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8C.. Extra afschrijving bij abnormale gebeurtenissen 

8C.11 Inleiding 

Dee onderneming kan worden geconfronteerd met ernstige calamiteiten die ook de 
onroerendee zaak kunnen treffen. Wanneer het gebruikswaardescenario van een 
onroerendee zaak door een abnormale gebeurtenis (brand, overstroming, oorlogsgeweld 
enn dergelijke) substantieel afwijkt van de vooraf ingeschatte werkelijkheid, kan de onder-
nemerr een extra bedrag toerekenen aan het jaar waarin deze onvoorziene gebeurtenis 
zichh voordeed.1449 Deze calamiteit ziet op het geheel of gedeeltelijk teloorgaan van aan-
wezigee werkeenheden. Men noemt dit 'extra afschrijven'.1450 Wil men spreken van 'extra 
afschrijving',, dan moet de schade wel zo ernstig of omvangrijk zijn dat de herstelkosten 
alsals kapitaaluitgaven of aanschaffings- of voortbrengingskosten moeten worden be-
schouwd.14511 In 8C.2 bespreek ik de relatie met de bedrijfswaarde. Vervolgens geef ik 
aann hoe men de extra afschrijving kan berekenen (8C.3), waarna de rol van de rest-
waardee aan bod komt (8C.4). 

8C.22 Relatie met bedrijfswaarde 

Vann afwaarderen naar bedrijfswaarde moeten we uitdrukkelijk de situatie onderscheiden 
datt er extra kan worden afgeschreven, zoals ook de Hoge Raad met nadruk stelt in 
B.. 8561.1452 Een andere opvatting zou volgens het college tot het onaanvaardbare 
resultaatt leiden dat men zou ontkomen aan de regeling dat de boekwaarde bij stijging 
vann de bedrijfswaarde dienovereenkomstig moet worden verhoogd zolang daarmee het 

Vergelijkk Jacobs 1974, p. 116 en 117. De afschrijvingen zijn volgens hem de comptabele 
afschrijvingenn die meestal een vooraf aangenomen periodiek karakter hebben, waarbij 
meestall wordt uitgegaan van een normaal geachte situatie. De comptabele afschrijvingen die 
niett aan deze situatie voldoen, noemt hij extra afschrijvingen off bijzondere afschrijvingen. Zie 
ookk Goes 1998a, p. 716. 
Ikk zet het begrip met opzet tussen aanhalingstekens, omdat het mijns inziens een andere 
inhoudd heeft dan die welke men er soms in ziet. De term 'extra afschrijving' werd ook wel 
gebruiktt voor andere gevallen waarin gevraagd werd om een verhoogde afschrijving. 
Bijvoorbeeldd in gevallen van 'te duur' gekochte zaken, hoge slijtage (B. 1704) of nood-
gedwongenn veranderingen of verbouwingen. Zie bijvoorbeeld aantekening 133 van de 
Vakstudiee op de Wet IB 1914, deel X, Deventer: Kluwer; Hofstra (1955, p. 204) inzake een 
'abnormaall hoge afschrijving' op een 'bijzonder duur gekocht pand' (BNB 1954/117); Hof 
1957,, p. 85; Usselmuiden 1962, p. 93; BNB 1967/178*. 
B.. 8546, B. 8627, B. 8631, BNB 1991/125. 
Inn de Resolutie van 21 maart 1918 (B. 2053, zie ook B. 2322) werd de vraag beantwoord of de 
herstelkostenn van gebouwen die door overstroming waren beschadigd en verwoest, als kosten 
vann onderhoud in aftrek konden worden gebracht. De minister achtte een afschrijving wegens 
waardeverminderingg toelaatbaar. De herstelkosten waren naar zijn mening geen onderhouds-
kosten. . 
Eenn fabrieksgebouw werd door brand vernietigd (B. 5515). De verzekeraar keerde een bedrag 
voorr de herbouw uit. De inspecteur belastte het verschil tussen de boekwaarde van het oude 
pandd vóór de brand en de verzekeringsuitkering. De Hoge Raad oordeelde dat wat in een 
afschrijvingsstelsell herbouwd is, voor de stichtingsuitgaven te boek moet worden gesteld. De 
inspecteurr had het verschil terecht belast. 
Dee Hoge Raad overwoog dat 'van een op bedrijfswaarde gegronde volgens art. 11 [van het 
Besluitt IB 1941] te verrichten buitengewone afschrijving geen sprake kan zijn.' Zie ook de 
ministerr in het slot van de aanschrijving van 23 februari 1949, no. 1. 
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plafondd van aanschaffings- of voortbrengingskosten, verminderd met afschrijvingen, nog 
niett is bereikt. De 'extra afschrijving' wordt niet teruggenomen als de gebruikswaarde van 
hett restant stijgt. Evenals bij afschrijven gaat het ook bij 'extra afschrijven' om het bepa-
lenn van een verlies dat aan een jaar kan worden toegerekend. 

Wanneerr de gebruikswaarde van de voorraad werkeenheden scherp daalt zonder dat 
err werkeenheden geheel of gedeeltelijk verloren gaan, komt afwaarderen naar lagere 
bedrijfswaardee (en mijns inziens 'afschrijving ineens') in beeld. Een latere stijging van de 
bedrijfswaardee leidt tot een stijging van de boekwaarde. Wanneer men een extra afschrij-
vingg als een afwaardering zou presenteren, zou dat tot het onaanvaardbare resultaat 
kunnenn leiden dat men ontkomt aan de opwaardering van de bedrijfswaarde.1453 

Naa de Tweede Wereldoorlog beoordeelde de Hoge Raad kort na elkaar enkele gevallen 
waarinn zaken door oorlogshandelingen getroffen waren. Een NV kreeg in 1945 een aantal 
ernstigg beschadigde schepen uit Duitsland terug en wilde het bedrag aan reparatiekosten 
'extraa afschrijven' boven de normale afschrijving <B. 8546).1454 In cassatie betoogde de 
ministerr dat extra afschrijven niet kon, omdat niet gesteld of gebleken was dat de levens-
duurr en de restwaarde gewijzigd waren. 

Dee Hoge Raad besliste dat voor 'normale afschrijvingen' de levensduur en de rest-
waardee van bedrijfsmiddelen als grondslagen in aanmerking komen. Wanneer schepen in 
enigg jaar ten gevolge van een abnormale gebeurtenis als aanvaring, brand of een ander 
evenementt een 'bijzondere waardevermindering' ondergaan die niet ongedaan is gemaakt 
doorr herstel in dat jaar, staat artikel 11 Besluit IB 1941 een extra afschrijving toe. Als in 
eenn volgend jaar uitgaven tot herstel van die schade worden gedaan, moeten deze als 
verbeteringskostenn bij de boekwaarde worden gevoegd.1455 

Herstelkostenn van 'ernstige oorlogsschade' aan motorschepen en een pand moeten als 
aanschaffings-- of voortbreng ingskosten aangemerkt worden (B. 8627). Deze kosten ver-
hogenn de boekwaarde van het bedrijfsmiddel, ongeacht hoeveel er al op de oorspronke-
lijkee aanschaffings- of voortbreng ingskosten is afgeschreven. De partijen gingen er in dit 
gevall van uit dat extra afschrijving niet mogelijk was, omdat de boekwaarde was gedaald 
benedenn de waarde in beschadigde staat. 

Alss in een jaar tengevolge van een abnormale gebeurtenis aan bedrijfsmiddelen een 
schadee is aangebracht van een 'zodanige omvang' dat de uitgaven tot herstel daarvan 
moetenn worden beschouwd als 'kapitaalsuitgaven' - die zijn te beschouwen als aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten - kan men extra afschrijven (B. 8631). De redactie tekent 
hierbijj aan dat de schadevergoeding in aanmerking moet worden genomen als de grootte 
vann de afschrijving wordt bepaald. 

Bijj een ernstige schade kan men extra afschrijven en de herstelkosten als kosten van 
verbeteringg beschouwen. Bij een minder ernstige schade komen de reparatiekosten als 
onderhoudskostenn in aftrek. 

Afschrijvingg in één keer is volgens Smeets mogelijk in het geval dat een opslagplaats 
doorr een explosie geheel wordt vernield.1456 De levensduur blijkt te lang te zijn berekend. 

B.. 8561. 
Ziee ook Kamerstukken II Wet Belastingherziening 1949,1251, no. 8, p. 18 (memorie van 
antwoord),, waarin onder verwijzing naar B. 8456 wordt gesteld dat extra afschrijvingen 
mogelijkk blijven als er door een abnormale gebeurtenis als bijvoorbeeld brand, een bijzondere 
waardeverminderingg optreedt. 
Inn de noot beveelt de redactie aan de extra afschrijvingen in een 'reserve voor uitgesteld 
onderhoud'' tot uitdrukking te brengen; die vertoont overeenkomsten met de egalisatiereserve 
vann artikel 10, lid 3 Wet IB 1941. 
Inn de procedure werd eerst gesteld dat een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde aan de 
ordee zou zijn. Hellema meent dat een schatting op bedrijfswaarde ook mogelijk zou zijn 
geweestt (Zeven 1949, p. 9). Volgens Zeven (1951, p. 174) is het mede op basis van dit arrest 
mogelijkk extra af te schrijven in het geval van onderhoud dat tijdens de oorlog is uitgesteld. 
Smeetss 1950b, p. 244. 

1453 3 

1454 4 
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Afschrijvenn ineens past binnen artikel 11 Besluit IB 1941. Het gaat erom telkenjare 'een 
zodanigg gedeelte op de werkelijke aanschaffings- en voortbrengingskosten' als afschrijving 
inn aftrek te brengen 'als overeenkomt met het aandeel van het jaar in de waardeverminde-
ringg tusschen het begin van het jaar en het einde van de gebruiksduur.' 

8C.33 Berekening extra afschrijving 

Dee Hoge Raad gaf in B. 8830 een heel spoorboekje voor de bepaling van de extra af-
schrijving,, de behandeling van schadevergoedingen en herstelkosten, en de resterende 
afschrijvingen.. Het betrof het volgende. Een binnenvaartrederij wenste extra af te schrijven 
opp een deel van haar vloot, die door oorlogshandelingen beschadigd was. De extra 
afschrijvingg stelde zij daarbij gelijk aan de herstelkosten voorzover deze niet door een 
rijksbijdragee werden gedekt, verhoogd met een bedrag in verband met verkorting van de 
bedrijfsduurr - door kwalitatief minder goed herstel - van de vaartuigen. De raad van 
beroepp accordeerde deze werkwijze. In cassatie stelde de minister dat de afschrijvingen 
niett het aandeel in het jaar 1945 weergaven in de waardevermindering tussen het begin 
vann het jaar en het einde van de gebruiksduur. De Hoge Raad overwoog.' 

'wanneerr ingeval van een aan een bedrijfsmiddel overkomen abnormaal evenement, 
deswegee een bijzondere afschrijving moet plaatshebben, in aanmerking moet worden 
genomenn de nog niet afgeschreven werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten 
(dee boekwaarde), de te schatten waarde aan het einde van den gebruiksduur (de 
residuwaarde)) en de waardevermindering ten gevolge van het evenement; dat, waar in 
hett algemeen niet verwacht kan worden dat de werkelijke waarde van een bedrijfsmiddel 
gelijkenn tred houdt met de boekwaarde, de evenbedoelde afschrijving in het algemeen 
niett gelijk zal zijn aan de werkelijke waardevermindering van het bedrijfsmiddel 
tengevolgee van het evenement; 

dat,, om in een geval als bedoeld, het bedrag der toe te passen afschrijving te vinden, 
gebruikk kan worden gemaakt van de vergelijking x ; a = b : c, waarin x voorstelt het 
gezochtee bedrag, a de werkelijke waardevermindering, b het verschil tussen de 
boekwaardee vóór afschrijving en de residuwaarde en c het verschil tussen de werkelijke 
waardee vóór het evenement en de residuwaarde'. 

Naa deze uiteenzetting gaat de Hoge Raad in op de vraag welke rol schadevergoedingen, 
herstelkostenn en de resterende gebruiksduur in dit vraagstuk spelen: 

'datt noch de aanspraak op schadevergoeding, noch het bedrag van de herstelkosten, 
nochh de omstandigheid dat na herstel de levensduur der schepen met gemiddeld twee jaar 
blijktt te zijn verkort, voor het bepalen van de door belanghebbende verlangde bijzondere 
afschrijvingg kunnen dienen (...); 

datt echter wel, indien aan het einde van 1945 een aanspraak op schadevergoeding 
bestond,, deze tegelijk met de bijzondere afschrijving in aanmerking moet worden genomen 
bijj de bepaling van de winst van belanghebbende over 1945; 

datt wat de herstelkosten betreft, niet in ieder geval is uitgesloten dat het bedrag der 
bijzonderee afschrijving daaraan gelijk is, doch dat, zo daaromtrent tussen partijen geen 
eenstemmigheidd bestaat, er niet van mag worden uitgegaan dat beide bedragen gelijk zijn 
tee stellen; 

datt ten slotte de omstandigheid dat de schepen na herstel een geringeren bedrijfsduur 
zullenn hebben dan vóór het evenement, een rol zal spelen bij het bepalen van de 
werkelijkee waardevermindering (factor a in de bovengenoemde vergelijking), immers 
daardoorr de waarde der schepen in beschadigde toestand zal worden gedrukt; 
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datt deze omstandigheid daarenboven nog van invloed zal zijn bij het bepalen van het 
bedragg dat in den vervolge jaarlijks zal kunnen worden afgeschreven op de boekwaarde 
zoalss deze zal zijn na vermindering met de bijzondere afschrijving en verhoging met de 
herstelkosten'. . 

Inn een academische benadering gaat het volgens Smeets hier om de vraag hoeveel 
werkeenhedenn voor en na het ongeval aanwezig waren.1457 Wanneer er voor het ongeval 
64.0000 werkeenheden aanwezig waren en erna 40.000, zou men het verlies kunnen 
berekenenn op 40/64 van het afschrijvingspotentieel. Praktisch gezien is dit slechts in 
uitzonderingsgevallenn mogelijk. Smeets acht het minder juist dat de Hoge Raad hier de 
werkelijkee waarde - die moet dicht tegen de vervangingswaarde aanligcjen - in het geding 
brengt,, al kan hij zich voorstellen dat men er als hulpmiddel of benaderingsmaatstaf naar 
grijpt.. De waarde die een productiemiddel op een bepaald ogenblik buiten de onderneming 
heeftt of krijgt, is voor het bepalen van het afschrijvingsbedrag van geen betekenis. Het 
gaatt immers uitsluitend om het verdelen van de resterende (historische) kostenbedragen. 

8C.44 Restwaarde 

Onduidelijkk was nog of de Hoge Raad de restwaarde in de formule al dan niet gecorri-
geerdd wil zien naar een herziene, toekomstigee restwaarde. Het antwoord op deze vraag 
kwamm in BNB 1954/124*, waarin de Hoge Raad overwoog: 'wanneer aan een bedrijfs-
middell schade is toegebracht van een zodanigen omvang, dat de uitgaven tot herstel 
vann die schade als kapitaalsuitgaven moeten worden beschouwd welke te zijner tijd 
zullenn moeten worden geactiveerd, en deswege een bijzondere afschrijving wordt 
verlangdd in het jaar, waarin de schade is of kan worden beschouwd te zijn geleden, de 
bepalingg van die afschrijving moet geschieden met inaanmerkingneming van de nog niet 
afgeschrevenn werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten (de boekwaarde), de te 
schattenn waarde aan het einde van den gebruiksduur (de residuwaarde) en de waarde-
verminderingg als gevolg van die beschadiging.' 

Annotatorr Tekenbroek geeft een formule voor de berekening van de extra afschrijving en 
eenn voorbeeld: 

extraa afschrijving = boekwaarde -/- restwaarde * waardevermindering 
werkelijkewerkelijke waarde -/- restwaarde 

(bedragenn in guldens) 
boekwaardee gebouw fl. 100.0000 
schade/waardeverminderingg fl. 400.0000 
werkelijkewerkelijke waarde gebouw voor ramp fl. 600.0000 
'historische'' restwaarde fl. 50.0000 
herstelkostenn fl. 500.0000 

Dee extra afschrijving zou volgens Tekenbroek 'slechts' fl. 36.363,64 bedragen,1458 terwijl er 
eenn effectief verlies van fl. 400.000 geleden is en er fl. 500.000 herstelkosten betaald 
moetenn worden. 

Smeetss 1951, p. 70. 
Namelijk:: {(100.000 -/- 50.000)/(600.000 -/-50.000}* 400.000. 
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Alss wij de casus van Teken broek in ogenschouw nemen, valt op dat de boekwaarde heel 
dichtt tegen de 'historische' restwaarde aan ligt. Als wij de casus wat verder inkleuren, 
overstijgtt de werkelijke restwaarde hoogstwaarschijnlijk al de boekwaarde (mede gezien de 
werkelijkee waarde die het gebruikte bedrijfsmiddel al voor de ramp had) en is er geen 
redenn meer tot afschrijving. De kosten van de voorraad werkeenheden zijn al ten laste van 
hett verleden gebracht. Er is fiscaalrechtelijk geen aanleiding een verlies van fl. 400.000 te 
nemen:: een verlies zou dubbel genomen worden. Wanneer nu de aangepaste restwaarde 
tenn tijde van de ramp de boekwaarde overtreft, is er in het geheel geen reden meer voor 
eenn extra afschrijving. 
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