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88 Onderhoud, afwaarderen en extra afschrijven 

Dee afschrijvingsproblematiek neemt een belangrijke plaats in bij de fiscale waardering 
vann onroerende zaken. Afschrijving is niet de enige correctiepost op de boekwaarde van 
eenn onroerende zaak.1199 Er bestaat vaak een negatieve correlatie met andere posten, te 
vergelijkenn met een systeem van een communicerend vat: wat al in afschrijvingen is 
verwerkt,, mag niet nog eens door middel van een andere post ten laste van het resultaat 
komen;; en omgekeerd. In dit hoofdstuk plaats ik de afschrijvingsproblematiek in een 
brederr perspectief en onderzoek met name de relatie met onderhoud (onderdeel 8A) en 
bedrijfswaardee (onderdeel 8B). Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre het door de 
ondernemerr berekende afschrijvingsbedrag van invloed is op, of beïnvloed wordt door 
onderhouds-- en (af)waarderingsproblematiek. 

Schematischh kunnen de bezitsperiodelasten ten aanzien van onroerende zaken als volgt 
wordenn weergegeven. 

Bezitsperiodelastenn onroerende zaken 

Geleidelijk k 
afschrijven: : 
-- technisch 
-- economisch 
dotatiee kostenegalisatiereserve (KER) 
groott onderhoud 
dotatiee onderhoudsvoorziening 
inn het jaar verrichte onderhoudswerkzaamheden 
enn reparaties 

Ineens s 
afwaarderen n 
-- bedrijfswaarde 
-- marktwaarde 
extraa afschrijving 

afschrijvingg ineens 

Zoalss we reeds in de hoofdstukken over de gebruiksduur en de toerekeningssystemen 
constateerden,, wordt er een rechtstreekse relatie tussen onderhoud en afschrijven 
verondersteld.12000 Volgens de Hoge Raad kan men ook afschrijven wanneer voor de 
zakenn die voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt, onderhoudskosten in 
aftrekk worden gebracht (B. 3801). Ook met behoorlijk onderhoud kunnen ze immers door 
hett gebruik in het bedrijf in waarde achteruitgaan.1201 

Alss een ondernemer besluit toekomstig onderhoud al of niet (in een bepaalde mate) 
tee verrichten, zal hij zich moeten afvragen welke invloed dit heeft op de hoogte van de 
restwaarde,, de lengte van de gebruiksduur en het afschrijvingssysteem.1202 Anders 

Berkhoutt 1996, p. 86. 
Ziee 6.2 ('Gebruiksduurpercepties') en 7.4 ('Afschrijvingsmethodieken'). 
Vergelijkk BNB 1953/33* voor de privé-sfeer. Afschrijvingen op gebouwen zijn de bedragen die 
-- tot goedmaking van de waardevermindering, welke de betreffende gebouwen ten gevolge 
vann gebruik en veroudering ondanks normaal onderhoud ondergaan - telken jaren uit de 
opbrengstt daarvan behoren te worden afgezonderd teneinde de kosten van vernieuwing 
gelijkmatigg te verdelen over de jaren waarin de gebouwen bruikbaar zijn. 
Inn de winstsfeer voerde een ondernemer op de balansen de aanschaffingskosten van broei-
ramenn op zonder af te schrijven (V-N 1954, p. 248). De raad voor beroep te Rotterdam achtte 
ditt in overeenstemming met goedkoopmansgebruik. Van een achteruitgang in de gebruiks-
waardee was geen sprake, daar die waarde door vernieuwing van lijst of ruit op peil werd 
gehouden. . 
Ziee Kreukniet 1905, p. 10 en 41; Volmer 1914, p. 72 en 73; Lips 1967. 
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gezegd:: het in de toekomst te verrichten onderhoud, zijn onderhoudsplanning, moet hij in 
dee beschouwing betrekken als hij de afschrijvingsformule invult. 

Daarnaastt geldt het volgende. Wanneer een onderhoudspost in de afschrijvingslast 
iss verwerkt, mag deze post bijvoorbeeld niet (meer) in een dotatie aan de kostenegali-
satiereservee groot onderhoud of een onderhoudsvoorziening voorkomen. Zo kan een 
betalingg voor werkelijk uitgevoerd onderhoud niet in een later jaar nog eens ten laste van 
hett resultaat komen. Omgekeerd geldt dat wat in een dotatie is verwerkt of reeds is be-
taald,, niet meer als afschrijvingslast kan worden genomen. 

Indienn de boekwaarde van de onroerende zaak niet meer de juiste stand van zaken 
opp de winstbepalende balans weergeeft, kan er bij een aanmerkelijk verschil een 
correctiee ineens worden aangebracht door de zaak te waarderen op lagere markt- of 
bedrijfswaarde.. Reeds opgevoerde afschrijvingen worden dan feitelijk in één keer 
gecorrigeerd.. Verder afschrijven is niet meer mogelijk zolang de jaarlijks te herziene 
bedrijfswaardee lager is dan de historische kostprijs minus de stelselmatige afschrijvin-
gen. . 

Wanneerr er een abnormale gebeurtenis plaatsvindt waardoor werkeenheden die in 
hett bedrijfsmiddel opgeslagen zijn, geheel of gedeeltelijk teloorgaan, kan de ondernemer 
eenn bedrag 'extra afschrijven'.1203 Dit onderwerp behandel ik in onderdeel 8C. Deze extra 
afschrijvingg wordt bij een stijging van de gebruikswaarde van het restant niet terug-
genomen.. De extra afschrijving neemt wat dit aspect betreft dus een positie tussen 
afschrijvenn en afwaarderen in. 

Alss de onroerende zaak wordt verkocht, zal blijken of ze voor de juiste waarde op de 
balanss stond. Wanneer te hoog is afgeschreven, wordt winst geconstateerd en worden 
alss het ware te hoge afschrijvingen gecorrigeerd. Als te laag is afgeschreven, wordt 
verliess genomen. Deze correctie wordt echter niet altijd uitgevoerd. Een boekwinst wordt 
niett belast als een herinvesteringsreserve wordt gevormd of als de ruilarresten worden 
toegepast.1204 4 

Volgenss het rapport van de 'Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal 
perspectieff klemt de problematiek van te hoge afschrijvingen des te meer, doordat 
afschrijvingenn uit het verleden per saldo niet worden teruggedraaid bij een uiteindelijke 
vervreemding.12055 Met name speelt dit bij beleggingsvastgoed. In dat verband stelt de 
studiegroepp voor de afschrijving op alle onroerende zaken stop te zetten wanneer de 
boekwaardee beneden de waarde in het economische verkeer zakt.1206 

1205 5 

1206 6 

Dee woordgroep 'extra afschrijving' is ook wel gebruikt voor andere gevallen waarin werd 
gevraagdd om een verhoogde afschrijving; bijvoorbeeld in gevallen van 'te duur' gekochte 
zakenn of noodgedrongen veranderingen of verbouwingen. Zie aantekening 133 van de 
Vakstudiee op de Wet IB 1914, deel X, Deventer: Kluwer. Zie ook Hofstra (1955, p. 204) inzake 
eenn 'abnormaal hoge afschrijving' op een 'bijzonder duur gekocht pand' (BNB 1954/117) en 
Hoff 1957, p. 85. 
Artikell 3.54 Wet IB 2001. In het wetsvoorstel Wet ondernemerspakket 2001 is de 
vervangingsreservee (artikel 14 Wet IB 1964) omgevormd in een herinvesteringsreserve. 
Ziee Kamerstukken It 1999/2000, 27 209, nr. 3, p. 6 (Wet ondernemerspakket 2001, MvT). 
Studiegroepp vennootschapsbelasting in internationaal perspectief 2001, p. 49 en 50. 
Ziee voor mijn mening 2.4.4. 
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Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrijvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven? 

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

HoeHoe afschrijvingspotentieel verdelen 
overover welke jaren? 

Gebruiksduurr (6) en afschrijvingssystemen (7) 

WordtWordt de afschrijving door andere 
fiscalefiscale factoren beïnvloed? 

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

Conclusiess (9) 
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