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8AA Onderhoud 

8A.11 Inleiding 

Inn 8A.2 bespreek ik eerst vanuit de fiscale en niet-fiscale invalshoeken het begrip 
'onderhoud'.. De relatie tussen afschrijven en onderhoud werk ik verder in 8A.3 uit. 
Reserveringenn en voorzieningen voor toekomstig onderhoudsuitgaven komen in 8A.4 
enn 8A.5 aan bod. 

8A.22 Begripsbepaling 

Inn de fiscaliteit komen we de termen onderhoud, achterstallig onderhoud en verbetering 
veelvuldigg tegen. Tijdens de bezitsperiode zijn kosten voor (achterstallig) onderhoud in 
beginsell ineens aftrekbaar. Verbeteringskosten zijn niet ineens aftrekbaar, maar worden 
geactiveerdd en afgeschreven. Voor 'verbeteringskosten' hanteert men ook wel de termen 
kostenn voor 'verandering', 'vernieuwing' of 'uitbreiding'. 

8A.2.11 De fiscale invalshoek 

Dee Hoge Raad definieerde in BNB 1957/190 (aftrekbare) onderhoudskosten als de 
kostenn die waren gemaakt voor werkzaamheden en materialen en dienden om een 
gebouw,, zoals dit bij de stichting of na latere verandering bestond, in bruikbare staat te 
houdenn en aldus achteruitgang en verval te voorkomen.1207 Als (niet aftrekbare) kosten 
vann verbetering zijn de kosten voor werkzaamheden en materialen te beschouwen die 
dienenn om aan een gebouw in vergelijking met de toestand waarin het zich bij de stich-
tingg of na mogelijke latere wijziging bevond, een wezenlijke verandering aan te brengen; 
waardoorr het naar aard, inrichting of omvang wijziging ondergaat. 

Dezee lijn trok de Hoge Raad door en scherpte hij aan in een procedure over de 
aftrekbaarheidd van onderhoudskosten in de privé-sfeer (BNB 1998/413). In dit geval 
werden,, in verband met de milieuwetgeving, vloeren van twee verhuurde garages 
vloeistofdichtt en oliebestendig gemaakt. 

Hett hof had geoordeeld dat de kosten aftrekbaar waren, omdat de werkzaamheden 
diendenn om het pand met het oog op de verscherpte milieuwetgeving in bruikbare staat 
tee houden en om achteruitgang en verval in milieutechnisch opzicht te voorkomen. 

Dee Hoge Raad besliste dat: 

'voorr de beantwoording van de vraag of sprake is van onderhoudskosten dan wel van 
kostenn van verbetering het aankomt op de aard van de werkzaamheden in bouw-
technischee zin. (...) Na verwijzing zal moeten worden onderzocht in hoeverre de (...) 
genoemdee werkzaamheden naar hun aard hebben gediend om de onroerende zaken 
-- in vergelijking met de toestand waarin deze zich bij de stichting of na latere 
veranderingg bevonden - in bruikbare staat te herstellen en aldus de ingetreden 
achteruitgangg op te heffen dan wel daaraan een wezenlijke verandering aan te brengen 
waardoorr ze naar inrichting, aard of omvang een wijziging hebben ondergaan.'1208 

Eenn vergelijkbare formulering is te vinden in BNB 1955/140*. 
Hett hof Amsterdam had daarvoor overwogen dat de kosten die aan de werkzaamheden 
verbondenn waren, behoorden tot de aftrekbare kosten voorzover er althans in het verleden bij 
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Bijj fiscaal onderhoud gaat het erom de teruggang van de zaak in bouwtechnische en 
installatietechnischeinstallatietechnische zin, vergeleken met de toestand bij stichting of na latere veran-
deringdering op te heffen. Het gaat om herstel van de historische bouwtechnische of instal-
latietechnischee toestand en niet om herstel van enige andere vorm van bruikbaarheid. 
Eenn koppeling tussen verhoging van de huurprijs en verkoopwaarde en het begrip 
verbeteringg wordt niet gemaakt.1209 Van onderhoud is geen sprake wanneer er iets aan 
dee onroerende zaak wordt toegevoegd of gewijzigd wat er in bouwtechnische zin bij 
stichtingg of na latere verandering niet was. 

Dee kosten voor verbetering komen niet in aftrek voorzover ze meer bedragen dan de 
kostenn van onderhoud die men bij herstel in de oorspronkelijke toestand had moeten 
maken.. Van oudsher wordt dit pad in de jurisprudentie bewandeld. 

Onderhoudskostenn komen in aftrek voorzover ze noodzakelijk zijn om verval en 
achteruitgangg in waarde te voorkomen (B. 4077). 

Inn B. 7140 overwoog de Hoge Raad het volgende. Wanneer men overgaat tot ver-
grotingg of verbetering van een versleten of onbruikbaar geworden drainering, wordt de 
bestaandee in die zin vervangen door een grotere of een van een betere hoedanigheid, 
datt de daarvoor uitgegeven som als een zodanig bedrag aan onderhoudskosten is aan 
tee merken als nodig zou zijn geweest voor de loutere herstelling of vernieuwing van wat 
versletenn is of onbruikbaar is geworden. Het overige deel van de kosten vormt dan een 
uitgavee tot verandering of verbetering. 

Vervangingg van een cokes-centraleverwarming door een stookolie-centraleverwar-
mingg betekent voor een verwarmingsinstallatie een wezenlijke verandering. De belang-
hebbendee had fl. 3.000 meer uitgegeven dan hij had moeten uitgeven wanneer hij de 
bestaandee cokes-centraleverwarming weer in goede staat had gebracht. Dit bedrag was 
volgenss de Hoge Raad terecht niet in aftrek toegelaten (BNB 1957/217*).1210 

Inn BNB 1980/231 ging het om een exploitant van een landbouw- en veeteeltbedrijf die 
inn een bestaande schuur oude houten kalverboxen had vervangen door nieuwe stenen 
boxen.. Hij stelde dat vervanging goedkoper was dan herstel en had de kosten geheel ten 
lastee van de winst gebracht. De Hoge Raad benaderde deze casus als volgt. Als van een 
wezenlijkee verandering van de schuur geen sprake zou blijken te zijn, maar wel van een 
moderniseringg waardoor de schuur beter dienstbaar was geworden, kwam de stelling 
aann de orde dat het bouwen van nieuwe stenen kalverboxen goedkoper was dan het 
herstellenn van de oude houten boxen. Als een ondernemer ertoe overgaat versleten of 
onbruikbaarr geworden kalverboxen in een schuur te vervangen door grotere en betere, is 
vann de daarvoor uitgegeven som een zodanig bedrag als onderhoudskosten aan te 
merkenn als nodig geweest zou zijn om alleen maar datgene te herstellen wat versleten of 
onbruikbaarr was geworden. Het overige is een te activeren uitgave tot verandering.1211 

dee afschrijving rekening was gehouden met tussentijdse maatregelen als de onderhavige. 
Gezienn het gehanteerde afschrijvingspercentage was dat laatste niet het geval geweest. 

12099 De term 'verkoopwaarde' was oorspronkelijk een prijs die op de veiling kon worden bedongen, 
maarr ligt nu tegen de waarde in het economische verkeer aan (Meussen 1997, p. 34). 
Ziee ook: Woelders 1960, p. 827. 

12100 Vergelijk BNB 1958/155, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de kosten om een vervallen 
houtenn schuur te vervangen door een grotere van steen, geen onderhoudskosten waren 
voorzoverr ze de kosten van herbouw in oude staat te boven zouden gaan. 

12111 Jolink (1980a, 209) beschouwt de uitgaven die het productieve vermogen in stand houden, 
gedurendee het aangenomen tijdvak, als onderhoudskosten. Als verbeteringskosten ziet hij: 
uitgavenn die levensduurverlenging bewerkstelligen, dan wel uitgaven die capaciteitsvergroting 
meebrengen,, dan wel uitgaven die de restwaarde verhogen. 
Dee Hoge Raad spreekt in BNB 1998/16* van 'kosten die leiden tot verhoogde jaarlijkse 
nutsprestaties.' ' 
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Onderhoudskostenn moet men in principe beoordelen ten aanzien van het geheel. Zo 
kwamm in BNB 1958/117* het volgende aan de orde. Een ouderwetse (versleten) hooiberg 
vann vijf eikenhouten roeden werd vervangen door een moderne hooiberg van drie beton-
roeden.. De Hoge Raad overwoog dat een hooiberg van een boerderij met toebehoren in 
vergelijkingg met het gehele complex een niet zo aanzienlijk deel uitmaakt dat er van een 
vernieuwingg kan worden gesproken als deze hooiberg wordt vervangen door een geheel 
off gedeeltelijk nieuwe constructie. Daarom mochten de kosten van de vervanging ten 
aanzienn van de boerderij als geheel als onderhoudskosten worden beschouwd, tenzij 
doorr de vervanging van het desbetreffende onderdeel een wezenlijke verandering en 
verbeteringg in vergelijking met de oorspronkelijke toestand zou hebben plaatsgevonden. 
Volgenss het hof was 'bij de gedeeltelijke vervanging van den onderhavigen hooiberg 
weliswaarr een gedeeltelijk nieuwe constructie is toegepast, doordat vier houten roeden 
doorr drie betonnen roeden werden vervangen, doch blijkens de gedingstukken belang-
hebbendee had gesteld en de Inspecteur niet had weersproken, dat restauratie in den 
oudenn toestand nog aanmerkelijk duurder zou zijn geweest' [cursiveringen TMB]. De 
Hogee Raad nam dus aan dat er sprake was van een gedeeltelijke vervanging die een 
gedeeltelijkee vernieuwing zou opleveren, waarvan de kosten niet boven herstel in de 
oudee toestand zouden komen. Dit is het 'voorzover-criterium' van BNB 1957/217*. 

8A.2.22 Niet-fiscale invalshoeken 

Dee fiscale invulling van het begrip onderhoud spoort niet geheel met de opvattingen uit 
anderee disciplines. Met name uit de hoek van de vastgoed beheerders treffen we veel 
visiess inzake onderhoud aan. Onderhoudsvraagstukken hangen samen met het 
gewenstee prestatieniveau van een gebouw.1212 

Tott de exploitatiekosten van een gebouw behoren onderhoudskosten en daarvoor 
maaktt NEN 2632 een onderscheid in kosten van technisch onderhoud en die voor 
schoonmaakonderhoud.. Technische onderhoudskosten zijn kosten die voortvloeien uit 
hett instandhouden van functies van het onroerend goed door middel van herstellen, 
vervangenn en soortgelijke activiteiten. Deze kosten zien ook op beperkte verbeteringen 
enn veranderingen in gebouwen en van voorzieningen op het terrein. Technisch onder-
houdd kan nog worden onderscheiden in regelmatig terugkerend onderhoud en inciden-
teell onderhoud. 

Schoonmaakonderhoudd heeft betrekking op de kosten voor het verwijderen van vuil 
enn voor het reinigen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het gebouw en 
opp het terrein. De kosten kunnen nader worden onderscheiden in kosten van bouwkun-
digee voorzieningen, installaties en vaste inrichtingen. 

Keeriss steit in het Vastgoed beheer Lexicon dat de kosten van onderhoud en instand-
houdenn door elkaar worden gebruikt, hoewel er een gradueel verschil is: onderhoud 
'betreftt meer het gangbaar-houden, terwijl instandhouding verwijst naar een referentie-
kader.'12133 Instandhoudingskosten definieert hij als het 'totaal aan kosten, dan wel 
-- afhankelijk van de context - aan activiteiten op bouwkundig en installatie-technisch 
gebied,, welke gericht zijn op het opheffen van storingen en het (zoveel mogelijk) 
terugbrengenn op en instandhouden van het oorspronkelijke, c.q. het oorspronkelijk 
beoogde,, of (eventueel) contractueel overeengekomen prestatieniveau van een 
vastgoedobject,, of het betreffende element ervan, gedurende de resterende bepaalde te 
beschouwenn periode.' 

Instandhoudingg wordt ook wel onderhoud, prestatieborging en prestatie-instand-
houdingg genoemd. Het onderhoudsproces is gericht op het handhaven van het oor-

Ziee ISO-norm 6241, zoals behandeld in 2.3.5.1. In het rapport Degradatie van bouwdelen 
wordenn de prestaties die een gebouw dient te leveren, gegroepeerd in. veiligheid, comfort, 
ergonomischee aspecten, beteving (SBR 1996, p. 23). 

12133 Keeris 1997, p. 100-103. 
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spronkelijkk gestelde prestatieniveau. De verschillende begrippen betreffende instand-
houdingsactiviteitenn (of: onderhoudsactiviteiten) zijn niet eenduidig gedefinieerd en die 
moett men volgens Keeris steeds in de juiste context plaatsen. Hij hanteert hiervoor het 
volgendee schema. 

oorspronkelijkk gesteld (beoogd) 
prestatieniveau u 

aanpassingg prestatieniveau 
prestatieborging,, instandhouding 

aanpassingg prestatieniveau commerciëlee instandhouding, upgrading 
renovatie e 
uit-- en inbreiding 
herontwikkeling,, herbestemming 
sloop,, nieuwbouw (dispositie) 

prestatieborging,, instandhouding schoonmaakonderhoud d 
technischee instandhouding 

technischee instandhouding preventievee instandhouding 
correctievee instandhouding 
instandhoudingg vanwege calamiteiten 
gebruikersonderhoud d 

preventievee instandhouding planmatigee instandhouding 
gebruiksafhankelijkee instandhouding 

correctievee instandhouding dagelijkss onderhoud (dagelijkse instandhouding) 
achterstalligg onderhoud (achterstallige instandhouding) 
klachtenonderhoudd (instandhouding) 
mutatieonderhoudd (instandhouding) 

planmatigee instandhouding dagelijkss onderhoud (dagelijkse instandhouding) 
conditieafhankelijkee instandhouding 

Keeriss definieert achterstallig onderhoud (onder meer) als het geheel van nog te ver-
richtenn instandhoudingswerkzaamheden die al uitgevoerd hadden moeten zijn om de 
prestatiess van het desbetreffende vastgoedobject op het gesteld niveau te brengen, dan 
well om het contractueel verschuldigde prestatieniveau te kunnen leveren. Dagelijks 
onderhoudd is 'het totaal aan kosten, dan wel - afhankelijk van de context - aan preven-
tievee instandhoudingsactiviteiten, welke met een betrekkelijk kleine cyclus-tijd verricht 
wordenn en niet ingrijpend van aard zijn, teneinde de prestaties van dat object op het 
gesteldd en contractueel verschuldigde prestatieniveau te houden.' 

Tempelmanss Plat en Quirijns stellen dat een renovatie, voorzover het gaat om een ver-
vangingg van een deel van een bestaande woning, moet worden terugverdiend uit de 
huur.12144 Zij pleiten ervoor de huur op te splitsen in woondelen teneinde de periodekosten 
voorr woondelen met een gelijke levensduur te bepalen.1215 Wie in een nieuw gebouw 
investeert,, moet zich afvragen wanneer hij (delen van) het gebouw zal vervangen, en zal 
dee afschrijving op de geplande periode baseren. Via een berekende levensduur en een 

Tempelmanss Plat en Quirijns 1983; Tempelmans Plat en Quirijns 1982. 
Ziee voor een uitwerking Janssen 1998, die de kostprijshuur als referentie gebruikt om te 
beoordelenn of aanpassingen kunnen worden terugverdiend. 

12155 Zie Tempelmans Plat 1984, p. 88-90. 
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discontovoett zou men annuïteiten voor de kostprijzen van verschillende woondelen met 
eenn beperkt aantal diensten kunnen bepalen. Wanneer de renovatie actueel is, komen 
meestall meerdere woondelen voor vervanging in aanmerking. Gezamenlijk vormen ze 
eenn rehabilitatiedeel waarvoor ook periodekosten kunnen worden bepaald. In de ideale 
situatiee zullen de afschrijvingen voldoende zijn om zodanig in te grijpen dat de diensten 
opp het oorspronkelijk niveau gehandhaafd kunnen worden. 

Eenn bouwdeel levert een bepaalde prestatie vanaf het moment waarop het wordt 
geplaatst,, aldus Straub.1216 Vanaf dat moment begint het proces van degradatie of 
prestatieverlies.. Onderhoud is noodzakelijk om het prestatieverlies acceptabel te 
houden.. Wat wel of niet acceptabel is, hangt af van de eisen die de (eigenaar)beheerder 
enn gebruiker aan de bouwdelen stellen. De inwerking van agentia op een bouwdeel 
veroorzakenn het prestatieverlies. De krachten zijn van chemische, fysische (bijvoorbeeld 
zonnestraling),, biologische en mechanische aard (bijvoorbeeld zwaartekracht). Deze 
oorzakenn zorgen ervoor dat de eigenschappen van een bouwdeel (de determinanten) 
veranderen.. Deze verandering noemt men degradatie. 

Straubb definieert 'onderhoud' als het geheel van technische en daarmee samen-
hangendee administratieve activiteiten dat gericht is op het handhaven of opnieuw 
bereikenn of benaderen van de oorspronkelijke of daarmee naar gebruiksmogelijkheden 
gelijkgelijk te stellen staat van een object [cursivering TMB].1217 Productkenmerken blijven 
doorr het uitvoeren van onderhoud in principe gelijk en het prestatievermogen verandert 
niet.. Onderhoudsacttviteiten kan men volgens hem onderscheiden naar: vernieuwen, 
vervangen,, vervolgsysteem, repareren, schoonmaken, reinigen, smeren, bijstellen, 
(opnieuw)) aanbrengen van beschermings- en afwerklagen, (opnieuw) aanbrengen van 
(sub)elementen,, (opnieuw) aanbrengen van bouwdelen die er voorheen niet waren, 
verwijderenn van bouwdelen, (sub)elementen en beschermings- en afwerklagen en 
inspectereninspecteren en uitvoeren van (verplichte) keuringen [cursivering TMB].1218 

Doorr schoonmaak zal de degradatie langzamer verlopen, door reparatie is het 
prestatieverliess (deels) op te heffen en door vervanging wordt het prestatievermogen 
opnieuww 100%. 

Straubb onderscheidt ook technische en functionele modificatie.1219 Van technische 
(materiaal)modificatiee is sprake wanneer materialen bij het vervangen van het bouwdeel 
wordenn toegepast die afwijken van die van de oorspronkelijke staat, bijvoorbeeld omdat 
hett oorspronkelijke materiaal niet meer te koop is of duurder is dan andere materialen, 
enn het functioneren van het bouwdeel hoegenaamd niet verandert. Door functionele 
materiaalmodificatiee komt het prestatieniveau boven het oorspronkelijke prestatieniveau 
enn de productkenmerken veranderen. Een functionele modificatie zal (bijna) altijd ook 
eenn technische modificatie met zich brengen. 

Naastt een zorgvuldige afweging van beslissingen die in het ontwerp- en uitvoerings-
process worden genomen over bouwdeelkenmerken die van invloed zijn op degradatie, 
kann tijdens het gebruiksproces worden ingegrepen in de degradatie door middel van 
onderhoud,, zo stelt men in het SBR-rapport Degradatie van bouwdelen™20 Ingrijpen kan 
menn door schoonmaken en repareren. Door schoonmaak wordt de hoeveelheid van een 
chemischh of biologisch agens verminderd, zodat de degradatie langzamer zal verlopen. 
Doorr reparatie worden de oorspronkelijke bouwdeelkenmerken zo veel mogelijk hersteld, 
dee hoeveelheid degradatie zelf verminderd. Het vernieuwen van een verflaag en het 

Straubb 2001, p. 136. 
Straubb 2001, p. 289. 
Straubb 2001, p. 141. 
Straubb 2001, p. 289, 145, 146. 
SBRR 1996, p. 28. Onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd als activiteiten die worden 
uitgevoerdd om de geleverde prestatie in stand te houden, om deze afgestemd te houden op 
dee 'set' van eisen (p. 59). 
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oliënn van hang- en sluitwerk vallen hieronder, maar nooit het aanbrengen van iets dat er 
voorheenvoorheen niet was. 

Abbottt definieert maintenance als 'the act of process or keeping something in a particular 
orr proper state or condition; especiallly keeping a property in good order, and in a state 
off efficiency by repair. (...) Maintenance is not intended to extend the useful life or 
improvee the efficiency of a building, that would constitute improvement. It does not 
includee significant works of rebuilding; nor does it include material alterations; but it may 
includee repair works that result in a minor element of improvement.'1221 

ImprovementImprovement is volgens hem 'the process of making better, more desirable, or more 
profitable.. An enhancement or amelioration in the value or quality of a property. A 
permanentt alteration or addition that has the effect of raising the usefulness, price or in 
anyy way making something more advantageous: the result of an action that makes things 
moree desirable.' 

RepairRepair is, aldus Abbott, 'the process of making good, fixing or mending defects. 
Restoringg a property to a good condition following deterioration through use, misuse, 
damage,, decay or dilapidation. Repair includes maintenance, restoration; and when 
necessary,, renewal of parts of a property. It requires also some element of anticipation to 
preventt future deteriorartion (...) Normally repair does not include reconstruction, 
alteration,, improvement, renewal.' 

Vann der Schroeff en Groeneveld onderscheiden vier soorten onderhoudskosten:1222 

 kosten om de slijtage te verminderen (reinigen en smeren); 
 kosten om het productiemiddel tegen atmosferische en chemische invloeden te 

beschuttenn (verven, schuren, poetsen); 
 kosten voor het vervangen van onderdelen die niet meer door vormverandering 

alleenn in bruikbare staat kunnen worden gebracht (vervanging van versleten en 
gebrokenn onderdelen) en 

 kosten om het productiemiddel weer de vorm te geven die het door gebruik verloren 
heeftt (afdraaien, slijpen). 

Wanneerr men in de literatuur spreekt over geleidelijke stijging van onderhoudskosten, 
wordtt daar volgens Van der Schroeff en Groeneveld voornamelijk gedacht aan onder-
houdd dat uit gedeeltelijke vervanging en vernieuwing bestaat. 

Volgenss Beekman cum suis (Compendium voor de jaarrekening) zijn verbeteringskosten 
investeringsuitgavenn die geactiveerd moeten worden als component van de verkrijgings-
off vervaardigingsprijs.1223 Onderhoudskosten komen als exploitatielasten ten laste van 
dee winst- en verliesrekening. Van een investeringsuitgave is in elk geval sprake bij of 
door: : 

 een gebruiksduurverlenging; 
 een capaciteitsvergroting; 
 een verbetering van de 'output'; 
 verlaging van de productiekosten; 
 aangescherpte milieu-, hinderwet- en/of veiligheidseisen. 

Conclusie:: wanneer een werkzaamheid onderhoud wordt genoemd, hoeft dit nog geen 
onderhoudd in fiscale zin te zijn. De term onderhoud behoeft niet alleen te zien op herstel 
vann de oorspronkelijke bouwkundige of installatietechnische staat van een (deel van 
een)) onroerende zaak. Wijzigen van de oorspronkelijke staat van de onroerende zaak, 

;11 Abbott 1987, p. 537, 436 en 782. 
22 Van der Schroeff en Groeneveld 1985, p. 106; vergelijk Van der Schroeff 1948, p. 166 en 167. 
33 Beekman e.a. § 4.3.3. (7). 
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aanbrengenn van iets dat er voorheen nog niet was, brengt men soms onder de begrip-
penn onderhoud en instandhouding als daardoor bijvoorbeeld de gebruiksmogelijkheden 
off het prestatieniveau op peil blijven.1224 

8A.33 Relatie afschrijven en onderhoud 

8A.3.11 Inleiding 

All vroeg werd in de jurisprudentie de relatie tussen afschrijven en onderhoud onderkend 
enn benadrukt. De kosten van onderhoud en de afschrijving wegens waardevermeerde-
ringg op zaken verminderen de winst, doordat de daarvoor uitgegeven bedragen ertoe 
dienenn het kapitaal in stand te houden dat in het bedrijf is aangewend (B. 1438). Volgens 
dee Commissie van Advies inzake de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 moest een 
belangrijkee 'extra-afschrijving' op machines worden toegestaan als er ook 's nachts werd 
gewerkt,, omdat dit geschiedde ten koste van het geregeld onderhoud van de machines 
(B.. 1704). De waardevermindering van een bedrijfsmiddel als gevolg van uitstel van 
reparatiee kan als 'bijzondere afschrijving' in mindering op de winst worden gebracht 
(B.. 2338).1225 Als onderhoud achterwege wordt gelaten of wordt verwaarloosd, zal een 
ondernemerr vermoedelijk rekening moeten houden met een lagere restwaarde, een 
korteree gebruiksduur en wellicht een ander afschrijvingstempo vergeleken met het geval 
waarinn hij de zaak goed onderhoudt.1226 

Wanneerr een landbouwer aan de bodem voedende bestanddelen heeft onttrokken 
enn de grond daardoor armer heeft gemaakt zonder dat dit door een gebruikelijke (uit 
onderhoudskostenn te bestrijden) bemesting wordt gekeerd, mag hij de daardoor veroor-
zaaktee waardevermindering uit de winst afschrijven (B. 2578).1227 

Inn 1926 overwoog de Hoge Raad 'dat artikel 10 van de Wet op de Inkomstenbelas-
tingg 1914 in het algemeen geenszins belet, dat op zaken, die voor de uitoefening van het 

'Oorspronkelijkee staat' hanteer ik in de zin van een in het verleden ontstane actiefpost die voor 
afschrijvingg in aanmerking kwam. 
Inn dit geval werd een reparatiefonds gevormd. Kreukniet (1905, p. 19) bespreekt de vorming 
vann zo'n fonds. Ten laste van de winst- en verliesrekening komt het gemiddelde van de 
reparatiekosten,, berekend naar een door de ervaring geleerd 'reparatieprocent' over de 
aanschafprijs.. De werkelijk gemaakte reparatiekosten worden afgeschreven van het bedrag 
datt voor de reparatie is uitgetrokken. 
Zevenn (1951, p. 174) heeft het in dit verband over 'extra afschrijving'. 
Alss er een waardevermindering optreedt, doordat noodzakelijk onderhoud achterwege is 
gelaten,, is deze waardevermindering reden voor afschrijving (B. 3215). Grond was in waarde 
achteruitgegaann (verwaarlozen van sloten, het niet uithalen van stobben) door arbeidsachter-
standd tengevolge van schaarste van arbeidskrachten. 
Ziee ook: Van der Schroeft 1948, p. 167 en 168. Onderhoudskosten worden in rechtstreeks 
verbandd gebracht met technische slijtage, maar daarbij moet men de economische slijtage 
niett veronachtzamen. Stijgende onderhoudskosten kunnen de ondernemer ertoe dwingen 
eerderr tot vervanging over te gaan. 
Wanneerr men in hoge mate onderhoud verwaarloost, is er volgens Zeven (1951, p. 174) 
plaatss voor 'extra afschrijving': door verwaarlozing van onderhoud wordt de levensduur immers 
korter. . 
Alss een bedrijfsmiddel lang meegaat bij goed onderhoud, past het laag af te schrijven en alle 
onderhoudskostenn in aftrek te brengen (Jolink 1964, p. 782). Wanneer een bedrijfsmiddel kort 
meegaat,, heeft men hogere afschrijvingen, maar moet men de gemaakte kosten activeren 
voorzoverr de aangenomen levensduur hierdoor wordt overschreden. 
Vergelijkk B. 2870, waarin onderzocht moest worden met welk bedrag de waarde van de grond 
inn het belastingjaar was verminderd. Waardevermindering van grond door het achterwege 
latenn van noodzakelijk onderhoud is reden tot afschrijving (B. 3215). 
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bedrijff worden gebruikt, afschrijvingen plaats vinden ook wanneer voor die zaken kosten 
vann onderhoud in aftrek worden gebracht; dat immers ook bij behoorlijk onderhoud van 
dergelijkee zaken zij door het gebruik in het bedrijf in waarde kunnen achteruitgaan; dat 
daaromm de enkele overweging in de uitspraak, dat voor onderhoud van gebouwen en 
gereedschappenn een bedrag in uitgaaf is gesteld, niet kan dragen de beslissing, dat op 
dienn grond een bedrag voor afschrijving op die voor de uitoefening van het bedrijf 
gebruiktee zaken niet kan worden toegestaan' <B. 3801). Afschrijvingsbedragen dienen 
ertoee de waardevermindering goed te maken die gebouwen ondergaan tengevolge van 
gebruikk en veroudering ondanks normaal onderhoud (BNB 1953/33*). 

Inn de memorie van antwoord bij de tweede fase van de WIR schrijft de staatssecre-
taris:: 'Indien bij de bepaling van de omvang van de jaarlijkse afschrijving rekening is 
gehoudenn met tussentijdse vervanging - bijvoorbeeld door een afzonderlijke binnenlijnse 
afschrijvingg - dan dienen de kosten van vervanging te worden geactiveerd en worden zij 
aangemerktt als verbeteringskosten; is bij de afschrijving geen rekening gehouden met 
tussentijdsee vervanging, dan worden de vervangingskosten gezien als onderhoudsuitga-
venn welke in een keer ten laste van de winst kunnen worden gebracht.'1228 

Hett hof Arnhem moest oordelen in een geval waarin een ondernemer een vrachtauto in 
vijfjaarr afschreef (V-N 1984, p.1395). Wanneer de wagen nadat zijn levensduur was 
verstreken,, zou worden gereviseerd, moesten de revisiekosten worden geactiveerd en 
tenn laste worden gebracht van de jaren waarin de revisie voor de bedrijfsuitoefening nut 
zouzou afwerpen. 

Slott annoteert bij BNB 1990/300* dat het op zijn plaats zou zijn geweest om de aan-
schaffingskostenn van een ruilmotor te activeren als er bij het bepalen van de gebruiks-
duurr van de auto zou zijn verondersteld dat normaal motoronderhoud niet zou worden 
verricht,, dan wel indien een 'extra afschrijving' zou zijn toegepast wegens achterstallig 
onderhoud. . 

8A.3.22 Fiscale kaders 

Ikk concludeerde al eerder dat het onderhoud dat aan een bepaald jaar is toe te rekenen, 
fiscaall op verschillende manieren wordt verwerkt:1229 

 door in een jaar uitgevoerd onderhoud af te trekken van het fiscale resultaat; 
 door onderhoud als technische slijtagecomponent in het afschrijvingspercentage op 

tee nemen; 
 door te doteren aan een kostenegalisatiereserve groot onderhoud of een onder-

houdsvoorziening. . 

Alss het onderhoud op een van deze manieren is verwerkt, kan een daarop aansluitende 
uitgavee niet ineens ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. De last is immers 
inn het verleden al ten laste van het (juiste) resultaat gebracht en dan zou er dus sprake 
zijnn van een dubbeltelling. De daarop volgende onderhoudsuitgave moet in zo'n geval 
geachtt worden haar nut in de toekomstige jaren af te werpen. 

Inn de praktijk komt men meestal niet toe aan deze uitwerking van onderhoudslasten en 
afschrijvingen.12300 Ondernemers splitsen hun vastgoed veelal niet in componenten om 

Kamerstukkenn II 1979/80, 15 562, nr. 7, p. 54 (MvA), tweede fase WIR. Deze memorie van 
antwoordd bevat een samenvatting (p. 53 en 54) van de jurisprudentie en literatuur aangaande 
onderhoudd en verbetering van bedrijfsmiddelen. 
Ziee 7.3: 'Samenstelling toekomstige slijtagebedragen'. 
Zodraa het nut van bepaalde kosten zich uitstrekt over meerdere jaren, dienen ze te worden 
geactiveerd,, zo stelt IJsselmuiden (1962, p. 57). Goedkoopmansgebruik en het fiscale recht 
gaann echter minder streng te werk. Het beginsel van eenvoud in uitvoering is in het geding. 
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vervolgenss voor elke component de technische en economische slijtage te bepalen die 
aann het jaar in kwestie is toe te rekenen.1231 Integendeel, zij stellen schattenderwijs een 
afschrijvingspercentagee vast. Het staat door deze handelwijze niet vast wat nu precies 
alss technische slijtage in de afschrijvingslast is begrepen. Als er dan een onderhouds-
uitgavee wordt gedaan, dient de vraag zich aan of de last al is genomen en of de uitgave 
moett worden geactiveerd. In wezen heeft zowel de ondernemer als de fiscus hier dus 
eenn bewijsprobleem. 

Dee rechtspraak en de praktijk hebben, min of meer gedwongen, een aantal vuist-
regelss en een eigen begrippenkader ontwikkeld voor (met name) het geval dat er naast 
eenn onuitgesplitst afschrijvingspercentage onderhoudsuitgaven worden gedaan. De con-
tourenn van het theoretische kader zijn daarin nog wel vaag te zien. De volgende regels 
zijnn te onderkennen: 

 als het afschrijvingspercentage 'zekere bandbreedtes' niet te boven gaat, zijn 
onderhoudskostenonderhoudskosten of achterstallige onderhoudsuitgaven ineens aftrekbaar. Het gaat 
dann om herstel van de oude toestand. De uitgave ziet op het verleden. Indien echter 
duidelijkk is dat de waardevermindering vanwege het achterwege blijven van onder-
houdd is verwerkt in de voorheen toegepaste afschrijvingen, dient de uitgave te 
wordenn geactiveerd en afgeschreven (zie 8A.2.2.1); 

 van verbeteringskosten is sprake wanneer de werkzaamheden dienen om een 
wezenlijkee verandering aan te brengen aan het gebouw, in vergelijking met de 
toestandd waarin het zich bij de stichting of na latere verandering bevond. Daardoor 
ondergaatt het naar inrichting, aard of omvang een wijziging. Deze kosten zien niet op 
lastenn uit het verleden en herstel in de oude toestand. Activering en afschrijving van 
dee kosten zijn dan geboden; 

 in de regel wordt het gebouw bij herstelwerkzaamheden niet in exact dezelfde 
toestandd teruggebracht als waarin het ooit werd opgeleverd. Het wordt ook 
gemoderniseerdgemoderniseerd (zie 8A.3.2.2); onder meer doordat er materialen en technieken 
wordenn gebruikt en toegepast die beter zijn dan de ooit toegepaste. De uitgaven 
moetenn dan worden gesplitst in onderhoudsuitgaven die op het verleden betrekking 
hebbenn en ineens aftrekbaar zijn. De kosten voor verbetering komen niet in aftrek 
voorzoverr ze meer bedragen dan de kosten van onderhoud, die men bij herstel in de 
oorspronkelijkee toestand had moeten maken. Overige verbeteringskosten worden 
geactiveerd; ; 

 de kosten van de vervanging van een onderdeel (zie 8A.3.2.3) van een bedrijfs-
middel,, waarvoor apart een afschrijving is berekend, moet men activeren wanneer in 
dee afschrijving van het onderdeel rekening is gehouden met de vervanging ervan; 

 bij een zeer ingrijpende verbouwing (zie 8A.3.2.4) dienen (achterstallig) onderhoud 
enn verbetering in één bedrag te worden geactiveerd. Er moet onder bepaalde 
voorwaardenn steeds worden geactiveerd. 

8A.3.2.11 (Achterstallig) onderhoud 

Bijj onderhoudskosten gaat het, kort gezegd, om herstel van de oude toestand. Het 
begripp onderhoud moet ruim worden opgevat. Onderhoud is onder andere: de vervan-
gingg en reparatie van onderdelen van en voorzieningen aan het pand die door slijtage of 

Alleenn wanneer reparatie- en revisiewerkzaamheden een essentiële verandering teweeg-
brengen,, is er sprake van een verbetering die moet worden geactiveerd. Het periodieke 
karakterr van jaarlijks terugkerende herstel kosten toont aan dat het nut niet aan meer dan één 
jaarr ten goede komt. Kosten van achterstallig onderhoud zijn aftrekbaar, omdat ze door de 
bedrijfsuitoefeningg in het verleden veroorzaakt zijn. 
Inn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijn 212.2 (2001), alinea 202a) is dat wel 
mogelijkk als de economische levensduur of het patroon waarin economische voordelen 
wordenn gegenereerd, per samenstellend deel verschilt. 
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doorr een van buitenaf komende oorzaak (brand-, rook- en waterschade of (natuur) 
geweld,, aantasting door boktor, betonrot en dergelijke) niet meer normaal functioneren 
off bruikbaar zijn. Die onderdelen en voorzieningen moeten in de 'oude staat' worden 
hersteld,, of, indien de standaarduitvoering inmiddels aanzienlijk is verbeterd, bij 
benaderingg in de 'oude staat' worden hersteld. 

Eenn NV vormde een reparatiefonds voor de bestrijding van onderhoudskosten die na 
dee oorlog besteed zouden moeten worden (B. 2338). De Hoge Raad oordeelde dat 
anderee kosten dan in een jaar gemaakt zijn, voor de toepassing van de Wet IB 1914 niet 
inn aftrek kwamen. Onderzocht moest worden of de waardevermindering aanleiding kon 
gevenn tot een 'bijzondere afschrijving' op zaken die in het bedrijf gebruikt werden en 
gebrekkigg onderhouden waren. Het ging hier om het achterwege laten van noodzakelijk 
onderhoud,, wat een meer dan normale waardevermindering tot gevolg had. 

Dee redactie tekende bij deze overweging aan dat de kosten niet in mindering op de 
winstt mochten komen wanneer de achterwege gebleven reparatie in een later jaar zou 
wordenn uitgevoerd. Door de 'bijzondere afschrijving' was al geconstateerd dat het 
bedrijfsmiddell minder waard was geworden. De kosten die waren besteed aan het 
wegnemenn van de oorzaak daarvan, waren als verbeteringskosten aan te merken. 

Volgenss goedkoopmansgebruik is het toegestaan de kosten van vele jaren verwaar-
loosdd en in één keer ingehaald onderhoud ten laste te brengen van de winst van het jaar 
waarinn die kosten werden gemaakt (B. 4077). Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen 
mogelijk.. Als de waardevermindering is verwerkt in de voorheen toegepaste afschrijvin-
genn en veroorzaakt is doordat onderhoud achterwege is gebleven, mogen de kosten van 
hett later ingehaalde onderhoud niet op de winst in mindering worden gebracht. Men 
moett ze dan activeren. De oorzaak van de achterstalligheid is daarbij niet van belang. 

Eenn tuinder had voor warenhuizen in een eigen én in een gehuurde tuin onderhoudskosten 
gemaaktt (BNB 1955/132*). Hij stelde dat deze warenhuizenn in de loop der jaren, vooral 
tijdenss de oorlog, niet voldoende onderhouden waren en dat hij in de jaren na de oorlog 
begonnenn was deze achterstand in te halen. Dit had tot zeer hoge kosten geleid die 
uitsluitendd onderhoud van de warenhuizen betroffen en geen verbeteringen waren. 

Dee inspecteur stelde dat er een onderscheid diende te worden gemaakt tussen de 
eigenn en de gehuurde warenhuizen. De tuinder schreef op de eigen warenhuizen jaarlijks 
5%% af en deze warenhuizen, die fl. 19.375 hadden gekost, stonden op 1 januari 1949 nog 
maarr te boek voor fl. 2.536. Op basis van deze afschrijving moesten de herstelkosten van 
dee warenhuizen worden geactiveerd en afgeschreven. 

Dee Hoge Raad oordeelde ten aanzien van de eigen tuin dat de raad van beroep blijk-
baarr had aangenomen dat de afschrijvingen die de tuinder daarop tot dusver had toege-
past,, er mede toe strekten de waardevermindering te dekken die een gevolg was van het 
achterwegee blijven van onderhoudswerkzaamheden.1232 De kosten van de onderhouds-
werkzaamhedenn mochten terecht niet op de winst in mindering worden gebracht, maar 
moestenn worden geactiveerd. 

Inn BNB 1963/297 stelde de staatssecretaris geen cassatie in, omdat vaststond dat de 
aann het pand verrichte werkzaamheden verband hielden met de omstandigheid dat 
onderhoudd in het verleden - maar nadat de erflaatster het pand had gekocht - regel-

Watt de gehuurde tuin betrof, had de raad van beroep feitelijk vastgesteld dat het onderhavige 
onderhoudd voor rekening van de tuinder was, door hem in de voorafgaande jaren was 
nagelaten,, en niet verder ging dan een herstel in de oude toestand. Onder deze omstandig-
hedenn hadden de kosten van dat onderhoud voor de tuinder geen ander karakter dan de 
kostenn van achterstallig onderhoud voor de eigenaar. Goedkoopmansgebruik schrijft dan 
geenszinss voor om zulke kosten die in het verleden achterwege waren gebleven, door 
activeringg en afschrijving ten laste van de toekomstige winsten te brengen. 
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matigg achterwege was gebleven.1233 Ook hadden de in het verleden toegepaste 
afschrijvingenn er niet mede toe gestrekt de waardevermindering te dekken die het gevolg 
wass van het achterwege blijven van onderhoudswerkzaamheden. 

Dee relatie tussen een (foutief ingeschat) afschrijvingsscenario en onderhoud kwam aan 
dee orde in BNB 1965/144. Het hof 's-Gravenhage besliste dat men niet de eis mag 
stellenn dat onderhoudskosten geactiveerd moeten worden wanneer een bedrijfsmiddel 
tott op de restwaarde is afgeschreven en het gebruik daarvan niettemin voortduurt. 
Daarbijj is het irrelevant of het gaat om normaal dan wel groot onderhoud. 

Eenn NV was exploitante van een in 1914 gebouwd sleepschip dat zij in 1939 voor 
fl.. 16.249 had verworven. De NV had op de kostprijs jaarlijks 5% afgeschreven en sinds 
19599 stond het schip te boek voor fl. 1. In 1961 had de NV werkzaamheden aan het schip 
latenn verrichten waarvan de kosten fl. 22.396 bedroegen. De NV stelde zich op het stand-
puntt dat deze kosten achterstallig onderhoud betroffen en geheel ten laste konden worden 
gebrachtt van het jaar waarin zij waren gemaakt. De inspecteur stelde dat het bedrijfsmiddel 
vernieuwdd was en dat de kosten geactiveerd moesten worden. Daarnaast stelde hij dat de 
waardeverminderingg van het schip was veroorzaakt, doordat onderhoud achterwege was 
geblevenn en dat de toegepaste afschrijvingen daarmee in overeenstemming waren. 

Hett hof overwoog dat de directeur van de NV uitdrukkelijk had ontkend dat het schip 
versletenn was en dat er in wezen een nieuw schip was gebouwd met gebruikmaking van 
hett afkomende materiaal. De inspecteur had het tegendeel niet aangetoond. Een vernieu-
wingg had niet plaatsgevonden. 

Wanneerr waardeverminderingen die zijn ontstaan door het achterwege laten van 
onderhoudswerkzaamheden,, door toegepaste afschrijvingen zijn gedekt, moet men de 
kostenn activeren van onderhoudswerkzaamheden waardoor die waardeverminderingen 
wordenn opgeheven. Naar het oordeel van het hof deed dit geval zich hier niet voor. 
Weliswaarr had de NV een afschrijvingstermijn gekozen die belangrijk korter was geble-
kenn dan de werkelijke levensduur van het schip, maar uit niets was komen vast te staan 
datt de NV dit had gedaan om de waardevermindering te dekken die het gevolg was van 
hett (tijdelijk) achterwege laten van groot onderhoud. Er was niet meer gebleken dan dat 
dee belanghebbende de levensduur van het bedrijfsmiddel destijds had onderschat en dat 
elkk verband tussen de toegepaste afschrijvingen en de gedragslijn met betrekking tot het 
onderhoudd van het schip ontbrak. Niet mag de eis worden gesteld dat onderhoudskosten 
moetenn worden geactiveerd wanneer een bedrijfsmiddel tot op de restwaarde is afge-
schrevenn en het gebruik daarvan niettemin voortduurt. Daarbij maakt het niet uit of het 
nunu normaal dan wel groot onderhoud betreft. 

Hett hof leunde zwaar op de kennelijk foutief geschatte levensduur. Een beslissing 
diee in de feitelijke uitwerking door het hof veel vragen oproept. De NV had veel te snel 
afgeschreven,, dus te veel verlies genomen in het verleden. Maar de toegerekende 
afschrijvingenn zagen volgens het hof niet op achterwege gelaten onderhoud. 

Tott slot Jolink.1234 Hij concludeert dat onderhoudskosten slechts kosten zijn die men 
maaktt om het bedrijfsmiddel in goede staat te houden tijdens de aangenomen eco-
nomischee levensduur. Of er sprake is van onderhouds- dan wel verbeteringskosten, 
hangtt volgens hem ten nauwste samen met het gekozen afschrijvingssysteem. Als men 
aanneemtt dat een bedrijfsmiddel lang kan meegaan als het maar goed wordt onder-
houden,, leidt dit tot een lage afschrijving en ook tot een volledige onderhoudsaftrek 
(alss geen onderhoudsreserve wordt gecreëerd) van alle uitgaven die nodig zijn om het 
bedrijfsmiddell gedurende de aangenomen tijd zijn productieve vermogen te doen 

Hett ging derhalve om opheffing van de slijtage die tijdens de bezitsperiode van deze 
belastingplichtigee was opgetreden en niet die van de voorganger. Vergelijk Jolink 1980a, 
p.. 209. 
Jolinkk 1980a, p. 209 en 210. 
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behouden.. Men kan ook een veel kortere levensduur aannemen met een veel hogere 
afschrijvingg en ook een activering van de gemaakte kosten voorzover die tot gevolg 
hebbenn dat de aangenomen levensduur wordt overschreden. Deze geactiveerde kosten 
zullenn volgens Jolink door afschrijving ten laste moeten worden gebracht van het tijdvak, 
waarmeee dan de oorspronkelijk aangenomen (economische) levensduur wordt verlengd, 
terwijll dit proces zich bovendien nog kan herhalen. Onderhoudskosten moeten ook 
wordenn geactiveerd als er sprake is van een zeer ingrijpende verbouwing of als er op 
onderdelenn van het vastgoed naar een hoger percentage wordt afgeschreven (ofwel 
afzonderlijk,, ofwel in het mengpercentage). 

8A.3.2.22 Modernisering 

All eerder zagen we dat herstelwerkzaamheden aan een gebouw in de regel meer om-
vattenn dan herstel in de oorspronkelijke bouwkundige en installatietechnische toestand 
waarinn het zich bevond toen het werd opgeleverd.1235 Een gebouw zal meestal ook 
wordenn gemoderniseerd. Men gaat volgens de nieuwste inzichten te werk en past de 
laatstee technieken toe. Er worden nieuwe materialen gebruikt die beter kunnen zijn dan 
dee ooit verwerkte materialen. Als verbeteringen worden aangebracht, kan er nog steeds 
sprakee zijn van aftrekbare onderhoudskosten, voorzover de werkzaamheden maar mede 
strekkenn tot herstel van het gebouw in bruikbare staat. De kosten worden dan gesplitst in 
kostenn van onderhoud en kosten van verbetering. De uitgaven zijn in zo'n geval aftrek-
baarr tot het bedrag dat nodig zou zijn om het gebouw in de toestand te herstellen die het 
bijj oplevering en na latere veranderingen had. Tenminste als men in verhouding tot het 
gehelegehele complex niet van vernieuwing kan spreken.1236 Als het verbeteren de nadruk heeft 
enn als dat niet meer in verhouding staat tot het te verrichten onderhoud, gaat het boven-
staandee niet op. Het uitgangspunt is dan immers niet het wegwerken van achterstallig 
onderhoudd geweest, maar het verbeteren en moderniseren. 

Eenn voorbeeld: een badkamer wordt ingrijpend gemoderniseerd, waardoor een luxe 
ruimtee ontstaat, terwijl er voorheen sprake was van een eenvoudige ruimte met wat licht 
achterstalligg onderhoud. Het uitgangspunt is dan de modernisering en de uitbreiding 
geweestt en niet het verrichten van onderhoud. 

8A.3.2.33 Vervanging van onderdelen 

Alss een onderdeel van een gebouw wordt vervangen, kunnen de onderhoudskosten 
doorgaanss ineens ten laste van het resultaat worden gebracht. Wanneer echter in de 
afschrijvingg rekening is gehouden met de vervanging van dat onderdeel, moeten de 
vervangingskostenn worden geactiveerd. 

Inn twee gebruikte schepen werden nieuwe motoren geplaatst. Op die motoren 
schreeff de belanghebbende steeds 5% per jaar af. De uitgaven voor de vervanging van 
dee motoren mocht de ondernemer volgens de Hoge Raad niet als onderhoudskosten in 
aftrekk brengen (B. 4239). 

Hett hof 's-Gravenhage (BNB 1969/200) gaf in lijn hiermee aan dat een stelsel van 
afschrijvingg mogelijk is waarbij de totale aanschaffingskosten (inclusief de kosten van 
modernisering)) worden verdeeld over vijftig jaar, de vermoedelijke levensduur van het 
pand.. De periodieke vervangingen van snel slijtende onderdelen van het gebouw, zoals 
dee winkelinrichting, worden later als onderhoud daarvan behandeld. Nu de partijen een 
anderr stelsel voor ogen stond, waarbij de kosten van toekomstige moderniseringen 
wordenn geactiveerd, dienden 10% van vorenbedoelde verbouwingskosten en 2% van de 
overigee verkrijgingskosten in de jaarlijkse afschrijving te worden begrepen. Deze 

BNBB 1957/217*, BNB 1958/155, BNB 1980/231. 
Vergelijkk hof Amsterdam BNB 1971/103. 
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percentagess konden desgewenst worden herleid tot een 'mengpercentage' van het volle 
bedragg van de kostprijs. 

8A.3.2.44 Zeer ingrijpende verbouwingen 

Opp zelfstandige bedrijfsmiddelen wordt apart afgeschreven. Als ze worden vervangen, 
wordtt de aankoopsom geactiveerd en afgeschreven. Bij zeer ingrijpende verbouwingen 
inn een complex (BNB 1958/117*, BNB 1958/155,1237 BNB 1958/296) werden (achter-
stallig)) onderhoud en verbetering in één bedrag geactiveerd. Daarbij moet wel rekening 
wordenn gehouden met de slijtage die door gebruik in de onderneming is veroorzaakt en 
niett door de voorganger van de ondernemer is teweeggebracht. 

Eenn landbouwer had voor zijn bedrijf onder meer een schuur in gebruik waarin zich een 
veestall bevond (BNB 1958/14). Aan de veestal waren werkzaamheden verricht: de voorste 
wandd was vervangen, een nieuwe vloer was aangebracht, een zijwand was hersteld, een 
achterwandd was bestreken, nieuwe bakken waren aangebracht, de ventilatie (door plaat-
singg van ventilatiekokers), de verlichting (onder meer door het aanbrengen van veel glas) 
enn de gierafvoer waren verbeterd. De stalruimte bood eerst plaats aan vier dieren, nu aan 
zes.. De oude toestand van de stal stond als gevolg van ouderdoms- en structuurgebreken 
eenn rationele exploitatie van het bedrijf in de weg. 

Uitt de feiten volgde volgens het hof 's-Gravenhage dat de werkzaamheden ertoe 
haddenn gestrekt de bestaande apparatuur te vernieuwen. De kwalificatie 'vernieuwing' 
moestt hierbij worden opgevat als een in het kader van de bedrijfsuitoefening belangrijke 
wijzigingg van de bestaande stalruimte en -structuur. Een splitsing van kosten in onderhoud 
enn verbetering verdroeg zich in dit geval niet met het systeem van de wet. Zowel gezien de 
hoogstt verouderde toestand waarin de stal zich, zowel technisch als economisch, voor de 
verbouwingg bevond, als gezien het gehele bereikte resultaat bracht goedkoopmansgebruik 
meee dat de kosten geactiveerd en over een aantal jaren afgeschreven moesten worden. 

Inn BNB 1958/296 ging het om het volgende. Een boer had zijn bedrijfsgebouwen (woon-
huiss annex veestal) grondig laten verbouwen en herstellen. Een gedeelte van het ge-
bouww dat in bouwvallige toestand verkeerde, werd geheel afgebroken. In het overblijven-
dee gedeelte werd een groot aantal veranderingen en vernieuwingen aangebracht. Het 
hoff had feitelijk vastgesteld dat met deze verbouwing een verbetering was verkregen, 
waardoorr het gebouw beter dan voorheen aan zijn doel zou beantwoorden. Daarbij zou 
dee belanghebbende over een reeks van jaren gebaat zijn. De Hoge Raad oordeelde dat 
eenn dergelijke verbouwing niet op één lijn kon worden gesteld met het op de instand-
houdingg van het bedrijfsmiddel gerichte, periodiek weerkerende, onderhoud en ook niet 
mett groot onderhoud. Goedkoopmansgebruik eist dat de boekwaarde van het pand 
wordtt verhoogd met het bedrag van de kosten die voor deze duurzame verbetering 

Inn BNB 1958/155 ging het om een vervallen houten schuur bij een woonhuis die werd 
vervangenn door een grotere van steen. Wanneer een dergelijke schuur wegens bouwvalligheid 
moett worden vervangen, zijn de vervangingskosten, voorzover gemaakt tot herstel van de 
oorspronkelijkee toestand, ten opzichte van woonhuis en schuur als geheel genomen, onder-
houdskosten,, aldus de Hoge Raad; 'dat immers voor een woonhuis met toebehoren de schuur 
eenn in vergelijking met het gehele complex niet zo'n aanzienlijk deel uitmaakt, dat door de 
vervangingg van een bouwvallig geworden schuur door een nieuwe schuur ten aanzien van het 
geheell van een vernieuwing kan worden gesproken.' 
Uitt dit arrest blijkt volgens Klein (1963, p. 394) duidelijk dat de Hoge Raad kosten, gemaakt ter 
vervangingg van aanzienlijke onderdelen, aan een nader onderzoek onderwerpt. Als de belang-
rijkstee onderdelen worden vervangen, is er volgens de Hoge Raad geen sprake meer van 
onderhoud,, maar van vernieuwing. Bij restauratie, waar vrijwel alle onderdelen geheel of 
gedeeltelijkk worden vervangen, is er volgens Klein steeds sprake van vernieuwing. 
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warenn besteed, waarna op de aldus verhoogde boekwaarde dient te worden 
afgeschreven. . 

Inn BNB 1991/125 was een trekker van een transportbedrijf door een aanrijding 
beschadigd.. De Hoge Raad concludeerde met name uit het feit dat de herstelkosten 
ruimm een vierde deel van de kostprijs hadden bedragen, dat aan het onderhavige 
bedrijfsmiddell een schade was toegebracht van een zodanige omvang dat een 
'bijzonderee afschrijving' gerechtvaardigd was. De uitgaven tot herstel van die schade 
moestenn als kapitaaluitgaven, en derhalve als een investering in de zin van artikel 61a 
Wett IB 1964, worden aangemerkt. 

8A.3.2.55 Bodemplaatarresten 

Hoee men als ondernemer moet omgaan met aanzienlijke uitgaven ten aanzien van een 
bedrijfsmiddel,, die mede zien op slijtage die is opgetreden bij de voorgangers, kwam aan 
dee orde in de bodemplaatarresten, die geannoteerd zijn door P. den Boer. 

Hett eerste arrest is BNB 1989/157*. Een binnenschipper had zijn in 1925 gebouwde 
enn in 1979 gekochte schip in 1983 van nieuwe bodemplaten voorzien. Hij claimde inves-
teringsbijdragee over de uitgaven. De inspecteur stelde dat er sprake was van onder-
houdskosten.. Het hof oordeelde dat de kosten niet hadden gestrekt tot verbetering van 
hett schip, maar tot herstel van datgene wat versleten was. 

Dee Hoge Raad besliste dat de kosten geactiveerd moesten worden. 'In een geval 
alss het onderhavige, waarin een versleten onderdeel van een bedrijfsmiddel wordt 
vernieuwdd en de kosten van deze vernieuwing in verhouding tot de aanschaffingskosten 
vann het bedrijfsmiddel aanzienlijk zijn, eist goed koopmansgebruik dat de vemieuwings-
kostenn worden geactiveerd voor zover zij niet in hoofdzaak zijn veroorzaakt door het 
gebruikk dat van het bedrijfsmiddel is gemaakt na de aanschaffing ervan door de onder-
nemer.. Diens gehoudenheid tot betaling van het aldus te activeren gedeelte van de 
vernieuwingskostenn heeft te gelden als een verplichting ter zake van de verbetering van 
eenn bedrijfsmiddel, een en ander in de zin van voormelde wetsbepaling.' 

Annotatorr Den Boer vat in hoofdlijnen samen wanneer uitgaven voor een bedrijfs-
middell voor de fiscale winstberekening moeten (of mogen) worden geactiveerd. Wan-
neerr er objectief bezien (in vergelijking met het bedrijfsmiddel in zijn oorspronkelijke 
staat)) sprake is van verbetering, moeten de kosten daarvan worden geactiveerd en 
afgeschreven.. Als het gaat om een bedrijfsmiddel als een geheel, wordt de totale 
afschrijvingg verhoogd, zo nodig onder herziening van levensduur en restwaarde. 
Wanneerr het gaat om een zelfstandig onderdeel, wordt hierop apart afgeschreven. 
Wanneerr er objectief gezien sprake is van onderhoud, zijn dit jaarlijkse bedrijfskosten, 
tenzij: : 

 het onderhoud samenhangt met de aanschaf voor het bedrijf van de ondernemer in 
kwestie;; de kosten worden dan tot de aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel 
gerekend; ; 

 er, vooruitlopend op te verwachten (groot) onderhoud, 'extra afschrijvingen' zijn 
gedaan;; ook dan wordt activering verlangd. 

Denn Boer plaatst hierbij de volgende kanttekeningen. Als de uitgaven deels onderhoud 
enn deels verbetering betreffen, zal men in beginsel moeten splitsen, waarna elk deel de 
hoofdregell volgt. Alleen wanneer de algehele vernieuwing zodanig overheersend is dat 
hett onderhoudsdeel daarin opgaat, moet men tot volledige activering overgaan. Wan-
neerr in de 'nadagen' van een bedrijfsmiddel groot onderhoud wordt uitgevoerd waardoor 
ookk bijvoorbeeld de geschatte levensduur wordt verlengd, zal activering eerder juist 
geachtt worden. 
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Eenn binnenschipper exploiteerde een 28 jaar oud schip, dat gedurende 8 jaar bij hem in 
gebruikk was (BNB 1992/136*). Hij had het schip in 1974 gekocht voorfl. 360.000 en tot 
19833 voor nog fl. 282.726 in het schip geïnvesteerd. Ultimo 1982 bedroeg de boekwaarde 
vann het casco fl. 133.400 en die van de overige geactiveerde bestanddelen fl. 199.993. In 
19822 werd het schip door de verzekeringsmaatschappij afgekeurd, omdat de dikte van de 
bodembeplatingg niet meer voldoende was. De schipper had het vlak laten vernieuwen voor 
fl.. 70.000. Dit bedrag werd geactiveerd en er werd in 1983 een afschrijving van (2/12 x 
10%% =) fl. 1.200 op toegepast. De ondernemer claimde investeringsbijdrage. 

Hett hof oordeelde dat in een geval als dit, waarin een versleten onderdeel van een 
bedrijfsmiddell wordt vernieuwd en de kosten van deze vernieuwing in verhouding tot de 
aanschaffingskostenn van het bedrijfsmiddel aanzienlijk zijn, goedkoopmansgebruik eist dat 
dee vernieuwingskosten worden geactiveerd,, voorzover zij niet in hoofdzaak zijn veroorzaakt 
doorr het gebruik dat van het bedrijfsmiddel is gemaakt nadat de ondernemer het heeft 
aangeschaft.. Nu vaststond dat het schip in 1983 ongeveer 28 jaar oud was en gedurende 
achtt jaar bij de belanghebbende in gebruik was geweest, moest derhalve 20/28 gedeelte 
vann de vernieuwingskosten ad fl. 70.000 ofwel fl. 50.000 worden geactiveerd als verbetering 
vann een bedrijfsmiddel.1238 

Naa herhaling van deze overwegingen oordeelde de Hoge Raad dat het hof in overeen-
stemmingg met het vergelijkbare arrest BNB 1989/157* een juiste beslissing had gegeven. 
Daaraann deed niet af dat er in de onderhavige zaak bijna negen jaar was verstreken tussen 
dee aanschaf van het schip en de vernieuwing van het versleten onderdeel, nu het schip ten 
tijdee van de vernieuwing al 28 jaar oud was. Er kon dus niet worden gezegd dat de vernieu-
wingskostenn in hoofdzaak waren veroorzaakt door het gebruik dat van het schip was 
gemaaktt na de aanschafervan. 

Denn Boer vat de leer van de Hoge Raad als volgt samen. Er dient steeds te worden 
geactiveerd:: als het gaat om vernieuwingskosten van een versleten onderdeel indien 
dezee kosten in verhouding tot de aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel aanzienlijk 
zijnn en voorzover zij niet in hoofdzaak zijn veroorzaakt door het gebruik van het bedrijfs-
middell nadat de ondernemer het heeft aangeschaft. 

Volgenss de eerste voorwaarde moet het steeds gaan om een versleten onderdeel 
vann een bedrijfsmiddel. Dit zou ertoe kunnen leiden dat bij een bedrijfspand een com-
pleett dak proportioneel zou moeten worden geactiveerd, terwijl dat niet geldt voor 
algemeenn schilder- en metselwerk. 

Dee uitgave moet in verhouding tot de aanschaffingskosten aanzienlijk zijn. Wat tot de 
aanschaffingskostenn moet worden gerekend, is niet altijd duidelijk. Den Boer stelt zich de 
vraagg of men moet uitgaan van de koopsom van het bedrijfsmiddel of van de koopsom 
vermeerderdd met de latere investeringskosten. Hij pleit voor het laatste: anders zouden 
ondernemerss die een behoorlijk nieuw bedrijfsmiddel kopen, anders worden behandeld 
dann ondernemers die zelf achterstallig onderhoud laten verrichten. Gerelateerd aan de 
koopsomm is 20% in elk geval voldoende om tot een aanzienlijke uitgaaf te concluderen. 
Hett lijkt hem zeer wel verdedigbaar dat 10% gerelateerd aan de koopsom plus investe-
ringenn reeds voldoende is.1239 

Dee voorwaarde dat de kosten 'niet in hoofdzaak zijn veroorzaakt door het gebruik van 
hett bedrijfsmiddel door de ondernemer' lijkt volgens Den Boer te wijzen op meer dan 
50%,, maar wellicht zelfs meer dan 70%. Bij dit gebruik lijkt de Hoge Raad alleen te letten 
opp de ouderdom van het schip en de tijd dat de ondernemer het na de aanschaf heeft 

Artikell 61, lid 1 Wet IB 1964. 
FED-annotatorr Meussen stelt dat de historische aanschaffingskosten plus de daarna gedane 
investeringenn fl. 642.726 bedroegen. Bij fl. 70.000 kosten vernieuwing van bodembeplating 
kann dan - gegeven de verhouding 1:9- volgens hem nog moeilijk van aanzienlijke kosten 
wordenn gesproken. 
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gebruikt.12400 Wanneer er (sterk) fluctuerende gebruiksintensiteit is geweest, lijkt het 
rationeell alleen te letten op de werkelijke slijtage door gebruik. Ik deel deze benadering. 

Naarr mijn mening kunnen wij deze arresten als volgt duiden. De gebruikskosten 
(technischee en economische slijtage) van een bedrijfsmiddel moet een ondernemer 
toerekenenn aan de jaren waarin die slijtage bij hem optreedt.1241 Dit kan op verschillende 
manieren:: onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, afschrijven of doteren aan een 
kostenegalisatiereservee groot onderhoud, dan wel een voorziening vormen. Bij eventuele 
verkoopp vindt er nog een laatste toerekening plaats wanneer een boekverlies wordt 
genomen.. Daarmee zijn alle lasten ten aanzien van dat bedrijfsmiddel bij deze onder-
nemerr genomen. Wanneer nu een andere ondernemer het bedrijfsmiddel koopt en van 
lateree onderhoudskosten blijkt dat deze in hoofdzaak zijn veroorzaakt door of tijdens de 
bezitsperiodee van de voorganger van de ondernemer, mogen we aannemen dat deze 
kostenn als het ware reeds zijn verwerkt of 'genomen' in een lagere aankoopprijs: er is 
dann als het ware al afgeschreven.1242 Omdat dit lastig vast te stellen is, gebruikt de Hoge 
Raadd het hoofdzakelijkheidscriterium. Wij moeten dan aannemen dat deze onderhouds-
kostenn niet zijn veroorzaakt door de huidige ondernemer. In de literatuur ziet men in de 
arrestenn een bevestiging van de subjectbenadering.1243 

8A.44 Kostenegalisatiereserve groot onderhoud (KER) 

8A.4.11 Inleiding 

Artikell 3.53, lid 1, letter a Wet IB 2001 regelt dat ondernemers een reserve tot gelijk-
matigee verdeling van kosten en lasten (hierna: KER) kunnen vormen.1244 Een KER dient 
omm de kosten en lasten die door de bedrijfsuitoefening over enig jaar noodzakelijk zijn 
geworden,, ten laste van dat jaar te brengen,1245 ook al zijn zij daarin niet in uitgaaf 

1241 1 

1242 2 

Ookk FED-annotator Meussen noemt 70% en stelt dat het hoofdzakelijkheidscriterium 
uitsluitendd betrekking heeft op de verhouding tussen de duur van het gebruik van het 
bedrijfsmiddell door de ondernemer zelf en de tijdsperiode die tussen de gemaakte kosten en 
dee schepping/bouw van het bedrijfsmiddel ligt. Ik acht deze benadering onvolledig, daar het 
gaatt om het opheffen van de technische slijtage door gebruik. 
Inn de literatuur noemt men dit wel de 'subjectbenadering'. 
Hett hof 's-Gravenhage zag dit anders in V-N 1980/1819. Een ondernemer verkreeg in 1971 
eenn opslagloods waarvan de onderhoudstoestand zeer slecht was. In 1975 werd de toods 
ingrijpendd verbouwd. Voor een deel was er sprake van achterstallig onderhoud, gericht op de 
instandhoudingg van het bedrijfsmiddel dat ineens aftrekbaar was. 
Ziee ook 4.9.6. Noot Bos bij FED 1989/619 (BNB 1989/157*); noot Meussen bij FED 1992/287 
(BNBB 1992/136*). 
Artikell 13 Wet IB 1964. 
Ziee ook: Hof (1957, p. 22 en 23). Hij definieert (bedrijfseconomisch) 'kosten' als de prijs van de 
normaall toegestane, onvermijdelijke offers'; 'lasten' als de prijs van de werkelijk gebrachte 
offerss en 'onkosten' als het verschil tussen kosten en lasten, de prijs van vermijdbare offers, 
verspillingen. . 
Volgenss de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijnen 2001, Stramien, p. 81 en 82) zijn 
lastenn 'verminderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de 
vormm van uitstroom of uitputting van activa'. De definitie omvat verliezen, evenals de kosten 
diee bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten van de onderneming opkomen. 
Eenn KER groot onderhoud kon niet worden gevormd voor een schip in aanbouw 
(BNBB 1958/202). Pas wanneer het schip was voltooid en in de vaart kwam, kwamen 
onderhoudskostenn als gevolg van de bedrijfsuitoefening ten laste van de ondernemer. Dat het 
Besluitt IB 1941 met een bijzondere regel toestaat in het jaar van bestelling af te schrijven, 
deedd hieraan niet af, omdat hierover niets was bepaald in artikel 10 Besluit IB 1941. 
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gekomen12466 en zullen ze pas in een later jaar tot een piek in de uitgaven leiden. 
Dee toerekening van kosten en lasten aan de juiste jaren staat voorop.1247 Het is een 
passiefpostt die op de bedrijfseconomie is gebaseerd en waarvoor geen rechtens 
afdwingbaree verplichting behoeft te bestaan. De reserve is niet bedoeld voor het 
egaliserenn van bedragen die van jaar tot jaar worden uitgegeven.1248 Men kan van 
oudsherr niet reserveren voor verbeteringen en vernieuwingen.1249 Deze worden 
geactiveerdd en komen in aanmerking voor afschrijving. 

Eenn KER die ten tijde van vervreemding van een bedrijfsmiddel aanwezig is, kan niet 
overgaann in de vervangingsreserve.1250 Het zijn twee wezenlijk verschillende reserves.1251 

Brülll merkt op dat men in plaats van een afzonderlijke 'survey-reserve' te vormen, 
evenzeerr de uitgestelde onderhoudskosten in het afschrijvingspercentage kan ver-
disconteren.1252 2 

Dee KER is door het Baksteenarrest overbodig geworden.1253 Men kan nu ook een 
onderhoudsvoorzieningg opvoeren die aan minder eisen (met name de zogenaamde 
'piekeis')) behoeft te voldoen. 

InIn de literatuur stelt men wel dat de KER een waardecorrigerend karakter heeft.1254 

Inn zekere zin is dit juist. Een KER maakt duidelijk dat er ten aanzien van een bedrijfs-

1248 8 

1249 9 

12466 BNB 1955/346. 
12477 Zie noot IJsselmuiden bij FED 1990/112 (BNB 1989/248), Goes 1998a, p. 713 en 716. 

Wanneerr 'een aanzienlijk bedrag ter voorziening in het onderhoud gedurende geruimen tijd' is 
besteed,, vormt dit een uitstelpost die over een aantal jaren kan worden afgeschreven en niet 
ineenss aftrekbare onderhoudkosten van of kosten van verbetering waarop men kan afschrijven 
(BNBB 1959/362*, inzake uitgaven dooreen pachter). 
Goess (2000, p. 278) acht een dotatie aan een KER aftrekbaar wanneer deze strekt tot 
gelijkmatigee verdeling van kosten die worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van het 
jaarr waarin de dotatie plaatsvindt en die naar stellige verwachting na balansdatum tot een 
uitgaaff leiden en die uitgaaf zich in een piekvorm voordoet. 
BNBB 1964/34 (reparatiekosten autobussen), BNB 1982/166, BNB 1998/395c*. 
Tijdenss de Tweede Wereldoorlog oordeelde de Hoge Raad in het geval van een kantoorpand 
datt door brand was vernield, dat reserveren - en na aanschaf van een nieuw pand afboeken -
niett mogelijk is met het oog op het risico dat de kosten om het bedrijfsmiddel te vervangen in 
dee toekomst zullen stijgen (B. 7501). Dit kwam neer op het afzonderen van een gedeelte van 
dee winst om daaruit uitgaven te bestrijden die in de toekomst werden verwacht, ofwel daaruit 
naa de vervanging een bijzondere afschrijving op kantoor en inventaris te verrichten. 
Inn B. 7566 ging het om een NV die wenste te reserveren voor de kosten van wederopbouw 
vann objecten die door oorlogsgeweld verloren waren gegaan. Uitgaven voor aanschaffing van 
bedrijfsmiddelenn beïnvloedden volgens de Hoge Raad slechts de winst en kwamen slechts 
voorr gelijkmatige verdeling ten laste van de winst in aanmerking, wanneer de aanschaf had 
plaatsgevonden. . 
Laterr vatte de Hoge Raad (B. 7871, B. 7881, B. 9153) samen dat de gelijkmatige verdeling 
vann kosten voor vernieuwing en verbetering van bedrijfsmiddelen behoort te geschieden door 
dezee uitgaven te activeren als bedrijfsmiddelen en daarop af te schrijven. Hierdoor wordt 
bereiktt dat zowel het volle bedrag van de verbetering of vernieuwing te zijner tijd zal zijn 
afgeschrevenn als het volle bedrag over de looptijd van het bedrijfsmiddel wordt verdeeld. 

12500 BNB 1970/67*. 
Dezee opvatting wordt in de diverse commentaren op het arrest gedeeld, zie de noten en 
IJsselmuidenn 1970, p. 441 en 442. IJsselmuiden wijst erop dat de Hoge Raad in het midden 
laatt 'of een reserve voor surveykosten als zodanig gehandhaafd kan worden gedurende het 
bestaann van de bij de vervreemding gevormde vervangingsreserve om daaruit eventuele 
kostenn van survey van een vervangend schip geheel of gedeeltelijk te bestrijden.' Zijns inziens 
iss het mogelijk een voorziening voor groot onderhoud op een vervreemd productiemiddel te 
gebruikenn voor groot onderhoud op een vervangend schip, voorzover dat onderhoud op het 
momentt van aankoop achterstallig is. De ratio van de voorziening is niet egalisatie van 
onderhoudd van dit schip, maar egalisatie van kosten van opgesloten vervoerseenheden van 
dee belastingplichtige. 
Brülll 1964, p. 138; vergelijk Lancée, noot bij FED IB '64: Artikel 13:1 (BNB 1970/67*). 

12533 BNB 1998/409*. 

1251 1 

1252 2 
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middell slijtage is opgetreden die door latere uitgaven zal worden opgeheven. Het is maar 
dee vraag of de optelsom van de boekwaarde van een bedrijfsmiddel, de KER en even-
tuelee voorzieningen in de praktijk een juiste beeld geeft van de stand van zaken 
aangaandee de onroerende zaak op de winstbepalende balans.1255 

Dee 'piekeis' komt naar voren in het arrest BNB 1981/1 *.1256 De enkele omstandigheid 
datt de onderhoudskosten van een bedrijfsmiddel stijgen naarmate het ouder wordt, is 
volgenss de Hoge Raad niet voldoende om vorming van een KER te rechtvaardigen. Een 
ondernemerr kan een KER vormen voor bepaalde, niet jaarlijks tot uitgaven leidende 
onderhoudskostenn van een bedrijfsmiddel, tenzij die onderhoudskosten gering zijn in 
verhoudingg tot de totale onderhoudskosten van dat bedrijfsmiddel, berekend over de 
gehelegehele levensduur. Wat de Hoge Raad volgens annotator Verburg 'ook nu weer doet, is 
nietss anders dan formuleren wat onder groot-onderhoud valt te verstaan, nl. niet jaarlijks 
tott uitgaven leidend onderhoud, mits relatief van enige betekenis.' Daarmee wordt voor-
komenn dat men in de praktijk het economisch geboden onderhoudspatroon van elk 
bedrijfsmiddell afzonderlijk moet onderzoeken. Dit kan moeilijk met goedkoopmans-
gebruikk in overeenstemming worden geacht. IJsselmuiden stelt dat de 'piekeis' in strijd 
kann komen met het 'matching principle' van goedkoopmansgebruik en dat het de 
ondernemingspraktijkk nodeloos beperkingen oplegt.1257 

Dee KER is een onderdeel van de jaarlijkse winstberekening en is onderworpen aan 
goedkoopmansgebruik.12588 Ondernemers kunnen een KER groot onderhoud vormen voor 
onderhoudskostenn die zich periodiek (over een langere periode dan een jaar) voordoen. 
Hett gaat dan met name om onderhoud van installaties die deel uitmaken van een 
gebouw,, zelfs als daarop naar boekwaarde (dus relatief snel) wordt afgeschreven.1259 

8A.4.22 Het verband tussen de KER en afschrijven 

Eenn voordeel van reserveren boven afschrijven (eventueel separaat berekend) is dat 
menn kan reserveren op vervangingswaardebasis.1260 Er bestaat een nauw verband 

Katt 1976, p. 25 en 26. Brüll (1964, p. 138) merkt op dat het ware karakter van een 'survey-
reserve',, een KER voor het onderhoud van een schip, een correctierekening op de boek-
waardee van het actief is. Lancée (FED IB '64: Artikel 13:1, BNB 1970/67*) is daarentegen van 
meningg dat de wetgever allerminst een correctie op de boekwaarde voor ogen heeft gestaan, 
maarr een voorziening voor regelmatig terugkerende bedrijfsuitgaven waarvan de oorzaak over 
meerderee jaren verspreid ligt. 
Smeetss (1964, p. 773) stelt dat een winstbepalende balans de vermogenspositie slechts 
beperktt kan weergeven. Vooral in balansen die horen bij een boekhouding op basis van de 
historischee kostprijs, kan het zuiver vermogen niet juist zijn, 
A-GG Van Soest stelt in BNB 1985/1 * de volgende eisen aan het vormen van een KER: het 
moett gaan om kosten die 1) ongelijkmatig verdeeld uitgegeven zullen worden; 2) opgeroepen 
zijnn door de bedrijfsuitoefening (onder meer) in het met de balansdatum eindigende jaar; 3) 
terwijll de reservevorming ertoe moet strekken om de druk van de bedoelde kosten gelijkmatig 
tee verdelen. De piekeis is bevestigd in BNB 1998/395c*. 
FEDD 1990/112 (BNB 1989/248). 
Ziee BNB 1966/148*, waarin de Hoge Raad overwoog 'dat de reservering tot gelijkmatige 
verdelingg van kosten en lasten, voorzien in artikel 10 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
19411 (...) een onderdeel vormt van de berekening van de jaarlijkse winst en mitsdien onder-
worpenn is aan artikel 7, lid 1, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941; waarin is 
voorgeschrevenn dat de jaarlijkse winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met 
inachtnemingg van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de vermoedelijke 
uitkomstt en slechts gewijzigd kan worden indien bijzondere omstandigheden dit recht-
vaardigen'. . 
Inn BNB 1974/46 stond het hof 's-Hertogenbosch een KER groot onderhoud toe op een 
bioscoopgebouw,, waarop naar een vast percentage van de boekwaarde werd afgeschreven. 
Jolink1964,, p. 781. 
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tussenn de toepassing van de KER en afschrijvingen.1261 Wanneer een ondernemer het 
afschrijvingsplann opstelt, zal hij zich moeten afvragen volgens welk scenario het verschil 
tussenn de aanschaffings- of voortbrengingskosten enerzijds en de restwaarde anderzijds 
overr de gebruiksduur moet worden verdeeld. Hij zal daarbij de uitgaven voor (groot) 
onderhoudd voor die gebruiksduur in de beschouwing moeten betrekken. Gegeven een 
bepaaldd onderhoudsniveau bereikt het bedrijfsmiddel immers een bepaalde restwaarde 
enn een bepaalde gebruiksduur. (Groot) onderhoud en afschrijving kunnen naast elkaar 
bestaan,, maar dubbeltellingen mogen niet voorkomen. Wanneer in de afschrijving 
rekeningg wordt gehouden met onvoldoende onderhoud (technische slijtage hoog 
gesteld),, wat gevolgen kan hebben voor de afschrijvingscomponenten, kan er niet nog 
eenss een KER groot onderhoud worden gevormd. 

Naa de Tweede Wereldoorlog stelde Zeven de vraag of men op bedrijfsmiddelen die 
vanwegee gebrek aan onderhoudsmogelijkheden in de laatste jaren van de oorlog snel in 
eenn minder gunstige toestand waren geraakt, hogere bedragen zou kunnen afschrijven 
dann in vorige jaren.1262 Hij beantwoordde deze vraag bevestigend. Wanneer het onder-
houdd in hoge mate wordt verwaarloosd, zal de levensduur in het algemeen stellig korter 
worden.. Wanneer het onderhoud voor de toekomst geheel wordt stopgezet, loopt de 
levensduurr progressief terug. Deze kortere levensduur moet in een hoger afschrijvings-
percentagee tot uitdrukking komen. Als het uitgestelde onderhoud later dan wordt in-
gehaald,, kan men stellen dat de levensduur langer wordt en na enige tijd weer normaal. 
Hett afschrijvingspercentage zal dus lager worden. De uitgaven voor het inhalen van 
onderhoudd zal men als kosten van verbetering, dus als kapitaaluitgaven moeten bij-
boeken. . 

Onderhouds-- en vervangingskosten samen kunnen volgens Kat in één afschrijvings-
systeemm worden gevangen.1263 Daardoor worden de onregelmatig optredende uitgaven 
doorr de regelmatig ten laste van de winst gebrachte afschrijvingen gevoed. Het afschrij-
vingsmechanismee heeft dan tot doel (fiscaal) de aanschafprijs te reproduceren, het groot 
onderhoudd te financieren en hun gezamenlijke bedrag volgens bedrijfseconomische 
maatstavenn aan de boekjaren toe te rekenen. 

8A.4.33 Toekomstige investeringen, afschrijven of reserveren 

Voorr toekomstige (afschrijfbare) kapitaaluitgaven kan een ondernemer niet reserveren, 
maarr wel voorzover de prestaties van het bedrijfsmiddel dat in de toekomst moet worden 
aangeschaft,, betrekking hebben op de bedrijfsuitoefening vóór aanschaf.1264 

Geenn KER is volgens het Tectyleerarrest (BNB 1981/183*) mogelijk voor de afschrijving 
opp een in de toekomst aan te schaffen bedrijfsmiddel voorzover dit zal worden gebruikt 
voorr de bedrijfsuitoefening na de aanschaf. Men dient dan te activeren en af te schrijven. 
Maarr een KER is wel mogelijk voor de afschrijving op een in de toekomst aan te schaffen 
bedrijfsmiddel,, voorzover de prestaties daarvan betrekking hebben op de bedrijfsuitoefe-
ningg vóór de aanschaf. 

Inn het Damwandarrest kocht een BV in 1975 een bestaand terrein met loodsen voor haar 
houthandell (BNB 1983/235*). Het kadeterrein was voorzien van een damwand die in de 
jarenn 1980-1985 zou moeten worden vervangen. De BV wenste de toekomstige kosten 

Goedkoopmansgebruikk verlangt volgens de staatssecretaris dat het jaarlijkse afschrijvings-
percentagee van een bedrijfsmiddel en de berekening van de jaarlijkse KER-dotaties voor 
onderhoudd op elkaar worden afgestemd (Besluit BNB 1997/323, waarin het beleid ten aanzien 
vann voorzieningen en KER's na BNB 1997/37c* wordt uiteengezet). 
Zevenn 1949, p. 8. 
Katt 1976, p. 34. 
Noott Tuinte bij FED 1987/246 (BNB 1987/114). 
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aann te merken als onderhoudskosten waarvoor een reserve kon worden gevormd. De 
ondernemerr had het afschrijvingspercentage niet uitgesplitst. 

Dee damwand moest volgens de Hoge Raad worden aangemerkt als een voorziening 
diee ertoe strekte het terrein waarlangs hij was aangebracht te verbeteren. De aanschaf-
fingskostenn van zo'n terreinvoorziening dienden ten laste van de winst te worden 
gebrachtt door middel van een afzonderlijke afschrijving. Die wordt berekend naar de 
tijdsduurr van de voorziening. De kosten van vernieuwing nadat de gebruiksduur verlopen 
is,, moeten te zijner tijd opnieuw worden aangemerkt als kosten van verbetering van het 
terrein.. Die kosten moeten dan worden geactiveerd en door middel van afschrijving ten 
lastee van de winst worden gebracht in de toekomstige jaren.1265 

Eenn tuinder liet het onderhoud en de vervanging van de bestaande drainage achter-
wege,, omdat die kosten hoger waren dan het nadeel dat het eerder tenietgaan van deze 
drainagee zou opleveren (BNB 1987/114). Daartegenover wenste hij jaarlijks een bedrag 
tee doteren aan een KER voor een nieuwe drainage. Wanneer de drainage regelmatig 
doorgespotenn zou worden, zou dit de gebruiksduur verhogen. Het hof liet dit niet toe. Als 
kostenn van een bedrijfsmiddel (afschrijving en onderhoud) ten laste van de winst van een 
jaarr worden gebracht, is er geen sprake van uitgaven betreffende jaren die in een later 
jaarr worden gedaan. De tuinder bracht de afschrijving op de oude drainage (bedrijfs-
middel)) ten laste van de winst van de resterende jaren waarin deze nog in gebruik was, 
terwijll van onderhoud en daarmee van (doorspoelings)kosten in die jaren geen sprake 
was. . 

Dee Hoge Raad overwoog dat de uitgaven die zouden worden gedaan voor een nieu-
wee drainage, nadat de bestaande voor haar functie niet meer geschikt was, hun nut pas 
kondenn afwerpen nadat de nieuwe drainage was aangelegd. Met betrekking tot die uit-
gavenn was er derhalve geen sprake van kosten die werden opgeroepen door de bedrijfs-
uitoefeningg in de jaren die aan de aanleg voorafgingen, zodat geen egalisatiereserve kon 
wordenn gevormd. 

Hett nauwe verband tussen afschrijving en KER komt ook naar voren in het arrest over de 
asbestplatenn van een machineberging (BNB 1998/16*). Een ondernemer had in 1980-
19822 een machineberging laten bouwen. Jaarlijks schreef hij 5% van de aanschaffings-
kostenn af. Na twintig jaar zou de door hem geschatte gebruiksduur dus eindigen. Voor de 
dakbedekkingg en deels ook voor de wanden was gebruikgemaakt van asbestplaten. De 
ondernemerr stelde in 1992 dat hij over zes jaar zou moeten overgaan tot vernieuwing 
vann met name het dak, en dat de verwijdering van het asbest aanzienlijke kosten met 
zichh zou brengen. De kosten bestonden voorfl. 28.000 uit verwijderingskosten van het 
asbestdakk en voor fl. 32.000 uit kosten voor het aanbrengen van een nieuw dak. De 
ondernemerr wenste een KER te vormen voor de kosten. 

Dee Hoge Raad stelt in zijn beslissing het volgende: 

'Kostenn van werkzaamheden als in het onderhavige geding aan de orde, die 
klaarblijkelijkk niet leiden tot een verhoogde jaarlijkse nutsprestatie van het betrokken 
bedrijfsmiddel,, kunnen, indien niet reeds bij de afschrijving rekening is gehouden met de 
noodzaakk deze kosten te maken, in het jaar waarin zij zich voordoen in eenmaal ten 
lastee van de winst worden gebracht, voorzover de werkzaamheden niet leiden tot een 
verlengingg van de aanvankelijk voorziene levensduur van het bedrijfsmiddel. (...) 
Voorzoverr zodanige uitgaven in eenmaal ten laste van de winst mogen worden gebracht, 
kann in voorafgaande jaren een kostenegalisatiereserve worden gevormd, indien ook 
overigenss is voldaan aan de daarvoor te stellen eisen (...) Met betrekking tot de omvang 
vann de jaarlijkse dotatie dient in aanmerking te worden genomen dat die dotatie geen 
bedragenn kan bevatten, waarvan - met inachtneming van de destijds bestaande kennis 

Inn 3.11.7 besprak ik reeds de conclusie van A-G Van Soest. 
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enn inzichten van de ondernemer - moet worden aangenomen dat zij reeds in eerdere 
jarenn ten laste van de winst konden worden gebracht.'1266 

Dee Hoge Raad loopt hier na of de kosten al aan het verleden zijn toegerekend door 
middell van afschrijvingen.1267 En kijkt of toerekening aan de toekomstige jaren geboden 
is:: treedt een verhoging van de jaarlijkse nutsprestaties op; wordt de gebruiksduur van 
hett pand verlengd? 

8A.4.44 Prijsstijgingen 

Mett betrekking tot de KER zijn artikel 3.26, lid 1 en lid 2 Wet IB 2001 (artikel 9a Wet IB 
1964)) van toepassing (artikel 3.53, lid 2 Wet IB 2001). Onderhoudskosten kunnen in de 
loopp van de jaren stijgen. Een ondernemer mag zich bij het doteren aan de KER alleen 
baserenn op het loon- en prijspeil van het jaar zelf. Het is niet toegestaan op toekomstige 
loon-- of prijsontwikkelingen vooruit te lopen. Maar wanneer er vanwege loon- en prijs-
stijgingenn te weinig in een eerder jaar is gedoteerd, kan dit ineens ten laste van het 
resultaatt van het latere jaar worden gebracht.1268 De reserve moet men op de contante 
waardee waarderen als er absoluut en/of relatief een aanmerkelijk verschil is tussen de 
nominalee en contante waarde.1269 

Inn het afschrijvingsconcept ligt besloten dat er niet meer mag worden afgeschreven 
dann de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten. Hieruit wordt wel afgeleid dat 
menn met prijsstijgingen geen rekening mag houden als de hoogte en het object van de 
afschrijvingenn worden bepaald. Bij de toepassing van de KER mag men echter wél 
rekeningg houden met prijsstijgingen. Als dagelijks onderhoud, dé manier om technische 
slijtagee te bestrijden, jaar voor jaar wordt uitgevoerd, zijn in de kostenafschrijving ook 
prijsstijgingenn verwerkt. Deze last wordt niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen. 

Wanneerr een ondernemer in zijn afschrijvingen toekomstige onderhoudsuitgaven wil 
verwerken,, zou hij, ondanks de gebondenheid aan de historische aanschaffings- en 
voortbrengingskosten,, in de afschrijving rekening kunnen houden met prijsstijgingen die 
jaarr voorjaar optreden. Het gaat immers om niets meer of minder dan om de juiste tech-
nischee slijtagelast - onderhoud waarvoor ook een KER kan worden gevormd - aan de 
jarenn toe te rekenen. In een meer traditionele benadering is ook een afschrijving denk-
baar,, gekoppeld aan de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten. Daarbij 
wordenn de jaarlijkse prijsstijgingen in een KER of een voorziening verwerkt. 

Vergelijkk hof Amsterdam 11 mei 1977, FED IB 1964: Art 13: 17 (moffel-en spuitinrichting). 
Vergelijkk de overwegingen van het hof Leeuwarden in het arrest BNB 1997/255. Vast stond 
datt de ondernemer betreffende een stal niet afzonderlijk afschreef op onderdelen waarin 
asbesthoudendee materialen waren verwerkt. Derhalve waren de kosten die waren gemaakt in 
verbandd met vervanging van die materialen, 'voor zover gemaakt louter teneinde het onder-
havigee bedrijfsmiddel in stand te houden, aan te merken als kosten van onderhoud.' De 
kostenn konden in één keer ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin de 
kostenn door de bedrijfsvoering werden opgeroepen, 'zulks indien althans zodanige kosten al 
zoudenn zijn aan te merken als kosten van onderhoud en deze niet als modernisering van de 
stall zouden moeten worden geactiveerd'. 
Ziee het voorbeeld in Kamerstukken 11 1974/75, 13 004, no. 4, p. 10 en 11 (W) van de opbouw 
vann een survey-reserve voor een schip dat eens in de vijfjaar een grote beurt moest 
ondergaan.. De kosten van het onderzoek stegen in het voorbeeld met 10% per jaar. Zie ook 
hett Besluit BNB 1997/323, waarin men stelde: 'Indienn aannemelijk is dat de toekomstige 
uitgavee als gevolg van een prijsstijging zal toenemen, mag de toename, voorzover zij 
betrekkingg heeft op het reeds opgebouwde gedeelte ten laste gebracht worden van het jaar 
waarinn de prijsstijging zich voordoet.' 
Voordatt artikel 9a Wet IB 1964 werd ingevoerd, was het volgens het hof 's-Gravenhage niet 
mogelijkk dotaties van voorafgaande jaren te corrigeren aan de hand van inmiddels opgetreden 
prijsveranderingenn (BNB 1980/325). 
BNBB 1985/1; Besluit BNB 1997/323, Van Lindonk 1993, p. 22. 
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Alss we de economische slijtage bepalen, moeten we in het afschrijvingsscenario ook 
rekeningg houden met prijsstijgingen die jaar voorjaar optreden. De restwaarde van een 
onroerendee zaak moet immers worden aangepast als het gaat om een redelijkerwijs 
blijvendd geachte aanmerkelijke verandering. 

8A.4.55 Onderhoudsreserve voor (groepen) bedrijfsmiddelen 

Inn verband met het piekvereiste dient de vraag zich aan of men een KER kan vormen 
voorr onderdelen van bedrijfsmiddelen. Uit het Damwandarrest leidt men wel af dat er 
geenn reserve kan worden gevormd voor de verbetering van onderdelen waarop men 
afzonderlijkee afschrijvingen berekent. In de uitspraak BNB 1974/46 werd een egalisatie-
reservee toegestaan voor de onderhoudskosten van installaties van een bioscoopgebouw. 

Dee onderliggende vraag is of de relatie tussen afschrijving en (groot) onderhoud 
(zichtbaar)) goed te volgen is: wanneer onderhoud is verdisconteerd in de berekende 
afschrijvingg voor een (onderdeel van een) bedrijfsmiddel, kan er aangaande dat in 
aanmerkingg genomen onderhoud niets worden gereserveerd; en omgekeerd. Daarbij 
dientt het in aanmerking te nemen onderdeel niet te klein te worden gekozen. Voor 
'belangrijke,, min of meer zelfstandige onderdelen' van een bedrijfsmiddel waarvoor 
afzonderlijkk afschrijvingen worden berekend, acht ik een KER toelaatbaar mits dubbel-
tellingenn worden voorkomen en er wordt voldaan aan het piekvereiste.1270 Uit BNB 
1982/1666 en BNB 1995/395c* kunnen we afleiden dat de Hoge Raad refereert aan 
afzonderlijkee bedrijfsmiddelen, ook als er een groep van gelijksoortige bedrijfsmiddelen 
is.1271 1 

8A.55 Onderhoudsvoorziening 

Dee mogelijkheden om een voorziening te vormen zijn sinds de arresten BNB 1997/37c* 
(Mestarrest)) en BNB 1998/409* (Baksteenarrest) verruimd. Tot deze arresten mocht een 
ondernemerr geen voorziening creëren voor uitgaven die hij naar objectieve en redelijke 
verwachtingg zou doen, maar waartoe geen rechtens afdwingbare verplichting bestond. 
Wanneerr er geen juridisch afdwingbare verplichting bestond, kon een ondernemer een 
passiefpostt in de vorm van een KER opvoeren.1272 

Ziee hoofdstuk 3. 
Inn het arrest BNB 1982/166 was de reserve volgens het hof 'het sluitstuk van een berekening 
diee is gericht op het egaliseren van alle onderhoudskosten van het materieel over de gehele 
gebruiksduur,, zonder onderscheid tussen al dan niet jaarlijks tot uitgaven leidende kosten, 
zonderr beperking tot bepaalde kosten, en op een grondslag die - behoudens enkele aan-
vullingenn - geen ander verschil kent dan tussen motor- en volgwagens. Een zo algemene 
egalisatiee van de vermoedelijke gebruikskosten moge voor de kostprijsberekening nuttig zijn, 
voorr de fiscale winstberekening gaat zij de gestelde grenzen te buiten.' Aan dit oordeel stond 
volgenss de Hoge Raad niet in de weg dat de ondernemer de reserve per wagen vormde en 
evenminn dat de jaarlijks terugkerende kosten elk jaar op de reserve werden afgeboekt. 
Inn BNB 1995/395c* oordeelde het hof dat de enkele omstandigheid dat de onderhoudskosten 
perr bedrijfsmiddel bezien stijgen naarmate het middel ouder wordt, niet voldoende is om een 
KERR te rechtvaardigen. Een dergelijke reserve kan wel worden gevormd voor bepaalde, niet 
jaarlijkss tot uitgaven leidende onderhoudskosten, tenzij die gering zijn in verhouding tot de 
totalee onderhoudskosten van dat bedrijfsmiddel, berekend over de gehele levensduur. Nu de 
piekk zich niet voordeed voor de totale onderhoudskosten van het lease-object, en ook de 
vervangingg van banden in verhouding tot de totale onderhoudskosten van de auto's gering 
waren,, kon er volgens de Hoge Raad geen reserve worden gevormd. 
Inn zijn conclusie voor BNB 1977/326 vatte Van Soest de vereisten voor het opvoeren van een 
passiefpostt samen: een rechtsverhouding; de behoorlijke kans dat daaruit verplichtingen 
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Inn het Mestarrest beoordeelde de Hoge Raad een voorziening voor toekomstige kosten 
vann mestafvoer. Het college overwoog: 'Als de uitoefening van een onderneming nood-
zakelijkerwijzee leidt tot kosten die worden opgeroepen door de productie in enig jaar van 
dee in de onderneming voortgebrachte zaken, doch pas in een volgend jaar tot een 
uitgaaff leiden, handelt een belastingplichtige niet in strijd met goed koopmansgebruik 
doorr die kosten toe te rekenen aan de productie van bedoelde zaken, en zonodig daar-
toee in de eindbalans van het desbetreffende jaar tot het bedrag van die kosten een voor-
zieningg op te nemen.' 

Inn het Baksteenarrest was de Hoge Raad tot de conclusie gekomen 'dat het voor de 
passiveringg gestelde vereiste van een op de balansdatum bestaande rechtsverhouding, 
welkk civielrechtelijk vereiste ook niet past in het op de bedrijfseconomie gegronde begrip 
goedd koopmansgebruik en voorts in de literatuur is omstreden, niet moet worden 
gehandhaafd,, doch moet worden toegestaan dat bij de bepaling van de winst voor een 
zekerr jaar ter zake van toekomstige uitgaven een passiefpost wordt gevormd, indien die 
uitgavenn hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voor-
afgaandee aan de balansdatum hebben voorgedaan [de 'oorsprongvoorwaarde'] en ook 
overigenss aan die periode kunnen worden toegerekend [de 'goedkoopmansgebruik-
voorwaarde'],, en ter zake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich 
zullenn voordoen [de 'behoorlijke-kansvoorwaarde'].'1273 

Goess acht na dit arrest een passiefpost - en daaronder begrijpt hij ook een KER -
aftrekbaarr van het jaarresultaat wanneer de kosten op basis van heersende bedrijfs-
economischee opvattingen ten laste van het jaar van passivering gebracht mogen 
worden,, én de aftrek niet in strijd is met de algemene opzet van de wet.1274 Aan de eis 
vann bedrijfseconomische passiveerbaarheid is volgens hem voldaan als: 

 de omvang van de toekomstige uitgave redelijkerwijs kan worden geschat 
(schattingseis); ; 

 er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven zich zullen voordoen 
(behoorlijke-kanseis); ; 

 de kosten bedrijfseconomisch toerekenbaar zijn aan het jaar van passivering en de 
ondernemerr een bestendige gedragslijn volgt. 

Zoalss gezegd, is de KER door het Baksteenarrest overbodig geworden.1275 In de gevallen 
waarinn een KER niet mogelijk is door de piekeis, kan men een voorziening vormen.1276 

ontstaan;; die naar goedkoopmansgebruik ten laste behoren te komen van het desbetreffende 
jaar.. Vergelijk Flipsen 1996, p. 350. 
Aanvankelijkk wenste de staatssecretaris - bevreesd als hij was voor het opvoeren van nieuwe, 
torenhogee voorzieningen - het oude regime te herstellen. Hij diende hiertoe een wetsvoorstel 
inn dat later weer werd ingetrokken (wetsvoorstel Continuering Regime inzake Fiscale Voor-
zieningen,, Kamerstukken I11999/00, 26 821, no. 1-6). In de literatuur achtte men deze angst 
ongegrond,, omdat de behoorlijke-kanseis en de voorwaarde van goedkoopmansgebruik 
onbegrensdee passiveringen zouden voorkomen. 
Goess (2000, 134-137; 2001, p. 350) heeft de volgende bezwaren tegen het Baksteenarrest. 
Tenn eerste handelt de Hoge Raad in strijd met de keuze van de wetgever voor het verplich-
tingenstelsel.. Goes bepleit een stelsel van 'gedragsregelverplichtingen'. Daarnaast acht hij de 
beslissingg in strijd met goedkoopmansgebruik, omdat de winstbepaling oncontroleerbaar wordt 
enn te veel afhankelijk wordt gemaakt van de inzichten van de ondernemer. Daarnaast vindt hij 
datt het arrest niet conform de ontwikkelingen in de bedrijfseconomie, de accountancy en het 
jaarrekeningenrecht.. Daar wordt het voorzieningenbegrip eerder beperkt opgevat. 
Goess 2000: p. 283 en 284; p. 273 en 274. 
Alss vaststaat dat kosten noodzakelijk zijn, kan er volgens Flipsen (1996, p. 356 en 1998, p. 
405)) rechtstreeks worden toegerekend op basis van artikel 9 Wet IB 1964. Artikel 13 Wet IB 
19644 komt dan niet meer aan de orde. 
Doorr het vervallen van de eis van de rechtsvoorwaarde zou de KER volgens de werkgroep-
Oortt kunnen vervallen (rapport werkgroep Evaluatie en herziening Fiscale tegemoetkomingen 
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Bijj een KER kan niet meer worden gereserveerd dan door de bedrijfsuitoefening van een 
jaarr is opgeroepen. In een besluit is toegestaan dat het mogelijk is dotaties aan een 
voorzieningg in te halen, die in het verleden achterwege zijn gelaten.1277 

IASS 37 staat niet toe een voorziening voor groot onderhoud op te bouwen als aan 
activaa telkens na een langere gebruiksperiode groot onderhoud wordt verricht.1278 Het 
waardeverloopp van de activa moet een onderdeel vormen van het gekozen waarderings-
stelsel.. Wanneer aan een materieel vast actief telkens na een langere gebruiksperiode 
groott onderhoud wordt verricht, laten de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving de onder-
nemerr de keuze een voorziening op te bouwen of de kosten ineens ten laste van het 
resultaatt te brengen zodra het onderhoud wordt verricht; tenzij aan activeringscriteria 
wordtt voldaan waarbij het bedrag als afzonderlijk samenstellend deel van het gerela-
teerdee materiële vaste actief wordt verwerkt en afgeschreven.1279 

enen faciliteiten voor ondernemers, Jansen 1998, p. 1373). 
Ziee ook Meussen 1998, p. 9; Jansen 1999, p. 341; Goes 2001, p. 352. 
Vergelijkk noot Slot bij BNB 1997/37c*; noot Verburg bij BNB 1981/1*; Sanders 1998, p. 482; 
Goess 1998b, p. 1729. 
Besluitt van 4 januari 2001, nr. CPP 2000/3175M; V-N 2001/9.12, p. 1247. 
Vergelijkk ook hof Amsterdam 11 mei 1977, FED IB 1964: Art 13:17 (moffel- en spuitinrichting); 
BNBB 1998/16*; Meussen 1998, p. 9 en 11; Goes 1998a, p. 717. 
Sanderss (1998, p. 482 en 483) behandelt een aantal verzachtingen van het inhaalverbod. 
Goess (1998b, p. 1728) betwijfelt of een inhaalmogelijkheid gegeven is in het Baksteenarrest. 
Wellichtt heeft de Hoge Raad aangegeven dat inhaal mogelijk is op basis van de foutenleer. 
Ookk Flipsen (1998, p. 406) meent dat er slechts kan worden ingehaald via de toepassing van 
dee foutenleer. De staatssecretaris motiveerde het wetsvoorstel Continuering Regime inzake 
Fiscalee Voorzieningen mede, omdat de Hoge Raad mogelijk onbeperkte inhaal zou toestaan 
(Kamerstukkenn II, 1999/00, 26 821 B, p. 4). Goes (2001, p. 355 en 356) concludeert dat de 
staatssecretariss in het besluit slechts een beperkte inhaalmogelijkheid bedoeld zal hebben, 
maarr dat hij in het besluit geen enkele aanwijzing voor de omvang van die beperking aangaf. 
Hett lijkt hem niet onaannemelijk dat de staatssecretaris geen inhaal wilde toestaan als er 
sprakee van was dat kosten opzettelijk onjuist waren toegerekend. Hetzelfde lijkt hem van 
toepassingg wanneer de ondernemer terugkomt op zijn aanvankelijke keuze om geen 
passiefpostt te vormen voor passiveerbare kosten. 
Ziee IAS 37 (Provisions, contingent liabilities and contingent assets), § 14,17 tot en met 19, 
voorbeeldd 11A. 
Richtlijnn 252.2 (2001), alinea 219; Richtlijn 212.2 (2001), alinea's 233-235; Richtlijnen 2001, 
p.. 1546; artikel 2:374, lid 1, letter c BW. 
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