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99 Conclusies 

NominaleNominale kapitaalverliesmeting 
Inn dit proefschrift heb ik onderzocht wat in fiscale zin met afschrijven op onroerende 
zakenn tot uitdrukking moet worden gebracht. Anders geformuleerd: welk bedrag moet 
menn volgens goedkoopmansgebruik aan een jaar toerekenen als afschrijving op een 
onroerendee zaak? 

Tweee uiterste standpunten zijn mogelijk: ofwel het gaat om het uitdrukken van 
efficiencyverliess dat een bedrijfsmiddel in een jaar oploopt, ofwel het gaat om het 
uitdrukkenn van het nominale kapitaalverlies dat in een jaar wordt geleden op een 
bedrijfsmiddel. . 

Ikk concludeer dat afschrijven op onroerende zaken erop ziet het nominale kapitaal-
verliess dat gedurende de gebruiksduur van een object wordt geleden, toe te rekenen aan 
dee jaren. Het verschil tussen de aanschaffings- of voortbrengingskosten en de toekom-
stigee verkoopwaarde aan het einde van de gebruiksduur moet de ondernemer verdelen 
overr de gebruiksduur binnen de onderneming. Het gaat om het kapitaalverlies dat is 
geledenn door welke oorzaak dan ook en dat is opgelopen tijdens het gebruik binnen de 
onderneming.. Een verminderde efficiency van (een onderdeel van) een onroerende zaak 
leidtt op zichzelf niet tot afschrijving. Het is slechts een element dat het afschrijvings-
bedragg beïnvloedt. Slechts wanneer er sprake is van kapitaalverlies, kan een vermin-
derdee efficiency - hoe dat ook gedefinieerd en berekend moge worden - doorwerken in 
eenn afschrijvingsbedrag. 

Afschrijvingg is in 1893 in onze fiscale wetgeving geïntroduceerd. In de wetsgeschiedenis 
iss weinig concreets over de ratio van afschrijvingen te vinden. Er werd gesproken over 
waardevermindering,, maar zonder te expliciteren waar dit begrip concreet op zag. Wel 
werdd gesteld dat er niet naar vervangingswaarde of voor vemieuwingsfonden afgeschre-
venn mocht worden; wat ook al vroeg in de jurisprudentie werd bevestigd. Op zaken 
moestt worden afgeschreven volgens goedkoopmansgebruik, ofwel naar de maatstaven 
diee een eerlijk, verstandig en nauwgezet koopman aanhoudt. Verder werd het aan de 
rechtspraakrechtspraak overgelaten dit begrip inhoud te geven. Vaak is gerefereerd aan het goed-
koopmansgebruikk dat ook in de bedrijfseconomie of in de commerciële winstberekening 
zouzou gelden. Het corrigeren van afschrijvingsbedragen aan de hand van indexcijfers is 
afgewezen. . 

Inn de Nederlandse literatuur ziet men afschrijven als het verdelen van fiscale kosten 
(hett afschrijvingspotentieel) over de gebruiksduur, als een vraagstuk hoe kapitaalverlies 
verdeeldd moest worden. Men hanteert wel het theoretische denkraam van een voorraad 
werkeenhedenn die langzaam wordt verbruikt, maar dit wordt in de jurisprudentie niet met 
zoveelzoveel woorden onderschreven. 

Inn de rechtspraak van de eerste helft van de vorige eeuw stelde men wel de 'kapitaal-
instandhoudings-'' of 'fondsvormingsgedachte' voorop. De gedachte hierachter is dat 
menn door afschrijving geld afzondert om te zijner tijd een vervangende zaak te kunnen 
aanschaffen.. Deze fondsvorming kon echter slechts plaatsvinden tot het oorspronkelijk 
geïnvesteerdee kapitaal. Ook werd in de uitspraken wel gerefereerd aan gebruik dat in 
eenn bedrijf van een onroerende zaak werd gemaakt en de technische slijtage die daarbij 
optrad.. Hierachter stak het idee dat de fysieke slijtage door gebruik in de fiscale afschrij-
vingg tot uitdrukking moest worden gebracht. Factoren die buiten het bedrijf gelegen 
waren,, leken eerst uitgesloten als relevante afschrijvingsvariabele, maar konden later tot 
economischee afschrijvingen leiden. De vraag hoe afschrijving naar goedkoopmans-
gebruikk van een jaar exact berekend of gemeten moest worden - een vraag die 
samenhangtt met de ratio van afschrijven - werd in de jurisprudentie niet duidelijk 
beantwoord.. Men ging ertoe over resterende gebruiksduur en de restwaarde aan te 

513 3 



passen,, waardoor in de rechtspraak de nadruk meer kwam te liggen op de syste-
matischee verdeling van het geïnvesteerde kapitaal over de resterende gebruiksduur. 

Inn de tweede helft van de vorige eeuw wordt het afschrijvingsconcept geleidelijk aan 
uitgebouwdd tot een wijze waarop kapitaalverlies werd verdeeld naar het verloop van de 
nutsprestatiess van een bedrijfsmiddel. De Hoge Raad definieert de nutsprestatie als het 
nettorendementt van het bedrijfsmiddel, te weten: de opbrengst van het bedrijfsmiddel, 
verminderdd met alle kosten, waaronder die voor onderhoud. Financieringskosten moeten 
hierbijj buiten beschouwing worden gelaten. 

Uitt deze ontwikkelingen concludeer ik dat de Hoge Raad het in geld gemeten af-
schrijvingspotentieell (aanschaffings- of voortbrengingskosten minus de toekomstige 
restwaarde)) - of, anders gezegd: het verlies aan geïnvesteerd kapitaal - wil meten, 
waarbijj het verloop van de geldstromen als verdelingscriterium wordt gehanteerd. 

Hett afschrijvingspotentieel geeft een bandbreedte waarbinnen de afschrijving haar 
beslagg krijgt. De aanschaffings- of voortbrengingskosten fungeren hierbij als plafond van 
hett afschrijvingspotentieel: meer dan dit bedrag kan men niet afschrijven. De toekom-
stigee restwaarde legt een bodem in het afschrijvingspotentieel. Binnen dit potentieel 
bevindtt zich nóg een bandbreedte waarbinnen de boekwaarde van een onroerende zaak 
zichh moet bewegen. Wanneer de indirecte opbrengstwaarde - welke waarde ik onder-
scheidd van het fiscale begrip bed rijfs waarde - of de directe opbrengstwaarde de boek-
waardee van een onroerende zaak duurzaam overtreft, is aanpassing van het afschrij-
vingsbedragvingsbedrag of zelfs (tijdelijke) stopzetting van afschrijving naar mijn mening geboden. 
Alss de ondernemer in een dergelijke situatie op de oude voet zou doorgaan met 
afschrijven,, wordt er meer fiscaal verlies genomen dan zich in werkelijkheid voordoet. 
Enn dat acht ik in strijd met de realiteitszin van goedkoopmansgebruik. De boekwaarde 
magg ook niet lager worden dan de lagere bed rijfswaarde (in bepaalde gevallen: lagere 
marktwaarde)) van een onroerende zaak. 

Verkoopwaardemutaties Verkoopwaardemutaties 
Afschrijvenn uitsluitend naar gelang het verloop van de 'verkoopwaarde' van een 
onroerendee zaak is in de rechtspraak tegengehouden. Tijdelijke fluctuaties van de 
verkoopwaardee beïnvloeden de afschrijving niet. Het verloop van de verkoopwaarde 
hoeftt namelijk geen weerspiegeling te zijn van de waarde die de onroerende zaak voor 
dee onderneming heeft. Een rationeel handelende ondernemer houdt immers een zaak 
aann zolang de contante waarde van de inkomsten (inclusief de eindwaarde) de verkoop-
waardee overtreft. Anders gezegd: de waarde die de ondernemer ontleent aan de exploi-
tatiee van de onroerende zaak binnen zijn onderneming (indirecte opbrengstwaarde), is 
dann hoger dan de verkoopwaarde (directe opbrengstwaarde). Het is in dat geval niet in 
overeenstemmingg met goedkoopmansgebruik een verlies tot uitdrukking te brengen dat 
gerelateerdd is aan de lagere verkoopwaarde. Voor courant beleggingsvastgoed kan het 
verloopp van de verkoopwaarde wel een goede afspiegeling zijn van het gebruikswaarde-
verloopp binnen de onderneming. 

HetHet dynamische afschrijvings- en afwaarderingsconcept 
Uitt mijn analyse komt naar voren dat er zich in de fiscale jurisprudentie langzamerhand 
eenn dynamisch afschrijvings- en waarderingsconcept heeft ontwikkeld, waarin een 
ondernemerr rekening kan houden met tal van negatieve factoren die zijn onroerende 
zaakk aangaan. Er zijn onder meer dwarsverbindingen met het bedrijfswaardeconcept, de 
fiscalee verwerking van onderhoud en extra afschrijven tengevolge van calamiteiten. 

Afschrijvenn en afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde liggen in eikaars verlengde. 
Eerstt wordt afgeschreven; daarna volgt de bedrijfswaardetoets. Als de boekwaarde van 
eenn onroerende zaak niet meer de juiste stand van zaken weergeeft, kan men bij een 
aanmerkelijkk verschil in één keer een correctie aanbrengen door af te waarderen naar 
lageree bedrijfswaarde. Verder afschrijven is niet meer mogelijk zolang de jaarlijks te 
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herzienee bedrijfswaarde lager is dan de aanschaffings- of voortbrengingskosten minus 
dee stelselmatige afschrijvingen. Wanneer de afschrijvingscurve door opwaardering weer 
wordtt geraakt, moet men verder gaan met afschrijven. 

Dee bedrijfswaardewaardering, zoals die in de jurisprudentie tot ontwikkeling is 
gebracht,, is (nagenoeg) onbruikbaar. Het 'klassieke stappenplan' - te weten: de 
overnemingswaardee voor het gehele bedrijf bepalen en die daarna toerekenen aan elk 
activumm afzonderlijk, alsmede de 'uitvloeiende goodwill' - is daar debet aan. 

Voorr vastgoed van vastgoedbeleggingsmaatschappijen is een uitzondering gemaakt 
diee weliswaar positief is te waarderen, maar die in het huidige bedrijfswaardeconcept 
theoretischh toch twijfelachtig is: men mag afwaarderen naar de marktwaarde, verhoogd 
mett de kosten van overdracht. Voor zelfstandige vruchtendragers is afwaardering naar 
lageree marktwaarde in het huidige bedrijfswaardeconcept niet zonder meer mogelijk. 
Voorr vastgoedbeleggingen zien wij in het jaarrekeningenrecht langzamerhand een ver-
schuivingg van historische-kostprijsafschrijvingen naar rechtstreekse waardering. Voor 
vastgoedbeleggingenn zou het systeem 'aanschaffings- of voortbrengingskosten, dan wel 
lageree marktwaarde', geaccepteerd kunnen worden. 

Ikk acht het binnen het concept van afschrijving naar goedkoopmansgebruik verdedig-
baarr een afschrijving ineens toe te staan in gevallen waarin enige tijd na het tijdstip van 
investerenn blijkt dat de gebruikswaarde van een onroerende zaak duurzaam afwijkt van 
dee geprognosticeerde boekwaarde volgens het geschetste 'normale' afschrijvingssce-
nario. . 

Afschrijvingg op basis van een vergelijking van contante waarden van toekomstige 
geldstromenn (inclusief de eindwaarde) per ultimo en primo van een jaar, zoals Polak dat 
inn 1929 verwoordde, is fiscaal niet toegestaan. Idealiter zou dit leiden tot de juiste stand 
vann zaken rond de onroerende zaak. Het klassieke probleem is hier echter de toereke-
ningg van geldstromen aan (groepen van) bedrijfsmiddelen. 

Err is ook een relatie tussen onderhoud en afschrijven. Een afschrijvingsbedrag valt 
uiteenn in technische en economische slijtage. Technische slijtage kan door onderhoud 
wordenn tegengegaan. Door goed onderhoud kan men de gebruiksduur van een object 
verlengenn en de restwaarde op peil houden. Als de afschrijving moet worden bepaald, 
moett de ondernemer zich rekenschap geven van het (groot) onderhoud dat hij al dan 
niett zal uitvoeren. Het onderhoud dat aan een jaar is toe te rekenen, kan op verschillen-
dee wijzen tot uitdrukking worden gebracht. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden 
kunnenn ten laste van het desbetreffende jaar worden gebracht, evenals dotaties aan een 
kostenegalisatiereservee of een onderhoudsvoorziening en technische afschrijving. Dou-
bluress mogen niet voorkomen, daar anders tweemaal een aftrekpost voor hetzelfde zou 
wordenn gepresenteerd. 

HetHet afschrijvingsplan 
Wanneerr een ondernemer een onroerende zaak in gebruik neemt, zal hij (impliciet dan 
well expliciet) een afschrijvingsplan maken. Aanschaffings- of voortbrengingskosten, 
restwaarde,, gebruiksduur en afschrijvingssysteem worden bepaald. Tal van variabelen 
wordenn in de beschouwing betrokken, zoals onderhoudsplanning en economische 
factoren.. De ondernemer moet een goede scenarioanalyse maken voor het specifieke 
gebruikswaardeverloopp van een onroerende zaak binnen zijn bedrijf. De afschrijvings-
bedragenn moeten te goeder trouw en met bereikbare nauwkeurigheid worden vast-
gesteld.. Afschrijvingen dienen niet om reserves op te bouwen voor slechte tijden, maar 
moetenn opwegen tegen de vermoedelijke waardevermindering. 

Afschrijvenn is beperkt tot de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten, 
gerekendd in de oorspronkelijke waarde van de munteenheid. In zoverre is er sprake van 
eenn plafond in het af te schrijven bedrag; méér dan dit bedrag kan men niet afschrijven. 
Hett plafond is in het Besluit IB 1941 in de wettekst opgenomen. De functie van het 
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afschrijvingsartikell is vanaf dat moment afschrijvingen naar goedkoopmansgebruik te 
beperken. . 

Dee afschrijving vangt aan zodra het object in gebruik wordt genomen. Als een 
bedrijfsmiddell wordt voortgebracht, dient de ondernemer het constante deel van de 
algemenee kosten en de bouwrente te activeren. Afwaarderen tussen het moment van 
bestellingg en ingebruikneming is in beginsel mogelijk. Te hoge' aanschaffingskosten 
leidenn niet tot afschrijving of afwaardering ineens. Kort gebruik of geen gebruik kan tot 
versneldee afschrijving leiden. 

Wanneerr opstallen die in de bedrijfsuitoefening versleten zijn, worden gesloopt en 
vervangenn door functioneel dezelfde opstallen van vrijwel dezelfde omvang, dwingt 
goedkoopmansgebruikk de ondernemer er niet toe de resterende bedrijfswaarde van de 
versletenn opstallen toe te rekenen aan de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. De 
resterendee bedrijfswaarde van de oude opstallen mag naar nihil worden afgeschreven. 
Naderee jurisprudentie zal moeten uitwijzen of de resterende bedrijfswaarde van de 
opstal,, ongeacht de absolute of relatieve hoogte ervan, in een dergelijk geval in één keer 
magg worden afgeschreven in het jaar van sloop. Als een opstal die in het bedrijf niet 
(meer)) wordt gebruikt, wordt gesloopt om nieuwbouw te realiseren, heeft deze opstal 
geenn functie in de onderneming vervuld. Op basis van jurisprudentie is het dan in 
beginsell mogelijk de stichtingskosten van de nieuwbouw af te waarderen naar lagere 
bedrijfswaarde,, zij het dat er dan sprake zal zijn van een uitzonderingsgeval. 

Dee restwaarde is het bedrag dat de onroerende zaak in elk geval waard is aan het einde 
vann zijn gebruiksduur binnen de onderneming; het is de vermoedelijke onderhandse 
verkoopwaardee op dat moment. In de jurisprudentie zijn op deze regel uitzonderingen 
geformuleerdd die eng geïnterpreteerd moeten worden. Ze zien op uitbreiding van een 
onroerendee zaak met nieuwe opbrengsten en afzonderlijk gebruik van grond en opstal. 

Dee restwaarde kan tussentijds worden aangepast, wanneer er sprake is van een 
aanmerkelijkee verandering van de restwaarde die redelijkerwijs als blijvend kan worden 
beschouwd.. Tijdelijke fluctuaties in de restwaarde raken het afschrijvingsbedrag niet. 
Wanneerr aan het begin van een boekjaar vaststaat dat de restwaarde is gestegen, kan 
aanpassingg geboden zijn. Een achteraf gebleken, of vooraf min of meer vaststaande 
hogee verkoopwaarde bij bedrijfsbeëindiging rechtvaardigt nog niet een afschrijvings-
correctie. . 

Voorr de schatting van toekomstige restwaarde zijn verschillende rekenmethodieken 
gangbaar.. Tegenwoordig zijn dergelijke schattingen gemeengoed voor vastgoedprofes-
sionals. . 

Alss de toekomstige restwaarde wordt bepaald, rekent men met groeifactoren. 
Daarvann is 'inflatie' een belangrijke component of rekenfactor. In de IB-wetgeving is 
bepaaldd dat wijzigingen van lonen en prijzen voor de jaarlijkse winstberekening buiten 
aanmerkingg blijven. Het wetsartikel ziet erop toekomstige lasten vanwege loon- of 
prijsstijgingenn ineens naar voren te halen. Als men een toekomstige restwaarde bepaalt, 
zijnn daarin ook toekomstige loon- of prijswijzigingen verwerkt. Deze wijzigingen worden 
niett ineens naar voren gehaald, maar worden van jaar tot jaar in de afschrijvingslast 
verwerkt,, doordat men het afschrijvingspotentieel over de resterende gebruiksduur 
verdeelt.. Elk jaar krijgt zo zijn deel van de loon- of prijswijziging toegerekend. De 
totaalwinstt wordt berekend in nominale euro's en wordt beheerst door het 'gulden-is-
gulden-principe',, dat inmiddels het 'euro-is-euro-principe' is geworden. Men bepaalt de 
winstt in deze valuta en niet in goederen of 'voorraden werkeenheden'. De roep om in de 
winstberekeningg meer rekening te houden met geldontwaarding, heeft niet geleid tot 
fundamentelee aanpassingen op het nominalisme en het 'gulden-is-gulden-principe'. 
Dee waarde van vastgoed bestaat op elk moment van de vastgoedcyclus uit de contante 
waardee van het toekomstig nut. Op elk waarderingsmoment in de levenscyclus wordt 
rekeningg gehouden met toekomstige inflatie en prijsstijgingen. Als men in reële termen 
will rekenen, komt men op dezelfde waarde uit als met inflatie, doordat men dan zowel de 

516 6 



tellerss als de noemers (disconteringsvoet) in de contante-waardeberekening corrigeert 
voorr inflatie. 

Omm de gebruiksduur te bepalen dient de ondernemer aan te sluiten bij het vermoedelijke 
tijdstipp van vervanging of buitengebruikstelling in de onderneming. Er is sprake van een 
benaderingg vanuit de ondernemer of onderneming. 

Dee rol van de gebruiksduur binnen het afschrijvingsconcept wordt doorgaans over-
schat.. Bij afschrijven staat immers de toerekening van vastgoedlasten aan de juiste jaren 
voorop.. Een geschatte gebruiksduur zegt nog weinig over het vermoedelijke slijtage-
patroonn binnen het bedrijf. Er is sprake van een dynamische levensduurbepaling. Als de 
vermoedelijkee gebruiksduur verandert, dient men ook een wijziging van de restwaarde in 
dee beschouwing te betrekken. 

Dee vermoedelijke levensduur of de leeftijd van de IB-ondernemer speelt bij de 
schattingg van de gebruiksduur geen rol als het huidige bedrijf door anderen zal worden 
voortgezet.. Ik acht deze laatste benadering onwenselijk, omdat het gaat om de juiste 
toerekeningg van de vastgoedlasten aan de jaren dat de IB-ondernemer het vastgoed in 
zijnn onderneming vermoedelijk zal gebruiken. Uit de jurisprudentie mag men niet con-
cluderenn dat de gebruiksduur eindigt op het moment dat het bedrijfsmiddel uiteindelijk in 
eenn bedrijf buiten gebruik wordt gesteld. 

Werkenn met een gefixeerde levensduur is af te raden en miskent het dynamische 
afschrijvingsconcept.. Alles wat zich afspeelt nadat de levensduur is bepaald, onttrekt 
zichh aan de waarneming. Bij het gebruik van levensduurlijstjes wordt al gauw geen 
rekeningg gehouden met de specifieke slijtage die vanwege de opvolgende eigenaren/ 
gebruikerss optreedt aan een onroerende zaak. De waardevermindering die een gebouw 
inn de loop van de tijd ondergaat, ontstaat geleidelijk ten laste van de gehele reeks van 
opvolgendee eigenaars, ledere eigenaar draagt een deel van de waardevermindering. 
Dee afschrijvingslast brengt tot uitdrukking wat het vermoedelijke waardeverlies zal zijn 
voorr een bepaalde eigenaar, gedurende diens bezitsperiode. 

Bijj de bepaling van de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel moet men rekening 
houdenn met taxeerbare risico's. De enige deskundige die met recht en reden de 
gebruiksduurr van een object voor zijn eigen onderneming kan vaststellen, is uiteindelijk 
dee ondernemer zelf. Dalende markt- of huurwaarden kunnen een aanwijzingen opleveren 
voorr het feit dat het einde van de levensduur eerder bereikt zal worden. 

Dee methodieken voor de toerekening van afschrijvingslasten aan de jaren geven 
aanleidingg tot vele discussies. Afschrijvingssystemen zijn slechts hulpmiddelen waarmee 
hett jaarlijkse afschrijvingsbedrag wordt berekend. De keuze voor een bepaalde methode 
verondersteltt dat men 'weet wat men meet'; de gekozen methodiek moet passen bij de 
strekkingg en ratio van afschrijven. 

Afschrijvenn volgens de lineaire of (met name) de degressieve benadering is voor een 
ondernemer,, uit fiscaall oogpunt beschouwd, het meest interessant en relatief eenvoudig 
toee te passen. Bij het afschrijven op onroerende zaken staat de lineaire afschrijving 
voorop.. In de lineaire afschrijving is verdisconteerd dat de onderhoudskosten oplopen. 
Snellee slijtage leidt er eerder toe een hoog lineair afschrijvingspercentage in aanmerking 
tee nemen dan degressief af te schrijven. 

Hett toepassingsgebied voor degressief afschrijven is allengs ruimer geworden, door-
datt de Hoge Raad aanknoopt bij afnemende nutsprestaties. Degressieve afschrijving 
komtt pas aan de orde wanneer de stellige verwachting bestaat dat panden in het begin 
inn meerdere mate en bij toenemende veroudering in steeds mindere mate nut zullen 
afwerpen;; en dan specifiek voor het bedrijf van de ondernemer, mits daarbij de grenzen 
derr redelijkheid niet worden overschreden. Een vrij sterk degressief gebruikswaarde-
verloopp moet aannemelijk of kennelijk aanwezig zijn. Algemeen werkende oorzaken voor 
dalendd nut, zoals snel wijzigende productiemethodieken, zijn voor toepassing van de 
boekwaardeafschrijvingg onvoldoende. Als men degressief afschrijft, kan het in aanmer-
kingg nemen van een korte levensduur leiden tot dubbeltellingen. 
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Dee in aanmerking te nemen nutsprestatie is het nettorendement van het bedrijfsmiddel. 
Datt wil zeggen: de opbrengst van het bedrijfsmiddel, verminderd met alle kosten, 
waaronderr die voor onderhoud. Indien die kosten in de toekomst toenemen, terwijl de 
bruto-opbrengstenn gelijk blijven, staat goedkoopmansgebruik degressieve afschrijving 
toe.. Uitgangspunt is dat men vanuit de exploitant moet kijken naar het verloop van de 
netto-opbrengsten.. Voor beleggers in vastgoed (verhuurders, verpachters, lessors) is dat 
hett verloop van de nettohuur en de nettopachtsom en de nettoleasetermijn, los van de 
technischee of economische slijtage als gevolg van het gebruik door de huurder, pachter 
off lessee. Ook eigengebruikers moeten aanknopen bij het verloop van de netto-opbreng-
stenn die met het bedrijfsmiddel behaald kunnen worden. 

Dee ondernemer kan de fiscaal relevante afschrijvingscurve in kaart brengen door 
overr langere perioden de in- en uitgaande geldstromen (exclusief de financieringskosten 
enn inclusief de restwaardegeldstroom) van zijn investering in de onroerende zaak te 
schatten.. Deze geldstromen kan hij naar een waardeverloop vertalen met behulp van de 
gemiddeldee kostenvoet van het totale vermogen. 

HetHet afschrijvingsobject 
Dee vraag of een onroerende zaak, bestaande uit ondergrond met opstal, in meerdere 
bedrijfsmiddelenn of in onderdelen gesplitst mag worden, is in tweeërlei opzicht 
interessant. . 

Wanneerr er onderdelen te onderscheiden zijn met een duidelijk afwijkend slijtage-
profiell ten opzichte van het gemiddelde slijtageprofiel van de onroerende zaak, kan het 
voorr de toerekening van lasten aan de jaren lucratief zijn verschillende afschrijvingsper-
centagess te hanteren voor de respectievelijke onderdelen. 

Daarnaastt speelt de splitsingsproblematiek een belangrijke rol in de restwaardedis-
cussie.. Als vastgoed in meerdere bedrijfsmiddelen te splitsen is, kennen deze bedrijfs-
middelenn elk een eigen afschrijvingspotentieel. Een mutatie in de restwaarde van het 
enee bedrijfsmiddel beïnvloedt dan niet het afschrijvingspotentieel van het andere 
bedrijfsmiddel.. Het sterkst komt dit naar voren als men veronderstelt dat de ondergrond 
vann een gebouw in (gebruiks)waarde stijgt en de opstal geleidelijk in (gebruiks)waarde 
daalt.. De vraag dient zich dan aan of men de daling van de (gebruiks)waarde van de 
opstall mag compenseren met de (gebruiks)waardestijging van de ondergrond. Als we de 
jurisprudentiee over dit onderwerp nader beschouwen, moeten we steeds de vraag stellen 
off de restwaardeproblematiek in het specifieke geval aan de orde is. In een discussie 
waarinn de restwaardeproblematiek niet speelt, is het geschil beperkt tot de vraag of men 
voorr de berekening van het afschrijvingsbedrag (of het afschrijvingspercentage) een 
gebouww in onderdelen met een verschillend slijtageprofiel mag splitsen. In een discussie 
waarinn de restwaardeproblematiek wel een rol speelt, is de optelsom van één of meer te 
onderscheidenn restwaarden van het vastgoed hoger dan de optelsom van één of meer te 
onderscheidenn boekwaarden. De vraag óf er (nog) mag worden afgeschreven, moet 
wordenn onderscheiden van de vraag in welk tempo dat (nog) mag. De eerste vraag 
hangtt samen met de restwaardeproblematiek, de tweede met het berekenen van een 
afschrijvingsbedrag. . 

Ondergrondd plus opstal zijn volgens constante jurisprudentie als één bedrijfsmiddel 
aann te merken als ze tezamen als één onroerende zaak binnen de onderneming in 
gebruikk zijn. De omliggende grond maakt in beginsel ook deel uit van dat ene bedrijfs-
middel,, tenzij deze grond een andere functie heeft. Tot het bedrijfsmiddel (als hoofdzaak) 
behoortt in beginsel alles wat men volgens het civiele recht als bestanddeel daarvan kan 
aanmerken.. Tot het bedrijfsmiddel ondergrond plus opstal behoort alles wat niet 'los van 
hett bedrijfsmiddel' kan worden beschouwd, of daar speciaal op is afgestemd, of zonder 
welkk een gebouw of bijbehorende ondergrond niet kan functioneren. De volgtijdelijke 
bestemming,, de boekhoudkundige verwerking of het functioneel-economische verband 
binnenn de onderneming doet niet terzake. Als men gebouwen bij elkaar trekt of een 
gebouww uitbreidt, is er in beginsel sprake van één bedrijfsmiddel. Indien er naast eigen 
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gebruikk binnen de onderneming nog verhuur aan derden valt te constateren, kan dat 
leidenn tot afzonderlijk bedrijfsmiddelen. 'Belangrijke, min of meer zelfstandige onder-
delen'' of 'onzelfstandige onderdelen' gaan in beginsel op in het ene bedrijfsmiddel 
ondergrondd plus opstal. Het zijn geen afzonderlijke bedrijfsmiddelen met een eigen 
afschrijvingspotentieel. . 

Eenn gebouw kan redelijkerwijze niet functioneren en is incompleet zonder een van de 
opgesomdee onderdelen: ondergrond en omliggende grond rondom een opstal, bouw-
kundigekundige werken, installaties, vaste inrichtingen (voorzover een gebouw niet zonder kan 
functioneren)) en terrein (voorzover een gebouw niet zonder kan functioneren). 

Grond Grond 
Inn het algemeen neemt men aan dat afschrijving op grond niet snel aan de orde is, 
doordatt er geen 'slijtage' of 'verbruik' optreedt, de bestaansduur oneindig is dan wel de 
(verkoop)waarde(verkoop)waarde door alternatieve aanwendingsmogelijkheden niet achteruitgaat. 
Afschrijvingg op grond is echter wel mogelijk wanneer de (gebruiks)waarde van de grond 
naarr verwachting duurzaam en geleidelijk vermindert door fysiek gebruik of van buiten 
komendee oorzaken. 

AfschrijvenAfschrijven nu en in de toekomst 
Naa een eeuw afschrijven resteren nog vele vragen. In deze studie zijn vele pijnpunten in 
dee afschrijvingsdiscussie gepasseerd. 

Fiscaall afschrijven op onroerende zaken was en is een moeilijk vraagstuk, ook al 
wordtt er in de fiscale praktijk en rechtspraak naar mijn mening veelal zeer luchthartig 
meee omgesprongen. Maar al te vaak wordt teruggegrepen op vage noties omtrent 
gebruiksduurr ('een gebouw gaat 25 jaar mee'), het afschrijvingspotentieel ('afgeschreven 
wordtt tot op de grond') en verdelingssystematiek ('een gebouw gedraagt zich lineair'), 
waarbijj een overdreven hang naar eenvoud (delen door 25, 33 of 50) en een naar 
hypochondriee neigende voorzichtigheid (hele korte gebruiksduren, opstal slijt per definitie 
geheel)) de boventoon voeren. Wanneer een rechter een zaak ook nog eens feitelijk 
dichtspijkert,, komt de Hoge Raad niet meer aan een fundamentele beoordeling van een 
zaakk toe en hiervan gaat mijns inziens al tientallen jaren een verlammende invloed uit op 
dee afschrijvingsdiscussie. De realiteitszin gebiedt echter rekening te houden met het 
verliess in euro's dat de ondernemer feitelijk op zijn investering zal lijden, onafhankelijk 
vann de fysieke staat waarin het afschrijvingsobject zich op dat moment bevindt. Tussen 
dee belastingbetaler en de fiscus wordt afgerekend in nominale euro's; niet in reële 
euro's;; en ook niet in termen van verbruikte werkeenheden. 

Inn de literatuur en de rechtspraak bespeur ik wel dat men neigt naar - zoals ik het 
noemm - het meten van 'efficiencyverlies' ('airconditioning functioneert na tien jaar niet 
meerr zo goed als eerst') waarbij niet zozeer de vraag aan de orde is welke vertaling dat 
krijgtt in een verlies aan kapitaal. Wanneer de fiscale rechters genegen zijn deze kant 
(verder?)(verder?) op te gaan, meen ik dat er ook eens een werkbare definitie van een dergelijk 
efficiencyverliess gegeven moet worden. Nog meer ben ik benieuwd naar een instructie 
hoee dat efficiencyverlies toegesneden moet worden op de onroerende zaak en de 
onderneming.. Maar het belangrijkst wordt de uitleg waarom er fiscaal rekening moet 
wordenn gehouden met dat efficiencyverlies indien het kapitaalverlies minder bedraagt. 
Ookk het kunstmatig 'opknippen' van een onroerende zaak in onderdelen - naar welke 
criteriaa en tot op welk niveau? - met separate afschrijvingspotentiëlen biedt mijns inziens 
opp termijn geen perspectief. Dezelfde vragen als hiervoor gememoreerd, blijven spelen. 

Ikk ben geen voorstander van afschrijvingsrichtlijnen, zoals andere landen die kennen. 
Hierdoorr zullen slechts andere probleemgebieden ontstaan. Het langzamerhand 
opgebouwdee dynamische afschrijvingsconcept - met alle resterende vragen - wordt 
verruildd voor starre regels. 
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Dee vraag dient zich aan of het fiscale afschrijven in zijn huidige vorm nog een lang leven 
beschorenn zal zijn. Ik denk het wel, maar met de nodige aanpassingen, zoals bijvoor-
beeldd een regelmatige toetsing van de boekwaarde aan de directe en indirecte 
opbrengstwaarde.. De toekomstige trend, zoals wij al in de accountancy kunnen 
waarnemen,, laat een verschuiving zien van historische-kostprijsafschrijven naar 
rechtstreeksee waardering van eigengebruiks- en beleggingsvastgoed. Voor beleggings-
vastgoedd zal het waarderingssysteem 'kostprijs, dan wel lagere marktwaarde' voor de 
handd liggen. Voor eigengebruiksvastgoed zullen de werkwijze en het begrippenarsenaal 
vann IAS 36 een bruikbare uitvalsbasis bieden om tot een zelfstandige waardering te 
komen,, al dan niet in het verlengde van een afschrijvingssysteem. Zou de visie van 
N.J.. Polak over afschrijven, zoals hij die in 1929 op het Internationaal Congres voor 
Accountancyy te New York uiteenzette, dan toch bewaarheid worden? 

Dee vraag welke waarde een onroerende zaak nu werkelijk voor een ondernemer heeft, 
kan,, zoals ik liet zien, vanuit verschillende disciplines worden beantwoord. In de fisca-
liteit,, de accountancy, de investeringsanalyse en de taxatieleer wordt het antwoord 
steedss meer gegeven vanuit toekomstgerichte visie op de geldstromen die een on-
roerenderoerende zaak genereert. De kern is hetzelfde, het begrippenarsenaal loopt echter nog 
uiteen.. Het verdient aanbeveling deze begrippen transparant te maken en vervolgens te 
harmoniseren,, eenduidig te definiëren voor de genoemde disciplines. Hiermee zou een 
enormee winst worden geboekt in het denken over de waarde van vastgoed. Want dat het 
veell waard is, moge duidelijk zijn geworden. De vraag is alleen welke prijs het waard is. 
Enn daarmee ben ik weer terug bij waar ik begon. 
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