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8BB Bedrijfswaard e 

8B.11 Inleidin g 

Inn dit onderdeel behandel ik de duurzame incidentele waardedalingen tijdens de bezits-
periodee van de onroerende zaak. We zullen zien dat het concept van afwaarderen naar 
lageree bedrijfswaarde, zoals de Hoge Raad dit heeft vormgegeven, in de huidige vorm in 
wezenn onbruikbaar is. 

Onderr (de fiscale) bedrijfswaarde verstaat men de waarde die een verkrijger, als hij 
dee gehele onderneming zou overnemen, zou toekennen aan het afzonderlijke activum, 
indienn hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en van plan zou zijn de 
ondernemingg voort te zetten.1280 Dit houdt in dat men de waarde van de onroerende zaak 
niett los - dit is: buiten het verband - van de onderneming moet bepalen, maar dat men 
moett uitgaan van de plaats die de onroerende zaak in het bedrijf inneemt en van de 
bijdragee die de zaak levert aan de productie. Uitgeschakeld is de bieder die het bedrijf 
niett als zelfstandig geheel zou willen voortzetten.1281 Een verkoopwaarde volgens een 
taxatierapportt dat geen rekening houdt met de resultaten van de onderneming, kan in de 
regell niet als bedrijfswaarde worden beschouwd.1282 De afwaardering mag men per 
bedrijfsmiddell toepassen. Compensatie met stille reserves in andere bedrijfsmiddelen is 
niett voorgeschreven.1283 

Naa afwaardering staan niet langer de aanschaffingskosten van de resterende werk-
eenhedenn of nutsprestaties op de balans, maar staat de waarde van die werkeenheden 
off nutsprestaties erop.1284 Door de afwaardering komt het bedrijfsmiddel op een boek-
waardee die gebaseerd is op het rendement dat een overnemer eist en op de geprog-
nosticeerdee toekomstige geldstromen (inclusief de eindwaarde).1285 

Waarderenn op lagere bedrijfswaarde is geen eenvoudig te bewijzen zaak, zo blijkt uit 
dee jurisprudentie. Slechts in uitzonderingsgevallen kon men afwaarderen naar een 
lageree bedrijfswaarde. 

Inn 8B.2 beschrijf ik de plaats van het bedrijfswaardeconcept binnen het leerstuk van 
goedkoopmansgebruik.. Na een historische schets (8B.3) kom ik toe aan de bepaling van 
dee bedrijfswaarde (8B.4). Afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde is niet eenvoudig, zo 
niett onmogelijk, met name als er goodwill aan afzonderlijke activa moet worden toe-
gerekendd (8B.5). De afschrijving ineens, direct na aanschaf of bouw van een onroerende 
zaak,, is aan de orde gekomen in hoofdstuk 4. In 8B.6 bespreek ik de afwaardering in 
dergelijkee situaties. Hoe de bedrijfswaarde is vormgegeven in de jaarrekening, komt in 
8B.77 aan bod. Ik eindig met een samenvatting en reik daarin mogelijke oplossingen aan 
(8B.8). . 

Vergelijkk artikel 10, lid 2 Besluit IB 1941; BNB 1987/187; BNB 1989/150; BNB 1991/236; 
BNBB 1995/88C*; hof Amsterdam in BNB 1988/94; hof Arnhem en noot G. Slot BNB 1991/236*. 
Alduss G. Slot in zijn noot bij BNB 1991/236*. 
Noott Slot bij BNB 1995/88c*. 
Dijstelbloemm 1985, p. 14. In dezelfde zin: M.N. Hoogendoom 1984 (p. 303). Alleen als er een 
complexx is van samenhangende productiemiddelen, waardoor individuele toerekening niet 
goedd mogelijk is, mag de bedrijfswaarde van het gehele complex naar zijn mening worden 
vergelekenn met de totale boekwaarde daarvan. 
Vann Sonderen 1985, p. 983. 
Vergelijkk Meijer 1986, p. 7 en 9. 
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8B.22 Goedkoopmansgebrui k 

8B.2.11 Inleidin g 

Bedrijfsmiddelenn waardeert men voor de berekening van de jaarlijkse winst op de aan-
schaffings-- of voortbrengingskosten, verminderd met de afschrijvingen. Hierbij staat de 
ondernemerr een bepaald scenario van gebruikswaardedaling voor ogen: de vaststelling 
vann een vast afschrijvingspercentage veronderstelt dat de waardevermindering van de 
bedrijfsmiddelenn door het gebruik in het bedrijf jaarlijks gemiddeld gelijk zal zijn aan de 
afschrijvingg die naar dit percentage is berekend (B. 2972).1286 

Alss de bedrijfswaarde echter aantoonbaar1287 lager is dan de boekwaarde die volgens 
hett scenario is voorspeld, laat het realiteitsbeginsel en in het verlengde daarvan - als 
corrigerendee fac to r - het voorzichtigheidsbeginsel1288 primair toe bedrijfsmiddelen op die 
lageree bedrijfswaarde te waarderen. Vanwege het toerekeningsbeginsel moet men 
afwaarderenn in het jaar waarin de aanmerkelijke waardedaling zich voordoet en niet in 
eenn willekeurig gekozen ander jaar.1289 

Onroerendee zaken uitsluitend op bedrijfswaarde waarderen is niet toegestaan. Ze 
komenn voor afschrijving in aanmerking.1290 Een dergelijk systeem kan namelijk met zich 
brengenn dat winst wordt verantwoord lang voordat deze is gerealiseerd. Dit is in strijd 
mett het voorzichtigheidsbeginsel.1291 Vanwege dat beginsel wordt de bovengrens van de 
waarderingg van onroerende zaken fiscaalrechtelijk gevonden in de kostprijs, verminderd 
mett de stelselmatige afschrijvingen.1292 

1289 9 

1290 0 

Inn dit arrest oordeelde de Hoge Raad over een geval waarin jarenlang minder was afgeschre-
venn dan het percentage dat volgens goedkoopmansgebruik was bepaald en tussen partijen 
vaststond.. De afschrijving over de volgende jaren moest niet plaatsvinden over de te hoge 
boekwaarde,, maar over de boekwaarde zoals die na juiste afschrijving zou zijn geweest. In B. 
33088 oordeelde de Hoge Raad dat de ondernemer, om te mogen afschrijven, zich bij aanschaf 
vann een spoedige waardevermindering bewust moest zijn. Het gaat om goedmaking van de 
gemiddeldee geschatte waardevermindering, eventueel los van de daadwerkelijke waarde-
verminderingg (B. 3415). 
Volgenss Meussen (1997, p. 81) moet de belanghebbende 'aannemelijk' maken, een zwakkere 
vormm van bewijzen. 
Vergelijkk voor een beroep op voorzichtigheid Daniels (1986, p. 4344) en Russo (noot FED 
1989/365,, BNB 1989/150). Meijer (1986, p. 6 en 7), Bos (1986, p. 134) en Caanen (1995, 
p.. 223) en Meussen (1997, p. 325) zien eerst het realiteitsbeginsel werken en daarna 
voorzichtigheid. . 
BNBB 1991/165. 
Alduss het hof 's-Gravenhage BNB 1978/159. Zie ook Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 
1941,, paragraaf 18. Smeets (1965, p. 31) acht het in 1965 voor elk duurzaam bedrijfsmiddel 
nogg mogelijk rechtstreeks te waarderen, al raadt hij dit in het algemeen af voor duurzame 
objectenn waarop systematisch kan worden afgeschreven. 
Inn BNB 1979/181* werd een verzekeraar, onder de werking van de deelnemingsvrijstelling, 
opwaarderingg boven kostprijs toegestaan voor een deelneming. Zie voor een overzicht van 
commentarenn Meussen (1997, p. 59 en 60). 
Eenn tuinder wenste zijn gronden uitsluitend op bedrijfswaarde te waarderen, ook wanneer 
dezee boven de kostprijs zou uitgaan (BNB 1978/159). Dit kon volgens het hof 's-Gravenhage 
meebrengenn dat winst wordt verantwoord lang voordat deze is gerealiseerd. Dat is zozeer in 
strijdd met het voorzichtigheidsbeginsel van goedkoopmansgebruik dat waardering van 
bedrijfsmiddelenn op bedrijfswaarde, ook indien deze hoger is dan de kostprijs dan wel kostprijs 
minuss afschrijvingen, niet als goedkoopmansgebruik kan werden bestempeld. In de wet wordt 
afschrijvingg gebonden aan de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Deze regel brengt met 
zichh dat bedrijfsmiddelen niet boven kostprijs mogen worden gewaardeerd. 
Ziee Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 1941, §18. 
A-GG Van Soest concludeert bij BNB 1979/181* (waardering deelneming boven kostprijs) dat 
hett steeds in overeenstemming met goedkoopmansgebruik is geacht om bedrijfsmiddelen die 
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AfschrijvenAfschrijven  versus  waarderen 
Waarderingg op lage bedrijfswaarde ziet men in de literatuur niet als een vorm van 
afschrijving.. Beide begrippen hebben niettemin betrekking op de daling van de ge-
bruikswaardee - een begrip dat in hoofdstuk 2 al aan bod kwam - van een bedrijfsmiddel 
binnenn het verband van de onderneming voor de ondernemer:1293 een geleidelijke duur-
zamee daling van de gebruikswaarde leidt tot afschrijven, een incidentele duurzame 
waardedalingg van de gebruikswaarde kan leiden tot afwaarderen.1294 Zo overwoog de 
Hogee Raad in BNB 1958/56* dat de afschrijving op bedrijfsmiddelen ertoe strekt het 
verliess goed te maken dat geleden is door de vermindering van de bedrijfswaarde van 
diee zaken tengevolge van het gebruik in het bedrijf. En wanneer de bedrijfswaarde van 
eenn pand in de eerste periode na een verbouwing sneller daalt dan later, kan in de 
afschrijvingg een hoger percentage van de verbouwingskosten dan van het overige deel 
vann de verkrijgingskosten worden betrokken, aldus het hof Amsterdam (BNB 1962/173). 
Hett verband tussen afschrijven en afwaarden blijkt ook uit de beslissing dat afschrijving 
niett mogelijk is zolang de herziene bedrijfswaarde nog lager is dan de historische kost-
prijss minus stelselmatige afschrijvingen (BNB 1992/186). 

Hett is wel zaak 'afschrijven' en 'afwaarderen' goed uit elkaar te houden: een afwaar-
deringg wordt immers teruggenomen bij stijging van de bedrijfswaarde, een afschrijving 
niet. . 

Ookk indien de ondernemer niet voor het stelsel 'kostprijs minus afschrijvingen dan 
well lagere bedrijfswaarde' kiest of heeft gekozen, is waardering op lagere bedrijfswaarde 
inn bepaalde gevallen soms zelfs verplicht, aldus de Hoge Raad (BNB 1991/165).1295 

niett aan slijtage, maar wel aan waardeverandering onderhevig zijn en die niet in aanmerking 
komenn voor systematische afschrijving, telkenjare te waarderen op kostprijs of lagere bedrijfs-
waarde.. De term 'bedrijfswaarde' ziet op de waarde die het vermogensbestanddeel voor het 
bedrijff heeft. Van Soest acht het stelsel van waardering op bedrijfswaarde inferieur aan dat 
vann waardering op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Uit een oogpunt van voorzichtigheid 
omdatt het stelsel nog niet gerealiseerde winst in aanmerking neemt, uit een oogpunt van 
eenvoudd en controleerbaarheid omdat de schatting niet beperkt wordt tot situaties van daling 
onderr de kostprijs, maar telkenjare moet worden uitgevoerd. Daar staat volgens hem tegen-
overr dat het stelsel van waardering op bedrijfswaarde leidt tot een gelijkmatiger spreiding van 
winstt en verlies over de jaren. Waardering op bedrijfswaarde wordt volgens hem door goed-
koopmansgebnjikk niet verboden. 
Oranjee (1978, p. 929) stelt dat het gaat om de waarde van het pand voor de huidige onder-
nemer.. De maatstaf van de prijs die een overnemer moet betalen, is slechts een noodoplos-
sing.. Stevens (noot FED 1991/551, BNB 1991/165) stelt dat de indirecte waardering is 
geobjectiveerdd door uit te gaan van de waardering die een overnemer van de gehele 
ondernemingg heeft, en niet van diens winstverwachtingen. 
Meussenn (1997, p. 97) ziet afschrijven als iets volstrekt anders dan afwaarderen. Afschrijven 
heeftt in zijn visie te maken de technische en economische levensduur van een bedrijfsmiddel. 
Afwaarderenn wordt niet opgeroepen door de wijze van gebruik, maar door bijvoorbeeld 
onderrentabiliteitt van het bedrijfsmiddel en leidt niet tot wijziging van het aantal te behalen 
nutsprestaties. . 
Hett gaat mijns inziens in beide gevallen echter om het vaststellen van de gebruikswaarde van 
dee resterende voorraad werkeenheden of nutsprestaties. Het 'nut' is hierbij op te vatten als het 
nettorendement,, in guldens gemeten. 
Inn de literatuur nam men dit al langer aan. Een vrijwillige stelselwijziging is in een dergelijk 
gevall niet aan de orde. Men behoeft niet te toetsen op een incidenteel fiscaal voordeel. 
Uitt de Toelichting en Leidraad Wet IB 1964 en B. 8561 werd wel opgemaakt dat de bedrijfs-
waardee als onderdeel van het waarderingssysteem benoemd moest zijn. De Toelichting en 
Leidraadd Wet IB 1964 (paragraaf 11, onderdeel 1, 3e alinea) stond afwaardering naar lagere 
bedrijfswaardee toe onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gekozen waarderingssysteem 
hiervoorr de ruimte laat, doordat het waardering op lagere bedrijfswaarde als element omvat. 
Inn B. 8561 onderscheidde de Hoge Raad nadrukkelijk twee zelfstandige stelsels van 
waarderenn van bedrijfsmiddelen: 1) de waardering op aanschaffingskosten verminderd met 
afschrijvingenn of naar bedrijfswaarde voorzover en zolang deze lager is dan eerstgenoemd 
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Indienn het stelsel van winstberekening dat de belanghebbende hanteert, mede inhoudt 
datt een bedrijfsmiddel, ingeval de bedrijfswaarde ervan lager is dan de kostprijs ver-
minderdd met de jaarlijkse afschrijvingen, overeenkomstig lager zal worden gewaardeerd, 
dientt dat te gebeuren in het jaar waarin de waardevermindering zich heeft voorgedaan. 
Indienn het stelsel niet mede de mogelijkheid inhoudt van een dergelijke lagere waarde-
ring,, kan er toch sprake zijn van een zodanige vermindering van de bedrijfswaarde dat 
eenn winstbepaling die met deze waardevermindering geen rekening houdt, niet meer in 
overeenstemmingg is met goedkoopmansgebruik. Ook in zo'n geval moet het verlies dat 
uitt de vermindering van de bedrijfswaarde voortvloeit, in het jaar worden genomen waar-
inn het zich heeft voorgedaan. 

8B.2.22 Waardestijgin g na afwaarderin g 

Binnenn zekere grenzen kunnen de stelsels van afschrijven en waardering op hetzelfde 
bedrijfsmiddell worden toegepast.1296 Het verband met afschrijvingen komt duidelijk naar 
vorenn in de beslissing van de Hoge Raad dat een latere waardestijging na een afwaar-
deringg winst betekent <BNB 1992/186).1297 

Eenn vennootschap onder firma had een pand laten bouwen dat voor de verkoop 
bestemdd was. De firma had als doel bouwprojecten te ontwikkelen en vastgoed te 
verkrijgen,, te vervreemden en te exploiteren. In 1980 was het pand klaar. Omdat er geen 
koperss waren, werd het in 1981 bestemd voor verhuur. Ultimo 1981 werd het pand 
afgewaardeerdd tot de marktwaarde (fl. 883.000). Ultimo 1983 was de bedrijfswaarde van 
hett pand gestegen (tot fl. 940.000). In geschil was of de waardestijging belast mocht 
worden. . 

Inn cassatie stelde de belanghebbende dat de afwaardering in 1981 tot fl. 883.000 zag 
opp het pand als voorraadgoed. Per ultimo 1981 was het bestemd tot bedrijfsmiddel, de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten van het pand bedroegen dan als bedrijfsmiddel 
fl.. 883.000. De stijging van de bedrijfswaarde van het pand leidde volgens hem niet tot 
eenn verplichte winstneming en mocht ook niet verhinderen dat hij in 1983 zou afschrijven 
opp het pand. 

bedragg en 2) de waardering op aanschaffingskosten verminderd met afschrijvingen. 
Dee Hoge Raad besliste echter in BNB 1955/183* dat het aanhouden van de kostprijs in strijd 
iss met goedkoopmansgebruik wanneer effecten die tegen kostprijs gewaardeerd zijn, al te 
zeerr in waarde dalen. De waardering dient dan, zo nodig met wijziging van het stelsel, op 
bedrijfswaardee te geschieden. IJsselmuiden (1962, p. 92) leidt uit dit arrest af dat goedkoop-
mansgebruikk dwingt tot afwaarderen. 
Inn BNB 1966/127 besliste de Hoge Raad voor voorraadpanden die bestendig op kostprijs werd 
gewaardeerd,, dat goedkoopmansgebruik toelaat een bestanddeel van de voorraad op een 
lagerr bedrag te waarderen, als in enig jaar blijkt dat de werkelijke waarde daarvan in belang-
rijkee mate beneden de kostprijs is gelegen en redelijkerwijze valt te voorzien dat dit min of 
meerr duurzaam het geval zal blijven. 
Smeetss (1965, p. 32) achtte het 1965 niet noodzakelijk (maar wel raadzaam) om aan de 
methodee systematisch afschrijven toe te voegen dat naar lagere bedrijfswaarde afgewaar-
deerdd kon worden. Uit BNB 1956/102 volgt volgens hem duidelijk dat deze uitdrukkelijke 
vermeldingg niet noodzakelijk is. B 8561 had na 1949 zijn geldigheid verloren. 
Hett hof Arnhem stond in BNB 1973/196 afwaardering naar een aanzienlijk lagere bedrijfswaar-
dee toe - afgezien van het gevolgde waarderingssysteem - omdat goedkoopmansgebruik 
daartoee noopte. 
Ziee ook Klein Wassink 1974, p. 997; Van Sonderen 1985, p. 982 (voetnoot 12). 
Alduss de Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 1941, §18 (1). 
Dee meningen waren hierover verdeeld. In de literatuur werd verdedigd dat men niet hoefde op 
tee waarderen en door kon gaan met afschrijven. Zie Kamerstukken II, 5380 Wet IB 1964, punt 
17,, p. 9 (Eindverslag); vooreen overzicht Daniels 1986, p. 4346-4348; Meussen 1997, p. 91-
94. . 
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Dee Hoge Raad besliste dat het pand naar de hogere bedrijfswaarde moest worden 
gewaardeerd.. Zonder die herwaardering zou immers duurzaam een verlies tot uit-
drukkingg worden gebracht dat in feite niet was geleden. 'Daaraan wordt niet afgedaan 
doorr de omstandigheid dat het desbetreffende activum de bestemming van bedrijfs-
middell heeft, doch in een eerder jaar de bestemming van voorraad had, daar een 
wijzigingg van de bestemming van een tot een ondernemingsvermogen behorend 
activum,, binnen het kader van de onderneming, niet leidt tot een verandering van de 
kostprijss van dat activum.' Daarvoor had het hof beslist dat dergelijke bijboekingen hun 
grenss vinden in de verkrijgingsprijs van het actief, verminderd met de stelselmatige 
jaarlijksee afschrijvingen. 

8B.2.33 Het duurzaamheidselemen t 

Inn de literatuur komt, zoals we al in hoofdstuk 4 zagen, het uitgangspunt naar voren dat 
onroerendee zaken die in een bedrijf tot duurzaam gebruik bestemd zijn, gewaardeerd 
wordenn op kostprijs minus de stelselmatige afschrijving. Afschrijven op bedrijfsmiddelen 
iss alleen mogelijk wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de waarde in de 
loopp van de gebruiksduur duurzaam zal dalen (BNB 1974/7). 

Inn de woorden van Kreukniet:1298 'Afgeschreven moet worden, in den duur der activa, 
hett verschil tusschen aanschaffingsprijs en residuumwaarde. Voor de ruilwaarde, die 
eenigg activum, datt niet voor den verkoop bestemd is, in een loopende zaak {going 
concern)) heeft, is derhalve in de berekening van de afschrijving geen plaats. (...) Ze staat 
hett verkrijgen van een gelijkmatigen druk in den weg, doordat met de telkens wisselende 
ruilwaardee rekening zou moeten gehouden worden.' De dwaling hierbij is volgens hem 
datt men zich bij afsluiting van de rekeningen in het boekhouden een liquidatie voorstelt. 

Volmerr onderscheidt in 1914 onroerend goed bestemd tot blijvend gebruik en 
bestemdd tot verkoop.1299 Met betrekking tot de eerste groep is men 'eenstemmig van 
meening'' dat men bij de waardebepaling moet uitgaan van de kostende prijs. Ook bij 
onroerendd goed dat bestemd is om te worden verkocht, is de balanswaarde de kostende 
prijs,, maar gegeven de bestemming en de naderende liquidatie mag de verkoopwaarde 
niett worden verwaarloosd.1300 Als men voor gebruiksgoederen de ruilwaarde neemt die 

Kreukniett 1905, p. 29. 
Volmerr 1914, p. 46 en 47. 
Hett hof 's-Gravenhage achtte afwaardering naar lagere onderhandse verkoopwaarde mogelijk 
indienn een ondernemer noodgedwongen het besluit had genomen zijn onderneming te 
liquiderenn (BNB 1987/288). Al direct viel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te 
verwachtenn dat de noodzakelijke verkoop tot een aanzienlijk lagere opbrengst zou leiden dan 
dee boekwaarde. 
Hett hof 's-Gravenhage stond in FED 1990/87 geen afwaardering naar lagere bedrijfswaarde 
toee in het zicht van een staking, omdat de belanghebbende kennelijk beoogde voorafgaand 
aann de staking een boek verlies ten laste van het progressief belast inkomen te brengen en 
daarmeee zodoende een incidenteel fiscaal voordeel voor ogen had. 
Dee Hoge Raad achtte het in BNB 1991/165 wel mogelijk af te waarderen naar lagere 
bedrijfswaardee in het boekjaar dat voorafging aan de overgang naar het privé-vermogen, 
zonderr dat er sprake was van een incidenteel fiscaal voordeel. Essers (1991, p. 303) acht dit 
inn overeenstemming met het realiteitsbeginsel. De vraag of stelselwijziging geoorloofd en een 
incidenteell fiscaal voordeel beoogd is, komt niet aan de orde. 
Meussenn (1997, p. 14) stelt dat de bedrijfswaarde steeds moet worden gezien binnen het 
verbandd van de onderneming, met uitzondering van zelfstandige vruchtendragers. Daarbij 
moett men wel onderscheid maken tussen de situatie 'going concern' en een onderneming in 
liquidatie. . 
Richtlijnn 212.2 (2001), alinea 227 stelt dat de activa bij waardering tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijss worden afgewaardeerd naar een lagere opbrengstwaarde bij buiten-
gebruikstelling. . 
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voorr de berekening van de kostenafschrijvingsbedrag niet mag gelden, stelt men zich op 
hett liquidatiestandpunt.1301 

Smeetss wijst erop dat in B. 4710 is beslist dat een productiemiddel voor de werkelijke 
waardee kan worden opgenomen zodra de gewone bestemming van dat middel als vast 
kapitaall door een of andere oorzaak vervalt.1302 Hij heeft alleen bezwaar tegen de moge-
lijkheidd dat de waarde die in de boeken moet worden toegekend, boven de aanschaf-
fingsprijss kan liggen. 

Inzakee een geclaimde afschrijving op aangeschafte vervoerscapaciteit overwoog de 
Hogee Raad dat deze capaciteit alleen kon toe- of afnemen naarmate 'de markt' voor dit 
soortt 'zaken' zou schommelen, zodat van een duurzame waardedaling geen sprake was 
<BNBB  1955/356). Afschrijving is alleen mogelijk als redelijkerwijze kan worden aangeno-
menn dat de waarde in de loop van de gebruiksduur duurzaam zal dalen. 

Inn BNB 1961/101* besliste de Hoge Raad dat het in strijd met goedkoopmansgebruik 
moett worden geacht de boekwaarde van aandelen bij een moedervennootschap op het 
bedragg van de kostprijs aan te houden. Goedkoopmansgebruik gebiedt immers de boek-
waardee van de aandelen in overeenstemming te brengen met de kennelijk duurzaam 
gedaaldee reële waarde. 

Goedkoopmansgebruikk verplicht volgens Dijstelbloem alleen tot een afwaardering als 
dee waardedaling zowel aanmerkelijk als duurzaam is.1303 

Err wordt afgeschreven zolang het productiemiddel zijn normale bestemming - duurzaam 
gebruikk binnen het bedrijf- nog heeft. Zodra deze bestemming vervalt, kan het naar de 
onderhandsee verkoopwaarde worden afgewaardeerd. Afwaardering is mogelijk wanneer 
err een duurzame waardedaling wordt verwacht. 

8B.33 Historisch e schet s bedrijfs - en gebruikswaarde 

8B.3.11 Inleidin g 

Voor,, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog hanteerde de Hoge Raad het begrip 
'bedrijfswaarde'' in de betekenis van 'gebruikswaarde' in verband met afschrijvingen130' 
enn rechtstreeks waarderen.1305 Volgens de Commissie van Advies inzake de Oorlogs-
winstbelastingg diende de gebruikswaarde opgevat te worden in de subjectieve zin van 

111 In dezelfde zin: De Haan 1927a, p. 150. 
'22 Smeets 1931, p. 74. 

Hetzelfdee kunnen wij afleiden uit B. 3911, waar onbruikbaar geworden aandelenbedrijfs-
middelenn met de werkelijkheid in overeenstemming gebracht mochten worden. 

'33 Dijstelbloem 1985, p. 16. 
'44 De Hoge Raad gaf in B. 5081 aan dat de raad van beroep had moeten onderzoeken of 

afschrijvingg volgens goedkoopmansgebruik gerechtvaardigd was 'wegens vermindering in 
bedrijfswaardee van het complex tengevolge van zijn gebruik in het bedrijf. Eenzelfde opdracht 
werdd in B. 5428 gegeven. Onderzocht moest worden of de bedrijfswaarde gedurende de 
vermoedelijkee gebruiksduur van een winkelcomplex aanvankelijk sneller zou dalen dan later. 
Inn B. 6797 besliste de Hoge Raad dat een afschrijvingsstelsel ook in die zin kan worden 
toegepastt dat de jaarlijkse achteruitgang van de bedrijfswaarde wordt gewaardeerd. Door 
middell van afschrijving komt de geleidelijke achteruitgang van de bedrijfswaarde tot uiting {B. 
7604).. Het hof Amsterdam stelt in BNB 1961/265 dat afschrijving strekt tot goedmaking van 
hett verlies dat wordt geleden vanwege de vermindering van de bedrijfswaarde. In gelijke zin 
overwoogg het college in BNB 1962/173: wanneer de bedrijfswaarde van een pand in de eerste 
periodee na een verbouwing sneller daalt dan later, kan daar in de afschrijving rekening mee 
wordenn gehouden. 

55 B. 6797, zie ook Hellema 1943b, p. 226. 
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gebruikswaardee voorde contribuabele (B. 1766). Een verhuurd pand wordt ook 'gebruikt' 
inn het bedrijf van de verhuurder (B. 6107). 

8B.3.22 Wet IB 1914 

Onderr vigeur van de Wet IB 1914 had een belastingplichtige de keuze tussen jaarlijks 
waarderenn op 'verkoopwaarde'1306 of 'werkelijke waarde'; dan wel jaarlijks afschrijven of 
waarderenn tot op de 'bedrijfswaarde'.1307 

Dee Hoge Raad wees een gecombineerd systeem van afschrijven af dat bovendien de 
mogelijkheidd heeft van afwaarderen naar lagere verkoopwaarde wanneer deze lager zou 
zijnn dan de boekwaarde (B. 6761). Het geoorloofde stelsel van jaarlijkse waardering 
brengtt namelijk met zich dat niet alleen een waardedaling, maar ook een waardestijging 
opp de balans tot uiting komt. Bij dit stelsel kan van een afschrijving wegens slijtage geen 
sprakee zijn. 

Inn het stelsel van waarderen moest men niet alleen de waardedalingen, maar ook de 
waardestijgingenn tonen.1308 Volgens de Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 1941 is 
dee bovengrens de kostprijs.1309 Goedkoopmansgebruik verbiedt in de regel taxatie boven 
dee kostprijs. Deze regel is in BNB 1991/186 bevestigd. 

Inn de oude jurisprudentie besliste de Hoge Raad meermalen dat afschrijving wegens 
exogenee oorzaken niet geoorloofd was, aangezien het ging om waardedaling wegens 
gebruik.1310 0 

1308 8 

1309 9 

1310 0 

Dee verkoopwaarde is de prijs die het publiek voor iets zou willen geven. De geldswaarde is de 
waardee die de zaak heeft voor de huidige eigenaar als bestanddeel van zijn vermogen (Adriani 
1933,, p. 115). 
B.. 3911 (onbruikbaar geworden aandelen); B. 3978 (veenplaatsen); B. 4863 (bouwer/ 
exploitant);; B. 5374 (aandelen); B. 5866 (exploitant van onroerende goederen); B. 6374 
(huizenhandelaar);; Jacobs 1974, p. 126; Meussen 1997, p. 6 en 7. De Hoge Raad noemde 
hett stelsel van schatten naar verkoopwaarde in B. 5515 wel 'ongebruikelijk'. Afschrijven en 
rechtstreekss waarderen zijn twee verschillende stelsels (B. 7117). Anders: Demenint (1941, p. 
345),, die geen principieel verschil ziet. 
Vergelijkk B. 3978; B. 5866; B. 6890. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941, § 17, lid 5. 
Dee Hoge Raad moest in 1922 oordelen over een geval waarin gebouwen in het buitenland als 
gevolgg van toestanden die door wapenstilstand waren ontstaan (daling valuta en beperking 
afzetgebied)) sterk in waarde waren gedaald (B. 2998). De waardevermindering was niet 
veroorzaaktt door het gebruik ten dienste van het bedrijf. De raad van beroep besliste dat hier 
vann afschrijving geen sprake was. Deze zag op de 'gewone waardevermindering' van de 
zakenn als gevolg van veroudering of het 'gewone gebruik' in het bedrijf. De NV stelde in 
cassatiee dat de waardedaling een bedrijfsverlies was. Volgens de Hoge Raad waren de 
artikelenn 10 en 11 Wet IB 1914 in duidelijke tegenspraak met de stelling dat elke vermindering 
vann het vermogen een verlies zou opleveren. 
Eénn jaar later oordeelde het college - ten aanzien van Russische aandelen die in 1917 door 
politiekee gebeurtenissen waardeloos waren geworden - dat in ieder geval afschrijvingen 
volgenss artikel 10 Wet IB 1914 waren uitgesloten in gevallen waarvan de oorzaken niet te 
zoekenn zijn in het bedrijf zelf (B. 3120). 
Afschrijvingg wegens prijsdaling was wel mogelijk wanneer men deze kon toeschrijven aan de 
aardd van het bedrijf en indien het werd veroorzaakt door het (in casu aan korte tijd gebonden) 
gebruikk of de technische veroudering (B. 3248). Het enkele feit van waardevermindering was 
niett voldoende om te kunnen afschrijven. De ondernemer moest zich al bij de aanschaf 
bewustt zijn van een spoedige waardedaling door gebruik (B. 3308). Maar wanneer dadelijk na 
aanschaff een machine ten enenmale onbruikbaar bleek, kon ineens worden afgeschreven 
(B.. 3598). 
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8B.3.33 Beslui t WB 1940 

Ookk volgens de Leidraad Winstbelasting bij het Besluit WB 1940 kon men naast afschrij-
venn ook rechtstreeks waarderen. 

Dee Hoge Raad besliste in een procedure over de winstbelasting dat bij afschrijven in 
verbandd met de verkoopwaarde niet de strekking van afschrijven tot uiting komt, namelijk 
datt de bedrijfswaarde geleidelijk achteruitgaat (B. 7604). 

Samenvattendd stelt Smeets dat er voor de Tweede Wereldoorlog twee manieren van 
waarderingg waren toegestaan.1311 Ten eerste een waardering volgens een statische 
balanstheorie,, waarbij de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd naar de waarde 
vann de dag, zonder hun bijzondere bestemming voor de onderneming in aanmerking te 
nemen.. Ten tweede een waardering volgens een dynamische balanstheorie, waarbij de 
waarderingg uitgaat van de aanschaffingskosten die verdeeld worden over de gebruiks-
jaren.. Deze laatste waardering sloot aan bij artikel 10 Wet IB 1914. 

8B.3.44 Beslui t IB 1941 

Inn het Besluit IB 1941 werd vastgelegd dat activa ten minste zouden worden gewaar-
deerdd op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten. Daarbij werd rekening 
gehoudenn met afschrijvingen. Waardering op een lager bedrag was slechts mogelijk 
voorzoverr en zolang de bedrijfswaarde aantoonbaar lager was.1312 Een keuzemogelijk-
heidd tussen afschrijven en rechtstreeks waarderen bestond niet meer.1313 Volgens de 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941 was in het Besluit het wettelijk vermoeden 
vastgelegdd dat de bedrijfswaarde ten minste gelijk was aan de (eventueel met afschrij-
vingenn verminderde) kostprijs.1314 Daarom was er sprake van aantonen. 

Monodd de Froideville besprak in 1942 kritisch de bedrijfswaardeproblematiek, mede 
inn het licht van de Duitse rechtspraak en doctrine.1315 Hij citeert de Senaat van het Duitse 
Reichsfinanzhoff die in 1926 de term Teilwert toelichtte: 'Bei einem zu einer wirtschaft-
lichenn Einheit gehörenden Gegenstand ist in der Tat scharf zu unterscheiden zwischen 
demm Werte, den der Gegenstand als Teil der wirtschaftlichen Einheit hat, kurz gesagt 
demm Teilwert, und dem Werte, den er aus dem Zusammenhange gerissen für sich haben 
würde,, kurz gesagt dem Einzelwerte. Die Vorentscheidung halt diese Begriffe richtig 
auseinander,, sie hat zutreffend anerkannt, dasz der grosze Wertverlust einer neu-
erworbenenn Maschine in der ersten Zeit nur den Einzelwert, nicht den hier maszgeben-
denn Teilwert betrifft'.1316 Het grote verlies in de eerste tijd na aanschaf betreft dus de 
Einzelwert. Einzelwert. 

Volgenss Schendstok had het gebruik van de woorden 'en zolang' - die waren niet 
aann het Duitse recht ontleend - kennelijk tot taak om, vooral met betrekking tot 
gebouwen,, machines, schepen en dergelijke, het waarderen op een lager bedrag dan 
kostprijss minus afschrijvingen minder aantrekkelijk te maken.1317 Daarmee werd de weg 
naarr afschaffing, vervanging of verruiming van het voorschrift na de bevrijding wat meer 
openn gehouden. 

Smeetss 1931, p. 72 en 73. 
Artikelenn 10, lid 2 en 11 Besluit IB 1941. 
Volgenss A-G Van Soest laat zich, in het verlengde van BNB 1979/181*, naast een systeem 
vann afschrijven ook een systeem van jaarlijkse waardering denken dat wellicht ook toegestaan 
zouu zijn (conclusie voor BNB 1983/235*). 
Hierbijj moeten wij wel bedenken dat in BNB 1979/181* de winst onder de deelnemingsvrij-
stellingg zou vallen. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB 1941 §18 (9). 
Monodd de Froideville 1942, artikelenreeks Weekblad der Belastingen. 
Monodd de Froideville 1942, p. 356. 
Schendstokk 1959, p. 31. 

1311 1 

1312 2 

1313 3 

1314 4 

1315 5 

1316 6 

1317 7 
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Ookk onder het Besluit IB 1941 hanteerde de Hoge Raad aangaande de afschrijvingspro-
blematiekk nog de term 'bedrijfswaarde', namelijk wanneer het college als strekking van 
afschrijvenn definieerde: de goedmaking van het verlies geleden door vermindering van 
dee bedrijfswaarde.1318 

Jacobss stelt dat de Hoge Raad onder vigeur van de Wet IB 1914 in plaats van de 
termm 'gebruikswaarde' de term 'bedrijfswaarde' gebruikt.1319 Na de invoering van het 
Besluitt IB 1941 is de term bedrijfswaarde meerzinnig geworden en verdient het volgens 
hemm aanbeveling deze term te reserveren voor de lagere waardering op de 'Teilwert' van 
artikell 10, lid 2 Besluit IB 1941. De Hoge Raad doet dat in B. 9234 door aan te geven dat 
menn door normale afschrijving niet rekening kon houden met een waardevermindering 
tenn gevolge van dreigende oeververzwakking, maar wel door toepassing van een waar-
deringg naar lagere bedrijfswaarde. 

Volgenss Meussen waren weinig schrijvers gelukkig met de introductie van het begrip 
bedrijfswaardee in de Nederlandse belastingwetgeving.1320 Het werd in een aantal geval-
lenn als een Fremdkörper, een corpus alienum, gezien. Doordat de Hoge Raad de term 
'bedrijfswaarde'' vóór de wettelijke introductie al had gebruikt bij afschrijvingen, zorgde de 
termm aanvankelijk voor verwarring. Na invoering van het Besluit IB 1941 werd gaande-
wegg duidelijk dat de term 'bedrijfswaarde' gereserveerd moest worden voor afwaardering 
benedenn de kostprijs minus afschrijving. 

BesluitBesluit  VpB 1942 
Inn het Besluit VpB 1942 werd verwezen naar en aansluiting gezocht bij het winstbegrip 
vann het Besluit IB 1941.1321 Een nadere toelichting op het bedrijfswaardebegrip werd niet 
gegeven. . 

8B.3.55 Wet BHZ 1950 

Bijj de Wet Belastingherziening 1950 werd geen wettelijke bepaling omtrent de bedrijfs-
waardee opgenomen. Eerst zag het ernaar uit dat het begrip bedrijfswaarde zou vervallen. 
Naarr aanleiding van de vraag of melkvee op bedrijfswaarde gewaardeerd kon worden, 
stondd de minister van Financiën alsnog waardering op lagere bedrijfswaarde toe.1322 

Inn het eindverslag van de commissie van rapporteurs valt te lezen: 'Ook wat betreft 
dee elementen van meer wezenlijke aard, welke inhoud van het winstbegrip uitmaken, 
wordtt een grotere soepelheid verkregen, met name doordat de regelen nopens het 
aanhoudenn van de bedrijfswaarde vervat in het bestaande artikel 10 van het Besluit op 
dee Inkomstenbelasting komen te vervallen, zodat ook op dit punt het richtsnoer gezocht 
moett worden in het goede koopmansgebruik.'1323 

Inn de literatuur concludeert men dat het begrip bedrijfswaarde geïncorporeerd is in 
goedkoopmansgebruikk zoals dat sinds 1941 aangevuld is, aangezien sinds 1950 het 
winstbegripp niet principieel gewijzigd is.1324 

8B.3.66 Wet IB 1964 

Ookk onder de Wet IB 1964 bleef waardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk.1325 In de 
Kamerr werd ingegaan op een daling van de gebruikswaarde tussen de datum van 

B.. 7046; B. 8946, BNB 1958/56*. 
Jacobss 1974, p. 124. 
Meussenn 1997, p. 13. 
Artikelenn 6, lid 2 en 17, lid 2. 
Kamerstukkenn II 1949/50,1251, no. 3, p. 8 (memorie van toelichting) en no. 8, p. 37 (memorie 
vann antwoord). 
Handelingenn I 1948/49,1251, no. 128a, p. 5 (memorie van antwoord). 
Smeetss 1970, p. 18; Meussen 1997, p. 22; Klein Wassink 1974, p. 996. 
Kamerstukkenn I11963/64, 5380, no. 33, p. 9 (EV); Korte toelichting op de Wet IB 1964, § 11.1. 
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bestellingg en ingebruikstelling door bijzondere omstandigheden. Dit werd niet als een 
vormm van afschrijving gezien: indien de bedrijfswaarde naderhand weer zou stijgen, 
diendee de waardering te worden verhoogd totdat het plafond van kostprijs minus 
afschrijvingg zou zijn bereikt.1326 Opvallend is dat men in de memorie van antwoord en de 
Kortee toelichting spreekt van een daling van de gebruikswaarde.™27 Deze gebruikswaar-
dedalingg kon aanleiding zijn tot waarderen op lagere bedrijfswaarde. 

8B.44 Bepalin g 'bedrijfswaarde ' 

8B.4.11 Inleidin g 

Dee mogelijkheden en onmogelijkheden om een bedrijfswaarde te berekenen hebben 
aanleidingg gegeven tot vele beschouwingen. Ik zet eerst uiteen hoe Polak tegen de 
bedrijfswaardee aankeek (8B.4.2), voordat het bedrijfswaardeconcept in het fiscale recht 
werdd geïntroduceerd (8B.4.3). Daarna laat ik zien welke rollen verschillende waarde-
begrippenn spelen in het bedrijfswaardeconcept. In 8B.4.4 behandel ik de directe en de 
indirectee opbrengstwaarde, alsmede de vervangingswaarde. De onderhandse verkoop-
waarde,, waarbij ik onderscheid maak tussen beleggings- en eigengebruiksvastgoed, 
komtt in 8B.4.5 aan bod. 

8B.4.22 Polak 

N.J.. Polak besteedde, voordat het fiscale begrip bedrijfswaarde in het Besluit IB 1941 
werdd geïntroduceerd, veel aandacht aan de afzonderlijke waardering van bedrijfsmid-
delen,, los van de overnemingswaarde van het gehele bedrijf. Hij hanteerde hiervoor de 
termm 'bedrijfswaarde'. Polak ziet afschrijving als de (intracomptabele) 'gemiddelde 
waardeverminderingg van een gebruiksgoed' die te onderscheiden is van de (extra-
comptabele)) afboeking van een verlies door een lagere waardering.1328 Als een machine 
buitenn gebruik wordt gesteld, is het geen gebruiksgoed meer en verhuist ze naar de 
categoriee van activa die extracomptabel worden gewaardeerd. Ook een afschrijving 
ineenss van meerkosten (' te duur gekocht') waarvan een extra rendement kan worden 
verwacht,, is niet toegestaan. 

Inn 1924 boog Polak zich over de vraag wat de waarde van een goed voor een 
ondernemingg bepaalt (los van balanswaardering).1329 Een onderneming koopt goederen 
omm die door combinatie met andere goederen - diensten hier mede als goederen be-
schouwdd - in zo'n staat te brengen dat een afzet kan worden verwacht tegen een geld-
opbrengstt die het totaal van de kosten te boven gaat. 'leder goed dat de onderneming tot 
zichh neemt maakt deel uit van een groep complementaire goederen, welker gezamen-
lijkee waarde door de onderneming niet op grond harer verbruiksbegeerte, maar enkel en 
alleenn op grond der verwachte geldopbrengst wordt bepaald.' Het is de onderneming niet 
omm de goederen, maar om de verwachte geldopbrengst te doen. De marktprijs van de 
complementairee goederen bepaalt daardoor de waarde van de goederen die de onder-
nemingg reeds in bezit heeft. Die bedrijfswaarde is gelijk aan de opbrengst van de groep 
goederenn onder aftrek van wat voor de complementaire goederen moet worden betaald. 
Dee waarde die een goed voor de onderneming heeft, is afgeleid uit de toekomstige 

Inn B. 8666 besliste de Hoge Raad dat men niet op een bedrijfswaarde mocht waarderen die 
hogerr is dan de kostprijs minus afschrijvingen. De ondernemer volgde het stelsel kostprijs 
minuss afschrijving of lagere bedrijfswaarde. Zie ook BNB 1991/236. 
Kamerstukkenn I11962/63, 5380, no. 19, p. 32 (memorie van antwoord). 
Polakk 1918a, p. 24; 1918b p. 74. 
Polakk 1924a, p. 684, 685. 

1326 6 

1327 7 

1328 8 

1329 9 
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opbrengstt en de ter verkrijging van die opbrengst te maken kosten.1330 Slechts onder 
bepaaldee omstandigheden is deze gelijk aan de vervangingswaarde. 

Hett schatten van die toekomstige marktprijzen acht Polak een subjectieve aan-
gelegenheid.13311 Hij concludeert1332 dat de waarde van een goed in het bezit van een 
ondernemingg gelijk is aan de subjectief1333 geschatte opbrengst onder aftrek van een 
risicopremiee en de complementaire kosten die ter verkrijging van die opbrengst nood-
zakelijkk zijn. Wanneer meerdere complementair verbonden goederen in het bezit van de 
ondernemingg zijn, is slechts hun gezamenlijke waarde op basis van deze regel te be-
palen.13344 In het algemeen zal de waarde die aan de afzonderlijke goederen moet worden 
toegekend,, de vervangingswaarde dichter benaderen naarmate het tijdstip van uitputting 
vann de voorraad van dat goed naderbij komt. 

Wanneerr men een duurzaam productiemiddel dan ziet als een reeks opvolgende 
prestaties,, is de bedrijfswaarde van een dergelijk productiemiddel gelijk aan de som van 
dee geschatte waarden van die prestaties, gedisconteerd op het ogenblik; de contante 
waardee van de quasi-rent.1335 Deze waarden kunnen van onderneming tot onderneming 
sterkk verschillen. 

Opp de balans dienen de duurzame productiemiddelen te worden gewaardeerd ten 
hoogstee tot de aanschafprijs en ten hoogste tot de waardering die uit de schatting van 
opbrengstt en complementaire kosten voortvloeit.1336 Als de bedrijfswaarde beneden de 
aanschafprijss ligt, kan men de afschrijving op het duurzame productiemiddel daarmee 
verhogen. . 

Inn 1929 definieert Polak afschrijving als het verschil tussen de bedrijfswaarde per 
ultimoo en primo van een jaar.1337 

8B.4.33 Toelichtin g en Leidraa d Beslui t IB 1941 

Inn de Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 1941 werd aangegeven hoe de bedrijfs-
waardee moest worden bepaald, te weten: vanuit een individuele benadering.1338 Hoofd-
gedachtee is volgens de Toelichting dat zaken die doorgaans tot een bedrijfshuishouding 
behoren,, tezamen een hogere waarde hebben dan de afzonderlijke onderdelen van het 
complex.. Als de overnemingswaarde door de hoogstbiedende gegadigde (de huidige 
ondernemerr incluis en met uitschakeling van de bieder die het bedrijf niet als zelfstandig 
geheell zou willen voortzetten) van het bedrijf als geheel is geschat, komt het vraagstuk 
vann de verdeling over de activa aan de orde.1339 

Inn paragraaf 6 van deze Toelichting komt eerst de individuele benadering van de 
activaa aan de orde in het waarderingsproces: 'Er is door gezaghebbende staathuishoud-
kundigenn beweerd dat dit vraagstuk principieel onoplosbaar is. Voor de bedrijfshuishoud-
kundigee en fiscale practijk is een oplossing echter zeer wel mogelijk. Er behoeven dan 

Polakk 1924a, p. 687. 
Dezee subjectieve schatting van toekomstige, objectieve grootheden moet men niet verwarren 
mett de subjectieve waardering van de gebruiker voor een goed opp een bepaald moment. 
Polakk 1924a, p. 696. 
Laterr zullen we zien dat de overnemer van de gehele onderneming wordt ingeschakeld om 
dezee subjectiviteit zoveel mogelijk uit te schakelen. 
Vergelijkk IAS 36. 
'Eenn bezitting dient te worden gewaardeerd in overeenstemming met het nut, dat men van die 
bezittingg verwacht, in verband met het doel der aanschaffing', aldus Van Geel (1932, p. 19). 
Polakk 1924b, p. 795. 
Ziee ook: De Haan (1927a, p. 151). Hij wijst erop dat een ongerealiseerde winst wordt geboekt 
wanneerr een individuele gebruikswaarde voor een eigenaar hoger is dan de prijs waarvoor het 
productiemiddell kan worden aangeschaft of te boek staat. 
Ziee 7.4.7.3, De contante-waardebenadering van Potak, discounted contributions approach. 
Toelichtingg en Leidraad bij het Besluit IB paragraaf 18 (5), (6) en (7). 
Volgenss Meussen (1997, p. 16) is de bieder die het bedrijf zou willen laten opgaan in een 
groterr geheel, hiermee uitgeschakeld. 
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slechtss enkele knopen te worden doorgehakt met betrekking tot de volgorde waarin men 
dee onderscheidene objecten schat. Van de objecten welke geschat moeten worden (...) 
schattee men eerst de objecten welke bestemd zijn om verkocht te worden, en vervolgens 
dee grond- en hulpstoffen, alle naarde vervangingswaarde. (...) Daarna komen alle 
anderee op korte termijn vervangbare activa aan de beurt, in volgorde van het gemak 
waarmeee zij door gelijke zaken of door gelijkwaardige vervangingsmiddelen zouden 
kunnenn worden vervangen. Ten slotte komen de overige zaken aan de beurt, met name 
die,, welke niet bestemd zijn om in de uitoefening van het bedrijf te worden verkocht, 
bewerktt of verwerkt. Van deze groep dienen dan het eerst getaxeerd die, welke als 
zelfstandigee objecten een zuivere opbrengst zouden kunnen geven, zoals aandelen in 
dochtermaatschappijenn en verhuurbare onroerende en roerende goederen; tenslotte 
komenn de overige activa aan de beurt (...).' 

Inn paragraaf 7 komen de vervangingswaarde en goodwill aan bod: 'Het vorenstaande 
magg er niet toe leiden, dat het in totaal over de activa te verdelen bedrag op zodanige 
wijzewijze over de onderscheidene (...) activa wordt verdeeld, dat aan enig activum dat 
-- hoewel niet op korte termijn - vervangbaar is, een hogere bed rijfswaard e wordt toe-
gekendd dan het bedrag dat de ondernemer redelijkerwijs voor een dadelijke vervanging 
inn de oude staat zou moeten overhebben. Van het in totaal te verdelen bedrag zal der-
halvee iets als onverdeelbaar kunnen overblijven indien de goodwill niet als activum op de 
balanss voorkomt. Het bedrag, dat dan aan de goodwill moet worden toegerekend, be-
hoeftt in zulk geval niet over de overige activa te worden "uitgesmeerd".' 

Eenn goodwillpost vloeit volgens de Toelichting en Leidraad dus niet uit over de activa. 
Wijj zien hier heel duidelijk dat de bed rijfswaarde voor zelfstandige vruchtendragers 
(verhuurbaree onroerende goederen) wordt bepaald op de waarde in het economische 
verkeer.. Voor 'complementair verbonden' zaken is de toerekening van opbrengsten en 
kostenn moeilijker te maken, maar goodwill hoeft men niet over deze activa uit te smeren. 
Dee waarde van deze zaken wordt in de redenering van de Toelichting en Leidraad 
bepaaldd door de waarde van de zaak in oude staat op de inkoopmarkt. De Hoge Raad 
zouu deze lijn later verlaten. 

Dee fictieve koper stelt een vermogensbalans met goodwill en stille reserves op, de 
eigenaarr een winstbepalende balans waarbij niet-geboekte goodwill en stille reserves 
buitenn beschouwing worden gelaten. Hellema schrijft in 1943 dat deze totaal verschillen-
dee uitgangspunten niet te verenigen zijn.1340 Bovendien ziet de fictieve koper het bedrijf 
alss een economische eenheid, terwijl het erom gaat de waarde van een enkel voorwerp 
tee bepalen. 

Slott grijpt in zijn noot bij BNB 1991/236* (groothandel in veterinaire artikelen en dier-
geneesmiddelen)) terug op de inzichten van N.J. Polak. Volgens Slot kan de bedrijfs-
waardee van een bedrijfsgebouw in een betrekkelijk simpele situatie als in BNB 1991/236* 
wordenn bepaald op de contante waarde van de toekomstige brutowinsten op handels-
goederen,, verminderd met de nog te maken complementaire kosten. De waardering van 
eenn bedrijfsmiddel op bed rijfswaarde komt uitsluitend aan de orde als deze lager is dan 
dee kostprijs minus eventuele afschrijving; de verkoopwaarde kan niet als de bedrijfs-
waardee worden beschouwd. In het besliste geval gaat het bij de bepaling van de bedrijfs-
waardee om de schatting van de contante waarde van de toekomstige netto-opbrengsten 
vann het gebouw. 

Hett is niet beslissend of de geschatte jaarlijkse opbrengst lager is dan men bij de 
aanschaffingg had gedacht. Het gaat om vergelijking van kostprijs minus afschrijving met 
dee waarde van verwachte prestaties. Als het aan Slot had gelegen, had de Hoge Raad 
dee verkoopwaarde als 'in dit verband niet ter zake dienende' ter zijde gesteld: niet de 
verkoopwaarde,, maar het toekomstig prestatievermogen van het gebouw is bepalend 

Hellemaa 1943c, p. 233 en 234. 
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voorr de bedrijfswaarde. Nu wordt een gekunstelde maatstaf - verkoopwaarde soms toch 
alss bedrijfswaarde te beschouwen - gehanteerd. 

8B.4.44 Hoogst e van direct e en indirect e opbrengstwaard e 

Dee bedrijfswaarde is de hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde.1341 

Alss de onroerende zaak wordt verkocht, zal de ondernemer de hoogste van deze twee 
waardenn namelijk als verlies ervaren wanneer hij het activum zou moeten missen. In 
BNBB 1991/236* geeft de Hoge Raad dit aan door te overwegen dat het vermogensverlies 
ookk bij verkoop van het goed - hetzij afzonderlijk, hetzij in samenhang met andere 
bestanddelenn van het ondernemingsvermogen - niet zal kunnen worden goedgemaakt. 
Watt 1) iets waard is bij afzonderlijke verkoop (directe opbrengstwaarde) en wat 2) de 
waardee in samenhang is met andere ondernemingsbestanddelen, daarvan is de hoogste 
waardee maatgevend. 

8B.4.4.11 Direct e opbrengstwaard e (onderhands e verkoopwaarde ) 

Dee directe opbrengstwaarde is de redelijkerwijze te verwachten ruilopbrengst (opbrengst 
minuss kosten)1342 die verkregen wordt als de onroerende zaak hetzij afzonderlijk, hetzij in 
samenhangg met andere bestanddelen1343 van het ondernemingsvermogen zou worden 
verkocht.. Deze waarde kan een taxateur bepalen. Hij kan de marktomstandigheden 
enn andere factoren beoordelen en zo tot een juiste waardering komen. 

8B.4.4.22 Indirect e opbrengstwaard e 

Dee indirecte opbrengstwaarde wordt bepaald door de interne omstandigheden van de 
onderneming.. Het is de contante waarde van de nettogeldopbrengsten1345 (inclusief de 
eindwaarde)) van het bedrijfsmiddel die een overnemer van de gehele onderneming zou 
willenn betalen.1346 Anders gezegd: de waarde wordt afgeleid door een goed of een 
samenstell van goederen verder te gebruiken voor de resterende periode dat de 
bedrijvigheidd waartoe zij dienen, wordt voortgezet; de waarde die eraan gehecht kan 

Zie:: Van Sonderen 1985, p. 982; Daniels 1986, p. 4343; Meijer 1986, p. 7; noot L.G.M. 
Stevenss FED 1991/551 (BNB 1991/165); Essers 1991, p. 302; Heithuis 1993, p. 1289. 
Hoff (1957, 85) onderscheidt de indirecte opbrengstwaarde (datgene wat via de verkoop van 
dee producten wordt verkregen) en de directe opbrengstwaarde (datgene wat bij de verkoop 
vann het productiemiddel zelf wordt verkregen). Een dalende verkoopwaarde geeft volgens 
hemm geen aanleiding tot 'extra afschrijving'. Wanneer de indirecte opbrengstwaarde lager 
wordt,, is de vervangingswaarde - de bedrijfswaarde - gedaald. De oorzaak hiervan kan liggen 
inn een lagere schatting van het aantal nuttig aanwendbare werkeenheden of doordat de 
vervangingswaardee per werkeenheid achteruit is gegaan (door een verminderde vraag naar 
hett product of door technische vooruitgang). 
Vergelijkk Richtlijn 121.3 (2001), alinea 305. 
BNBB 1991/236*. 
Ziee ook Oranje 1978, p. 927; Van Sonderen 1985, p. 980 en 981; Daniels 1986, 4343; Essers 
1991,, p. 302; noot Slot BNB 1991/236; Meussen 1997, p. 35 
Volgenss IJsselmuiden (FED 1989/479) is afschrijven niet het waarderen van vaste activa, 
maarr het stelselmatig toerekenen van de kosten van het actief aan de opbrengsten gedurende 
dee gebruiksperiode. Wie de waarde van het vaste actief (en de afschrijvingen) berekent uit de 
toekomstigee winsten die met het actief kunnen worden behaald, draait de zaak om. Dat is 
volgenss hem in strijd met het oeroude beginsel dat de afschrijvingen en waardeverminderin-
genn onafhankelijk van het resultaat moeten worden bepaald. 
Dee indirecte opbrengstwaarde van een gehele onderneming wordt rentabiliteitswaarde 
genoemdd (Van Sonderen 1985, p. 981; Daniels 1986, p. 4345). 
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wordenn via de verkoop van de producten.1347 Deze indirecte waardebepaling is niet 
eenvoudigg vanwege de toerekening van opbrengsten en uitgaven.1348 Een taxateur kan 
dezee waarde in de meeste gevallen niet vaststellen, omdat er een bedrijfseconomische 
analysee moet worden uitgevoerd. De waarde moet namelijk worden bepaald binnen het 
verbandd van de onderneming.1349 Daarbij moet men inzicht in omzet en winstgevendheid 
inn acht nemen. De indirecte waardering is geobjectiveerd door uit te gaan van de waar-
deringg door een overnemer van de gehele onderneming, en niet van de winstverwach-
tingenn van de ondernemer zelf.1350 De opbrengstwaarde van zelfstandige vruchten-
dragerss tendeert naar de indirecte opbrengstwaarde.1351 Doorgaans zal de indirecte 
opbrengstwaardee van complementair verbonden bedrijfsmiddelen1352 hoger zijn dan de 
verkoopwaarde.13533 Als de directe opbrengstwaarde structureel boven de indirecte 
opbrengstwaardee ligt, zal een rationeel handelende ondernemer het bedrijfsmiddel 
verkopen:: de contante waarde van de toekomstige netto-inkomsten (inclusief de 
eindwaarde)) is in dat geval lager dan de opbrengst bij verkoop. 

8B.4.4.33 Hoger e indirect e opbrengstwaard e versu s lager e vervangingswaard e 

Wanneerr men de bedrijfswaarde vanuit de optiek van de ondernemer bepaalt, kan het 
afwaarderenn in het verlengde van afschrijven worden opgevat. De bedrijfswaarde is dan 
gelijkk te stellen aan de gebruikswaarde voor de ondernemer en te berekenen op de 
contantee waarde van de toekomstige netto-inkomsten (inclusief de eindwaarde) binnen 
hett verband van de onderneming. Ook wanneer de inkoopwaarde of vervangingswaarde 
opp de inkoopmarkt (los van de onderneming) lager is dan de indirecte opbrengstwaarde 
(binnenn het verband van de onderneming), is de indirecte opbrengstwaarde voor afwaar-
derenn maatgevend. De investering in het bedrijfsmiddel rendeert binnen het verband van 

1349 9 

1350 0 

1351 1 

1352 2 

1353 3 

Hoff 1957, p. 22; Oranje (1978, p. 927) stelt dat het de waarde is die wordt afgeleid uit de 
opbrengstt van de producten waartoe het bedrijfsmiddel heeft bijgedragen. Van Sonderen 
(1985,, p. 981) en Daniels (1986, 4343) nemen deze definitie over. 
Meijerr (1986, p. 7) definieert bedrijfswaarde als de contante waarde van de aan het 
bedrijfsmiddell toe te rekenen ontvangsten minus de contante waarde van de aan het 
bedrijfsmiddell toe te rekenen (complementaire) uitgaven. 
Volgenss de redactie van het Vakstudie Nieuws (V-N 1988, p. 837, punt 6) richt de 
bedrijfswaardee als waarderingsmaatstaf in het goedkoopmansgebruik zich in eerste instantie 
opp de indirecte opbrengstwaarde. Deze bedrijfswaarde krijgt voornamelijk cijfermatige inhoud 
doorr de contant gemaakte waarde van de te verwachten toekomstige positieve resultaten. 
Probleemm hierbij is dat de bedrijfswaarde zich in beginsel slechts laat benaderen door uit te 
gaann van de onderneming als geheel. Vervolgens dient de aldus gevonden bedrijfswaarde 
versleuteldd te worden naar de diverse bedrijfsmiddelen. De grote moeilijkheid is dan te 
bepalenn aan de hand van welke verdeelsleutel dit zou moeten gebeuren. De enige situatie 
waarinn dit nog enigszins eenvoudig is, is wanneer de onderneming goeddeels bestaat uit een 
allesbeheersendd bedrijfsmiddel. Voorde complexere ondernemingen is de bedrijfswaarde van 
eenn bepaald bedrijfsmiddel van die onderneming voor de praktijk meer theorie dan praktisch 
hanteerbaree werkelijkheid. 
BNBB 1989/150. 
Ziee noot L.G.M. Stevens bij FED 1991/551 (BNB 1991/165). 
Hellemaa (1943c, p. 234 en 235) concludeert 'dat wij met het optreden van den fictieven kooper 
weinigg verder komen, doch dat wij bij de bedrijfswaarde pogen de subjectieve gebruikswaarde 
vann het bedrijfsmiddel vast te stellen voorden ondernemer, die de zaak voortzet 
[cursiveringenn TMB]. Hellema maakt hier een aansluiting met de afschrijvingsproblematiek en 
Polakss perceptie van de bedrijfswaarde. Beide wegen - afschrijven en waarderen op 
bedrijfswaardee - moeten tot hetzelfde resultaat leiden: de juiste bepaling van de interne 
gebruikswaarde. . 
VanVan Sonderen 1985, p. 981; BNB 1987/187. 
Ookk wel 'bedrijfsgebonden activa' of 'onzelfstandige opbrengstdragers' genoemd. 
Oranjee 1978, p. 927; Van Sonderen 1985, p. 982; noot Stevens bij FED 1991/551 
(BNBB 1991/165). 
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dee onderneming immers beter dan de inkoop- of vervangingswaarde die de inkoopmarkt 
(beidee buiten het verband van de onderneming) aangeeft. Er is geen reden lager te 
waarderenn dan de indirecte opbrengstwaarde. Voor de ondernemer is de hoogste van de 
indirectee opbrengstwaarde of de vervangingswaarde als gebruikswaarde maatgevend. 

Wanneerr men de bed rijfswaarde vanuit de optiek van een overnemer van de gehele 
ondernemingg benadert, wordt de bedrijfswaarde ook binnen het verband van de onder-
nemingg bepaald. Hier kan men redeneren dat een overnemer de laagste van de ver-
vangingswaardee op de inkoopmarkt of de indirecte opbrengstwaarde van het bedrijfs-
middell zou willen betalen. Het is echter de vraag of de ondernemer de zaak wel tegen 
eenn lagere vervangingswaarde zou willen overdragen wanneer hij de gehele onder-
nemingg verkoopt en de vraag zou beantwoorden of er überhaupt wel een vervangend 
bedrijfsmiddell te koop is (bepaalbaarheid, beschikbaarheid) tegen een lagere waarde. 
Dee overdragende ondernemer zal in beginsel de indirecte opbrengstwaarde willen 
ontvangenn als hij de gehele onderneming verkoopt; de inkomstenstroom geeft daar 
aanleidingg toe. De overnemer zal niet meer dan de bedrijfswaarde willen bieden: hij zal 
onderr dit maximum blijven als hij meent de wederpartij er voor een lagere prijs toe te 
kunnenn bewegen het activum af te staan.1354 Discussies over 'goodwill' of 'badwill' komen 
pass aan de orde, nadat de individuele activa zoveel mogelijk separaat zijn gewaardeerd. 

DeDe visie  van Smeets:  laagste  van vervangingswaarde 1355 of  indirecte  opbrengst-
waarde waarde 
Eenn andersluidende visie heeft Smeets.1356 Volgens hem kan de bedrijfswaarde van 
duurzamee objecten - en dit is de waarde als deel van een bedrijf, de functionele of 
complementairee waarde - op twee manieren worden benaderd.1357 Ten eerste via de 

1354 4 

1355 5 
Conclusiee Van Soest BNB 1976/184*. 
Klaassenn (1975, p. 15-20) bespreekt in zijn dissertatie 'De vervangingswaarde' de 
grondslagenn van de vervangingswaardetheorie. In deze theorie wordt het waardebegrip 
toegespitstt op de producent en zijn streven naar inkomensvorming. Voor een producent zien 
waardeschattingenn vooral op de bijdrage die de productiemiddelen kunnen leveren aan de 
inkomensvorming.. Deze theorie besteedt veel aandacht aan waardemeting in verband met 
verkoopbeslissingenn en periodewinstbepaling. Daarbij staat het continuïïeitsstreven voorop en 
dee voorwaarde is dan ook dat opgeofferde productiemiddelen worden vervangen. Het waarde-
oordeell van de ondernemer wordt gevormd tegen de achtergrond van deze visiee op de onder-
neming.. Er zijn dan twee benaderingen van de waarde mogelijk. 
Tenn eerste vanuit de opbrengstmogelijkheden van de producten en de productiemiddelen. 
Voorr productiemiddelen komen dan de directe en de indirecte opbrengstwaarde in 
aanmerking. . 
Inn de tweede benadering vraagt men zich af wat de onderneming uit het oogpunt van haar 
inkomensvormingg ontbeert wanneer zij het productiemiddel zou moeten missen. Hier baseert 
menn zich op de gedachte dat de onderneming haar oorspronkelijke positie kan herstellen door 
eenn goed aan te kopen dat equivalent is met het opgeofferde goed. De waarde van het goed 
iss dan de prijs op de inkoopmarkt op het waarderingsmoment. Voor productiemiddelen is de 
hoogstee van de directe en de indirecte opbrengstwaarde slechts relevant. De indirecte 
opbrengstwaardee bepaalt alleen de waarde wanneer die hoger is dan de directe opbrengst-
waarde,, maar lager dan de vervangingswaarde: in deze situatie moet men nog tijdelijk 
doorproduceren,, omdat dit voordeliger is dan de directe opbrengstwaarde onmiddellijk te 
realiseren. . 
Klaassenn concludeert: 'In de vervangingswaardetheorie wordt dus verdedigd dat de 
vervangingswaardee bepalend is voor het waardeoordeel, mits de vervangingswaarde lager is 
dann de hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde. In dat geval zal de produktie 
inn de gekozen aanwendingsrichting worden voorgezet.' 
Smeetss 1965, p. 27 en 28. 
Naa een onderzoek van de Duitse rechtspraak betreffende het begrip Teilwert concludeert 
Hellemaa (1943c, p. 234 en 235) dat men voor de praktijk tot enkele vermoedens is gekomen, 
waardoorr het begrip toch hanteerbaar is. Voor nieuwe voorwerpen is de bedrijfswaarde gelijk 
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veronderstellingg dat de ondernemer zijn gehele onderneming zou overdoen en dat zijn 
opvolgerr die onderneming zou voortzetten. Dit levert de directe opbrengst(verkoop)waar-
dee op. Ten tweede door aan te nemen - en dit is meer in overeenstemming met de 
realiteitt - dat de huidige ondernemer zijn bedrijf zal voortzetten en de duurzame objecten 
slechtss zal vervangen wanneer dit rationeel is. Dit is alleen verantwoord wanneer de 
indirectee opbrengstwaarde (de waarde gebaseerd op de mogelijkheid van een rendabele 
aanwendingg van het duurzame bedrijfsmiddel in de onderneming) hoger wordt geschat 
dann zijn vervangingswaarde, in casu: de marktwaarde, de actuele prijs op de inkoop-
markt.13588 De ondernemer zou in deze redenering dan de keuze hebben uit waardering 
opp vervangingswaarde of de indirecte opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is volgens 
Smeetss dan de laagste van 1) hetzij de vervangingswaarde op de inkoopmarkt, 2) hetzij, 
indienn de vervanging niet rationeel is, de indirecte opbrengstwaarde van het duurzaam 
object. . 

Inn deze benadering kan ik mij niet vinden. Wellicht kan de ondernemer zelf of een 
overnemerr van de gehele onderneming een vergelijkbaar bedrijfsmiddel inkopen voor 
eenn lager bedrag dan de indirecte opbrengstwaarde, maar dit wil nog niet zeggen dat het 
bedrijfsmiddell zoals dat door de ondernemer binnen het verband van zijn onderneming 
wordtt gebruikt, op dit lagere (inkoop)niveau presteert.1359 Afwaarderen naar lagere 
vervangingswaardee zou verliesneming in strijd met de realiteit inhouden. Een niet te 
onderschattenn probleem is de vraag of een ondernemer in de praktijk zo eenvoudig een 
vervangendd bedrijfsmiddel kan vinden en aanschaffen.1360 

Inn de literatuur zien Dijstelbloem en Cometisse de vervangingswaarde in beginsel als 
maatgevendd voor de bepaling van de bedrijfswaarde.1361 Beide schrijvers hebben als 
uitgangspuntt in hun redenering dat de bedrijfswaarde, opgevat als indirecte opbrengst-
waarde,, vanwege het toerekeningsprobleem onbepaalbaar is en grijpen terug op de 
vervangingswaardebenaderingg van de Toelichting en Leidraad bij het Besluit IB 1941. 

Dijstelbloemm zou voor bedrijfswaarde in beginsel 'vervangingswaarde' willen lezen. 
Diee wordt bepaald 'met inachtneming van alle relevante factoren, waaronder met name 
dee functie die het desbetreffende activum in de onderneming vervult.' De waardering 

aann de kostprijs of de voortbrengingskosten op moment van aanschaf. Direct afwaarderen op 
grondd van een 'te hoge' aanschafprijs is dan niet mogelijk (1). Voor gebruikte voorwerpen is 
dee bedrijfswaarde gelijk aan de kostprijs of voortbrengingskosten, verminderd met de 
afschrijvingen,, tenzij er sprake is van aantoonbare bijzondere omstandigheden (2a). Voor 
gebruiktee voorwerpen is de bedrijfswaarde gelijk aan de heraanschaffingsprijs of repro-
ductiekosten,, verminderd met de afschrijvingen over de periode gedurende welke het 
productiemiddell is gebruikt (2b). 
Volgenss Van Sonderen (1985, p. 980) geeft de vervangingswaarde aan wat nu opgeofferd zou 
moetenn worden om de activa te verwerven. 
Oranjee (1978, p. 929) komt met het volgende voorbeeld. 'Indien bijv. een goed een indirecte 
opbrengstt oplevert van fl. 100 en het goed kan worden vervangen voor fl. 75, zal een 
overnemerr voor fl. 76 het goed in zijn bezit krijgen, hoewel de waarde gemeten naar de 
indirectee opbrengst hoger is. Er is dan geen congruentie tussen 'bedrijfswaarde' en waarde 
voorr de overnemer. Nu valt slecht in te denken dat deze waardes al te veel uit elkaar zullen 
lopen,, want indien een ondernemer met een goed fl. 100 opbrengst kan verkrijgen, waarom 
zouu de prijs van dat goed ook voor andere kopers niet tenderen naar een prijs in die richting? 
Datt is slechts anders indien een goed niett of moeilijk vervangbaar is door de unieke positie 
diee het in het bedrijf inneemt, dan wel wanneer de extra kosten bij de vervanging zo groot zijn 
(stagnatiee van de produktiee bijv.) dat daardoor vervanging bezwaarlijk is. Doen die situaties 
zichh niet voor, dan is er alle aanleiding voor de veronderstelling dat vervangingswaarde en 
bedrijfswaardee dicht bij elkaar liggen.' 
Klaassenn (1975, p. 21-29) bespreekt de talrijke problemen bij de bepaling van de vervangings-
waardee in de gevallen van veronderstelde identieke en technisch niet-identieke (economische) 
vervanging. . 
Dijstelbloemm 1985, p. 11; Comelisse 1992, p. 134-136. 
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doorr een derde dient enigermate ter objectivering, maar er zit ook een subjectieve kant 
aan:: de waarde die een ondernemer zelf aan het object toekent. Het komt mij voor dat 
Dijstelbloemm via deze invulling van het vervangingswaardebegrip de indirecte opbrengst-
waardee wil benaderen. 

Dee bedrijfswaarde-definitie van de Hoge Raad ziet volgens Cornelisse niet op de 
opbrengstt die de huidige ondernemer bij verkoop kan krijgen, maar op de (inkoop)prijs 
diee een onafhankelijke derde bereid is te betalen voor het activum. De definitie heeft de 
huidigee onderneming als uitgangspunt, maar objectiveert de waarde die de ondernemer 
aann de verschillende activa toekent. De subjectieve invulling voorkomt dat zogenaamde 
investeringenn met een onrendabele top ineens ten laste van de winst worden gebracht. 
Hijj concludeert dat de bedrijfswaarde in beginsel de vervangingswaarde van een activum 
is,, tenzij de directe opbrengstwaarde (bij losse verkoop) hoger is. Als de directe op-
brengstwaardee hoger is dan de vervangingswaarde kan het verlies worden beperkt door 
hett activum te verkopen, gevolgd door vervanging door het goedkopere alternatief.1362 

CombinatieCombinatie  (in)directe  opbrengstwaarde  en vervangingswaarde 
Danielss bespreekt een variant, waarin de hoogste van de indirecte en de directe op-
brengstwaardee wordt gecombineerd met de vervangingswaarde op de inkoopmarkt.1363 

Volgenss hem kan men redeneren dat de waarde van een activum voor de ondernemer 
nooitt hoger kan zijn dan de prijs van een vervangend activum. 

Volgenss de bedrijfseconomie wordt de waarde van een bedrijfsmiddel dan bepaald 
doorr 1) de hoogste van directe en de indirecte opbrengstwaarde te bepalen en deze 
gevondenn waarde 2) te vergelijken met de vervangingsprijs; 3) de laagste van deze 
beidee waarden is dan de bedrijfswaarde. 

Voorr een antwoord op de vraag of de huidige ondernemer een verlies heeft geleden 
datt hij nu al in aanmerking mag nemen, is de vervangingsprijs volgens Daniels irre-
levant.13644 Het fiscaal te realiseren verlies wordt bepaald door de bestemming die de 
ondernemerr aan het bedrijfsmiddel geeft. 'Bij voortgaand gebruik is de iow [lees: 
indirectee opbrengstwaarde] en de toekomstige dow [lees: directe opbrengstwaarde} 
bepalendd voor dit verlies. Bij verkoop is de huidige dow bepalend. De vervangingsprijs 
heeftt op het te realiseren verlies dus geen invloed. Wel is het zo dat de dow, iow en 
vervangingsprijss voor een deel afhankelijk zijn van dezelfde marktfactoren. Met name zal 
opp een markt met volledige mededinging een daling van de vervangingsprijs van een 
bedrijfsmiddell leiden tot een daling van de verkoopprijs van de geproduceerde produkten 
enn dus een neerwaartse invloed hebben op de iow. Bij markten waar volledige mede-
dingingg heerst, is het daarom lood om oud ijzer of we de vervangingsprijs als bovengrens 
vann de bedrijfswaarde nemen, dan wel aan de vervangingsprijs geen invloed toekennen 
enn de bedrijfswaarde baseren op een iow, berekend op basis van afschrijvingen over de 
historischee kostprijs. Bij markten waar onvolledige mededinging heerst, d.w.z. de daling 
vann de prijs van een vervangend bedrijfsmiddel komt niet tot uitdrukking in een daling 
vann de opbrengst van de produktie, is voor verliesneming geen plaats aangezien er voor 
dee ondernemer geen verlies optreedt.' 

Jurisprudentie Jurisprudentie 
Dee rol van de vervangingswaarde kwam prominent aan bod in een geval waarin een 
architectt wenste af te waarderen. Hij stelde in cassatie dat de waarde die een pand voor 
dee daarin uitgeoefende onderneming (beroep) heeft - de zogenaamde bedrijfswaarde -
alleenn kan worden bepaald wanneer men zich afvraagt wat het thans zou kosten om het 

Voorr deze redenering verwijst Cornelisse naar LG.M. Stevens, FED 1991/551 
(BNBB 1991/165). 
Eenn eventueel verschil tussen de indirecte opbrengstwaarde van het complex en de 
vervangingswaardee van de verschillende activa kwalificeert Cornelisse als goodwill. 
Danielss 1986, p. 4343 en 4344. 
Laterr concludeert hij (1986, p. 4348) dat de vervangingswaarde geen rol speelt. 
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pandd opnieuw te bouwen in de staat waarin het zich thans bevindt onderscheidenlijk wat 
hett zou kosten om een getrouwe kopie te kopen. De bed rijfswaarde staat, zo betoogde 
dee bouwmeester verder, logischerwijze geheel los en is ook onafhankelijk van de resul-
tatenn van de desbetreffende onderneming. Deze resultaten komen immers tot uitdruk-
kingg in de te betalen goodwill. 

Dee Hoge Raad is resoluut in zijn afwijzing: 'onjuist is de stelling (...) dat voor de 
vaststellingg van de bedrijfswaarde van een pand alleen bepalend is de vervangings-
waardee in de zin van de reproduktiewaarde van dat pand zijnde de prijs te betalen voor 
eenzelfdee pand' [cursivering TMB]. 

Dee indirecte opbrengstwaarde van het pand (los van goodwillproblematiek) kon 
binnenn deze onderneming nog wel hoger liggen dan de directe opbrengstwaarde. 

Dee vervangingswaarde is dus in beginsel niet doorslaggevend voor de bepaling van de 
bedrijfswaarde.13655 De Hoge Raad sluit toepassing van de vervangingswaardemethodiek 
bijj bedrijfswaardering niet geheel uit. Dit kunnen wij opmaken uit BNB 1991/236*. Het hof 
hadd geoordeeld dat de bedrijfswaarde gesteld kan worden op het bedrag waarvoor een 
overnemendee partij het goed in operationele staat had kunnen verwerven. Deze onder-
handsee vrije verkoopwaarde kan volgens de Hoge Raad onder omstandigheden als 
grondslagg voor een afboeking wegens vermindering van de bedrijfswaarde dienen. De 
Hogee Raad kijkt hier naar het bedrag waarvoor men het pand had kunnen verwerven, 
duss een vervangingsprijs. Ik zie in deze overweging de opmerking van Daniels weer-
spiegeld,, dat een daling van de vervangingsprijs kan leiden tot een daling van de 
verkoopprijss van de geproduceerde producten. 

Ikk concludeer dat men in de jurisprudentie en de literatuur slechts in uitzonderings-
gevallenn de vervangingswaarde een rol wil toekennen. 

8B.4.55 Onderhands e verkoopwaard e 

8B.4.5.11 Inleidin g 

Inn de jurisprudentie is de vraag aan de orde gekomen of de onderhandse verkoopwaarde 
vann een onroerende zaak een juiste maatstaf is voor het bepalen van de bedrijfswaarde 
vann die zaak.1366 De 'onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik' wordt gede-
finieerdd als de prijs waarvoor een onroerende zaak bij onderhandse verkoop vrij van huur 
enn gebruik wordt aangeboden en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, 
naa de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.1367 De 
'onderhandsee verkoopwaarde in verhuurde staat' is de prijs die bij onderhandse verkoop 
bijj aanbieding in verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte 
wijze,, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de 
huurder,, zou zijn besteed. Deze definities vallen terug op het fiscale begrip 'waarde in 
hett economische verkeer'. 

Inn het algemeen geldt dat een waardering zonder dat men daarbij kennis neemt van 
dee resultaten en de balansen van de bedrijfsuitoefening, onvoldoende is om af te waar-

Mett dit arrest distantieert de Hoge Raad zich volgens Meussen (Meussen 1997, p. 19) met 
krachtt van de opvatting uit de Toelichting en Leidraad dat de bedrijfswaarde gelijk zou zijn aan 
dee vervangingswaarde. Vergelijk echter Van Sonderen 1985, p. 982 (voetnoot 8). 
Wanneerr een afschrijvingsscenario is vastgesteld, kan met die afschrijvingen worden door-
gegaan,, totdat de restwaarde is bereikt. Hieraan doet niet af dat in een bepaald jaar, in 
verbandd met tijdelijke prijsstijgingen, de zaken zodanig in waarde zijn gestegen dat zij voor 
eenn lager bedrag dan de werkelijke waarde van dat ogenblik in de balans voorkomen 
(B.. 2988). 
Tenn Have 1999, p. 37 en 38. 
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derenn naar lagere bedrijfswaarde (BNB 1969/23).1368 Maar een gedaalde onderhandse 
verkoopwaardee kan wel de weerspiegeling zijn van afgenomen nuttigheid, zoals wij aan 
dee literatuur kunnen ontlenen. 

Volgenss Van Sikkelerus wijst een waardedaling van een productiemiddel op verminde-
ringg van de nog te produceren nuttigheid, aangezien de waarde van productiemiddelen 
wordtt afgeleid van de waarde van wat zij (mede) zullen produceren.1369 De maatschap-
pelijkee nuttigheid van een goed wordt door middel van de prijsvorming uitgedrukt in zijn 
ruilwaarde.. Hij acht het onjuist de verbruikte nuttigheid kwantitatief te bepalen aan de 
handd van het aantal geproduceerde eenheden product. Als de waarde daalt, is een 
zekeree eenparigheid tussen afschrijving en waardevermindering, ook al vat men dit op 
alss economische slijtage, volgens hem volkomen verantwoord. 

Jacobss stelt dat de bedrijfswaarde in de regel nagenoeg gelijk zal zijn aan de com-
plementairee objectieve verkoopwaarde. Dit is de objectieve verkoopwaarde van een 
objectt als deel van het geheel.1370 

All is de bedrijfswaarde niet gelijk aan de marktwaarde, voor een bedrijfsmiddel is de 
tegenstellingg niet zo principieel als men wel eens wil doen voorkomen, zo stelt Klein 
Wassink.1377 Afgezien van tijdelijke marktverstoringen zal de markt voor gebruikte 
bedrijfsmiddelenn zoals bijvoorbeeld die voor tankschepen toch de reflectie bieden van 
hett prijsniveau waarop investeringsbeslissingen worden genomen met inachtneming van 
dee indirecte opbrengstwaarde, gegeven de vrachtprijzen. 

Volgenss de 'Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief 
hebbenn onroerende zaken die ter belegging worden aangehouden, dezelfde functie als 
effectenn of andersoortige beleggingen.1372 Zij stelt voor jaarlijks de boekwaarde vast te 
stellenn op kostprijs of lagere marktwaarde. 

8B.4.5.22 Beleggingsvastgoe d 

Voorr de vastgoedpraktijk is BNB 1987/187 een belangrijk arrest. Daarin werd bepaald 
datt de bedrijfswaarde voor een onderneming tot exploitatie van onroerende goederen 
gelijkk is aan de marktwaarde daarvan, verhoogd met de overdrachtskosten. De casus 
wass als volgt. 

Eenn 'BV tot exploitatie van onroerende goederen' (een vastgoed-BV) kocht in juli 
19800 een pand voor tl. 639.508, inclusief aankoopkosten. Ultimo 1980, een paar maan-
denn later dus, bedroeg de onderhandse verkoopwaarde van het pand volgens een 
taxatierapportt fl. 460.000.1373 De BV wenste het pand met fl. 179.508 af te waarderen. 
Dee inspecteur stelde dat de exploitatiemarkt van onroerend goed niet duurzaam was 
ingezakt. . 

Eenn ondernemer bezat een pand met een boekwaarde van fl. 120.000 (BNB 1973/196). 
Volgenss een taxatierapport van een makelaar-taxateur bedroeg 'de waarde' fl. 60.000. De 
partijenn waren het erover eens dat de bedrijfswaarde fl. 70.000 bedroeg, zodat er volgens het 
hoff Arnhem kon worden afgewaardeerd. In dit geval is onduidelijk wat die 'bedrijfswaarde' 
waarr de partijen overeenstemming over bereikten, nu eigenlijk voorstelde. De ondernemer had 
well eerder geprobeerd hoge bedragen af te schrijven wegens achteruitgang van de buurt. 
Daardoorr zou hij het pand - met een lagere verkoopopbrengst dan nu te behalen viel - binnen 
enkelee jaren moeten verkopen. 
Vann Sikkelerus 1948, p. 178. 
Jacobss 1974, p. 172, voetnoot 303. 
Kleinn Wassink 1974, p. 996. Vergelijk Oranje 1978, p. 928. 
Studiegroepp vennootschapsbelasting in internationaal perspectief 2001, p. 50. 
Ultimoo 1980 was het souterrain verhuurd aan een derde; de bel-etage was onverhuurd; de 
1ee etage werd verhuurd aan de echtgenote van de directeur-aandeelhouder voor een onder-
nemingg die zij dreef; de 2e etage en zolderverdieping werden aan de directeur-aandeelhouder 
verhuurdd als woonhuis. De taxatie geschiedde op basis van oplevering vrij van huur en 
ontruimd,, maar er wel van uitgaande dat het souterrain was verhuurd. 
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Hett hof overwoog dat onroerend goed in het algemeen gewaardeerd diende te worden 
opp de kostprijs, verminderd met de afschrijving. Indien de bedrijfswaarde aantoonbaar 
lagerr is, kon ook de waardering op deze lagere bedrijfswaarde in overeenstemming zijn 
mett goedkoopmansgebruik. De BV beoogde vanaf juli 1980 onroerend goed te exploi-
teren.. Voor de berekening van het rendement daarop pleegt men uit te gaan van de 
actuelee marktwaarde. Indien de boekwaarde aanmerkelijk hoger is dan de marktwaarde, 
zall er, uitgaande van die hoge boekwaarde, een rendement worden berekend dat, naar 
evenredigheidd van het waardeverschil, lager is dan het actuele rendement op onroeren-
dee goederen. Hieruit volgt dat voor een vastgoedonderneming de aantoonbaar lagere 
marktwaardee ook leidt tot een aantoonbaar lagere bedrijfswaarde. 

Inn cassatie wees de staatssecretaris erop dat de BV het pand voor aankoop had 
latenn taxeren. De geschatte openbare-verkoopwaarde {executiewaarde) bij geheel vrije 
enn ontruimde oplevering bedroeg fl. 575 000 en de geschatte onderhandse vrijwillige 
verkoopwaardee bij geheel vrije en ontruimde oplevering fl. 650.000. De BV had dus, 
gelett op de informatie die bij de taxatie was verkregen, een goede koop gedaan. 

Dee onderhandse verkoopwaarde miste volgens de staatssecretaris betekenis, omdat 
dee BV niet van plan was het pand te verkopen. In het rapport was niet vastgesteld welke 
waardee aan het pand binnen de onderneming van de BV toegekend moest worden. De 
marktwaardee was niet te vereenzelvigen met de bedrijfswaarde. 

Essentieell in de benadering van de Hoge Raad is dat de gebruikswaarde van beleg-
gingsvastgoedd wordt bepaald door zijn marktwaarde. Het college herhaalt in BNB 1987/ 
1877 eerst de definitie van bedrijfswaarde - zie hiervoor - en werkt die daarna uit voor 
eenn onderneming tot exploitatie van onroerende goederen: 'Uitgangspunt voor de 
bepalingg van de bedrijfswaarde der onroerende goederen in zulk een onderneming is de 
marktwaardee van die goederen. Immers in een dergelijke onderneming zijn slechts van 
belangg de wijze waarop de onroerende goederen per het beoordelingstijdstip worden 
geëxploiteerdd dan wel naar verwachting kunnen worden geëxploiteerd en de opbrengst 
bijj een mogelijke toekomstige verkoop, al welke factoren in de marktwaarde tot uitdruk-
kingg komen. Die marktwaarde dient echter ter bepaling van de bedrijfswaarde der 
onroerendee goederen nog verhoogd te worden met overdrachtskosten, aangezien bij 
overnemingg van de gehele onderneming die kosten boven de marktwaarde tevens 
voldaann zouden dienen te worden. Nu overdrachtskosten bij verkrijging van onroerende 
goederenn relatief niet onbelangrijk zijn, mogen deze kosten bij het bepalen van de 
bedrijfswaardee niet worden verwaarloosd.' 

Eenn belegger investeert in vastgoed om rendement te genereren. De waarde van een 
vastgoedbeleggingg wordt bepaald door het verwachte toekomstige verloop van de 
directee (inkomsten) én het indirecte rendement (waardemutaties). Wanneer een koper 
eenn bod wil uitbrengen op vastgoed, houdt hij rekening met de kosten van overdracht. 
Dee aankoopprijs plus de kosten van overdracht zullen voor de koper namelijk een 
acceptabell rendement moeten genereren. In de visie van de Hoge Raad rendeert de 
onroerendee zaak - vanuit de overnemer gezien - op het niveau van de onderhandse 
verkoopwaarde,, verhoogd met de kosten van overdracht. De onroerende zaak genereert 
voorr de belegger rendement op marktniveau. Als de beleggingsmarkt aangeeft dat de 
marktwaardee onder de boekwaarde ligt, is de (gebruiks)waarde van de onroerende zaak 
voorr de belegger afgenomen.1374 

Dee Hoge Raad schakelt de waarde van de onroerende goederen voor een beleg-
gingsonderneminggingsonderneming gelijk met de prijs die een derde voor de afzonderlijke onroerende 

Volgenss Daniels (1986, p. 4341) ziet de Hoge Raad in dit arrest de vastgoedmarkt als een 
transparantee markt. In de marktprijs zijn de toekomstige opbrengsten verdisconteerd. In de 
visiee van de Hoge Raad zal de ondernemer het rendement dat hij bij aankoop verwacht, niet 
makenn als hij het pand verkoopt. Daniels wijst erop (p. 4344) dat de indirecte opbrengst-
waardee in een niet-transparante markt lager kan zijn dan de vervangingsprijs inclusief 
aann koopkosten. 
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zaakk zou betalen, verhoogd met de overdrachtskosten. Meussen meent dat fenomenen 
alsals 'goodwill' of 'badwill' in het geheel niet aan bod komen.1375 Het is de vraag of de 
benaderingg van de Hoge Raad in alle gevallen juist is. Met name bij grote portefeuilles 
wordtt daarmee mogelijk voorbijgegaan aan eventuele schaal- en diversificatievoordelen, 
alsmedee aan goed management."76 In het onderhavige arrest was er sprake van één 
pandd in de BV. 

Dee inspecteur stelde dat er ten tijde van aanschaf al een dalende tendens was in de 
marktt en dat die tendens zich voortzette in de tweede helft van 1980. Daarmee gaf hij 
aann dat in de aankoopsom al een dalende tendens, een dalend scenario, was verwerkt. 
Dee Hoge Raad ging aan de suggestie van een miskoop voorbij en keek alleen naar de 
afwijkingg ten opzichte van de boekwaarde. 

KritischeKritische  commentaren 
A-GG Van Soest concludeerde dat er geen sprake was van een verlies. 'Indien een 
ondernemerr een bepaalde prijs voor een goed over heeft op grond dat hij hoopt door 
exploitatieexploitatie van dat goed een normaal rendement te maken van het geïnvesteerde 
bedrag,, dan betekent een daling van de verkoopwaarde van het goed voor de onder-
nemerr nog geen verlies. Zou de ondernemer er immers in slagen het verwachte 
rendementt te maken, dan geniet hij ten opzichte van de nieuwe verkoopwaarde een 
relatieff hoog rendement, maar, zolang hij dat rendement blijft maken en hij niet tot 
verkoopp van het goed overgaat, lijdt hij geen verlies.' 

Vann Soest vat hier 'rendement' eenzijdig op, daar hij alleen kijkt naar het directe 
rendement.. Hij veronderstelt dat investeerders alleen acht slaan op nettohuurinkomsten 
enn niet op waardeontwikkeling (indirect rendement). Wanneer het bruto-aanvangsrende-
mentt voor een onroerende zaak verandert, verandert ook de verkoopwaarde van de 
zaakk bij dezelfde huursommen. Bovendien lijkt hij te suggereren dat er geen verlies is 
geledenn wanneer de onroerende zaak nog niet is verkocht, maar de ondernemer heeft 
hett verlies al heeft geleden, doordat de onroerende zaak minder waard is op de markt. 
Eenn hogere boekwaarde aanhouden zou in strijd zijn met de realiteit. Mogelijk wordt zijn 
motiveringg ingegeven door de gedachte dat de waardedaling geen duurzaam karakter 
heeft,, maar berust op een tijdelijke fluctuatie van de onderhandse verkoopwaarde. 

Usselmuidenn heeft bezwaren tegen BNB 1987/187.1377 Bedrijfseconomisch is de 
waardee van een onderneming de contante waarde van de toekomstige netto-inkomens-
stroomm die de onderneming, als geheel van samenwerkende productiefactoren, kan 
opwekken.. Deze waarde is volgens hem niet te berekenen, omdat niemand in de toe-
komstt kan kijken. Ook als men dit wel zou kunnen, is het onmogelijk die waarde aan een 
afzonderlijkk vast actief toe te rekenen: een onderneming 'going concern' ontleent haar 
waardee aan het samenwerkingsverband van alle productiefactoren. Hij acht het begrip 
bedrijfswaardee ongerijmd en innerlijk tegenstrijdig. Afschrijven is niet het waarderen van 
vastee activa, maar het stelselmatig kosten van het vaste actief toerekenen aan de 
opbrengstenn gedurende de gebruiksduur daarvan teneinde de winst te berekenen als 
saldoo van opbrengsten en kosten. Wie de waarde van het vaste actief en dus de 
afschrijvingenn berekent uit de toekomstige winsten die met het actief kunnen worden 
behaald,, draait de zaak om, aldus Usselmuiden. Dat is in strijd met een oeroud beginsel 
vann goedkoopmansgebruik: afschrijvingen en waardeverminderingen moeten in aan-
merkingg worden genomen, onafhankelijk van het resultaat. Alleen onder bepaalde 
omstandighedenn is waardering van een vast actief op de waarde van de nettokasstroom 
geoorloofd. . 

Meussenn 1997, p. 119. 
Voorbeeldd van een schaalvoordeel: grootschalig energie inkopen of de mogelijkheid om 
'anchorr tenants' aan te trekken voor een winkelcentrum ofwel de mogelijkheid om een 
internationalee klant in meerdere landen van ruimte te voorzien. 
Usselmuidenn 1989 (FED 1989/479). 
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IJsselmuidenn lijkt hier te miskennen dat de waarde van een bedrijfsmiddel wordt bepaald 
doorr zijn toekomstig nut. Hoe dan ook, ondanks een moeilijk schattingsproces wordt in 
dee waardering een schatting van het toekomstige verloop van het directe en het indirecte 
rendementt tot uitdrukking gebracht. 

Bedrijfswaardee in de zin van BNB 1987/187 valt volgens IJsselmuiden moeilijk te 
passenn in het stelsel van winstberekening op de grondslag van de verkrijgingsprijs. 
Dee ondernemer investeert een geldbedrag in een vast actief om daarmee, in samenhang 
mett andere productiemiddelen, opbrengsten te verkrijgen. Zodra de investeringsbeslis-
singg is uitgevoerd, heeft het actief nog slechts waarde voor het proces van inkomens-
vorming.. De marktwaarde, hoe ook gedefinieerd, verliest haar zin zolang het vast actief 
niett wordt verkocht. Door het verschil tussen de verkrijgingsprijs minus afschrijvingen en 
eenn (of andere) marktwaarde als kosten te boeken, worden kosten geboekt die geen 
verbandd houden met de opbrengsten. Dat is in strijd met een beginsel van goedkoop-
mansgebruik:: de juiste toerekening van kosten aan opbrengsten ('matching principle'). 

Hierr raakt IJsselmuiden de vraag of de marktwaarde de uitdrukking kan vormen van 
eenn verminderde gebruikswaarde van een bedrijfsmiddel. Naar mijn mening is dit zo voor 
beleggingsvastgoed.. Voor complementair verbonden bedrijfsmiddelen kan de markt-
waarde,, zoals we hiervoor al zagen, de uitdrukking zijn van een verminderde gebruiks-
waardee voor de onderneming. Net als bij het commentaar van Van Soest komt het mij 
voorr dat IJsselmuidens bezwaren zich meer richten tegen het gevaar dat tijdelijke 
waardemutatiess tot afwaardering zouden leiden, want onder verwijzing naar IAS 16 
(Impairment(Impairment of assets) en artikel 2:387, lid 4 BW concludeert hij voor de fiscale winst-
berekeningberekening dat waardering van materiële en immateriële vaste activa beneden de 
boekwaardee alleen geoorloofd is als de lagere waarde naar verwachting duurzaam is. 

Zowell IJsselmuiden als Van Soest acht een daling van de verkoopwaarde nog geen 
verlies.. Beiden gaan zij ervan uit dat de marktwaarde haar belang verliest zolang het 
bedrijfsmiddell niet wordt verkocht. In zijn algemeenheid is deze visie juist wanneer wij 
hett hebben over tijdelijke fluctuaties van de marktwaarde/verkoopwaarde. Ik acht het 
arrestt van de Hoge Raad verklaarbaar en begrijpelijk. Op een bepaald moment lijkt een 
deeldeel van de kosten voor de voorraad werkeenheden of nutsprestaties, het geïnvesteerde 
bedrag,, duurzaam (geen tijdelijke fluctuaties in de marktwaarde) verloren te zijn gegaan. 
Err vindt juist een optimale 'matching' plaats. 

Ookk Meussen is het niet eens met Van Soest en IJsselmuiden en kan zich in het oordeel 
vann de Hoge Raad vinden.1378 Maatschappelijk gezien wordt de waarde van duurzaam 
geëxploiteerdee zaken bepaald door de huuropbrengsten. De waardering van de aan-
delenn van een BV die uitsluitend onroerende zaken exploiteert, betekent waardering van 
dee onderliggende onroerende zaken. Waarderingstechnisch is er volgens hem dan 
sprakee van een transparante BV waarbij 'goodwill' of 'badwill' niet aan de orde komt. 

Opmerkelijkk acht ik dat de bedrijfswaarde van een duurzaam geëxploiteerde onroe-
rendee zaak (die binnen de onderneming een zelfstandige positie inneemt en een zelf-
standigee vruchtendrager is) vanuit zijn optiek gelijk te stellen is aan de verkoopwaarde, 
vermeerderdd met de overdrachtskosten. Kennelijk kan men hier wel loskoppelen van de 
overnemingswaardee van het gehele bedrijf en behoeft eventueel aanwezige goodwill niet 
uitt te vloeien over alle activa. 

Meussenn neemt in zijn overwegingen de veronderstelling mee dat de markt voor 
beleggingsvastgoedbeleggingsvastgoed open en transparant is met een voor ieder kenbare prijsvorming.1379 

Hett is maar de vraag of dit zonder meer het geval is. Van Gooi, Weisz en Van Wetten 
wijzenn erop dat vastgoedmarkten worden gekenmerkt door onvolledige informatie en 
marktimperfectiess door bijvoorbeeld het ontbreken van doorlopende prijsvorming en het 

Meussenn 1997, p. 119. 
Meussenn 1997, p. 117 en 118. 
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beperktee aantal transacties per deelmarkt.1380 Precieze gegevens over transacties 
wordenn vaak geheim gehouden. Dit geldt voor de beleggersmarkt en de verhuurmarkt. 

Volgenss L.G.M. Stevens heeft de Hoge Raad in BNB 1987/187 op goede gronden het 
begripp indirecte opbrengstwaarde geobjectiveerd door niet de winstverwachtingen van 
dede ondernemer zelf als uitgangspunt te nemen, maar 'de waarde, welke een verkrijger bij 
overnemingg van de gehele onderneming, zou toekennen aan het afzonderlijke activum, 
indienn hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou 
zijnn de uitoefening van de onderneming voort te zetten'.1381 

Volgenss Caanen is in BNB1987/187 aangesloten bij een vervangingswaarde op de 
inkoopmarkt.13822 Afgezien van de overdrachtskosten zullen de directe opbrengstwaarde, 
dee indirecte opbrengstwaarde en de vervangingswaarde voor zelfstandige opbrengst-
dragerss samenvallen. 

8B.4.5.33 Eigengebruiksvastgoe d 

Voorr onroerende zaken die niet ter belegging worden aangehouden, kan de onder-
handsee verkoopwaarde in uitzonderingssituaties dezelfde zijn als de bedrijfswaarde. 

Eenn groothandel in veterinaire zaken en diergeneesmiddelen wenste een in 1979 en 
19800 gebouwd pand met een boekwaarde ultimo 1983 van fl. 1.047.545 af te waarderen 
naarr een aanzienlijk lagere onderhandse en vrije verkoopwaarde van fl. 515.000 (BNB 
1991/236*).. De inspecteur betoogde dat de bedrijfswaarde te stellen was op de indirecte 
opbrengstwaardee van het activum of wel de som van de nettokasstroom gedurende de 
verderee levensduur van het complementaire verband van het onderhavige bedrijfsmid-
del.. Voor een gehele onderneming kon de bedrijfswaarde weliswaar zo bepaald worden, 
maarr voor een toerekening van deze bedrijfswaarde aan afzonderlijke activa zijn geen 
regelss te geven. In feite is de bedrijfswaarde van een afzonderlijk activum onbepaalbaar. 
Err was hier sprake van een zakelijk verantwoorde uitgave, zodat de bedrijfswaarde niet 
lagerr was dan de recent uitgegeven kostprijs verminderd met de afschrijvingen. 

Hett hof stond de afwaardering toe. Uitgaande van de bedrijfswaardedefinitie kwam 
hett bedrag als waarde van het onroerend goed in aanmerking waarvoor een overnemen-
dee partij die de onderneming wenst voort te zetten, het goed in operationele staat had 
kunnenn verwerven; te weten: de waarde van het onroerend goed vermeerderd met de 
overdrachtskosten. . 

Hett college ging er dus zonder meer van uit dat een overnemer niet meer dan de 
onderhandsee en vrije verkoopwaarde zou betalen. In cassatie werd gesteld dat de taxatie 
opp onderhandse verkoopwaarde een waardebepaling buiten het verband van de onder-
nemingg impliceert.1383 De bedrijfswaarde wordt volgens goedkoopmansgebruik immers 
bepaaldd binnen het verband van de onderneming, met inachtneming van inzicht in omzet 
enn winstgevendheid van de onderneming. 

Dee Hoge Raad besliste dat de onderhandse vrije verkoopwaarde van een bestand-
deell van het ondernemingsvermogen slechts dan als grondslag voor een afboeking 
wegenss vermindering van de bedrijfswaarde kon dienen, indien zij de uitdrukking was 
vann een vermogensverlies dat niet werd opgeroepen door tijdelijke of lokale invloeden op 
dee marktwaarde, doch berustte op de omstandigheid dat moest worden verwacht dat het 
goedd de bijdrage aan de omzet en de productie van de onderneming waarvoor het was 
bestemd,, niet zou kunnen leveren, terwijl dat verlies ook bij verkoop van het goed 
-- hetzij afzonderlijk, hetzij in samenhang met andere bestanddelen van het onderne-

Vann Gooi, Weisz en Van Wetten 1993, p. 11 en 12; vergelijk Grönloh 2001, p. 25 
Noott FED 1991/551 (BNB 1991/165). 
Caanenn 1994, p. 169 en 170. 
Vergelijkk voor de woordkeus BNB 1989/150. 
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mingsvermogenn - niet zou kunnen worden goedgemaakt.1384 Aangezien het hof klaar-
blijkelijkk een andere maatstaf had gehanteerd, trof het middel doel. 

Dee Hoge Raad benadrukt hier dat er sprake moet zijn van een duurzame waarde-
dalingg die in verband gebracht kan worden met en een uitdrukking moet zijn van het 
reilenn en zeilen van de onderneming. Ook zien wij de regel dat de bedrijfswaarde de 
hoogstee van de indirecte ('bijdrage aan omzet en productie') en de directe opbrengst-
waardee (' bij verkoop verlies goedmaken') is.1385 Een waarde, vastgesteld volgens een 
begripp of een methodiek, kan soms overeenstemmen met de bedrijfswaarde wanneer 
dezee maar de uitdrukking is van een vermogensverlies dat moet worden verwacht, 
omdatt het goed de bijdrage aan de omzet en de productie van de onderneming waar-
voorr het was bestemd, niet zal kunnen leveren. Het moet dan gaan om een situatie 
waarbijj het - zonder de overnemingswaarde te behoeven bepalen - al duidelijk is dat er 
geenn goodwill binnen de onderneming aanwezig kan zijnn die over de activa uitvloeit. 

Hett verschil tussen verkoopwaarde en gebruikswaarde kan volgens Jacobs worden 
verklaardd uit de kosten die gemaakt moeten worden, of verliezen die worden geleden, 
wanneerr de ondernemer het bedrijfsmiddel uit zijn complementaire samenhang vrij 
maaktt voordat de optimale gebruiksduur is verstreken.1386 Een niet te verklaren verschil 
kann wijzen op een te hoge schatting van de gebruikswaarde. De verkoopwaarde is een 
steunpuntt bij de schatting van de gebruikswaarde, vooral als er een courante markt voor 
dee bedrijfsmiddelen in kwestie bestaat. 

Poolenn onderscheidt een subjectieve en een objectieve benadering van het begrip 
bedrijfswaarde.13877 In de subjectieve benadering beziet men het bedrijfsmiddel alleen 
binnenn het kader van de onderneming. Alleen endogene factoren zijn van belang. Geen 
exogenee factoren, want het bedrijfsmiddel is niet bestemd om te worden verkocht. In een 
meerr objectieve benadering moet ook de vervangingswaarde van een bedrijfsmiddel in 
dee beschouwing worden betrokken. Uitgaande van de waarde van de onderneming als 
geheel,, zal de overnemer aan een bepaald bedrijfsmiddel in beginsel geen hogere 
waardee toekennen dan de marktprijs die hij moet betalen op de daarvoor bestaande 
markt.. Tussen de bedrijfswaarde en de vervangingswaarde kan een discrepantie 

1386 6 

1387 7 

Afwaarderingg naar lagere verkoopwaarde stond het hof 's-Gravenhage (V-N 1992/1604, punt 
13)) niet toe aan een psychiater/fysiotherapeut. Deze bleef immers doorinvesteren en de 
praktijkk had geen aanmerkelijke blijvende verschraling ondergaan. 
Hett hof Leeuwarden stond een notaris niet toe zijn pand af te waarderen naar lagere 
bedrijfswaardee (FED 1993/327). De resultaten van de onderneming hadden sinds de stichting 
vann het pand - daarbij mag men immers in beginsel uitgaan van een rationele investering 
doorr de belanghebbende en diens maat -een stijgende lijn laten zien. Het was niet 
aannemelijkk dat het kantoorpand niet meer die bijdrage aan het resultaat van de onderneming 
zouu kunnen leveren als indertijd was beoogd. De lagere verkoopwaarde diende daarbij dan 
kennelijkk te worden toegeschreven aan tijdelijke of lokale invloeden op de marktwaarde van 
datt kantoorpand. 
Hett hof Leeuwarden oordeelde in gelijk zin ten aanzien van een exploitant van een café-
restaurantbedrijff (V-N 1993, p. 1794, punt 9). In de jaren na de nieuwbouw- en verbouwings-
investeringenn in de gebouwen in de jaren 1981 tot en met 1984 - daarbij mocht men volgens 
hett hof in beginsel van een rationele investering uitgaan - hadden de resultaten van de onder-
nemingg van de belanghebbende een stijgende lijn laten zien. Daarom moest men aannemen 
datt de gebouwen in 1989 nog steeds die bijdrage aan het resultaat van de onderneming 
kondenn leveren, waarvoor zij waren bestemd. 
Ziee FED-annotator L.G.M. Stevens, die betoogt dat het hof (impliciet) feitelijk had geoordeeld 
datt de indirecte opbrengstwaarde dermate laag was dat de directe opbrengstwaarde als 
waardebepaiendee factor moest worden beschouwd. De waarderingsproblematiek moest 
wordenn toegespitst op de vaststelling van de directe opbrengstwaarde, daar de bedrijfswaarde 
dee hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde is. 
Jacobss 1974, p. 144. 
FEDD 1985/426 (BNB 1985/163). 

490 0 



ontstaann wanneer het voortgangsproces door de bijzondere positie van een bedrijfs-
middell door de vervanging dusdanig wordt verstoord dat dit aanzienlijke offers met zich 
zall brengen. Poolen heeft een voorkeur voor de subjectieve benadering en vermoedt dat 
dezee ook in de rechtspraak wordt gevolgd. Bij een objectieve benadering zou men direct 
kunnenn afwaarderen als de markt voor kantoorpanden inzakt, of zou men een verbou-
wingg vaak direct kunnen afwaarderen. 

Inn de praktijk ziet men dit volgens Meussen bij vastgoedberekeningen die gebaseerd 
zijnn op een vergelijking tussen geprognosticeerd rendement en feitelijk gerealiseerd 
rendement.13888 Ook komen volgens hem berekeningen voor die gebaseerd zijn op de 
feitelijkee exploitatie van een bedrijfspand - daarbij is bijvoorbeeld gedeeltelijke leegstand 
dee grote factor die volgens de opsteller van de berekening een afwaardering rechtvaar-
digtt - en berekeningen die gebaseerd zijn op investeringskosten, gegeven de huidige 
wijzee van exploitatie van de onderneming. Al deze berekeningen hebben zijns inziens 
nietss met de bepaling van de bedrijfswaarde te maken, aangezien de overnemingswaar-
dee van de gehele onderneming als basis voor de bedrijfswaardeberekening geheel wordt 
verlaten. . 

8B.55 (Toerekenin g van) goodwil l 

8B.5.11 Inleidin g 

Inn het leerstuk van de bedrijfswaarde is een kernvraag hoe de totale waarde van de 
ondernemingg al dan niet inclusief goodwill verdeeld moet worden over de afzonderlijke 
activa.13899 Met name voor complementair verbonden activa - zaken die niet zelfstandig 
opbrengstenn genereren - vormt de concrete toerekening van zowel een totaalwaarde als 
vann opbrengsten en kosten een moeilijk oplosbaar probleem. 

Meussenn formuleert in zijn dissertatie 'Bedrijfswaarde' als alles overheersende vraag: 
'Dientt bij de vaststelling van de bedrijfswaarde de overnemingswaarde van de gehele 
ondernemingg tot uitgangspunt te worden gekozen of behoort meteen de (bedrijfs)waarde 
vann een individueel actief te worden bepaald waarbij voormelde overnemingswaarde 
geheell terzijde wordt gesteld?'1390 Wanneer men moet uitgaan van de (bedrijfs)waarde 
vann het actief zelf zou het uitgangspunt van de Hoge Raad inzake de overnemingswaar-
dee van de onderneming volgens Meussen geheel en al worden verlaten. Hij constateert 
echterr dat de Hoge Raad zelf al afbreuk heeft gedaan aan dit beginsel: onder zeer 
specifiekee omstandigheden kan de bedrijfswaarde worden gelijkgesteld met de directe 
opbrengstwaarde. . 

Eenn ander essentieel punt in het betoog van Meussen is zijn standpunt ten aanzien 
vann de goodwill. Die vloeit zijns inziens uit over alle activa binnen de onderneming, waar-
doorr de toerekening vrijwel onmogelijk wordt. Hij baseert dit standpunt met name op 

Meussenn 1990, p. 1657. 
Volgenss Heithuis (1993, p. 1289 en 1290) zijn 'badwill' en bedrijfswaarde begrippen die elkaar 
uitsluiten.. 'Badwill' noemt men het verschil tussen de directe opbrengstwaarden van alle 
afzonderlijkee activa (liquidating value) en de waarde van de onderneming als geheel (going 
concernconcern value). Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde is echter niet mogelijk zolang de 
directee opbrengstwaarden van de activa nog boven de indirecte opbrengstwaarden kunnen 
liggen. . 
Comelissee (1992, p. 238) stelt mijns inziens terecht dat 'badwill' als representante van 
gekochtee onderrentabiliteit niet bestaanbaar is. Een zakelijk handelende koper investeert 
namelijkk op basis van een bepaalde rendementseis en een verwachting over het verloop van 
dee toekomstige nettogeldstromen (inclusief de eindwaarde). 
Meussenn 1997, p. 86 en 87. 
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BNBB 1969/23. In dit arrest betoogde de belanghebbende in cassatie dat de bedrijfs-
waardee logischerwijze geheel los staat en ook onafhankelijk is van de resultaten van de 
onderneming.. Deze resultaten komen immers tot uitdrukking in de te betalen goodwill. 
Dee Hoge Raad overwoog - en ik cursiveer - 'dat onjuist is de stelling dat voor de vast-
stellingg van de bedrijfswaarde van een pand alleen bepalend is de vervangingswaarde in 
dee zin van de reproduktiewaarde van dat pand zijnde de prijs te betalen voor eenzelfde 
pand.'' Volgens Meussen distantieert de Hoge Raad zich met kracht van de opvatting uit 
dee Toelichting en Leidraad dat de goodwill niet toegerekend hoeft te worden aan alle 
bedrijfsgebondenn activa en passiva.1391 Deze conclusies kan ik evenwel niet uit dit arrest 
trekken,, daar de Hoge Raad op deze stelling in het geheel niet ingaat. 

Wanneerr de Hoge Raad inderdaad als stappenplan voorschrijft dat voor de bedrijfs-
waarderingg van een afzonderlijk activum in een top down-benadering 1) eerst de 
overnemingswaardee van het gehele bedrijf moet worden bepaald waarbij 2) de 
(geïdentificeerde(geïdentificeerde en gekwantificeerde?) goodwill uitvloeit over alle activa, is het 
toepassingsgebiedd van het leerstuk der bedrijfswaarde zeer klein: het toerekenings-
vraagstukk wordt dan vrijwel onoplosbaar. Slechts in uitzonderingsgevallen, waarbij het 
-- ook zonder dat men het stappenplan doorloopt - zonneklaar is dat 'het verkeerd gaat' 
mett de onderneming én het bedrijfsmiddel, biedt het leerstuk uitkomst. In de literatuur 
vindenn wij (daarom?) diverse voorstanders van de individuele waardering. 

8B.5.22 Individuel e waarderin g 

Caanenn formuleert het vraagstuk in termen van 'deelwaarden'. 'Bij een 'going concern-
waarde'' die hoger respectievelijk lager is dan de totale boekwaarde doet zich de vraag 
voorr of het verschil naar rato van de boekwaarden verdeeld moet worden ('evenredige 
deelwaarde')) of dat voor elk actief een specifieke, individuele deelwaarde bepaald kan 
worden,, waarbij het zo ver kan gaan dat sommige activa een bedrijfswaarde hoger, en 
tegelijkk andere een bedrijfswaarde lager dan de boekwaarde hebben.'1392 

Naa een rondgang door de literatuur concludeert Caanen dat bedrijfswaardebepaling 
opp basis een 'evenredige deelwaarde' onbruikbaar is. Een indirecte opbrengstwaarde is 
voorr een gehele onderneming {of zelfs een afzonderlijk productie-eenheid) nog wel te 
bepalen,, maar de toerekening van die waarde aan afzonderlijke activa is ondoenlijk. 
Voorr de bedrijfswaardebepaling van het afzonderlijke bedrijfsmiddel zijn wel aankno-
pingspuntenn te vinden naar zijn mening en daarin wordt hij gesteund door Daniels en 
IJsselmuiden.1393 3 

Dee bedrijfswaarde kan men volgens Daniels niet opvatten ats de totale prijs die een 
potentiëlee koper voor de onderneming zou betalen, verdeeld over de afzonderlijke 
activa.1394 4 

Ditt is praktisch en theoretisch onmogelijk. Bovendien zou ook zelfgekweekte goodwill bij 
eenn dergelijk waardebepaling over de diverse actiefposten verdeeld worden. Uit de totale 
prijss moet men in elk geval het bedrag elimineren dat is toe te rekenen aan de (zelf-

Meussenn 1997, p. 19 en 84. 
Caanenn 1994, p. 166-169, 172. 
Ziee ook IJsselmuiden 1962, p. 93. De bedrijfswaarde is de waarde van een productiemiddel 
alss deel van het bedrijf, daarom spreekt men wel van 'deelwaarde' of 'organische waarde'. 
Ookk zou men kunnen spreken van 'functionele waarde' of 'complementaire waarde'. 
Inn zijn artikel geeft Caanen (1994, p. 170 en 173) een voorbeeld van een 
bedrijfswaardebepalingg op individuele basis op grond van een 'indirecte-kostprijswaarde'. 
Hierbijj wordt de kostprijs op de inkoopmarkt van een nieuw bedrijfsmiddel in de beschouwing 
betrokken.. Maar ook hier zijn subjectieve en arbitraire aspecten niet te vermijden. 
Rustt (2000, p. 37 en 38) berekent vanuit een kostprijsdekkende huur een bedrijfswaardecurve 
voorr specifiek vastgoed. 
Danielss 1986, p. 4343. 
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gekweekte)) goodwill. Voor deze zelfgekweekte goodwill geldt immers een activerings-
verbod.. De waardering op bedrijfswaarde blijft uitgaan van de waardering van het 
afzonderlijkee activum, waarbij wordt rekening gehouden met de plaats die het activum 
inneemtt in het totale ondernemingsvermogen. 

Ookk bij een goede rentabiliteit van de gehele onderneming is het volgens Daniels 
toegestaann af te waarderen op een lagere bedrijfswaarde.1395 Voor zelfstandige 
opbrengstdragerss als verhuurd vastgoed is het eenvoudig vast te stellen of zij 'in zich 
zelff een onderrentabiliteit opleveren. Maar ook voor de niet-zelfstandige opbrengst-
dragerss is een afwaardering geenszins uitgesloten. Activering van zelf gekweekte 
goodwilll is niet mogelijk en dit impliceert dat deze zelf gekweekte goodwill dan ook niet 
geactiveerdd mag worden door een verdeling over de diverse actiefposten op de balans. 
'Eenn verbod tot afwaardering op lagere bedrijfswaarde van een bepaald bedrijfsmiddel 
ingevall de 'overall' rentabiliteit voldoende is, impliceert een saldering van de lagere 
bedrijfswaardee van dat bedrijfsmiddel met de hogere bedrijfswaarde van andere activa.' 
Danielss concludeert dat de waardering op bedrijfswaarde blijft uitgaan van het afzon-
derlijkee activum en dat de eventuele meerwaarde in andere activa buiten beschouwinq 
blijft.1396 6 

8B.5.33 Jurisprudenti e 

Inn BNB 1988/94 ging het om het volgende. Er was een pand gekocht voor fl. 348.449. 
Datt was vervolgens ingrijpend verbouwd voor fl. 251.529. De verbouwing was in 1981 
klaarr en een taxateur waardeerde het pand in 1982 op bedrijfswaarde (fl. 325.000), 
volgenss de belanghebbende, een cardioloog, zo bescheiden gewaardeerd vanwege de 
instortingg van de vastgoedmarkt. 

Dezee taxatie sneuvelde, omdat de makelaar niet was uitgegaan van de overnemings-
waardee van de gehele onderneming door een cardioloog die deze onderneming zou 
voortzetten.. Hij had geen inzicht gehad in de omzet en winstgevendheid van de praktijk. 
Daarnaastt was het niet aannemelijk dat de ontwikkeling van de praktijk in 1981 zozeer 
waswas achtergebleven bij de verwachtingen die de cardioloog ten tijde van zijn investe-
ringsbeslissingg had, dat op deze grond het pand per ultimo 1981 een lagere bedrijfs-
waardee moest worden toegekend. Van bijzondere omstandigheden was niets gebleken. 
Geenn bijzondere omstandigheid was de enkele omstandigheid dat in 1980 en 1981 de 
marktwaardee van onroerend goed aanzienlijk was gedaald, doordat de onderneming niet 
dee exploitatie van onroerend goed beoogde. 

Inn cassatie stelde de hartspecialist dat het hof bij zijn overwegingen de goodwill van 
dee cardiologenpraktijk een rol had laten spelen, althans onvoldoende gescheiden had 
gehouden.. Bovendien ging het hier niet naar aard, indeling en ligging om een specifiek 
pandd dat voor een cardioloog aantrekkelijk was. 'Onder deze (onweersproken) om-
standighedenn had het Hof tevens moeten overwegen of er desalniettemin andere 
omstandighedenn zouden zijn waarom een cardioloog die voornemens zou zijn de 
uitoefeningg van de onderneming voort te zetten, bereid zou zijn voor het pand als 
zodanigg (en dus niet voor de goodwill van de praktijk) een bedrag te betalen dat hoger 
zouu zijn dan een willekeurige arts bereid zou zijn geweest te betalen.' 

Dee Hoge Raad overwoog dat het middel zich keerde tegen 'het oordeel van het hof, 
datt het taxatierapport van makelaar B als uitgangspunt had kunnen dienen voor de 
bepalingg van de bedrijfswaarde van het onderhavige onroerend goed, indien hij bij zijn 
taxatiee was uitgegaan van de overnemingswaarde van belanghebbendes gehele onder-
nemingg door een cardioloog die voornemens zou zijn deze onderneming voort te zetten, 
enn indien bij hem inzicht had bestaan in omzet en winstgevendheid van belanghebben-

13955 Daniels 1986, p. 4345. 
13966 Daniels 1986, p. 4348. 
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dess praktijk. Dit oordeel gaf niet blijk van een onjuiste opvatting van het begrip bedrijfs-
waarde.' ' 

Opvallendd is hier weer dat het hof verwijst naar de investeringsbeslissing van de 
ondernemer.. De rechter gaat ervan uit dat de beslissing op rationele gronden is 
genomen.. Als er op ondernemingsniveau een afwijking is van het scenario, kan er 
sprakee zijn van afwaardering. Tussentijdse fluctuaties van de verkoopwaarde van het 
eigengebruiksvastgoedd hebben geen invloed op het afschrijvingspercentage. Alleen 
wanneerr er fundamentele afwijkingen optreden ten opzichte van het eerder ingeschatte 
scenario,, volgt er een aanpassing: bij afwijkingen die rechtstreeks betrekking hebben op 
dee onroerende zaak, worden de afschrijvingcomponenten herijkt; bij afwijkingen op 
ondernemingsniveauu door af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde. Hier is nog niet 
expliciett uitgemaakt dat de goodwill over alle activa uitvloeit. 

Hett doek viel echter definitief in BNB 1995/88c*. Een voor eigen gebruik gebouwd 
kantoorpandd van een notaris (gedeeltelijk in eigen gebruik, gedeeltelijk verhuurd en 
gedeeltelijkk leeg) werd afgewaardeerd naar lagere verkoopwaarde. Aanvankelijk vormde 
dee notaris een maatschap met een andere partner. In 1985 trad een derde notaris toe. 
Inn 1986 wenste de notaris-eigenaar het pand af te waarderen. De boekwaarde bedroeg 
voorr het geheel fl. 2.124.816 en de notaris wenste voor het geheel af te waarderen naar 
fl.. 753.000. Hij betoogde in cassatie dat het een gewoon kantoorpand betrof, dat niet 
anderss aan de opbrengsten van de onderneming bijdroeg dan een ander normaal 
kantoorpandd zou doen. De onderneming zou zonder schade verplaatst kunnen worden 
naarr andere kantoorlocaties ter plaatse. Daarmee stond ook vast dat het pand geen 
invloedd had op de goodwill van de onderneming. 

Inn zijn conclusie leidt A-G Van Soest uit jurisprudentie (met name BNB 1969/23) af 
datt er geen restpost aan goodwill mag overblijven, zoals in de Toelichting en Leidraad 
bedoeldd werd. Hij bleek er ook geen voorstander van naar dit inzicht terug te keren. 
Volgenss de Hoge Raad (overweging 3.2) had het hof met juistheid vooropgesteld 'dat 
onderr bedrijfswaarde dient te worden verstaan de waarde welke een verkrijger bij 
overnemingg van de gehele onderneming zou toekennen aan het afzonderlijke activum, 
indienn hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou 
zijnn de uitoefening van de onderneming voort te zetten, terwijl de verkoopwaarde slechts 
dann als grondslag voor een afboeking wegens vermindering van de bedrijfswaarde kan 
dienen,, indien deze de uitdrukking vormt van een vermogensverlies dat niet wordt 
opgeroepenn door tijdelijke of lokale invloeden op de marktwaarde, doch berust op de 
omstandigheidd dat moet worden verwacht dat het kantoorpand de bijdrage aan het 
resultaatresultaat van de onderneming, waarvoor het was bestemd, niet zal kunnen leveren, 
terwijlterwijl dat verlies ook bij verkoop van het kantoorpand - hetzij afzonderlijk, hetzij in 
samenhangsamenhang met andere bestanddelen van het ondernemingsvermogen - niet zal kunnen 
wordenworden goedgemaakt [cursivering TMB]'. Hierin was de belanghebbende niet geslaagd. 
'Aann dit oordeel heeft het Hof onder meer ten grondslag gelegd de overweging dat 
belanghebbendee niet heeft gesteld dat een vermogensverlies als hiervóór bedoeld bij 
verkoopp van het kantoorpand, in samenhang met de verkoop van andere vermogens-
bestanddelenn van het ondernemingsvermogen, niet zal kunnen worden goedgemaakt, 
terwijll belanghebbendes mededeling ter zitting dat in de onderneming een goodwill van 
omstreekss fl. 1.000.000 per maat aanwezig was, dit bovendien niet aannemelijk maakt.' 

Dee Hoge Raad oordeelde vervolgens in overweging 3.3 'Voor zover het middel zich 
richtt tegen voormelde overweging met het betoog dat de goodwill van een notariële 
praktijkk geen verband houdt met de verkoop van een bedrijfspand, kan het niet tot cas-
satiee leiden, daar deze stelling, wat daar overigens van zij, aan 's Hofs hiervóór in 3.2 
vermeldee oordeel niet afdoet.' 

Eenn toegetreden derde notaris had bedongen dat niet de boekwaarde, maar de 
lageree getaxeerde waarde als basis als kapitaal voor de renteberekening van de zittende 
notarissenn werd genomen. Dit kon volgens de Hoge Raad een aanwijzing inhouden dat 
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hett pand de bijdrage aan het resultaat van de onderneming waartoe het was bestemd, 
niett zou kunnen leveren. De zaak werd verwezen. 

Dee verkoopwaarde (directe opbrengstwaarde) stond wel vast. We zien hier dat de 
Hogee Raad nog vastgesteld wil hebben of de indirecte opbrengstwaarde hoger was. 
Dee deur naar afwaardering werd niet dichtgeslagen; ondanks de aanwezigheid van een 
goodwilll van fl. 1.000.000 per partner. Het verwijzingshof mocht zich hierover buigen. 
Helaass had men voor het verhuurde gedeelte (als zelfstandige vruchtendrager) niet 
expliciett afwaardering op lagere verkoopwaarde gesteld. 

VerdelenVerdelen  van goodwill 
Alss de resultaten van het bedrijf aanleiding geven tot de aanwezigheid van goodwill, 
behoeftt daar volgens Russo niet automatisch een evenredig deel van te worden 
toegerekendd aan een bedrijfsmiddel.1397 Alleen de overwaarde die wordt veroorzaakt 
doorr het bedrijfsmiddel, dient in aanmerking te worden genomen om de bedrijfswaarde 
ervann te bepalen. 

Annotatorr Slot stelt dat de belanghebbende het pand in zekere zin wil isoleren, als 
eenn afzonderlijke onderneming beschouwd zien met als opbrengst de 'huur'. Dat wil 
zeggen:: de rente over het daarin belegd geachte kapitaal. Zo wordt volgens Slot geen 
rechtt gedaan aan de omstandigheid dat het pand een goed is dat tot het ondernemings-
vermogenn behoort, gebruikt wordt voor de onderneming en bijdraagt tot de opbrengsten 
ervan.. Hier stuit men volgens Slot op het aloude en moeilijk oplosbare vraagstuk van de 
toerekeningg van een deel van de totale ondernemingsopbrengsten aan een bedrijfs-
middel.. Dat deel beperkt zich in elk geval niet tot de rente over het kapitaal. 

IJsselmuidenn bespreekt de toerekening van goodwill aan afzonderlijke activa.1398 

Alss een ondernemer de bedrijfswaarde voor de jaarlijkse winstberekening berekent op de 
waardee bij veronderstelde verkoop, komt hij altijd op verlies uit als de onderneming 
goodwilll bezit. Dit gat kan alleen worden gedicht door de goodwill aan elke bedrijfsmiddel 
apartt toe te rekenen. Toedelen van goodwill aan elk bedrijfsmiddel afzonderlijk acht hij 
onzinn voor bedrijfsmiddelen die alleen samen met andere bedrijfsmiddelen prestaties 
leveren.. De goodwill van het notariskantoor zit in de notaris zelf en niet in zijn kantoor. 
Alleenn van zelfstandige vruchtendragers is de waarde gelijk aan de verkoopwaarde van 
diee activa. 

Meussenn stelt dat de goodwill van de notariële praktijk deels aan het bedrijfspand 
wordtt toegerekend.1399 Kennelijk acht de Hoge Raad de mate waarin een onroerende 
zaakk bijdraagt aan de rentabiliteit van de onderneming, van geen belang. Verder con-
cludeertt hij dat de bijdrage die een specifiek bedrijfsmiddel aan het resultaat van een 
ondernemingg levert, niet eenduidig is vast te stellen. Toerekenen van goodwill aan een 
afzonderlijkk bedrijfsmiddel impliceert volgens hem een onuitvoerbaar waarderingsproces. 

13977 Noot FED 1989/365 (BNB 1989/150). 
13988 Noot FED 1995/68 (BNB 1995/88c*). 
1 3 "" Meussen 1997, p. 126 en 127. 
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8B.66 Afwaardere n direc t na aankoo p of verbouwin g 

8B.6.11 Inleidin g 

Afschrijvingg in één keer, zoals beschreven in 4.6, of afwaarderen direct na aanschaf is 
niett onmogelijk, maar wordt in de jurisprudentie niet snel toegestaan.1400 Een fraaie 
motiveringg hiervoor is te vinden in B. 4643. Daarin was de afschrijving in geschil over 
eenn winkelpand, gesticht op een terrein dat door afbraak van aangekochte woonhuizen 
wass vrijgekomen. De raad van beroep te Zwolle overwoog dat de firmanten 'het ervoor 
overr hebben gehad' om de waarde van de grond plus de daarop staande panden te 
betalenn om de grond voor stichting van het nieuwe pand te verkrijgen. Weliswaar was 
hett nieuwe pand minder waard dan het de firmanten gekost had, maar zij hadden zich 
diee meerdere kosten getroost, 'omdat men na eenige jaren ruimere compensatie hier-
voorr verwacht in den vorm van grootere winsten'. Juist 'uit dit koopmansstandpunt' 
vloeidee voort dat afschrijving van die meerdere kosten in het eerste bedrijfsjaar geen 
goedkoopmansgebruikk was. 

Menn moet uitgaan van een rationele, zakelijk handelende, naar winst strevende 
ondernemer.14011 Deze zal immers niets meer voor een bedrijfsmiddel opofferen dan wat 
hijj zakelijk verantwoord acht binnen zijn onderneming. Uit de jurisprudentie komt het 
vermoedenn naar voren dat in beginsel de aanschaffings- of voortbrengingskosten gelijk 
zijnn aan de bedrijfswaarde; behoudens bijzondere omstandigheden, zoals een miskoop, 
verborgenn gebreken, dwang, dwaling of bedrog, plotselinge technologische veranderin-
genn of een onverwachte structurele verandering van de afzetmarkt.1 Wanneer er geen 
bijzonderee omstandigheden worden aangetoond, blijft de bedrijfswaarde ten minste gelijk 
aann de historische kostprijs minus de afschrijvingen. Monod de Froideville concludeerde 
inn 1942: 'Weerlegging van het rechtsvermoeden: "Teilwert" = aanschaffingsprijs op het 
tijdstipp van aanschaffing, is mogelijk, door een "Fehl-anlage" aan te toonen.' 

Mogelijkk is er optisch gezien een hoge prijs - de waarde in het economisch verkeer is 
lagerr dan de aanschaffings- of voortbrengingskosten - betaald voor een onroerende 
zaak,, maar de ondernemer heeft het ervoor over gehad, omdat de onroerende zaak 
toegevoegdee waarde voor zijn bedrijf heeft. Men ziet wel dat de rechters een wat hogere 
lineairee afschrijving toestaan. 

1401 1 

1402 2 

Ziee noot Brüll bij Hof Arnhem 29 mei 1969, no. 309/1968, waarin het ging om de afboeking 
vann verpakkingsmateriaal tot statiegeldwaarde. Oranje (1978, p. 930) noemt het geval waarin 
eenn aankoop onder onjuiste voorstellingen tot stand is gekomen of structurele wijzigingen in 
dee markt. A-G Van Soest (BNB 1976/184*) stelt dat een miskoop zich met name zal voordoen 
alss de koper bij de bepaling van zijn bod een beoordelingsfout heeft gemaakt die bij ingebruik-
nemingg aan het licht treedt. De zaak kan dan onmiddellijk te boek worden gesteld tegen de 
aangetoondee lagere bedrijfswaarde. De ondernemer die de zaak wil verwerven, zal ook niet 
meerr willen bieden dan de bedrijfswaarde. Volgens Van Soest is risico nog geen verlies. Ook 
all heeft de belanghebbende bij aankoop een riskant hoge prijs betaald, die prijs is betaald. 
Eenn riskant bezit betekent nog niet dat de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde. 
Meussenn (1997, p. 82) concludeert dat slechts in uitzonderingsgevallen afwaardering is 
toegestaan. . 
Jacobss 1974, p. 24; Van Sonderen 1985, p. 983. 
Inn het algemeen is het volgens Smeets (1965, p. 31) toch wel zo dat de ondernemer het 
bedragg heeft uitgegeven, omdat het duurzaam object bij de aanschaf verantwoord was voor 
dee prijs die betaald werd voor de in zijn bedrijf bestemde functie. 
Ziee ook Van Sonderen 1985, p. 983; Daniels 1986, p. 4346; Noot Poolen bij FED 1985/426 
(BNBB 1985/163); V-N 1988/287 punt 31 (vragenrubriek). 
Monodd de Froideville 1942, p. 359. 
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8B.6.22 Jurisprudenti e 

Afwaarderenn naar een lagere taxatiewaarde direct na aankoop werd niet toegestaan in 
BNBB 1956/102.U04 Door normale en vervroegde afschrijving was de boekwaarde al 
onderr de getaxeerde waarde gedaald. Een NV kocht voor fl. 18.209 een terrein en 
verhuurdee dit voor een 'symbolische huurprijs' van fl. 1 aan een speeltuinvereniging met 
eenn toezegging van duurzame terbeschikkingstelling (BNB 1961/146). De NV wenste af 
tee waarderen naar fl. 1. Het hof oordeelde dat met het vrijwel 'om niet' ter beschikking 
stellenn van het terrein de zakelijke belangen van de NV werden gediend. De waarde van 
hett terrein werd bepaald door die bedrijfsbelangen. Bij aankoop was het terrein al be-
stemdd om duurzaam ter beschikking van de speeltuinvereniging te worden gesteld tegen 
eenn niet meer dan symbolische huurprijs-aanschaffingskosten. Dit rechtvaardigde een 
aanschaffingsprijss van fl. 18.209. Dit oordeel was van feitelijke aard. 

Eenn architect, tevens bouwkundig ingenieur, kocht voor zijn onderneming een pand dat 
inn een zeer verwaarloosde toestand verkeerde (BNB 1969/23). Hij moest aanzienlijke 
verbouwingskostenn maken. Daarom was er volgens hem sprake van een miskoop en 
moestt afwaardering volgen. Mede gezien de grote deskundigheid van de architect, 
achttee het hof het niet aanvaardbaar dat het bedrag dat voor de aanschaffing en de 
restauratiee aan het pand was besteed, zakelijk niet verantwoord was en dat de bedrijfs-
waardee van het pand lager was dan de kostprijs minus de afschrijving. 

Hett hof 's-Gravenhage formuleerde in BNB 1970/193 dat - en ik cursiveer - 'al heeft de 
vennootschapp voor het onderhavige perceel een hoge prijs moeten betalen, zij dit bedrag 
erer niettemin voor over heeft gehad, gezien haar belang bij uitbreiding van bedrijfsruimte 
enn gelet op de gunstige vestigingsplaats, welke het bood voor haar afdeling burgerwerk.' 
Onderr deze omstandigheden was er geen aanleiding toe om ervan uit te gaan dat de 
bedrijfswaardee van het pand, al had dat zekere gebreken, lager zou zijn geweest dan het 
offeroffer dat voor de verkrijging daarvan gebracht was. Een lineaire afschrijving van 5% werd 
well toegestaan. 

Eenn exploitant van een landbouwbedrijf stelde dat hij voor het verkrijgen van een altijd 
durenddurend recht van erfpacht in een IJsselmeerpolderfl. 47.500 had opgeofferd om aan de 
voorwaardee te voldoen dat hij zijn elders bestaande bedrijf (gepachte en eigen grond) 
eerstt moest overdragen aan de Cultuurtechnische Dienst (BNB 1972/72*). De land-
bouwerr had grond ingekocht en met fl. 33.900 verlies overgedragen aan de Cultuur-
technischee Dienst. Daarnaast hadden enkele verpachters fl. 13.600 gevraagd voor hun 
medewerking. . 

Wanneerr de bedrijfswaarde van het verkregen, altijd durende erfpachtsrecht bij de 
verkrijgingg nihil was, zou het in overeenstemming met goedkoopmansgebruik zijn 
geweestt dit recht te waarderen op deze lagere bedrijfswaarde, zo oordeelde de Hoge 
Raadd onder verwijzing van de zaak. 

Volgenss annotator Hofstra strijdt het met elke ervaring dat iemand anders dan op 
grondd van een schenkingsbedoeling dan wel van een misrekening, van dwang, dwaling 
off bedrog, een bedrag zou uitgeven zonder daarvoor in enigerlei vorm een tegenwaarde 
tee ontvangen. De belanghebbende had een samenhangend complex van handelingen 
verrichtt - verkoop van de oude boerderij, vrijmaking van gepachte gronden, aanvaarding 

Inn dit arrest suggereert de Hoge Raad volgens Smeets (1965, p. 31) dat rechtstreekse 
waarderingg naast een afschrijvingssysteem mogelijk is: 'dat waardering van bedrijfsmiddelen 
opp een ander bedrag dan dat van de aanschaffingskosten verminderd met de daarop 
toegepastee afschrijvingen slechts in aanmerking komt, indien de na afschrijving verkregen 
boekwaardee hoger dan de bedrijfswaarde blijkt te zijn.' 
Laterr (1970, p. 16 en 18) wijst hij als volgorde aan: primair afschrijven, secundair waarde-
correctie. . 
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vann het eeuwigdurende erfpachtrecht op andere gronden - dat hij in zijn totaliteit zakelijk 
verantwoordd achtte. Hij concludeert dat fl. 47.500 werd opgeofferd om een ander voor-
deell te verkrijgen. In het bijzonder kan men daarbij denken aan een bijzonder gunstige 
prijss voor de verkochte (oude) boerderij. 

Inn de verwijzingsprocedure BNB 1973/58* oordeelde het hof dat de landbouwer 'een 
samenhangendsamenhangend geheel van overeenkomsten heeft aangegaan, welke door hem in 
onderlingg verband zakelijk verantwoord werden geacht, en welke er toe hebben geleid 
datt het meerbedoelde offer werd gebracht.' Dit feitelijk oordeel werd in cassatie onaan-
tastbaarr geacht. 

Eenn advocatenmaatschap kocht een pand en verbouwde het (BNB 1978/194*). De 
verbouwingg kostte meer dan verwacht. Een advocaat wenste af te waarderen naar een 
opp minnelijke basis bepaalde 'waarde'. Het hof stelde voorop dat het pand binnen de 
totaliteitt van de onderneming die door de maatschap werd gedreven, een waarde had 
gelijkk aan het opgeofferde bedrag, verminderd met de afschrijvingen; en dat de bedrijfs-
waardee op hetzelfde bedrag moest worden gesteld. In het taxatierapport was niet vast-
gesteldd welke waarde aan het pand als onderdeel van de onderneming werd toegekend. 
Ditt oordeel gaf volgens de Hoge raad geen onjuiste opvatting van het begrip bedrijfs-
waardee en was voor het overige feitelijk van aard. 

Annotatorr Van Dijck vraagt zich af of het hof niet een onjuiste opvatting ten aanzien 
vann het begrip 'bed rijf swa arde' had. Erkenning van het begrip bed rijfswaarde moet 
volgenss annotator Van Dijck betekenen dat een deel van de kostprijs niet tot een 
economischh nut gevoerd heeft. Het in eerdere arresten uitgesproken vermoeden dat de 
kostprijss overeenkomt met de bedrijfswaarde, verplaatst de bewijslast van een verkeerde 
investeringg volgens hem terecht naar de belastingplichtige. Een verkeerde investering 
kann direct aanwezig zijn door een 'verkeerde inschatting van de economische mogelijk-
heden',, maar kan ook in de loop van de tijd ontstaan. Tijdens een verbouwing kan een 
puntt worden bereikt dat men niet meer terug kan. Van Dijck wijst hier op een (gebruiks-
waarde)scenarioo dat niet uitkomt, een miscalculatie. Een deel van de investering kan 
directt als verloren beschouwd worden. 

Poolenn stelt mijns inziens juister dat de bedrijfswaarde alleen beïnvloed dient te 
wordenn door bijzondere omstandigheden die op het moment van investeren niet zijn 
voorzien.14055 Latere wijzigingen in de marktprijs van het bedrijfsmiddel zijn niet als een 
dergelijkee bijzondere omstandigheid te zien. Indien dergelijke bijzondere omstandig-
hedenn niet optreden, kan de investering immers in principe, conform de verwachtingen, 
wordenn terugverdiend. 

Eenn gerechtsdeurwaarder wenste zijn in 1978 gekochte en verbouwde kantoorpand af te 
waarderenn in verband met de daling van de verkoopprijzen in 1980 (V-N 1988, p. 134, 
puntt 17). Hij stelde dat het gebouw bij verkoop van de gehele onderneming zeker 20% 
minderr zou opbrengen. Het hof Amsterdam achtte het onder meer niet aannemelijk dat 
inn 1980 de kans dat hij zijn kantoorpand bij zijn defungeren niet aan een opvolger zou 
kunnenn overdragen, ten opzichte van de jaren 1978 en 1979 zou zijn gedaald, noch dat 
dee economische vooruitzichten van zijn ondernemingsgewijze exploitatie van dat pand 
anderszinss in het jaar 1980 zouden zijn verslechterd ten opzichte van de jaren 1978 en 
1979.. De aankoop van het kantoorpand kon dan ook in economisch opzicht geenszins 
alss een miskoop worden gekwalificeerd. 

Noott Poolen bij FED 1985/426 (BNB 1985/163). 
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8B.77 Jaarrekenin g 

8B.7.11 Inleidin g 

Alss we het fiscale begrip bedrijfswaarde willen vergelijken met het begrip bedrijfswaarde 
inn de commerciële jaarrekening, moeten we ons daarbij een aantal zaken realiseren. De 
fiscalee balans is winstbepalend en dient als hulpmiddel om de totaalwinst aan de jaren 
toee te rekenen. Het doel van de commerciële jaarrekening met de toelichting is anders, 
namelijk:: getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samen-
stellingg in actief- en passiefposten aan het einde van het boekjaar weergeven.1406 Boek 
2,, titel 9 BW geeft minimumvoorschriften voor de jaarrekening en het jaarverslag die 
wordenn ingevuld aan de hand 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaard-
baarr worden beschouwd' (artikel 2:362, lid 1 BW). Dit is een 'open norm' die aan de 
handd van maatschappelijke ontwikkelingen kan worden aangepast.1407 

Inn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving noemt men resultaten en wijzigingen in de 
financiëlee positie van een onderneming als doelstelling om informatie te verschaffen over 
dee financiële positie.1408 Die informatie is voor een reeks van gebruikers nuttig om econo-
mischee beslissingen gemotiveerd te kunnen nemen.1409 Gebruikers van de jaarrekening 
zijnn de huidige en potentiële beleggers, werknemers, geldschieters, leveranciers en 
anderee handelscrediteuren, cliënten, overheden en hun instellingen en het publiek.1410 

Dezee partijen maken van de jaarrekening gebruik om enige van hun verschillende 
behoeftenn te bevredigen. 

Uitt de fiscale jurisprudentie betreffende bedrijfswaarde lijkt naar voren te komen dat 
harmonisatiee tussen de fiscale en de commerciële jaarrekening wordt afgewezen. In 
BNBB 1989/150 is deze afwijzing niet duidelijk.1411 In BNB 1993/60* wel.1412 

1406 6 

1407 7 

1408 8 

1409 9 

Artikell 2:362, lid 2 BW. 
Kenbronnenn voor maatschappelijk aanvaardbare normen zijn volgens de Vereniging voor de 
Belastingwetenschapp (1992, p. 62 en 64): Boek 2 Titel 9 BW, de jaarrekeningjurisprudentie 
vann de Ondernemingskamer en de Hoge Raad, de Richtlijnen voor jaarverslaggeving en de 
Raadd voor Jaarverslaggeving, de IAS en de doctrine. Deze kenbronnen worden door de Raad 
voorr Jaarverslaggeving uitgewerkt in de Richtlijnen voor jaarverslaggeving. 
Richtlijnenn 2001, Stramien, alinea 12. 
Dee Vereniging voor Belastingwetenschap (1992, p. 44) noemt de volgende doelstellingen: 
afleggenn rekening en verantwoording over het gevoerde beheer en beleid; bepalen van de 
voorr uitkering vatbare winst; leveren van een bijdrage aan kapitaal- en vermogensbescher-
ming;; verschaffen van informatie aan derden ten behoeve van beslissingen over het 
verstrekkenn van arbeid en/of kapitaal of het aangaan van commerciële relaties. 
Richtlijnenn 2001, Stramien, alinea 9. 
Hett hof Amsterdam (zie weergave in FED 1989/365) overwoog dat de Hoge Raad in de 
definitiee van bedrijfswaarde (BNB 1987/187) was uitgegaan van het 'going concern-beginsel' 
alss bedoeld in artikel 2:384, derde lid, BW. 'Ingevolge art. 2:387, vierde lid, eerste zin BW, 
wordtt "bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van 
hunn waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is".' 
Dee Hoge Raad oordeelde, uitgaande van de fiscale bedrijfswaarde-definitie, dat het hof het 
standpuntt van de belanghebbende terecht als onjuist had verworpen, 'wat er zij van hetgeen 
hett hof voor het overige heeft overwogen'. Volgens annotator Russo heeft de Hoge Raad 
aangegevenn dat het beroep op het BW door het hof wellicht niet juist was. 
EenEen visserijbedrijf wenste een deelneming op nettovermogenswaarde te waarderen 
(BNBB 1993/60*). De Hoge Raad achtte waardering van de deelneming op kostprijs of lagere 
nettovermogenswaardee niet in overeenstemming met goedkoopmansgebruik. Dit stelsel kan 
leidenn tot waardering van de deelneming op een lager bedrag dan de kostprijs of de 
bedrijfswaarde.. Daardoor kunnen in dit stelsel verliezen tot uitdrukking worden gebracht die in 
feitee niet zijn geleden. Daaraan deed niet af dat artikel 2:389 BW (in de destijds geldende 
tekst)) waardering op de grondslag van de nettovermogenswaarde toeliet, omdat deze 
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Tenn tweede bepaalt men in het civiele recht de bedrijfswaarde, ook wel indirecte 
opbrengstwaardee genoemd, geheel los van de overnemingswaarde van de onder-
neming.14133 Het gaat immers om de contante waarde van de toekomstige netto-
opbrengstenn die men met het actief kan genereren. Bij de fiscale bedrijfswaarde gaat 
menn uit van de overnemingswaarde van de gehele onderneming. Daarbij moet goodwill 
wordenn toegerekend aan afzonderlijke activa. 

Tenn derde gaat het zowel in het civiele1414, als in het fiscale recht om een duurzame 
waardedalingg van het actief. 

WaarderingWaardering  van een actief 
Alss grondslag voor de waardering van een actief komen verkrijgings- of vervaardigings-
prijzenn (instandhoudingsdoelstelling: nominalistisch) en tevens de actuele waarde 
(instandhoudingsdoelstelling:: substantialistisch) in aanmerking.1415 

Inn het algemeen kiest men de historische kostprijs als waarderingsbasis.1416 

Voorr de waardering op actuele waarde zijn aanvullende regels opgenomen in de 
Algemenee Maatregel van Bestuur inzake Actuele Waarde (Besluit waardering activa, 
hierna:: BWA).1417 In het BWA worden regels gegeven voor de waardering van materiële 
vastee activa, financiële vaste activa en voorraden in de jaarrekening. Deze activa kan 
menn waarderen op vervangingswaarde, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde. 

Dee vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een goed 
datt bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander 
goedd (op de inkoopmarkt) te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening 
eenn in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Voor deze waardering geldt als 
uitgangspuntt dat in redelijkheid mag worden aangenomen dat de goederen vervangen 
zullenn worden.1418 

Dee bedrijfswaarde, ook wel indirecte opbrengstwaarde genoemd, is 'de waarde, ten 
tijdee van de waardering, van het aan een goed of samenstel van goederen toe te 
rekenenn deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het 
bedrijff waartoe het dient of is bestemd.'1419 Als men redelijkerwijs moet aannemen dat 
materiëlee vaste activa niet zullen worden vervangen, worden ze tegen bedrijfswaarde 
gewaardeerd,, als ze nog voor de bedrijfsuitoefening dienen of bestemd zijn. Zo niet, dan 
wordenn ze gewaardeerd tegen opbrengstwaarde. 

bepalingg bedoeld was om inzicht te verschaffen en vermogensbescherming te bieden. Deze 
voorschriftenn zijn voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet van belang. 
Meussenn (1997, p. 65 en 213) concludeert dat de Hoge Raad met dit arrest definitief heeft 
beslistt dat er geen overeenkomst bestaat tussen de fiscale (winstbepalende) en de 
commerciëlee (vermogensbepalende) balans. Het gaat om de winstbepaling en niet de 
vermogensbepaling.. Russo (noot FED 1989/365, BNB 1989/150) wijst erop dat een 
commerciëlee balans ertoe dient een getrouw beeld te geven van de samenstelling van het 
vermogenn van de onderneming, terwijl een fiscale balans slechts een hulpmiddel is om de 
jaarlijksee fiscale winst te bepalen. In zijn algemeenheid acht hij het dan ook minder juist om 
regelss uit de commerciële winstbepaling te gebruiken bij de fiscale winstbepaling. 
Anders:: IJsselmuiden, noot bij FED 1992/181 (BNB 1993/60). 
Meussenn 1997, p. 223. 
Inn afwijking van IAS 16 (2000) en IAS 36 (2000). 
Artikell 2:384, lid 1 BW; M.N. Hoogendoorn 1992, p. 297; Meussen 1997, p. 260. 
Richtlijnenn 2001, Stramien, alinea 101. 
Besluitt van 22 december 1983, houdende regels over de inhoud, de grenzen en de wijze van 
toepassingg in de jaarrekening van activa tegen actuele waarde (Besluit waardering activa). 
Artikell 2 BWA, Nota van Toelichting artikel 2. 
Artikell 3 BWA, Nota van Toelichting artikel 3; Richtlijn 212.2 (2001), alinea 211. 
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Dee bedrijfswaarde wordt berekend op basis van contante waarde. De periodieke 
systematischee verminderingen van de bedrijfswaarde worden als afschrijvingen in de 
winst-- en verliesrekening verantwoord.1420 

Dee opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een goed bestens kan worden ver-
kocht,, onder aftrek van nog te maken kosten.1421 Het is de nettoverkoopwaarde of de 
marktwaardee van een goed, die los staat van het normale gebruik dat van een goed in 
dee onderneming wordt gemaakt. 

Goederenn die opbrengsten kunnen leveren zonder dat ze in de bedrijfsuitoefening 
wordenn gebruikt of verbruikt, worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.1422 Blijkens 
dee Nota van Toelichting worden als zelfstandige vruchtendragers goederen gewaardeerd 
diee opbrengsten opleveren zonder dat ze eerst nog door een ondernemer met andere 
productiefactorenn samengebracht moeten worden om te renderen. Verhuurde gebouwen 
enn terreinen zijn hier een voorbeeld van. Die worden gewaardeerd tegen verkoopwaarde, 
verminderdd met de verkoopkosten. 

Meussenn vat het zo samen dat waardering op bedrijfswaarde pas aan de orde komt 
wanneerr het actief geen zelfstandige vruchtendrager is, het actief niet wordt vervangen 
enn de bedrijfsuitoefening waarvoor het actief wordt gebruikt, niet meteen wordt 
beëindigd,, maar pas op termijn.1423 

8B.7.22 Stelselmatig e afschrijvinge n versu s duurzam e waardeverminderinge n 

Afschrijvingenn worden onderscheiden van waardeverminderingen. Volgens het BW 
wordenn vaste activa met een beperkte levensduur jaarlijks afgeschreven volgens een 
stelsell dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd.1424 Bij de waarde-
ringring van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun 
waardee als deze naar verwachting duurzaam is.1425 

Inn IAS 36 wordt de gebruikswaarde (value in use) bepaald via een berekening van 
dee contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (inclusief de eind-
waarde).1426 6 

Hett doel van deze standaard is te voorkomen dat de boekwaarde van activa hoger is 
dann de realiseerbare waarde (recoverable amount): dit is de hoogste van de opbrengst-
waardee (nettoverkoopprijs) en de bedrijfswaarde. Jaarlijks dient men te beoordelen of het 
actieff onderhevig is geweest aan een impairment en men dient deze ook jaarlijks te 
verwerken.. IAS 36 was nagenoeg integraal de basis voorde Richtlijn 121. Een essen-
tieell verschil is blijven bestaan. Waar IAS 36 uitgaat van een jaarlijkse vergelijking met 
verwerkingg van een mogelijke waardevermindering, verwijst Richtlijn 121 uitdrukkelijk 
naarr de duurzame waardedaling van artikel 387, lid 4 BW.1427 Kortom, wel een vergelij-
kingg op iedere balansdatum, maar pas verwerking wanneer de waardevermindering 
duurzaamm is.1428 

Richtlijnn 212.2 (2001), alinea 212. 
Artikell 4 BWA, Nota van Toelichting artikel 4. 
Artikell 11 BWA. 
Meussenn 1997, p. 204. 
Artikell 2:386, lid 4. 
Artikell 2:387 BW. 
Dee International Accounting Standards hebben de status van aanbevelingen. In de Richtlijnen 
vann de Raad voor de Jaarverslaggeving worden deze aanbevelingen verwerkt voorzover ze 
voorr Nederland aanvaardbaar zijn. 
Richtlijnn 121.1 (2001), alinea 104. 
Richtlijnn 121.2 (2001), alinea 202. 
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8B.7.2.11 Richtlij n 121 (2001) 

Inn Richtlijn 121 worden bijzondere waardeverminderingen van activa en de terugneming 
daarvann behandeld, zoals bedoeld in artikel 2:387, lid 4 en lid 5 BW. 

Waardeverminderingenn van activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaarr in aanmerking genomen. Een bijzondere waardevermindering is aanwezig 
wanneerr de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde.1429 De realiseerbare 
waardee is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 
waardeverminderingsverliess is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare 
waardee overschrijdt.1430 

Dee realiseerbare waarde wordt in beginsel bepaald voor een enkel actief, tenzij dit in 
hogee mate, afhankelijk van (andere groepen)1431 van activa, een kasstroom1432 gene-
reert.14333 In dat geval wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenere-
rendee eenheid. Een dergelijke eenheid is de kleinst identificeerbare groep van activa die 
kasstromenn oplevert bij voortgezet gebruik en die in grote mate onafhankelijk is van kas-
stromenn van andere activa of groepen van activa. . 

Voorr de bijzondere waardeverminderingen maakt het niet uit of de activa worden 
gewaardeerdd tegen historische kostprijs of actuele waarde, dan wel nettovermogens-
waarde:: het referentiekader voor een mogelijke bijzondere waardevermindering is de 
boekwaardee van het actief, ongeacht de waarderingsgrondslag.1434 

Dee richtlijn betreft uitsluitend waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam 
zullenn zijn, naast de verrichte systematische afschrijvingen volgens het afschrijvings-
plan.14355 De term 'duurzaamheid' betekent dat het niet voorzienbaar is dat de waarde-
verminderingg zal ophouden te bestaan. Aangezien bij het bepalen van de bedrijfswaarde 
eenn schatting wordt gemaakt van toekomstige kasstromen over de resterende levens-
duur,, wordt hiermee volgens de bewoordingen van de richtlijn voldaan aan de eis van 
duurzaamheid.. De afboeking wordt ongedaan gemaakt zodra de waardevermindering 
heeftt opgehouden te bestaan. 

Inn de richtlijn geeft men externe en interne indicaties voor een bijzondere waarde-
daling.14366 Als externe indicatie voor een bijzondere waardedaling wordt onder meer een 
dalingg van de marktwaarde van een actief gegeven, die aanmerkelijk meer is dan 
verwachtt zou worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik. Een 
anderee externe indicatie betreft stijgende marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen 
opp investeringen die naar verwachting de disconteringsvoet en daarmee in belangrijke 
matee de realiseerbare waarde beïnvloeden. 

Alss interne indicatie wordt het geval genoemd waarin er duidelijke aanwijzingen zijn 
vann economische veroudering van of fysieke schade aan een actief. Een andere 
indicatiee betreft interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties van 
eenn actief aanzienlijk minder zijn of zullen zijn dan verwacht, bijvoorbeeld door tegen-
vallendee nettokasstromen. 

Wanneerr een indicatie zich voordoet, kan dat erop wijzen dat de resterende levens-
duur,, de afschrijvingsmethode of de restwaarde van het actief herzien moeten wor-

Richtlijnn 121.2 (2001), alinea 201. 
Richtlijnn 121.1 (2001), alinea 106; 121.3, alinea 301. 
Inn dezelfde zin: M.N. Hoogendoorn 1984 (p. 303). Alleen als er een complex is van samen-
hangendee productiemiddelen, waardoor individuele toerekening niet goed mogelijk is, mag de 
bedrijfswaardee van het gehele complex naar zijn mening vergeleken worden met de totale 
boekwaardee daarvan. 
Hett begrip 'kas' in kasstroom wordt in ruime zin opgevat als geldmiddelen. 
Richtlijnn 121.3 (2001), alinea 304. 
Richtlijnn 121.1 (2001), alinea 105. 
Richtlijnn 121.1 (2001), alinea 104. 
Richtlijnn 121.2 (2001), alinea 203. 
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den.14377 Dit kan ook het geval zijn wanneer geen bijzonder verlies vanwege waardever-
minderingg wordt verantwoord. 

Wanneerr de opbrengstwaarde niet betrouwbaar kan worden bepaald, bijvoorbeeld 
doordatt het activum niet wordt verhandeld op de actieve markt, kan men verder uitgaan 
vann de bedrijfswaarde.1438 

8B.7.2.22 Schattin g van de bedrijfswaard e 

Dee schatting van de bedrijfswaarde omvat twee stappen.1439 Ten eerste het schatten van 
dee toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik en bij uiteindelijk 
afstoten.. Ten tweede het toepassen van de passende disconteringsvoet op deze 
toekomstigee kasstromen. 

Dee kasstroomprognoses betreffen maximaal een prognose voor vijf jaar, tenzij een 
langeree periode gerechtvaardigd kan worden. Prognoses na die periode worden geschat 
doorr extrapolatie, zijn gebaseerd op de budgetten en maken gebruik van een vast of 
dalendd groeicijfer voor latere jaren, behalve wanneer een toenemende groei kan worden 
gerechtvaardigd.. De schattingen van de toekomstige kasstromen omvatten niet kas-
uitgavenn of uitgaven uit financieringsactiviteiten waaronder interestbaten en interest-
lastenn begrepen; of ontvangsten of betalingen van belastingen naar de winst. De netto-
kasstroomm die er is als aan het einde van de levensduur het actief wordt afgestoten, is 
hett bedrag dat de rechtspersoon verwacht te ontvangen in een zakelijke transactie 
tussenn onafhankelijke ter zake kundige partijen, na aftrek van te verwachten afstotings-
kosten.. Uitgaven om de oorspronkelijke capaciteit te onderhouden ofte behouden 
wordenn ook in de kasstromen opgenomen. 

Dee disconteringsvoet wordt bepaald vóór belasting en geeft zowel de actuele markt-
rentee als de specifieke risico's met betrekking tot het actief weer. Dit is de rendementseis 
diee investeerders zouden stellen als zij een investering overwegen die vergelijkbaar is 
voorr wat tijd, risico en omvang van de kasstroom betreft. Wanneer de markt geen 
specifiekee disconteringsvoet voor het actief kent, gebruikt de rechtspersoon alternatieve 
methodenn om de disconteringsvoet te bepalen. Hierin houdt men rekening met de 
tijdwaardee van het geld gedurende de tijd tot de levensduur van het actief is beëindigd 
enn met het risico dat de toekomstige kasstromen in omvang en tijdstip afwijken van de 
schattingen.. Als uitgangspunt mag de rechtspersoon als disconteringsvoeten nemen: 

 de gewogen gemiddelde vermogenskosten van de rechtspersoon; 
 de marginale rentevoet voor de rechtspersoon; 
 andere marktrentes. 

Dezee disconteringsvoeten worden voor bepaalde risico's gecorrigeerd. De disconterings-
voett dient geen risico's weer te geven die al zijn verwerkt in de toekomstige kasstromen. 
Hett gebruik van verschillende disconteringsvoeten is onder omstandigheden toegestaan. 

Alss in de disconteringsvoet prijsstijgingen als gevolg van inflatie zijn verwerkt, worden 
dee toekomstige kasstromen in nominale termen geschat. Wanneer deze prijsstijgingen 
niett zijn verdisconteerd, worden de kasstromen in reële termen geschat. 

8B.7.2.33 Verantwoordin g bijzonde r waardeverminderingsverlie s 

Eenn verlies wordt conform artikel 2:387, lid 4 BW direct als last verantwoord in de winst-
enn verliesrekening, behalve wanneer het actief is gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Eenn bijzonder waardeverminderingsverlies wordt behandeld als een herwaarderings-

Richtlijnn 121.2 (2001), alinea 206. 
Richtlijnn 121.3 (2001), alinea 302. 
Richtlijnn 121.3 (2001), alinea's 309-327. 
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afnamee (artikel 2:390, lid 3 BW).1440 Na de verantwoording van een bijzonder waarde-
verminderingsverliess moet de afschrijvingslast voor de toekomstige periode worden 
herzienn om de aangepaste boekwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde, 
stelselmatigg over de resterende levensduur te verdelen. 

Beleggingsmaatschappijen Beleggingsmaatschappijen 
Beleggingsmaatschappijenn mogen hun beleggingen waarderen tegen marktwaarde.1441 

Hett begrip 'marktwaarde' is niet nader gedefinieerd in Boek 2 BW en het BWA. Voor 
beleggingenn wordt onder marktwaarde het bedrag verstaan waartegen een goed (per 
balansdatum)) in een actieve markt bestens kan worden verkocht, zonder rekening te 
houdenn met nog te maken transactiekosten.1442 Daarnaast hanteert men nog het begrip 
reëlee waarde (fair value). Dit is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld 
tussenn ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die 
onafhankelijkk zijn.1443 In de richtlijn wordt de voorkeur uitgesproken voor waardering 
tegenn reële waarde en deze is bij beleggingsmaatschappijen algemeen gebruikelijk. 
Alss men spreekt over marktwaardewaardering, wordt in het algemeen feitelijk de reëie 
waardee bedoeld.1444 

Alss niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd, moet men in de toelichting op de 
jaarrekeningg de reële waarde vermelden. De reële waarde van beleggingsvastgoed in 
exploitatiee wordt veelal getaxeerd op de marktwaarde. Aangezien een beleggingsinstel-
lingg vaste activa ter belegging aanhoudt, mogen ze, in afwijking van artikel 2:386, lid 4 
BW,, afschrijvingen achterwege laten als de reële waarde jaarlijks wordt bepaald. 

VastgoedbeleggingenVastgoedbeleggingen  binnen  een onderneming 
Volgenss IAS 40 (Investment Property) kan men vastgoedbeleggingen naar keuze 
waarderenn op fair value, dan wel op kostprijs minus afschrijvingen. Deze standaard is 
nagenoegg integraal opgenomen in ontwerp-Richtlijn 213 (2001). De waardering ge-
schiedtt bij voorkeur tegen reële waarde.1445 

8B.88 Samenvatting , conclusie s en oplossinge n 

EenEen (nagenoeg)  onbruikbaar  bedrijfswaardeconcept 
Inn de jurisprudentie is de Hoge Raad afgeweken van de uitgangspunten - individueel 
waarderenn met goodwill als restpost - zoals deze in de Toelichting en Leidraad Besluit 
19411 is uitgestippeld. In de literatuur is deze onbruikbaarheid diverse keren gesigna-
leerd.. Verschillende auteurs achtten afwaardering van afzonderlijke activa naar de 
hoogstee van de directe en de indirecte opbrengstwaarde, zelfs binnen het bedrijfs-
waardeconcept,, verdedigbaar. De Hoge Raad heeft alle suggesties naast zich neer 
gelegdd en zichzelf klem gezet voor de verdere ontwikkeling van het bedrijfswaarde-
concept.. Het is na BNB 1995/88c* (over)duidelijk dat met het 'klassieke stappenplan' en 
uitvloeiendee goodwill het toepassingsgebied heel klein is geworden vanwege onoplos-
baree toerekeningsproblematiek (met willekeurig berekende uitkomsten) en bewijslast-
problemen. . 

Eenn positief te waarderen, maar theoretisch twijfelachtige, uitzondering is gemaakt 
voorr vastgoed van vastgoedbeleggingsmaatschappijen. Deze mogen afwaarderen naar 

Hett verlies wordt ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. 
Artikell 2:401, lid 2 BW. 
Richtlijnn 615.2 (2001), alinea 202. 
Richtlijnn 615.2 (2001), alinea 203; vergelijk Ontwerp-Richtlijn 213.1 (2001), alinea 105. 
Grönloh2001,, p. 24. 
Ziee 2.3.4.3. 
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lageree marktwaarde. Kennelijk veronderstelt de Hoge Raad dat hier op ondernemings-
niveauu geen goodwill aanwezig is. 

Voorr zelfstandige vruchtendragers acht ik afwaardering naar lagere marktwaarde niet 
zonderr meer mogelijk. Hiervoor is geen steun te vinden in de jurisprudentie, behoudens 
waarr het gaat om vastgoed van vastgoedbeleggingsmaatschappijen. In elk ander geval 
zall men toch weer vanuit de overnemingswaarde van de gehele onderneming (inclusief 
aanwezigee goodwill) moeten toerekenen aan de afzonderlijke activa. 

HetHet  concept  van afschrijving  naar  goedkoopmansgebruik 
Ikk acht het binnen het concept van afschrijving naar goedkoopmansgebruik evenwel 
verdedigbaarr een 'afschrijving ineens' toe te staan in gevallen waarin enige tijd na het 
tijdstipp van investeren blijkt dat de gebruikswaarde van een onroerende zaak aan-
merkelijkk en duurzaam afwijkt van de geprognosticeerde boekwaarde volgens het 
ingeschattee 'normale' afschrijvingsscenario.1446 Direct na aankoop ineens afschrijven is 
niett mogelijk, omdat de ondernemer 'het er voor over heeft gehad'. 'Gebruikswaarde' 
definieerr ik als de contante waarde van de netto-inkomsten (inclusief de eindwaarde). 

Inn een 'bottom up-benadering' is voor meer gevallen (dan afwaarderen) een 
'afschrijvingg ineens' voor (groepen van) afzonderlijke activa mogelijk zonder dat er 
afbreukk wordt gedaan aan de uitgangspunten van het afschrijvingsconcept. Alle 
(groepenn van) activa waarvan redelijk eenduidig in- en uitgaande geldstromen zijn te 
schatten,, komen vooreen 'afschrijving ineens' in aanmerking. De toepassing behoeft 
niett beperkt te blijven tot zelfstandige vruchtendragers, maar kan mede afwaardering van 
groepenn activa of complementair verbonden zaken omvatten. Er kunnen (groepen van) 
materiëlee activa overblijven waarvoor een 'afschrijving ineens' wegens onbepaalbaarheid 
niett mogelijk is. Het stappenplan en het begrippenarsenaal van IAS 36 zou in deze be-
naderingg uitstekende diensten kunnen bewijzen.1447 Men moet niet uit het oog verliezen 
datt de DCF-methodiek moeilijk toepasbaar kan zijn voor onderdelen van complementair 
verbondenn activa, waaraan moeilijk geldstromen zijn toe te rekenen. Mogelijk moet men 
dee gehele groep activa waarderen, zoals bijvoorbeeld in IAS 36 die dit voorschrijft voor 
'cashh generating units'.1448 

Wanneerr een 'afschrijving ineens' heeft plaatsgevonden naar een duurzaam lagere 
boekwaarde,, dient herijking van de toekomstige jaarlijkse afschrijvingen plaats te vinden. 
Eenn bijschrijving, te vergelijken met een opwaardering, past evenwel niet binnen het 
afschrijvingsconcept.. Eventueel kan men binnen de kaders van BNB 1958/56* de 
restwaardee bijstellen. 

Menn zou ook de term 'bijzondere gebruikswaardevermindering' kunnen gebruiken. De term 
'bijzonderee afschrijving' werd ook wel gehanteerd voor situaties waarin 'extra afschrijving' aan 
dee orde was (zie B. 8830) en is daardoor helaas niet meer beschikbaar. Met deze term zou 
menn beter aangeven dat er een bijzondere afwijking van het normale afschrijvingsscenario 
heeftt plaatsgevonden. 
Vergelijkk voor dit mechanisme het stappenplan van Doornebal (1987, p. 1496 en 1497) ter 
bepalingg van 'badwill'. 
Vergelijkk Bennett 1972, p. 9; IAS 36, paragraaf 65. 
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