transport-
methoden,, stond deze omstandigheid er volgens het hof niet aan in de weg dat het 
bedrijfsgedeeltee van het gebouw met zijn beperkte mogelijkheden tot aanpassing in de 
eerstee jaren in meerdere mate en bij verdergaande veroudering in steeds mindere mate 
voorr de onderneming nut zou afwerpen. Van meet af aan kan het nut van een bedrijfs-
middell al laag zijn, maar toch moet men volgens het hof kijken naar het nutsverloop. 

Eenn BV verhuurde 300 glasbakken aan de gemeente (BNB 1991/70). In de huurprijs 
wass de volledige exploitatie van de bakken (plaatsen, onderhouden, legen en trans-
porteren)) begrepen. De BV wenste degressief af te schrijven met een beroep op de 
toenemendee onderhoudskosten en een afnemend grensnut. De onderhoudskosten 
werdenn veroorzaakt door vernieling, beschadiging of beschildering (graffiti). 

Hett hof Amsterdam stond geen afschrijving naar een afnemend percentage van de 
aanschafprijss toe. In het algemeen moest volgens het hof worden aangenomen dat een 
bedrijfsmiddell gedurende de levensduur dezelfde nutsprestaties afwerpt, zodat als regel 
dee aanschaffingsprijs, verminderd met de restwaarde, in gelijke bedragen diende te 
wordenn verdeeld over de gebruiksjaren. De BV had een opgave gedaan van de gemaak-
tee kosten en meegedeeld dat deze kosten voornamelijk toe te schrijven waren aan 
vernielingg en/of beschadiging dan wel beschildering van de glasbakken. Het hof achtte 
dergelijkee kosten onvoorspelbaar en incidenteel van aard. Ze hielden geen verband met 
slijtagee en rechtvaardigden evenmin het door de belanghebbende gewenste systeem 
vann afschrijven. Ook was het verder niet aannemelijk dat de glasbakken in de loop van 
hett gebruik dalende nutsprestaties boden. 

7.7.155 Lease-arreste n 

Eenn BV hield zich bezig met operationele leasing van personenauto's en hanteerde 
daarbijj onder meer 'gesloten calculatiecontracten' (BNB 1998/395c*). Volgens deze 
contractencontracten kwamen alle exploitatie- en waardeverschillen voor haar rekening. De lessor 
brachtt de lessee maandelijks gelijkblijvende termijnen in rekening. Uit deze termijnen 
werdenn de waardevermindering, alsmede de onderhouds- en financieringskosten van de 
autoo gedekt. De vergoeding voor de onderhoudskosten maakte telkens een gelijkblijvend 
deell uit van de leasetermijn. De vergoeding voor 'afschrijvings'- en rentekosten tezamen 
wass jaarlijks gelijkblijvend (annuïteit). Aan het begin van het contract was het dekkings-
bedragg voor de financieringskosten relatief hoog en het bedrag voor dekking van 
werkelijkk betaalde onderhoudskosten relatief laag, terwijl dit omgekeerd was aan het 
eindee van het contract. De termijnen bevatten daarnaast een winstopslag die een vaste 
componentt was van de leasetermijn. De BV wenste onder meer degressief af te 
schrijven,, afgestemd op het nettorendement dat in guldens gemeten met de auto's te 
behalenn was. 
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Dee Hoge Raad overwoog onder verwijzing naar BNB 1977/248 dat de 

'inn aanmerking te nemen nutsprestatie is het nettorendement van het bedrijfsmiddel 
(...),, dat wil zeggen de opbrengst van het bedrijfsmiddel, verminderd met alle kosten, 
waaronderr de onderhoudskosten. Indien die kosten in de toekomst toenemen, terwijl de 
bruto-opbrengstenn gelijk blijven, staat goed koopmansgebruik degressieve afschrijving 
toe.' ' 

Daarvóórr stelde het college ten aanzien van de onderhoudskosten dat deze niet worden 
gemaaktt tijdens de slijtage als gevolg van het gebruik, maar worden opgeroepen door 
hett feitelijk verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 

Annotatorr Slot vindt het onduidelijk wat de Hoge Raad zegt over het maken van 
kosten.. Sommige kosten ontstaan doordat zij door de ondernemer worden gemaakt: 
maarr worden zij wel opgeroepen door het feitelijk verrichten van onderhoudswerkzaam-
heden,, zoals de Hoge Raad vervolgt? De Hoge Raad sprak bijvoorbeeld in BNB 1981/1 
overr 'kosten welke zijn opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van een bepaald jaar', 
maarr die eerst in een later jaar tot een piek in de uitgaven leiden. Slot ziet als bedoeling 
vann het arrest dat in gevallen waarin een bedrijfsmiddel wordt verhuurd, verpacht of 
geleast,, het in guldens gemeten nettorendement uitsluitend als nutsprestatie in aan-
merkingg komt. Als het bedrijfsmiddel wordt gebruikt voor de voortbrenging van goederen 
off diensten, zal men volgens hem de vrijheid genieten de nutsprestaties op te vatten als 
nettogeldopbrengst,, maar ook als voortgebrachte goederen of diensten. Als de netto-
geldopbrengstt de enige toelaatbare maatstaf is, dient de vraag zich aan of, bijvoorbeeld 
inn tijden van inflatie, progressieve afschrijving verplicht is wegens te verwachten stijging 
vann de geldopbrengst. Slot kan met het arrest instemmen als de kosten, waaronder de 
onderhoudskosten,, toenemen, terwijl de bruto-opbrengsten gelijk blijven. 

Ikk deel de mening van Slot. Aansluiten bij het moment van feitelijk verrichten van 
werkzaamhedenn is onzuiver als wij voor het bepalen van het nettorendement willen 
aansluitenn bij geldstromen. Er kan een tijdsverschil optreden tussen het moment van het 
feitelijkk verrichten van de onderhoudswerkzaamheden en de betaling ervan. In de prak-
tijkk kan dit wellicht tot geringe verschillen leiden. Wanneer men de nutsprestatie van een 
bedrijfsmiddell definieert als het (in guldens gemeten) nettorendement van het bedrijfs-
middel,, past daar geen boekhoudkundig en manipuleerbaar 'fiscaaladministratief netto-
rendement'' in, maar dient men aan te sluiten bij in- en uitgaande geldstromen. 'Boek-
winsten'' zijn in deze benadering niet relevant; wel is dat de geldstroom bij vervreemding 
off buitengebruikstelling. 

Inn het vervolgarrest BNB 2000/158c* besliste de Hoge Raad dat voor de bepaling van 
hett nettorendement van een bedrijfsmiddel onder kosten slechts te begrijpen zijn 'de 
kostenn die door de voortbrenging van de nutseenheden van dat bedrijfsmiddel worden 
veroorzaakt.. De voortbrenging van die nutseenheden is niet afhankelijk van de wijze van 
financieringg van het bedrijfsmiddel.'1194 

A-GG Van Kaimthout achtte het niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik 
dee financieringskosten van het vreemde vermogen die onverbrekelijk met het bedrijfs-
middell verbonden zijn, buiten beschouwing te laten. De band tussen de bruto-opbreng-
stenn en de financieringskosten is daar zijns inziens te sterk voor. Volgens hem dwingt 
goedkoopmansgebruikk een ondernemer niet een rentepost voor het geïnvesteerde eigen 
vermogenn in aanmerking te nemen. Het betreft hier immers een bestemming van winst 
enn geen fiscale kostenpost. Een rechtvaardiging voor het buiten beschouwing laten van 

Hett hof 's-Gravenhage oordeelde in de verwijzingsprocedure dat men in dit geval, waarin de 
werkzaamhedenn van de belanghebbende in belangrijke mate een financieringskarakter 
hadden,, onder de kosten van het bedrijfsmiddel ook de financieringskosten van het eigen en 
hett vreemde vermogen moest begrijpen (FED 2000/177). 
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dee financieringskosten is volgens hem 'in geen geval gelegen in de omstandigheid dat 
dee afschrijvingslasten aldus afhankelijk worden van de "toevallige" financieringsstructuur 
vann de betrokken onderneming. Het onderwerpelijke afschrijvingsstelsel is zoals gezegd 
subjectieff van aard: inherent is dat de afschrijvingen bepaald worden door grootheden 
diee per ondernemer verschillen.' 

Ditt arrest levert tal van fundamentele vragen op. Mogelijk bedoelt de Hoge Raad te 
zeggenn dat het (verloop van het) nettorendement van het bedrijfsmiddel, de beoordeling 
vann de afname van nutsprestaties, niet afhankelijk mag zijn van al dan niet gunstige 
financieringsvoorwaardenn en hefboomeffecten. Wanneer twee ondernemers dezelfde 
bedrijfsmiddelenn kopen, tegen dezelfde prijs, die dezelfde netto-opbrengsten (vóór 
betalingg financieringskosten) op dezelfde momenten opleveren, zou de financiering 
verschill in afname van de nutsprestaties veroorzaken. Het bedrijfsmiddel wordt als een 
opbrengstgenererendd object gezien, los van financieringscondities die mogelijk samen-
hangenn met het object, de ondernemer en onderneming. De invloed van ondernemer en 
ondernemingg op het nettorendementsverloop, bijvoorbeeld door goed management, 
wordtt evenwel niet uitgeschakeld. 

Wanneerr men wel de financieringskosten mee wil wegen bij de bepaling van het 
(verloopp van het) nettorendement, kan dit op twee manieren: financieringskosten 
toerekenenn die historisch samenhangen met de aanschaf of voortbrenging van het 
bedrijfsmiddell óf financieringskosten bepalen aan de hand van de totale kosten van het 
vreemdee vermogen van de onderneming. Wanneer men investeert in een bedrijfsmiddel, 
doett men dit teneinde een, op het risico afgestemd, rendement te genereren op het 
ingezettee eigen vermogen. Dit rendement op het eigen vermogen (IRR) bepaalt men aan 
dee hand van de inkomende en uitgaande geldstromen, zowel de jaarlijkse geldstromen 
alss de restwaardegeldstroom aan het einde van het gebruik. Anders gezegd: het rende-
mentt op het ingezette eigen vermogen is de beloning, de resultante, voor de inspannin-
genn en het gelopen risico. Tot de uitgaande geldstromen behoren de uitgaven voor het 
vreemdee vermogen. 

Alss het DCF-waardeverloop van het geïnvesteerde eigen vermogen in het bedrijfs-
middell wordt bepaald, komen de financieringskosten in aftrek en rekent men met de 
disconteringsvoett voor het eigen vermogen. Tot de uitgaande geldstromen behoren dan 
dee uitgaven voor het vreemde vermogen. 

Eenn andere benadering is het DCF-waardeverloop te bepalen op ondernemings-
niveau.. De netto-opbrengsten vóór betaling van interest worden dan gedisconteerd 
tegenn het gemiddelde rendement dat de verschaffers van het vreemde en het eigen 
vermogenn eisen, de gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen, de WACC.1195 

'Weigthedd average cost of capital'. De WACC wordt bepaald door de activa, dit betekent dat 
dee WACC onafhankelijk is van de vermogensstructuur (de verhouding eigen vermogen ten 
opzichtee van het totale vermogen). De vermogensstructuur is slechts bepalend voor de 
verdelingg van het rendement over de verschaffers van het eigen en het vreemde vermogen. 

WACCC = RD(1-t)(W/TV) +/+ RE(EWTV) 

Waarbij: : 
REE = rendementseis van de eigen vermogensverschaffers 
RDD = rendementseis van de vreemd vermogen verschaffers voor belasting 
tt = belastingdruk 
EVV = marktwaarde eigen vermogen 
WW = marktwaarde vreemd vermogen 
TVV = EV +/+ W 
Ziee Grönloh 2001, p. 89 en 90. 
Meussenn en Noordermeer van Loo (2001, p. 569 en 570) pleiten bij de vaststelling van de 
bedrijfswaardee voor toepassing van een disconteringsvoet die is afgestemd op het risicoprofiel 
vann de branche, het in de branche gebruikelijke rendement op het eigen en het vreemde 
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Dezee benadering zou kunnen passen in de zienswijze van de Hoge Raad, aangezien 
menn voor de bepaling van het waardeverloop abstraheert van de financieringskosten van 
hett bedrijfsmiddel, maar wel kijkt naar het waardeverloop van het bedrijfsmiddel voor de 
onderneming. . 

Wee kunnen uit de arresten concluderen dat men moet kijken naar het in guldens 
gemetenn nut voor de eigenaarbelegger (niet de huurder, pachter of lessee) of de 
eigenaar-gebruiker.. Wanneer het in guldens gemeten nettorendement stijgt, komt 
progressievee afschrijving in beeld. Het nettorendement moet per bedrijfsmiddel worden 
beoordeeldd en niet per groep van bedrijfsmiddelen. 

Alss een vastgoedinvesteerder zijn rendement over een jaar wil weten, betrekt hij zowel 
hett directe als het indirecte rendement in zijn beschouwing. Een onbeantwoorde vraag 
blijftt welke rol de mutatie van het indirecte rendement speelt bij de bepaling van het 
fiscalee rendement. 

Hierr zijn twee benaderingen voorstelbaar. In de eerste benadering schat men bij de 
bepalingg van het afschrijvingspotentieel zo goed mogelijk de toekomstige restwaarde. 
Binnenn de kaders van goedkoopmansgebruik is de verwachte ontwikkeling van het 
indirectee rendement over een lange termijn daarmee in kaart gebracht. Hierna wordt het 
afschrijvingspotentieell toegerekend aan de jaren aan de hand van het directe rende-
mentsverloop.. In de tweede benadering rekent men bij de bepaling van de jaarlijkse 
opbrengstenn de waardemutaties mee. Deze saldeert men met de directe opbrengsten. 

Alss we uitgaan van een fiscale invulling van het begrip nettorendement, lijkt de eerste 
benaderingg het meest voor de hand te liggen. Daarin wordt immers gekeken naar het 
uiteindelijkk te verdelen afschrijvingspotentieel en worden jaarlijkse (en wellicht nog 
fiscaall ongerealiseerde) waardemutaties buiten beschouwing gelaten. 

7.88 Samenvattin g 

Inn fiscale vraagstukken inzake vastgoed komen de beginselen van goedkoopmansge-
bruikk aan de orde: realiteit, voorzichtigheid en eenvoud. Hoofdregel is dat de baten en 
lastenn zo goed mogelijk worden toegerekend aan de desbetreffende jaren. Bedrijfseco-
nomischee inzichten zijn in beginsel niet maatgevend. Goedkoopmansgebruik is een 
dynamischh begrip. Gewijzigde inzichten of de invloed van geavanceerde technieken 
kunnenn ertoe leiden dat de rechter terugkomt op beslissingen die een bepaalde inter-
pretatiee van goedkoopmansgebruik ooit hebben geaccordeerd. Voor afschrijvingsvraag-
stukkenn is het zinvol kennis te nemen van de inzichten uit het verleden. Die moeten 
echterr direct worden vergeleken met wijzigingen van inzichten, technieken en maat-
schappelijkee ontwikkelingen. De resultatenmeting van vastgoed heeft zich de laatste 
decenniaa sterk ontwikkeld, maar de vernieuwde inzichten hebben nog geen plaats 
gekregenn in de fiscaliteit. In essentie komen de ontwikkelingen erop neer dat steeds 
meerr gegevens beschikbaar (moeten) komen voor analyse en voor vergelijk met andere 
beleggingscategorieën.. Met name is de opkomst van de DCF-methode van belang als 
hulpmiddell voor vastgoedanalyse. 

Bijj de keuze voor een afschrijvingssysteem redeneert men veelal vanuit de gedachte 
datt de jaarlijkse lasten van een actief, naast de directe bedrijfskosten, bestaan uit een 
aandeell van de aanschaffingskosten ('verlies van kapitaal', 'afschrijvingen'), in de tijd 
oplopendee onderhoudskosten en een rentevergoeding die wordt gevonden in het verschil 
tussenn de aanschaffingkosten en de daarop afgeschreven bedragen. Daarnaast gaat 

vermogenn en de nagestreefde vermogensstructuur van de onderneming. De disconteringsvoet 
wordtt dan vastgesteld aan de hand van de WACC. 
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menn ervan uit dat de opbrengst of nuttigheid van een actief na verloop van tijd, door 
uitputtingg en slijtage, zal dalen. Veelal tracht men in de literatuur deze elementen in een 
bepaaldd systeem te vangen bij de bespreking van de afschrijvingsmethodieken. Hier 
komtt de redenering uit voort die ook in de fiscale jurisprudentie opduikt: nieuw object, 
hogee nutsprestaties, hoge slijtage, hoge afschrijvingen; ouder object, lage nutsprestaties, 
lagee slijtage, lage afschrijvingen. Intensief gebruik en hoge slijtage worden in deze 
gedachtegangg al snel en min of meer automatisch gekoppeld aan hoge opbrengsten: 
hogee opbrengsten vormen dan zonder meer de uitdrukking van hoge slijtage. Het is 
maarr de vraag of deze redenering zonder meer opgaat. Slechts wanneer de contante 
waardee van de toekomstige directe en indirecte netto-opbrengst daalt is sprake van 
afnemendd nut. 

Err zijn vier hoofdgroepen van afschrijvingsmethodieken te onderscheiden die elk weer 
hunn eigen varianten kennen. De keuze voor een bepaalde methode veronderstelt dat 
menn 'weet wat men meet'; de gekozen methodiek moet passen bij de strekking en ratio 
vann afschrijven. 

Afschrijvenn volgens de lineaire of (met name) de degressieve benadering is voor een 
ondernemerr uit fiscaal oogpunt het meest interessant en relatief eenvoudig toe te 
passen.. Afschrijven volgens een progressieve methode of de 'sinking fund method' zou 
aanzienlijkk minder voordeel opleveren. Daarnaast is er nog de inkomstenbenaderings-
methodee die we niet in de fiscale jurisprudentie tegenkomen. 

Geenn hogere afschrijving is geoorloofd dan naar goedkoopmansgebruik is toegelaten. 
Alss aan deze voorwaarde wordt voldaan, maakt het niet uit langs welke weg het af-
schrijvingsbedragg wordt berekend (B. 1905). De ondernemer is vrij in de keuze van 
methodee van afschrijving, mits deze niet strijdig is met goedkoopmansgebruik (B. 5428). 
Tussenn afschrijvingen volgens goedkoopmansgebruik en bedrijfsuitkomsten mag geen 
verbandd worden gelegd (B. 2336, B. 2337), tenzij een gebouw een overheersende 
functiee voor de uitoefening van een bedrijf heeft en van ingrijpende betekenis is voor de 
uitoefeningg van dat bedrijf (BNB 1979/85*). Afschrijving kan niet enkel steunen op een 
vergelijkingg tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde aan het einde van het jaar, 
zonderr onderzoek of het verschil tussen die cijfers wel overeenkomt met de in het 
boekjaarr ingetreden waardevermindering (B. 2344, B. 2730). 

Dee lineaire afschrijving staat voor bedrijfsgebouwen voorop (BNB 1954/117*). Degressief 
afschrijvenn op onroerende zaken stuit op weerstanden en is slechts in bijzondere om-
standighedenn geoorloofd (B. 5428).1196 De omstandigheid dat onderhoudskosten bij 
toenemendee veroudering zwaarder zullen drukken, vormt geen aanleiding voor degres-
sievee afschrijving (B. 3801, BNB 1970/204, BNB 1972/270). De vaststelling van een 
korteree economische levensduur dan de technische betekent niet noodzakelijkerwijs dat 
eenn gebouw in de loop van die kortere economische levensduur in steeds mindere mate 
nutt zal afwerpen voor de beroepsuitoefening (BNB 1978/107*): binnen het lineaire 
systeemm kan dan met een kortere gebruiksduur rekening gehouden worden. Het is niet 
vereistt een boekwaarde-afschrijvingsstelsel te corrigeren op de enkele grond dat een 
aantall afschrijvingspercentages volgens dit stelsel meer dan het dubbele bedraagt van 
dee vaste percentages die bij gelijke levensduur en restwaarde zouden zijn afgeschreven 
inn een systeem van afschrijving op de aanschaffingswaarde (BNB 1966/156*). 

Degressievee afschrijving komt pas aan de orde wanneer de stellige verwachting 
bestaatt dat panden 1) 'in den beginne in meerdere mate en bij toenemende veroudering 
inn steeds mindere mate nut zullen afwerpen' (BNB 1966/68*) en dan specifiek 2) 'voor 
hett bedrijf van de ondernemer' (BNB 1970/186*) mits 3) daarbij de grenzen der redelijk-
heidd niet worden overschreden (BNB 1966/68*). Een vrij sterk degressief gebruikswaar-

Rensemaa 1971, p. 476 en 477. 
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devertoopp moet aannemelijk of kennelijk aanwezig zijn (BNB 1969/88*).1197 Algemeen 
werkendee oorzaken voor dalend nut, zoals 'zeer snel' wijzigende productiemethodieken, 
zijnn voor toepassing van de boekwaardeafschrijving onvoldoende (BNB 1971/5). Degres-
sieff afschrijven op reeds in de onderneming gebruikte, oudere opstallen is mogelijk (BNB 
1970/185*). . 

Menn moet een goede scenarioanalyse voor het specifieke gebruikswaardeverloop 
vann een onroerende zaak binnen het bedrijf van de ondernemer maken. Maar bij de 
beoordelingg van het afschrijvingsstelsel van een zaak mag alleen rekening worden 
gehoudenn met de huidige staat van die zaak met zijn aanpassingsmogelijkheden aan 
gewijzigdee omstandigheden. Daarbij moeten eventuele uitgaven voor wijzigingen en 
uitbreidingenn van die zaak in de toekomst buiten beschouwing blijven (BNB 1978/108*). 
Alss partiële vernieuwing van gebouwonderdelen was en is te voorzien, ligt hierin geens-
zinszins besloten dat het gehele bedrijfsmiddel voor de onderneming van de belanghebben-
dee in het begin in meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds mindere 
matee nut zal afwerpen (BNB 1972/270; V-N 1979/1894). Snelle slijtage van onderdelen 
kann men in de berekening van het lineaire afschrijvingspercentage betrekken (BNB 
1969/200,, BNB 1972/270). 

Dee in aanmerking te nemen nutsprestatie is het nettorendement van het bedrijfs-
middel;; dat wil zeggen: de opbrengst van het bedrijfsmiddel, verminderd met alle kosten, 
waaronderr de onderhoudskosten. Indien die kosten in de toekomst toenemen, terwijl de 
bruto-opbrengstenn gelijk blijven, staat goedkoopmansgebruik degressieve afschrijving 
toe.. Uitgangspunt is dat men vanuit de exploitant het verloop van de netto-opbrengsten 
moett beoordelen. Voor beleggers in vastgoed (verhuurders, verpachters, lessors) is dat 
hett verloop van de nettohuur en de nettopachtsom, los van de technische of economi-
schee slijtage als gevolg van het gebruik door de huurder of pachter (BNB 1977/248, BNB 
1998/395c*).. Ook eigengebruikers moeten aanknopen bij het verloop van de netto-
opbrengstenn die met het bedrijfsmiddel behaald kunnen worden. Als een gebouw een 
overheersendee functie voor de uitoefening van het bedrijf heeft, kan het verantwoord 
voorkomenn het nettorendement van de bedrijfsactiviteiten die in het gebouw worden 
ontwikkeld,, te beschouwen als een weerspiegeling van het nut van het gebouw (BNB 
1979/85*).. Een afneming van het nut kan zich ook voordoen als de hoeveelheid die met 
behulpp van het bedrijfsmiddel wordt geproduceerd, niet vermindert. Ook bij een geleide-
lijkelijke afname van de voorraad werkeenheden kan een afname van de netto-opbrengsten 
duss leiden tot degressieve afschrijving (BNB 1979/85*). De Hoge Raad geeft in BNB 
1998/395c** een onwenselijke invulling van het begrip nettorendement door te suggere-
renn dat onderhoudskosten worden opgeroepen door het feitelijk verrichten van onder-
houdswerkzaamheden.. Daarmee zou een onduidelijke fiscaal-administratieve rende-
mentsmetingg worden geschapen die afwijkt van de rendementsmeting op basis van 
geldstromen.. In BNB 2001/158c* besliste de Hoge Raad dat men de financieringskosten 
vann het vreemde vermogen voor de meting van het nettorendement buiten beschouwing 
moett laten. Deze beslissing roept tal van fundamentele vragen op. Kijkt men voor het 
gebruikswaardeverloopp van een bedrijfsmiddel naar het opbrengstenverloop van het 
object,, naar het waardeverloop van het geïnvesteerde eigen vermogen of naar het 
waardeverloopp binnen de onderneming? In 2.4 heb ik geconcludeerd dat men moet 
kijkenn naar de nettogeldstromen die naar een waardeverloop kunnen worden vertaald 
mett behulp van de gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen.1198 

Jacobss 1974, p. 155; A-G Van Soest BNB 1978/107*. 
Ziee ook 8B.8. 
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