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Samenvatting g 

Inn deze studie staat de reguliere afschrijving volgens goedkoopmansgebruik op 
onroerendee zaken centraal. De waardering van voorraden onroerende zaken, de 
afschrijvingg op roerende zaken en zakelijke rechten komen niet of zijdelings aan de orde. 
Dee afschrijving op privé-beleggingsvastgoed, zoals dat nog onder het oude IB-regime 
gold,, komt geregeld aan de orde, maar is niet uitgediept. Ook heb ik geen empirische 
studiee naar economische en technische slijtagepatronen van gebouwen verricht. In en 
mett dit proefschrift wil ik de volgende vraag beantwoorden: 

WatWat moet in fiscale zin met afschrijven op onroerende zaken tot uitdrukking worden 
gebracht? gebracht? 

Voorr een antwoord op deze vraag heb ik relevante uitspraken en arresten, kritieken, 
visiess en gedachten geïnventariseerd, geanalyseerd en geëvalueerd, zoals die zijn 
verschenenn en vastgelegd in jurisprudentie en binnen- en buitenlandse literatuur. De 
termm afschrijven bleek niet eenduidig gedefinieerd te zijn. Noch in Nederland, noch in 
landenn met vergelijkbare rechtsstelsels wordt het onderwerp vanuit slechts één invals-
hoekk benaderd en belicht. Enerzijds was dit een belemmering om het gebied in kaart te 
brengen,, anderzijds gaf het mij voldoende ruimte om naar eigen inzicht gedachten te 
ontwikkelenn en te formuleren over dit boeiende en actuele onderwerp. 

Mijnn uitvalsbasis is het fiscale recht geweest, al heb ik regelmatig inzichten uit onder 
meerr het civiele recht (BW), de vastgoedkunde (beleggen, bouwen en beheren), de 
accountancyy (IAS, Richtlijnen jaarverslaggeving), de bedrijfseconomie (Limperg en Van 
derr Schroeft), de investeringsanalyse (DCF en IRR) en de taxatieleer (waardebegrippen) 
gebruikt. . 

Dee aloude vraag hoe zaken moeten worden gewaardeerd, zien we terug in de 
problematiekk inzake afschrijving: hoe wordt de (geleidelijke) waardedaling van een 
aangeschaftee en in gebruik genomen zaak voor een onderneming het best op een 
balanss tot uitdrukking gebracht? Haast vanzelfsprekend speelt dan de vraag of men 
dergelijkee activa niet beter rechtstreeks naar een 'waarde op de vrije markt' kan 
waarderen.. De gedachte hierachter is dat men eenvoudig bij objectieve marktgegevens 
zouu kunnen aansluiten. Een potentiële koper verdisconteert immers in dit geval in zijn 
bodd dat hij geen nieuw, modern activum koopt, maar een gebruikte zaak. Een waarde-
ringg naar een 'marktwaarde' kan evenwel miskennen dat de zaak in de visie van de 
kopendee ondernemer meer waard is dan de prijs die hij er voor betaalt. Hij schaft de 
zaakk immers aan om er een bepaald rendement mee te behalen. Een prijs op een markt 
behoeftt in veel gevallen echter niet de waarde of het nut voor een specifieke onder-
nemingg of een specifieke ondernemer weer te geven. Een belangrijk onderscheid dat ik 
hebb gemaakt, is het verschil tussen vastgoed dat een ondernemer zelf gebruikt (zoals 
eenn fabriek), en vastgoed dat hij verhuurt aan derden. Het eerste gebruik duid ik aan met 
dee term 'eigengebruiksvastgoed' en het tweede met 'beleggingsvastgoed', of varianten 
daarvan.. Voor beleggingsvastgoed mag men eerder aannemen dat het subjectieve 
waardeoordeell van een ondernemer zal (moeten) overeenkomen met de prijzen die op 
dee vastgoedmarkt voor gelijksoortig vastgoed worden betaald. Deze en andere discus-
siess rond afschrijven leiden tot een dilemma: moeten we met afschrijven het subjectieve 
waardeoordeell van een ondernemer tot uitdrukking brengen, het vermoedelijk waarde-
verloopp op de vastgoedmarkt, een of ander efficiencyverlies of een combinatie van de 
genoemdee elementen? 

Inn deze studie staat een bespreking van de traditionele afschrijvingsformule: 
('kostprijs'' -/- restwaarde)/gebruiksduur centraal. Elk hoofdstuk is zoveel mogelijk 
chronologischh opgebouwd vanuit de fiscale jurisprudentie en Nederlandse (fiscale en 
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niet-fiscale)) literatuur; dit om de ontwikkeling van gedachten en theorieën te kunnen 
latenn zien. 

Zoo heb ik in het eerste hoofdstuk een overzicht gegeven van de wetsgeschiedenis 
inzakee afschrijven. Het vertrekpunt ligt in 1893 met de Wet op de Bedrijfsbelasting. In de 
vroegstee wetsgeschiedenis kwam de vraag al aan de orde of een ondernemer mocht 
afschrijvenn naar de hogere vervangingswaarde van zijn bedrijfsmiddel. We zagen dat de 
ontwikkelingg van het afschrijvingsbegrip onder goedkoopmansgebruik werd gebracht en 
datt de invulling daarvan grotendeels aan de rechtspraak werd overgelaten. 

Inn de wetgeving heb ik tevergeefs gezocht naar een uitgebreide, fundamentele 
behandelingg van de vraag welke strekking en ratio het afschrijven op onroerende zaken 
heeft.. Uitgangspunt is de vrijheid geweest die de goede koopman heeft om naar eigen, 
subjectieff inzicht de afschrijvingsbedragen vast te stellen. In de Kamer was men echter 
bevreesdd voor hoge, oncontroleerbare afschrijvingen en de gevolgen daarvan voor de 
belastingopbrengsten.. Een aantal contouren of afgrenzingen van afschrijvingen naar 
goedkoopmansgebruikk is daarom wel duidelijk aangegeven. 

Dee afschrijvingsbedragen moeten te goeder trouw en met bereikbare nauwkeurigheid 
wordenn vastgesteld. Afschrijvingen dienen niet om reserves op te bouwen voor slechte 
tijden,, maar moeten opwegen tegen de vermoedelijke waardevermindering. Afschrijven 
iss gebonden aan de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten. In zoverre is er 
sprakee van een plafond in het af te schrijven bedrag; méér dan dit bedrag kan men niet 
afschrijven.. Het plafond werd in het Besluit IB 1941 in de wettekst opgenomen. De func-
tiee van het afschrijvingsartikel is vanaf dat moment afschrijvingen naar goedkoopmans-
gebruikk te beperken. 

'Afschrijvenn naar vervangingswaarde' of'bijschrijven voor vernieuwingsfondsen' is 
nooitt toegestaan. Om toch tegemoet te komen aan de continuïteitsgedachte binnen de 
vervangingswaardeleerr heeft men indertijd de vervangingsreserve uitgebreid. Onder de 
Wett Belastingherziening 1950 werden de boekwaarden van bepaalde bedrijfsmiddelen 
verdubbeld,, opdat de ondernemer door afschrijvingen een fonds kon vormen die de aan-
schaffingsprijss van nieuwe bedrijfsmiddelen meer zou benaderen. Het corrigeren van 
afschrijvingsbedragenn aan de hand van indexcijfers werd van de hand gewezen. 

Toenn de Wet IB 1914 in de Kamer werd behandeld, werd fondsvorming ter vervan-
gingg als dragende gedachte achter afschrijving genoemd. Deze gedachte kreeg in de 
lateree literatuur veel kritiek. Bovendien stond zij op gespannen voet met het verbod naar 
vervangingswaardee af te schrijven, omdat de fondsvorming dan ontoereikend kan zijn. 
Schrijverss zagen als dragende gedachten 'herstel van het geïnvesteerde vermogen', 
maarr ook het tot uitdrukking brengen van 'de dienst die een productiemiddel aan een 
zekerr boekjaar bewijst', dan wel 'de kostprijs van het verbruikte productievermogen'. 

Dee waardevermindering die een gebouw in de loop van de tijd ondergaat, ontstaat 
geleidelijkk ten laste van de gehele reeks van opvolgende eigenaars, ledere eigenaar 
draagtt een deel van de waardevermindering. De afschrijvingslast brengt tot uitdrukking 
watt het vermoedelijke waardeverlies zal zijn voor een bepaalde eigenaar, gedurende zijn 
bezitsperiode. . 

Eenn afschrijvingsbedrag valt uiteen in technische en economische slijtage. 
Technischee slijtage kan door onderhoud worden tegengegaan. De relatie met onderhoud 
enn de mogelijkheid van dubbeltellingen zijn vanaf het begin onderkend. Afschrijven en 
afwaarderenn liggen in eikaars verlengde. Eerst wordt afgeschreven, daarna volgt de 
bedrijfswaardetoets.. Als de bedrijfswaarde na afwaardering weer boven de boekwaarde 
stijgtt die met afschrijving zou zijn verkregen, wordt er verder afgeschreven. 

Inn hoofdstuk 2 behandel ik de ratio van afschrijven op onroerende zaken. We volgen de 
langdurigee en taaie worsteling van de fiscale rechters met het probleem om tot een 
bruikbaree en eenduidige invulling van het afschrijvingsbegrip te komen. Moeten we 
aanknopenn bij 'het gebruik' dat een ondernemer van een onroerende zaak maakt, het 
'verbruikk van werkeenheden', 'het waardeverloop' of iets anders? In het slot van 
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hoofdstukk 2 geef ik aan hoe naar mijn inzicht de contouren van het afschrijvingsconcept 
eruitt zouden moeten zien. Ook behandel ik de vormgeving van het fiscale concept 
inzakee afschrijving op onroerende zaken in onze buurlanden. 

Inn hoofdstuk 3 komt het object van afschrijving aan de orde. Centraal staat de vraag of 
enn hoe de onroerende zaak voor afschrijvingsdoeleinden op een eenduidige wijze kan 
wordenn gesplitst in verscheidene bedrijfsmiddelen of onderdelen die elk hun eigen 
afschrijvingspotentieell kennen. Dit zou de mogelijkheid kunnen bieden afzonderlijk en 
mett verschillende snelheden af te schrijven op onderdelen van een gebouw die in 
waardee verminderen (een winkelpui bijvoorbeeld sneller dan een fundament), zonder te 
hoevenn salderen met onderdelen die in waarde toenemen (bijvoorbeeld grond). Die 
laatstgenoemdee onderdelen zou men dan op ten hoogste de aanschaffings- of voort-
brengingskostenn mogen waarderen. 

Hoofdstukk 4 behandelt, als gezegd, het vertrekpunt van de fiscale afschrijving: de 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten. Enkele specifieke vraagstukken aangaande het 
aanschaffingstijdstipp laat ik niet onbesproken. De 'fiscale kostprijs' legt een plafond in de 
afschrijving.. Meer dan deze kostprijs - er zijn er namelijk meer te noemen - wordt niet 
afgeschreven,, afgezien van latere bijboekingen uit hoofde van veranderingen, verbete-
ringenn en dergelijke. Voortbrengingskosten worden gemaakt wanneer een zaak in de 
eigenn onderneming wordt gebouwd. Hiervoor gelden speciale regels die ik afzonderlijk 
behandel.. Ik beschrijf onder meer wanneer men mag beginnen met afschrijven en welke 
consequentiess 'te hoge' of 'te lage' aanschafprijzen hebben voor afschrijvingen direct na 
aanschaf.. Een aparte paragraaf behandelt de (af)waarderingsproblematiek die ontstaat 
bijj het slopen van opstallen. 

Eenn andere variabele van de afschrijvingsformule, de restwaarde, behandel ik in hoofd-
stukk 5. Deze legt een bodem in het afschrijvingspotentieel. Hier speelt met name de 
vraagg in welke termen het begrip 'restwaarde' moet worden gedefinieerd en naar welk 
tijdstipp de restwaarde moet worden geschat: op aanschafdatum, tussentijds in de 
bezitsperiodee of aan het einde van de vermoedelijke gebruiksduur. De Hoge Raad heeft 
voorr de winstsfeer uitgemaakt dat men naar het einde van de gebruiksduur moet kijken, 
maarr heeft daar later weer uitzonderingen op geformuleerd. Deze komen erop neer dat 
menn in bepaalde gevallen de grondwaardestijging mag negeren. Vervolgens geef ik aan 
waarom,, wanneer en hoe men restwaarden zou kunnen berekenen en welke rol prijs-
stijgingenn ('inflatie') hierin spelen. 

Welkee gebruiksduur (technisch, economisch of anderszins) men moet hanteren in de 
afschrijvingsformule,, is een vraag die aan de orde komt in hoofdstuk 6. In de fiscale 
praktijkk gebruikt men hiervoor wel vuistregels en lijstjes, maar we zullen zien dat deze 
voorr fiscale doeleinden in veel gevallen niet accuraat kunnen zijn. Het gaat immers om 
dee gebruiksduur van de onroerende zaak binnen de onderneming en niet om een 
'algemene'' gebruiksduur. Het schattingsproces, alsmede de vraag of persoonlijke 
omstandighedenn van een ondernemer van invloed kunnen zijn op de gebruiksduur, 
krijgenn een afzonderlijke behandeling. 

Nadatt het afschrijvingspotentieel besproken is in de hoofdstukken 3, 4 en 5 en het aantal 
jarenn waarover dit moet worden verdeeld in hoofdstuk 6, komt het toerekeningsvraagstuk 
aann bod in hoofdstuk 7: welke portie van het afschrijvingspotentieel hoort in welk jaar 
thuis?? Dit blijkt een uitermate weerbarstige materie te zijn waar vele schrijvers zich het 
hoofdd over hebben gebroken. Dit vraagstuk hangt immers nauw samen met de vraag wat 
menn met afschrijven nu werkelijk beoogt. Vele motieven betreffende afschrijven komen 
voorbijj en vertalen zich in evenzovele superieur geachte systemen. Voor onroerende 
zakenn is de lineaire verdeling fiscaal beschouwd het uitgangspunt. Degressief afschrijven 

567 7 



(eerstt meer afschrijven, later minder) lag moeilijk in de jurisprudentie, maar de Hoge 
Raadd heeft allengs de toepassingsmogelijkheden verruimd. Voor onroerende zaken lijkt 
toepassingg van een progressief verdelingssysteem (eerst minder, later meer) steeds 
meerr binnen bereik te komen. 

Hoofdstukk 8 belicht de raakvlakken tussen afschrijvingen en aanpalende onderwerpen: 
onderhoudd (8A), waardering naar lagere bedrijfswaarde (8B) en extra afschrijven bij 
calamiteitenn (8C). Al vroeg is de relatie tussen (het tegengaan van slijtage door) onder-
houdd en afschrijven in de jurisprudentie en literatuur gelegd. Zo kunnen de gebruiksduur 
enn de restwaarde van een onroerende zaak door het al dan niet uitvoeren van (groot) 
onderhoudd wijzigingen ondergaan en kan daarmee ook het afschrijvingsbedrag worden 
beïnvloed.. De paragrafen die handelen over de bedrijfswaarde, gaan met name in op de 
vraagg of incidentele, duurzame waardedalingen in het verlengde (kunnen) liggen van 
afschrijvingen.. Ik concludeer dat het huidige fiscale bedrijfswaardeconcept (nagenoeg) 
onbruikbaarr is en bied een alternatief binnen het afschrijvingsconcept. Bij abnormale 
gebeurtenissenn die schade veroorzaken aan het afschrijvingsobject, kan de afschrijving 
wordenn verhoogd volgens een bepaalde formule. Ik behandel dit in de laatste paragraaf 
vann het hoofdstuk. In hoofdstuk 9 geef ik een overzicht van de belangrijkste bevindingen 
vann mijn onderzoek. 

Voorr mijn conclusies verwijs ik naar hoofdstuk 9. 
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