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Voorwoord	

Als sluitstuk van mijn opleiding master handelswetenschappen, afstudeerrichting accountancy-

fiscaliteit heb ik ervoor gekozen om het onderwerp “afschrijvingen in de inkomstenbelastingen” 

te behandelen. Deze keuze volgt voornamelijk uit het feit dat in mijn eerder gevolgde 

bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit vaak het boekhoudkundige aspect van afschrijvingen 

aan bod kwam en in navolging hiervan het interessant was om de fiscale toepassing en 

discussiepunten van deze afschrijvingen te schetsen en analyseren.  

Ik wil voornamelijk professor Doolaege bedanken voor het begeleiden van dit onderwerp omdat 

zonder zijn opmerkingen en ideeën dit werk niet tot stand was gekomen in de vorm zoals dit nu 

kan worden gepresenteerd. Daarnaast wens ik ook uitdrukkelijk Janice Galle en Livia Verhalle 

bedanken voor hun bijdragen aan dit werk.  

Ten slotte wil ik ook alle mensen bedanken die hun kritische opmerkingen en ideeën op dit werk 

hebben meegedeeld om zo een interessant werkstuk te kunnen afgeven.  
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Lijst	gehanteerde	begrippen	

Algemene beginselen behoorlijk bestuur1 

Deze beginselen vormen een onderdeel van de algemene rechtsbeginselen waarbij deze 

beginselen vaak mondeling worden meegedeeld door de rechters maar wel een rechtsgevolg 

verkrijgen. Daarom moeten instanties deze regels eerbiedigen. 

Boekhoudrichtlijn 

Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende 

de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante 

verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 

van de Raad. 

Boekhoudwet 

Oorspronkelijke “Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening 

van de ondernemingen”, later hernoemd naar “Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 

ondernemingen” voor deze met ingang van 9 mei 2014 werd opgeheven door integratie van de 

bepalingen in andere wetboeken. 

Gelijkheidsbeginsel 

Het gelijkheidsbeginsel bepaalt dat geen enkele belastingplichtige op een andere wijze mag 

worden behandeld dan wanneer dit uitdrukkelijk is opgenomen in de wet. 

Legaliteitsbeginsel2 

Het legaliteitsbeginsel bepaalt dat geen enkele belasting kan worden ingevoerd dan door een wet 

en is bepaald door de art. 170 van de grondwet. 

Pro rata temporis 

Volgens dit principe moet een verhouding worden gebruikt, vaak per dag berekent, om de 

effectieve ingebruikname of ten laste name te bepalen in een bepaald boekjaar. 

  

                                                
1 TIJS R., (2010). Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen.  
2 Supra vn. 1. 
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Vertrouwensbeginsel en beginsel behoorlijk bestuur3 

Beide beginselen vormen een onderdeel van de algemene beginselen behoorlijk bestuur.  

Deze beginselen hebben voornamelijk als gevolg dat een instantie, in deze masterproef de 

overheid, geen terugwerkende kracht kan inroepen voor eerder gedane handelingen. 

Hierdoor zorgen deze beginselen voor een zekere vorm van rechtszekerheid voor de 

belastingplichtige. 

Vierde richtlijn 

Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, 

sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen. 

	 	

                                                
3 Supra vn. 1. 
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Inleiding 

Deze masterproef heeft als onderwerp ‘afschrijvingen in de inkomstenbelasting’ en vormt een 

juridisch onderzoek. In dit werk wordt onderzocht in hoeverre de rechtspraak en parlementaire 

voorbereidingen afwijken van de vastgelegde bepalingen in het boekhoudrecht en de fiscale 

wetgeving. 

Er werd in deze masterproef een opbouwende structuur gebruikt waarbij deze masterproef 

opgesplitst werd in 5 delen. Het eerste deel van dit werk geeft enkele inleidende bepalingen weer 

waarbij de samenhang tussen het boekhoud- en het fiscaal recht wordt gekaderd.  

Ten slotte volgt in het tweede hoofdstuk een uiteenzetting van enkele kernbegrippen en 

boekhoudkundige verplichtingen uit het boekhoudrecht die relevant zijn voor de verdere 

uitwerking van deze masterproef. 

Het tweede deel kadert een uiteenzetting van de relevante bepalingen uit het Belgisch 

boekhoudrecht voor de afschrijvingen. Hierin wordt het begrip ‘afschrijving’ maar ook de 

verschillende afschrijvingsmethodes geanalyseerd. Om een duidelijke uiteenzetting te kunnen 

voorleggen, worden de verschillende besproken afschrijvingsmethodes geïllustreerd met een 

voorbeeld. 

Het derde deel van deze masterproef focust op de functie van de afschrijvingen in de 

inkomstenbelasting. In het eerste hoofdstuk worden de definities besproken die door het 

Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) 1992 worden gebruikt. Daarna volgt een uiteenzetting van 

de voorwaarden die het wetboek oplegt om afschrijvingen fiscaal te aanvaarden als een 

beroepskost. In het laatste hoofdstuk van dit deel worden de algemene bepalingen voor het 

boeken van afschrijvingen besproken als inleiding op het vierde deel van dit werk. 

Het vierde deel van deze masterproef bestaat uit een analyse van diverse rechtsbronnen voor de 

immateriële activa, materiële vaste activa en de fiscaal aanvaarde afschrijvingsmethodes.  

Deze analyse werd gebaseerd op de commentaren van de administratie op de wetteksten van het 

WIB 1992, parlementaire vragen en rechtspraak. Hierbij werd nagegaan of er enige enkele 

discussiepunten waar te nemen zijn tussen deze informatiebronnen voor eenzelfde handeling. 

Ten slotte bestaat het laatste deel van dit werk uit een algemeen besluit over de voorgaande 

hoofdstukken waarbij de belangrijkste opmerkingen en ondervindingen worden besproken. 
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1	 De	samenhang	tussen	het	Belgisch	boekhoud-	en	fiscaal	recht	

1.1	 Belgisch	boekhoudrecht	

1.1.1	 Functie	

In het Belgisch boekhoudrecht worden de voorwaarden waaraan de gevoerde boekhouding van 

een onderneming, rechtspersoon of natuurlijk persoon moet voldoen bepaald (Coopman, n.d.).  

1.2.2	 Wetshistoriek	

Oorspronkelijk werd het Belgisch boekhoudrecht door de “wet van 17 juli 1975 op de 

boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen”, in de volksmond vaak boekhoudwet 

geheten, bepaald.  

Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) in 1999 werden enkele 

bepalingen uit de boekhoudwet overgeheveld naar dit wetboek waardoor de oorspronkelijke 

naam van de boekhoudwet gewijzigd werd naar de “wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van 

de ondernemingen”.4  

Op 9 mei 20145 werden de resterende wetsartikels van de boekhoudwet- na de laatste 

overheveling van enkele wetsartikels in 20016 - overgenomen in Boek III "Vrijheid van 

vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” van het Wetboek 

Economisch Recht (WER).7 Door de invoering van Boek III WER werd de oorspronkelijke 

boekhoudwet opgeheven.8  

1.2.3	 Belgisch	boekhoudwetboek	onder	constructie	

Recent werd er een beleidsnota9 gepubliceerd waarin wordt meegedeeld dat als reactie op een 

noodzakelijke modernisering van het boekhoudrecht een werkgroep in 2017 de voorbereiding zal 

treffen voor het samenstellen van boekhoudwetboek.  

                                                
4 Art. 5 wet 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, BS 6 augustus 1999. 
5 Art. 1 KB tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III 
"Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van 
economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, 
BS 28 april 2014. 
6 Wet 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van 
de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. 
7 Art. 4 wet van 17 juli 2013 “wet houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en 
algemene verplichtingen van de ondernemingen” en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van 
de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht”, 
BS 14 augustus 2013 (hierna: wet van 17 juli 2013). 
8 Art. 11 wet van 17 juli 2013. 
9 Algemene beleidsnota, Parl. St. Kamer 2016-2017, 2111/011, 19. 
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Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht moet worden gemoderniseerd staat onbetwistbaar vast. 

Sinds de invoering van de boekhoudwet in 1975 waren er geen ingrijpende wijzigingen op de 

bepalingen uit het boekhoudrecht uitgezonderd de recente uitvoering van de boekhoudrichtlijn10. 

1.2	 Fiscaal	recht	

1.2.1	 Functie	

Het fiscaal recht behoort in België tot het publiek recht en is hierdoor van openbare orde.11 

Het publiek recht bepaalt de verhouding tussen de burger en de overheid waarbij het algemeen 

belang ten gunste van de overheid primeert (De Jonckheere, 2014, p. 8).  

Het fiscaal recht bepaalt welke ‘financiële bijdragen’ de overheid mag vorderen van de rechts- 

en natuurlijke personen uit de samenleving (Maus&Delanote, 2016). 

Het fiscaal recht omvat alle wetboeken en wetteksten die bepalingen bevatten voor het heffen 

van belastingen (De Jonckheere, 2014). Het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) 1992 vormt een 

onderdeel van het fiscaal recht.  

1.2.2	 Soorten	inkomstenbelastingen	

Art. 1 WIB 1992 stelt dat volgende inkomstenbelastingen worden geheven:  

“1° een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting geheten; 

 2° een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, 

vennootschapsbelasting geheten; 

3° een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, 

rechtspersonenbelasting geheten; 

4° een belasting op inkomsten van niet-inwoners, belasting van niet-inwoners geheten” 

1.2.3	 Wetshistoriek	Wetboek	Inkomstenbelasting	

In 191912 werd het stelsel van ‘cedulaire belastingen’13 geïntroduceerd (Maus&Delanote, 2016). 

Daarnaast waren de inwoners ook onderworpen aan een belasting op het globale inkomen. 

Hierdoor was een belastingplichtige vaak aan meerdere inkomstenbelastingen onderworpen 

(Rossignol, 2016).   

  
                                                
10 De gevolgen door de uitvoering van de boekhoudrichtlijn die relevant zijn voor het thema van deze masterproef 
worden verder in dit werk behandeld. 
11 Zie VAN CROMBRUGGE S. (2014). De grondregels in het Belgisch fiscaal recht, p. 62-63. 
12 Wet van 29 oktober 1919 tot vestiging van cedulaire belastingen op de inkomsten en van een bijkomende 
belasting op het globaal inkomen, BS 24-25 november 1919.  
13 Dit stelsel omvatte de grondbelasting, de mobiliënbelasting en de bedrijfsbelasting. 
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In 1962 ontstond het stelsel van de globale inkomstenbelasting waarin de personenbelasting, de 

vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners werden 

geïntroduceerd. Door de vereenvoudiging van het stelsel was iedere belastingplichtige maar nog 

aan één inkomstenbelasting onderworpen. Het stelsel van de cedulaire belastingen werd door de 

introductie van het globaal stelsel omgezet in voorheffingen (Rossignol, 2016).  

Het huidige Wetboek van de Inkomstenbelasting, gecoördineerd in 1992, is gebaseerd op de 

bepalingen uit het vorige Wetboek van de Inkomstenbelasting 1962. 

1.3		 Primauteit	Belgisch	boekhoudrecht	

In 1931 oordeelde het Hof van Cassatie dat het gemeen recht het belastingrecht beheerst tenzij 

het belastingrecht hiervan afwijkt.14 Het gemeen recht moet hier geïnterpreteerd worden als het 

boekhoudrecht.15 In 1995 oordeelde het Hof van Cassatie dat “er geen algemeen rechtsbeginsel 

bestaat die stelt dat het boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst".16 

Later heeft datzelfde Hof weliswaar bevestigd dat de bepalingen voor het vaststellen van de 

belastbare winst uit het boekhoudrecht van toepassing tenzij het fiscaal recht hierover 

uitdrukkelijk afwijkt.17 Vaak wordt dit aangehaald als de primauteit van het boekhoudrecht.  

Dit wordt ook door Colmant (2006) bevestigd. 

 “Het boekhoudrecht vormt het primair referentiepunt voor de toepassing van het 

fiscaal recht. Dit wordt ook de voorrang van het boekhoudrecht op het fiscaal recht 

of de balanstheorie genoemd”. (Colmant, 2006, p.25). 

D'Haese (2011) vult hierop aan dat de wetgever steeds aandachtig moet zijn dat het 

boekhoudrecht en het fiscaal recht voldoende op elkaar zijn afgestemd doordat iedere rechtstak 

een verschillend doel heeft. Het fiscaal recht gebruikt het boekhoudrecht om de belastbare winst 

te kunnen vaststellen, terwijl het boekhoudrecht een correcte en betrouwbare verslaggeving door 

de onderneming nastreeft. 

Ten slotte kunnen de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) ter uitvoering van 

het Wetboek Vennootschappen in geen enkel geval de bepalingen van het fiscaal recht wijzigen 

(D'Haese, 2011, p. 188).  

                                                
14 Cass. 9 juli 1931, Pas. I, 218. 
15 Antwerpen 12 juni 1995, FJF 95/184. 
16 Cass. 5 mei 1995, Bull. nr. 761, pag. 1105. 
17 Cass. (1° k.) 20 februari 1997, FJF 97/244. 
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1.4	 Ontbindingsvoorstel	door	het	Instituut	van	de	Bedrijfsrevisoren	

In het memorandum aan de regering van 201418 formuleert het Instituut der bedrijfsrevisoren 

(IBR) 7 voorstellen en/of werkpunten aan de huidige regering. Hierbij is in het voorstel over de 

omzetting van de boekhoudrichtlijn de volgende bemerking opgenomen, namelijk:   

“Het boekhoudrecht (gericht op de weergave van de boekhoudkundige resultaten) 

indien mogelijk ontkoppelen van het fiscaal recht (gericht op het bepalen van de 

belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting)” (IBR, 2014, p. 8). 

Volgens het IBR zorgt de samenhang tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht voor een 

grote verwarring omdat het boekhoudrecht niet dezelfde doelstellingen nastreeft zoals het fiscaal 

recht. Daarnaast is het volgens de organisatie ook duidelijk dat een scheiding tussen beide 

rechtsvormen voor een vereenvoudiging van de fiscaliteit zou zorgen. Wanneer dit wordt 

uitgevoerd moet de wetgever wel opmerkzaam zijn dat de scheiding van de afhankelijkheid van 

beide rechtstakken geen grotere fiscale druk tot gevolg heeft.   

                                                
18 IBR, “Memorandum aan de regering van de verkiezingen 2014”, Instituut van de Bedrijsrevisoren 2014, p. 7-9, 
www.ibr-ire.be. 
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2	 Algemene	bepalingen	en	kernbergrippen	uit	het	

boekhoudrecht	
2.1	 Verplichting	tot	voeren	boekhouding	

Iedere onderneming is door de boekhoudwet ertoe gehouden een boekhouding te voeren19.  

Art. I.5 WER geeft een opsomming van alle instellingen en rechtspersonen die door de wet als 

een onderneming worden beschouwd. De boekhouding wordt onder de vorm van dubbel 

boekhouden geregistreerd waarbij alle verrichtingen getrouw en volledig moeten worden 

weergegeven.20  

De koopman als natuurlijke persoon, een VOF en een gewone Comm. v. mogen een 

enkelvoudige boekhouding voeren via aankoop-, verkoop- en financiële dagboeken.  

De onderneming mag maximaal een omzet van € 500 000,0021 exclusief BTW in het laatste 

boekjaar genereren om aanspraak te kunnen maken op deze gunstmaatregel.22  

Het maximumbedrag van de omzet wordt op € 620 000,0023 exclusief BTW gebracht als de 

belangrijkste beroepsactiviteit het verkopen van gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen, 

bestemd voor het voortbewegen van motorvoertuigen op de openbare weg, is. 

2.2	 Inventarisatieverplichting		

2.2.1	 Voorwaarden	

Iedere onderneming die een boekhouding voert moet minimaal 1 maal per jaar een inventaris 

opmaken. Hierbij wordt de waarde van de bezittingen en schulden van de onderneming getoetst 

aan de werkelijke omstandigheden.24 Als gevolg hiervan kan er sprake zijn van een 

waardecorrectie, namelijk een waardestijging of waardedaling. Deze masterproef beperkt zich tot 

de registratie van waardedalingen. 

De gegevens die worden verkregen door de inventarisatie moeten in de boekhoudkundig worden 

opgenomen waarna deze verrichtingen in de jaarrekening moeten worden vermeld.25  

                                                
19 Art. III.82 WER. 
20 Art. III.84 WER. 
21 Art. 1 lid 1 KB tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. 
22 Art. III.85 WER. 
23 Art. 1 lid 2 KB tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. 
24 Art. III.89 §1 WER. 
25 Art. III. 90 §1 WER. 
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2.2.2	 Afschrijving	versus	waardevermindering	

Bij een waardedaling is er sprake van een afschrijving of van een waardevermindering. 

Voor de toepassing van beide begrippen moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de 

levensduur van het actief. 

Als de levensduur van het actief onbeperkt is, wordt een waardedaling aangemerkt als een 

waardevermindering.26 Een waardedaling die geconstateerd wordt bij een actief met een 

beperkte levensduur wordt omschreven als een afschrijving27. Als gevolg hiervan kan worden 

geconcludeerd dat de inventarisatieverplichting in principe de oorsprong is voor het boeken van 

afschrijvingen. 

Ondanks het bovenstaande heeft dit niet tot gevolg dat een afschrijving niet kan aangemerkt 

worden als een waardevermindering in de algemene betekenis van het woord.  

De Vierde richtlijn stelt dat vaste activa met een beperkte levensduur waardecorrecties 

ondergaan op de aanschafwaarde van het actief.28 In diezelfde Vierde richtlijn worden 

waardecorrecties omschreven als ‘alle waardeverminderingen waaraan het actief onderhevig is, 

daarom wordt een afschrijving ook aangemerkt als een waardevermindering’.29 

Bovenstaande opmerking wordt ook door Van de Woesteyne (2011, p. 490) bevestigd: 

“De daling van het nut van de activa voor de onderneming vormt een waardevermindering van 

het actief (…)”. 

2.3	 Begrip	actief	

In het Belgisch recht is er geen omschrijving opgenomen voor het begrip actief.30  

Hierdoor werd teruggegrepen naar de definitie voor activa, volgens De Lembre, 

Van Cauwenberge, Van de Velde, &Van Hecke (2013, p. 30). 

 “Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel 

waarover de entiteit de zeggenschap uitoefent en waaruit in de toekomst naar 

verwachting economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien.”  

  

                                                
26 Art. 64 §2 KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (hierna: KB W.Venn.). 
27 Zie deel II voor een verdere uiteenzetting. 
28 Art. 35 1. b) Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschappen (hierna: Vierde Richtlijn). 
29 Art. 19 Vierde Richtlijn. 
30 Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), Ontwerpadvies 8 juni 2010. 
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Samengevat is een actief een bezitting die door de onderneming aangekocht of geleaset wordt, 

met als doel hiermee winst voor de onderneming te kunnen realiseren via productie of verkopen. 

Alle activa die aanwezig zijn binnen de onderneming moeten in de balans opgenomen worden 

binnen vooraf bepaalde categorieën.31  

Hierna volgt een uiteenzetting van de oprichtingskosten en verscheidene categorieën vaste 

activa32, opgesomd volgens stijgende volgorde van liquiditeit waarbij de positie in de balans 

feitelijk de mogelijkheid tot onmiddellijke omzetting in geldeenheden weergeeft bij verkoop. 

2.3.1	 Oprichtingskosten	

A. Omschrijving	

Alle kosten die worden gemaakt bij de oprichting, uitbreiding of herstructurering van de 

onderneming kunnen worden opgenomen in de balans of m.a.w. geactiveerd, als de onderneming 

er niet voor kiest om deze onmiddellijk ten laste te nemen in de resultatenrekening.  

Ook de kosten die gerealiseerd worden door een kapitaalverhoging of door het aangaan van een 

lening kunnen geactiveerd worden onder de oprichtingskosten. 

B. Voorstel	tot	wijziging	activeringsvoorwaarden	

In het memorandum aan de regering van 201433 stelt het IBR dat er bij een hervorming van het 

boekhoudrecht er een wijziging nodig is voor de kosten die geactiveerd kunnen worden.  

Volgens het IBR zouden herstructureringskosten en oprichtingskosten niet geactiveerd mogen 

worden omdat deze niet voldoen aan de definitie van een actief. 

2.3.2	 Immateriële	vaste	activa	

Immateriële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen van onlichamelijke aard34.  

A. Kosten	van	ontwikkeling	

a. Wijziging	door	de	integratie	van	de	Boekhoudrichtlijn	

Oorspronkelijk was de naam van deze subcategorie “kosten van onderzoek en ontwikkeling”. 

Door de integratie van de Europese Boekhoudrichtlijn in het Belgisch recht is het sinds 

1 januari 2016 niet meer mogelijk om kosten van onderzoek te activeren.35  

                                                
31 Art. 88 KB W.Venn. 
32 Art. 95 KB W.Venn. 
33 IBR, “Memorandum aan de regering van de verkiezingen 2014”, Instituut van de Bedrijsrevisoren 2014, p. 7-9, 
www.ibr-ire.be. 
34 Deze middelen zijn “fictief” van aard, m.a.w. deze kunnen niet fysiek worden gebruikt en vormen zo een 
intellectuele eigendom voor de onderneming. 
35 Art. 13 Verslag aan de Koning bij het KB tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het 



10 

Alleen kosten die nieuwe inzichten, zowel technisch als wetenschappelijk, verschaffen kunnen 

worden geactiveerd.36  

b. Voorstel	ter	wijziging	door	het	IBR	

In het memorandum aan de regering stelt het IBR dat de kosten van onderzoek feitelijk niet 

voldoen aan de voorwaarden van een actief “in tegenstelling tot de kosten van ontwikkeling”.37  

B. Concessies,	octrooien,	licenties,	knowhow,	merken	en	soortgelijke	rechten	

Alle rechten waarover de onderneming zeggenschap heeft of de rechten waarover zij kan 

beschikken door het betalen van een vastgelegde vergoeding worden opgenomen in deze 

categorie. In deze subcategorie wordt ook de software die bijdraagt tot de bedrijfsactiviteiten 

geactiveerd waarover de onderneming beschikt door een licentie (Jaecques, 2003). 

C. Goodwill	

Onder goodwill wordt begrepen ‘de premies die betaald worden voor de overname van een 

onderneming’ waarbij men specifieke kenmerken overneemt zoals bestaande klanten, knowhow, 

productkennis…38 

2.3.3	 Materiële	vaste	activa	

Materiële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen van lichamelijke aard die gebruikt worden voor 

de bedrijfsactiviteit. 

A. Onbebouwde/bebouwde	terreinen	en	gebouwen	

Deze categorie bevat alle gronden en terreinen - al dan niet bebouwd - die in het bezit zijn van 

de onderneming. Een immobiliënvennootschap mag de aangekochte gebouwen met het oog op 

wederverkoop niet opnemen onder de materiële vaste activa maar moet dit opnemen als een 

voorraad. 

B. Installaties,	machines	en	uitrusting	

Onder installaties wordt begrepen ‘de uitrusting die gebruikt wordt en die noodzakelijk is voor 

de exploitatie van het gebouw’.  

                                                
Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, 
BS 30 december 2015 (hierna: KB tot omzetting van de boekhoudrichtlijn). 
36 Circ. nr. 701.947 (AAFisc 18/2016), dd. 15 juni 2016. 
37 Supra vn. 32. 
38 R. AERNOUDT, Financieel management toegepast: hoe financier ik mijn onderneming?, Antwerpen, Intersentia, 
2012, p. 103. 
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De categorie uitrusting omvat alle kleinere activa zoals bijvoorbeeld het gereedschap die wordt 

gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit. 

C. Meubilair	en	rollend	materieel	

Het meubilair omvat alle meubelen en materiaal die gebruikt worden voor het inrichten van de 

bedrijfsruimte. Het rollend materieel kan alle soorten van voertuigen bevatten zolang deze 

gebruikt worden voor het vervoeren van personen en bedrijfsproducten, ongeacht de manier van 

transport (per spoor, door zee, …) (Jaecques, 2003). 

D. Leasing	en	soortgelijke	rechten	

Deze categorie omvat alle roerende en onroerende goederen waarover de onderneming beschikt 

door een leasingcontract, erfpacht, opstal of soortgelijke overeenkomsten als de te betalen 

sommen zorgen voor een wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal in het (on)roerend 

goed. 

E. Overige	materiële	vaste	activa	

De buiten gebruik gestelde activa wordt onder deze categorie ondergebracht wanneer deze nog 

enige boekwaarde vertoont. De gemaakte kosten voor de inrichting van gehuurde gebouwen 

kunnen ook onder deze subcategorie worden geactiveerd als de onderneming deze kosten niet 

meteen volledig wil opnemen in de resultatenrekening. 

F. Activa	in	aanbouw	en	vooruitbetalingen	

Alle activa die onder constructie zijn worden door de onderneming tijdelijk opgenomen in deze 

categorie. Daarnaast worden ook de betaalde voorschotten voor het verwerven van een actief 

onder deze categorie opgenomen.  

Op het moment dat het actief verwezenlijkt of geleverd is, zal de geconstitueerde waarde van dit 

actief worden overgeboekt naar de uiteindelijke categorie (De Lembre, Everaert, & Verhoeye, 

2011).  

2.4	 Begrip	aanschafwaarde	

Een actief wordt initieel gewaardeerd volgens aanschafwaarde.39 Bij deze waardering is er een 

waardebepaling op basis van historische gegevens waarbij de waarde al bij oorsprong is 

vastgelegd (De Lembre en Van de Velde, 2012).  

                                                
39 Art. 35 KB W.Venn. 
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Het bedrag van de aanschafwaarde varieert naargelang de totstandkoming van het actief.  

2.4.1	 Aanschafprijs40	

De aanschafprijs van een bestanddeel bestaat naast de aankoopprijs ook uit de extra kosten die 

verbonden zijn met de aankoop. Mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld de transportkosten of 

douanekosten. De kosten mogen zowel extern als intern gerealiseerd zijn. 

Wanneer een actief door ruil wordt verkregen, zal de marktwaarde van het in ruil gegeven actief 

worden gebruikt wanneer het mogelijk is om deze waarde te bepalen. Als de marktwaarde niet 

kan worden vastgesteld zal de aanschafprijs van het in ruil ontvangen goed worden gebruikt. 

2.4.2	 Vervaardigingsprijs41	

De vervaardigingsprijs wordt samengesteld door verschillende bedragen ten laste te nemen: 

§ kosten van grondstof, verbruiksgoederen en hulpstoffen; 

§ rechtstreekse productiekosten toewijsbaar aan het actief; 

§ proportie onrechtstreekse productiekosten die toe te wijzen zijn aan het actief. 

De onderneming kan ervoor opteren om de onrechtstreekse productiekosten niet of gedeeltelijk 

op te nemen in de vervaardigingsprijs, maar dit moet worden vermeld in de toelichting van de 

jaarrekening. 

Een immaterieel vast actief kan alleen tegen vervaardigingsprijs worden gewaardeerd als blijkt 

dat deze waarde niet hoger is dan een schatting van de gebruikswaarde of het toekomstig 

rendement van dit actief.42 

2.4.3	 Inbrengwaarde43	

De inbrengwaarde ontstaat uit de waarde die wordt bedongen tussen twee partijen naar 

aanleiding van de inbreng. Deze waarde mag nooit de marktwaarde van een gelijkaardig goed 

overtreffen. Kosten en belastingen als gevolg van de inbreng mogen niet bij de inbrengwaarde 

worden gevoegd, maar deze moeten onmiddellijk in de resultatenrekening worden opgenomen.  

2.4.4	 Opname	financieringskosten	voor	IMVA	en	MVA44	

Voor immateriële en materiële vaste activa mogen de kosten van financiering voor het verkrijgen 

van dit actief opgenomen worden in de aanschaffingswaarde van dit actief.  
                                                
40 Art. 36 KB W.Venn. 
41 Art. 37 KB W.Venn. 
42 Art. 69 KB W.Venn. 
43 Art. 39 KB W.Venn. 
44 Art. 38 KB W.Venn. 
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Enkel de kosten die gemaakt worden laste genomen in de periode van het bedrijfsklaar maken 

van het actief komen hiervoor in aanmerking. 

2.4.5	 Uitzonderingen	

A. Klein	materieel,	grond-	en	hulpstoffen	

Klein materieel en grond- en hulpstoffen die regelmatig vernieuwd worden en waarvan de 

aanschafwaarde klein is in verhouding tot het balanstotaal mogen voor een vast bedrag 

geactiveerd worden. Dit is enkel mogelijk als de hoeveelheid of de waarde waarschijnlijk niet 

opmerkelijk zal wijzigen in het volgende boekjaar.45 Als deze goederen worden hernieuwd, zal 

de aankoopprijs van deze goederen onmiddellijk worden opgenomen in de resultatenrekening. 

B. Activa	met	dezelfde	juridische	of	technische	kenmerken	

De aanschafwaarde van activa met dezelfde juridische of technische kenmerken kan worden 

bepaald door individualisatie of door het gebruik van een methode die bepalend is voor de 

gehele groep van activa. Hierbij is er een keuze tussen drie methodes: de methode van het 

gewogen gemiddelde, FIFO of LIFO.46  

  

                                                
45 Art. 42 KB W.Venn. 
46 Art. 43, eerste lid KB W.Venn. 
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1 Algemene	bepalingen	voor	afschrijvingen	in	het	boekhoudrecht	

1.1	 Definitie	afschrijving	

Art. 45 KB ter uitvoering van het W.Venn. formuleert de volgende definitie: 

“Een afschrijving is een bedrag dat ten laste wordt genomen van de resultatenrekening 

onder de bedrijfskosten van het boekjaar voor een oprichtingskost, immaterieel of 

materieel vast actief waarvan de gebruiksduur beperkt is en waarbij het 

aanschaffingsbedrag van deze activa wordt gespreid over de gebruiksduur.” 

1.1.1	 Aanschaffingsbedrag	

De aanschafwaarde47 vormt de basis voor het bepalen van de afschrijvingskost.  

Volgens een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) is het toegelaten 

een restwaarde in mindering te brengen van de aanschafwaarde alvorens het afschrijvingsplan op 

te stellen (Van De Woesteyne, 2011). 

1.1.2	 Gebruiksduur	

De gebruiksduur van een actief is de periode waarin een actief zal bijdragen tot de activiteiten 

van de onderneming. Deze periode wordt door de onderneming geschat op basis van verworven 

kennis en ervaring. Een actief is altijd onderhevig aan een slijtage van economische of 

technische aard, waardoor hiermee ook rekening moet gehouden worden bij het bepalen van de 

gebruiksduur.48  

Een economische slijtage is het gevolg van het gebruik van een actief waardoor het actief zal 

vertragen, verouderen, nood hebben aan reparaties,… waardoor deze minder productie kan 

voortbrengen. De technische slijtage is het gevolg van de technologische vooruitgang. 

 De technologie staat niet stil waardoor er nieuwe activa worden ontworpen die bijvoorbeeld 

betere prestaties, een groter of kwaliteitsvoller productievolume kunnen voortbrengen. 

De onderneming heeft de keuze om de gebruiksduur volgens de tijd, het verbruik of een 

combinatie van beide methodes te bepalen.  

  

                                                
47 Zie p. 12 e.v. voor het begrip aanschafwaarde. 
48 CBN-advies nr. 2010/15, 6 oktober 2010, p 5. 
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Wanneer de onderneming opteert om de gebruiksduur volgens de tijd weer te geven, is er sprake 

van de zuivere duurtijd. Hierbij geeft de onderneming een schatting van het aantal jaren 

waarvan wordt verwacht dat het actief zal worden gebruikt. 

Als de duur wordt bepaald volgens het verbruik is er sprake van een zuiver kwantitatief 

gebruik. Hierbij wordt het aantal goederen geschat die kunnen worden geproduceerd met behulp 

van het actief. Ten slotte is er een combinatie van voorgaande methodes mogelijk. 

1.2	 Afschrijvingsgebonden	principes	

1.2.1	 Individualisatieprincipe	

Ieder bestanddeel dat tot het actief van de onderneming behoort moet afzonderlijk worden 

gewaardeerd.49 Dit kan ook het principe van individualisatie worden genoemd.  

1.2.2	 Voorzichtigheidsprincipe	

Afschrijvingen moeten altijd voorzichtig, oprecht en te goeder trouw worden uitgevoerd om een 

getrouw beeld van de jaarrekening te creëren.50 Dit is het principe van voorzichtigheid. 

Volgens De Lembre&Van de velde (2012) heeft dit principe heeft tot gevolg dat de onderneming 

altijd de meest ongunstige mogelijkheid tot uitdrukking moet brengen in de jaarrekening 

wanneer er verschillende mogelijkheden bestaan.  

1.2.3	 Bestendigheidsprincipe	

De afschrijvingen moeten in de opeenvolgende boekjaren identiek en systematisch worden 

toegepast. Hierdoor ontstaat de zekerheid dat de jaarrekening altijd op dezelfde wijze is 

opgemaakt. Dit is het principe van bestendigheid (De Lembre & Van de Velde, 2012).  

Als gevolg hiervan mag het bedrag van de annuïteit niet afhankelijk worden gesteld van het 

resultaat van het boekjaar.51  

1.3	 Doel	afschrijvingen	

Afschrijvingen hebben een drievoudig doel. Van Den Hauwe (1990) stelt dat het eerste doel een 

gevolg is die haar oorsprong vindt in het handelsrecht. Hierbij stelt de afschrijving enkel de 

boekhoudkundige verwerking van de waardevermindering van het actief voor.  

  

                                                
49 Art. 47 KB W.Venn. 
50 Art. 46 KB W.Venn. 
51 Art. 48 KB W.Venn. 
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Jaecques (2003) stelt dat de aankoop van een actief enkel een investering vormt waardoor er 

hierdoor geen beroepskosten in rekening wordt gebracht. De afschrijving verzorgt hierbij de 

functie om de kost tot uiting te kunnen brengen in de jaarrekening. 

Een tweede doel van de afschrijvingen is volgens Van Den Hauwe (1990) dat door de gespreide 

ten laste name van de aanschaffingskost deze kost rechtstreeks gekoppeld wordt aan de 

jaarlijkse opbrengsten die door datzelfde actief gegenereerd worden.  

Het laatste doel waar een afschrijving naar streeft is om het gespendeerde kapitaal voor de 

aanschaf van het actief te reconstrueren door jaarlijks een deel van de brutowinst vrij te 

stellen van belastingen. Hierdoor wordt er een reserve aangelegd die nadien kan gebruikt worden 

om een nieuw actief aan te kopen zonder nieuwe fondsen te moeten aanspreken.  

Dit wordt door Bailleux&Coppens (1985, p.185) als volgt omschreven: 

“Sans l’amortissement, l’entreprise perdrait ses forces de production. L’amortissement 

sert à reconstituer les valeurs de l’immobilisé (…) Chaque année, il faudra prélever sur 

les bénéfices bruts ce qui compense cette usure ou ce vieillissement. Il faut doter une 

contre-valeur”.  

Deze opvatting is niet expliciet terug te vinden in het Belgisch boekhoudrecht maar wordt ook 

door Van de Woesteyne (2011) en de rechtbank van Eerste Aanleg in Namen52 bevestigd. 

Ten slotte is deze fondsopbouw volgens Van de Woesteyne (2011) noodzakelijk om de 

continuïteit van de onderneming te blijven garanderen.  

1.4	 Boekhoudkundige	verwerking	

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een boekhouding moet voeren, is verplicht om gebruik te 

maken van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) tenzij er een enkelvoudige 

boekhouding wordt gevoerd.53 De rekeningnummers van het MAR moeten worden 

gerespecteerd. Het is toegestaan aan de belastingplichtigen om subrekeningen te creëren en de 

omschrijvingen van de rekeningen te wijzigen naar de aard van de onderneming.54 

  

                                                
52 Rb. Namen 26 juni 2002, Fisc. Koer. 2002, afl. 14, 459 (weergave) en FJF 2002, afl. 9, 761. 
53 Art. 1 en 4 KB 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel, 
BS 29 september 1983 (hierna: KB 12 september 1983). 
54 Art. 3 KB 12 september 1983. 
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Onderstaande codes moeten worden gebruikt in de jaarrekening voor het doorvoeren van 

boekingen die betrekking hebben op het vast actief: 55 

20000 Oprichtingskosten 

21000 Immateriële vaste activa 

22000 Terreinen en gebouwen 

23000 Installaties, machines en uitrusting 

24000 Meubilair en rollend materieel 

25000 Activa in leasing en soortgelijke rechten 

26000 Overige materiële vaste activa 

Iedere actiefrekening heeft een subrekening die eindigt op ‘9’ waarop de jaarlijks de afschrijving 

in rekening wordt gebracht door deze rekening te crediteren. Daarnaast wordt er altijd bij deze 

boekhoudkundige verwerking gebruik gemaakt van de kostenrekening ‘afschrijvingen op 

materiële vaste activa’. 

Rekeningnr. Omschrijving Debet Credit 

63020 Afschrijvingen op materiële vaste activa x  

2…..9 @ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa  x 
Tabel 1: Boekhoudkundige verwerking afschrijving 

1.5	 Aanvang	en	einde	afschrijving	

Een afschrijving kan in rekening worden gebracht vanaf het moment dat de actiefrekening wordt 

gedebiteerd.56 Wanneer het actief voor de volledige geschatte gebruiksduur wordt gebruikt, 

zullen de afschrijvingen automatisch uitdoven bij uitvoering van het afschrijvingsplan.  

Als een actief voor het einde van de gebruiksduur wordt vervreemd, mag een aanvullende 

afschrijving worden geboekt in het jaar van vervreemding. Hierdoor zal de boekwaarde 

overeenstemmen met de werkelijke waarde.57  

  

                                                
55 Hoofdstuk 1 Bijlage Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel, KB 12 september 1983. 
56 J. VERHOEYE, Vanaf wanneer afschrijven?, 2003. 
57 CBN, Advies PV-4, 2010. 
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1.6	 Uitzonderlijke	of	aanvullende	afschrijvingen58	

1.6.1	 Voorwaarden	

De onderneming is verplicht om aanvullende afschrijvingen te boeken als op inventarisdatum 

blijkt dat de boekwaarde van het actief hoger is dan de werkelijke economische waarde. 

Deze afschrijvingen worden opgenomen onder de rubriek uitzonderlijke kosten omdat de 

aanvullende afschrijving een éénmalige gebeurtenis is door bijvoorbeeld onvoorziene defecten of 

een technologische veroudering. 

1.6.2	 Boekhoudkundige	verwerking	

Rekeningnr. Omschrijving Debet Credit 

66020 Uitzonderlijke afschrijving op materiële vaste activa x  

2…..9 @ Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-)  x 
Tabel 2: Boekhoudkundige verwerking uitzonderlijke afschrijving 

1.6.3	 Buiten	gebruik	gestelde	en	niet-duurzame	activa	

Voor buiten gebruik gestelde activa en activa die niet meer duurzaam is voor de onderneming 

moeten altijd uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt zodat de boekwaarde overeenstemt 

met de geschatte realisatiewaarde.59 

1.7	 Terugname	afschrijvingen	

Wanneer op inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde van een actief lager is dan de werkelijke 

waarde, kan de onderneming onder bepaalde voorwaarden een terugname doen van reeds 

geboekte afschrijvingen. Hierdoor zal de boekwaarde opnieuw worden gelijkgestemd met de 

werkelijke waarde van het actief.  

1.7.1	 Voorwaarden60	

De afschrijvingen van immateriële en vaste activa mogen alleen worden teruggenomen als blijkt 

dat een toepassing van de gekozen afschrijvingsmethode tot een te snelle afschrijving heeft 

geleid. Als er uitzonderlijke afschrijvingen zijn geboekt, moeten deze afschrijvingen worden 

teruggenomen om de boekwaarde van het actief opnieuw gelijk te stemmen met de economische 

waarde. De onderneming kan maximaal een terugname doen die gelijk is aan het totaalbedrag 

van de eerder geboekte uitzonderlijke afschrijvingen. 

                                                
58 Art. 61 §1 lid 2 en art. 64 §1 lid 2 KB W.Venn. 
59 Art. 65 KB W.Venn. 
60 Art. 61 §1 lid 2 en art. 64 §1 lid 2 KB W.Venn. 
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1.7.2	 Boekhoudkundige	verwerking	

Rekeningnr. Omschrijving Debet Credit 

2…..9 Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa (-) x  

76010 @ Terugneming van afschrijvingen op materiële vaste activa  x 
Tabel 3: Boekhoudkundige verwerking terugname afschrijving 

1.7.3	 Beperking	

Afschrijvingen op goodwill kunnen door de onderneming niet worden teruggenomen.61 

Voor activa die al volledig afgeschreven werd maar nog altijd door de onderneming gebruikt 

wordt, moet de onderneming volgens de CBN (1983) niet verplicht een terugname doen van de 

geboekte uitzonderlijke afschrijvingen. 62 Het is wel aangewezen dat de onderneming dit in de 

toelichting van de jaarrekening opneemt. 

1.7.4	 Herwaarderingsmeerwaarden	

De wetgever heeft in het verleden aan de ondernemingen de mogelijkheid geboden om de 

teruggenomen afschrijvingen van activa met een beperkte gebruiksduur op te nemen als een 

herwaarderingsmeerwaarde.63 Deze keuze werd aangeboden om een fiscale neutraliteit te 

behouden omdat deze terugname een uitzonderlijke opbrengst vormt voor de onderneming die 

uiteindelijk belast zal worden.  

De CBN stelde dat deze methode niet mogelijk was aangezien de “aankoopprijs van een actief 

hierdoor meerdere malen na elkaar kan worden afgeschreven” en dit niet verenigbaar is met de 

bepalingen van het jaarrekeningenrecht voor bijvoorbeeld het getrouw beeld.  

Deze methode is wel nog mogelijk voor waardeverminderingen op materiële vaste activa zonder 

beperkte gebruiksduur.64 

1.7.5	 Waardevermindering	versus	afschrijving	

Uit de bepalingen voor een terugname van afschrijvingen blijkt volgens Bats (2011, p. 60) dat er 

een duidelijk verschil bestaat tussen de begrippen afschrijving en waardevermindering.  

  

                                                
61 Art. 61 §2 lid 3 KB W.Venn. 
62 CBN advies 112/6. 
63 CBN advies 112/4. 
64 Art. 100, 2° KB W.Venn. 
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Als op inventarisdatum blijkt dat de economische waarde van een actief meer bedraagt dan wat 

is opgenomen in de balans, zal de eerder geboekte waardevermindering worden teruggenomen. 

Bij afschrijvingen daarentegen is het dit niet van toepassing, tenzij er uitzonderlijke 

afschrijvingen zijn geboekt. 

1.8	 Herwaardering	

1.8.1	 Voorwaarden	

Als blijkt dat de waarde van het nut van het actief hoger is dan de boekwaarde die uitgedrukt 

wordt in de jaarrekening, kan de onderneming het actief herwaarderen. Als het actief 

noodzakelijk is voor de toekomst van het bedrijf, kan de onderneming enkel overgaan tot een 

herwaardering wanneer deze verantwoord is in het kader van de rendabiliteit van de 

onderneming.65 Een herwaardering is dus geenszins een verplichting. 

De Lembre, et al. (2011, p. 60) omschrijft een herwaarderingsmeerwaarde als een “uitdrukking 

van een niet-gerealiseerde vermogensbron”. Daarnaast wordt aan de onderneming door de CBN 

geadviseerd om een rendabiliteitstoets uit te voeren vooraleer over te gaan tot een herwaardering. 

Hierbij zal de onderneming nagaan of de bijkomende afschrijvingen in de volgende boekjaren 

kunnen worden gedragen ten opzichte van het resultaat.66 

1.8.3	 Boekhoudkundige	verwerking	

A. Herwaardering	actief	

Om de herwaardering van een actief op de balans tot uiting te brengen is er in het MAR een 

subrekening voorzien die eindigt op ‘8’. Zoals de definitie door De Lembre et al. (2011) 

voorschrijft moet deze herwaardering tot uiting worden gebracht als een vermogensbron van de 

onderneming. 

Rekeningnr. Omschrijving Debet Credit 

2…..8 Geboekte meerwaarden op materiële vaste activa x  

12100 @ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa  x 
Tabel 4: Boekhoudkundige verwerking herwaardering actief 

  

                                                
65 Art. 57, §1 KB W.Venn. 
66 Zie E. DE LEMBRE, P. EVERAERT, & J. VERHOEYE, Handboek boekhouden : vennootschapsboekhouden 
(inclusief verenigingen en stichtingen)., 2011, p. 62 
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B. Afschrijving	op	geherwaardeerd	actief	

Het geherwaardeerd gedeelte van het actief moet afgeschreven worden als de herwaardering 

betrekking heeft op een actief met een beperkte gebruiksduur.  De afschrijvingsduur wordt door 

deze herwaardering niet verlengd waardoor de geherwaardeerde waarde zal worden 

afgeschreven over de resterende geschatte gebruiksduur van het actief.67  

Rekeningnr. Omschrijving Debet Credit 

63020 Afschrijvingen op materiële vaste activa x  

2…89 @ Afschrijvingen op materiële vaste activa: meerwaarde (-)  x 
Tabel 5: Boekhoudkundige verwerking afschrijving van een geherwaardeerd actief 

  

                                                
67 Art. 57, §2 KB W.Venn. 
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2 Afschrijvingsmethodes	

2.1	 Keuzevrijheid	afschrijvingsmethode	

De onderneming mag vrij de waarderingsmethodes voor de afschrijvingen bepalen waarbij er 

wel rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de onderneming en de 

wettelijke bepalingen of beperkingen.68  

De gebruikte waarderingsmethodes moeten worden vermeld in de toelichting van de 

jaarrekening, onder het tabblad “waarderingsregels”.69 Daarnaast moet de onderneming jaarlijks 

een staat van de vaste activa in de toelichting opnemen.70 In deze staat wordt het bedrag van 

de geboekte afschrijving weergegeven van zowel het vorige als het huidige boekjaar. 

2.2	 Voorwaarden	wijziging	waarderingsmethodes	

2.2.1	 Beginsel	van	continuïteit	

De gekozen waarderingsmethodes mogen enkel toegepast worden wanneer er kan worden 

aangenomen dat de onderneming het daaropvolgende boekjaar blijft bestaan.71  

Dit wordt ook het beginsel van continuïteit genoemd (De Leber & Van de Velde, 2012). 

Wanneer op inventarisdatum blijkt dat de voortzetting van de bedrijfsactiviteit niet kan worden 

gegarandeerd, moet de onderneming overschakelen naar het principe van liquidatie.  

Volgens dit principe moeten de eventuele resterende oprichtingskosten volledig worden 

afgeschreven. Daarnaast moetenaanvullende afschrijvingen worden geboekt zodat de 

boekwaarde van de activa overeenstemt met de geschatte realisatiewaarde.72 

2.2.2	 Getrouw	beeld	

Er kan alleen worden beslist om de bestaande waarderingsmethodes te wijzigen als het getrouw 

beeld van de jaarrekening in het gedrang komt.73  

In de toelichting moet hiervoor enerzijds een verantwoording volgen waarom het getrouw beeld 

in gedrang komt en moet er anderzijds een raming worden opgesteld van de verwachte impact op 

het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming voor het eerste boekjaar. 

                                                
68 Art. 28 §1 lid 1 KB van 30 januari 2001. 
69 Art. 28 §1 lid 2 KB W.Venn. 
70 Art. 94 I c) KB W.Venn. 
71 Art. 28 §1 lid 3 KB W.Venn. 
72 Art. 28 §2 KB W.Venn. 
73 Art. 29 KB W.Venn. 
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Bij het wijzigen van de gekozen waarderingsmethode mag de aanschafwaarde van de eerst 

ingebrachte activa niet lager zijn dan de waarde die opgenomen werd in de inventaris van het 

voorgaande boekjaar in geval van activa met dezelfde juridische of technische kenmerken.74  

2.3	 Soorten	afschrijvingsmethodes75	

Als algemene opgave voor de begeleidende voorbeelden wordt gesteld dat de onderneming ABC 

een vast actief aankoopt met een aanschafwaarde van € 80.000,00. Het actief heeft een geschatte 

gebruiksduur van 6 jaar of kan in totaal 200.000 eenheden produceren. 

2.3.1	 Proportionele	of	lineaire	afschrijvingsmethode	

A. Tijdsmethode	

Onder deze methode wordt de afschrijvingskost bepaald door de aanschafwaarde gelijkmatig 

over de tijd te verdelen. Hierdoor is het afschrijvingspercentage voor ieder boekjaar identiek. 

 
Tabel 6: Voorbeeld lineaire afschrijvingsmethode volgens de tijd 

B. Zuivere	productiemethode	

Als er gebruik wordt gemaakt van deze methode zal de onderneming berekenen of schatten 

hoeveel eenheden er met het actief kunnen worden geproduceerd.  

Als gevolg hiervan zal de aanschafwaarde gedeeld worden door het aantal eenheden om de 

kostprijs per eenheid te verkrijgen. Uiteindelijk zal de jaarlijkse annuïteit worden bepaald door 

het aantal eenheden geproduceerd in het boekjaar te vermenigvuldigen met de kostprijs per 

eenheid. 

                                                
74 Art. 43 KB W.Venn. 
75 CBN-advies nr. 2010/15, 6 oktober 2010, p. 6-8. 

Boekjaar Percentage Annuïteit Residuwaarde
1 16,67% 13.333,33€  66.666,67€      
2 16,67% 13.333,33€  53.333,33€      
3 16,67% 13.333,33€  40.000,00€      
4 16,67% 13.333,33€  26.666,67€      
5 16,67% 13.333,33€  13.333,33€      
6 16,67% 13.333,33€  -€                  

Totaal 100,00% 80.000,00€  
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Tabel 7: Voorbeeld lineaire afschrijvingsmethode volgens zuivere productie 

C. Gemengde	productiemethode	

Deze methode is een combinatie van de vorige methodes. Voor deze methode wordt de zuivere 

productiemethode als basis genomen, tenzij blijkt dat de annuïteit die zou worden verkregen 

volgens de tijdsmethode groter is. Hierdoor wordt steeds de hoogste annuïteit ten laste genomen. 

 
Tabel 8: Voorbeeld lineaire afschrijvingsmethode volgens gemengde productie 

In boekjaar 1 t.e.m. 3 wordt er gekozen voor de tijdsmethode omdat de annuïteit gebaseerd 

op de productiemethode beduidend lager is. Doordat de productie-eenheden toenemen in 

de tijd zal vanaf boekjaar 3 gekozen worden voor het in rekening brengen van de annuïteit 

volgens de productiemethode.  

2.3.2	 Degressieve	methode	

Bij het hanteren van deze methode wordt jaarlijks een verschillend afnemend percentage 

gebruikt waardoor de annuïteit doorheen de tijd daalt. Als gevolg hiervan is het eerste gebruik de 

zwaarste kost voor de onderneming.  

  

Boekjaar Eenheden Annuïteit Residuwaarde
1 20.000        8.000,00€     72.000,00€      
2 25.000        10.000,00€  62.000,00€      
3 30.000        12.000,00€  50.000,00€      
4 40.000        16.000,00€  34.000,00€      
5 42.000        16.800,00€  17.200,00€      
6 43.000        17.200,00€  -€                  

Totaal 200.000      80.000,00€  

Boekjaar Eenheden
Annuïteit 

productie-
methode

Annuïteit 
tijdsmethode

Gehanteerde 
annuïteit

Residuwaarde

1 20.000         8.000,00€      13.333,33€   Tijdsmethode 66.666,67€      
2 25.000         10.000,00€    13.333,33€   Tijdsmethode 53.333,33€      
3 30.000         12.000,00€    13.333,33€   Tijdsmethode 40.000,00€      
4 40.000         16.000,00€    13.333,33€   Productiemethode 24.000,00€      
5 42.000         16.800,00€    13.333,33€   Productiemethode 7.200,00€         
6 43.000         17.200,00€    13.333,33€   Restwaarde -€                  

Totaal 200.000       80.000,00€    80.000,00€   
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Deze methode is enkel toegestaan als hierdoor nog een getrouw beeld van de jaarrekening kan 

worden verkregen. Volgens De Lembre, Everaert& Verhoeye (2011) is deze methode 

economisch verantwoord voor computerinstallaties doordat het gebruik van software tijdens het 

eerste verbruik een grotere capaciteit vergt van de installatie terwijl het verdere gebruik vlot door 

de installatie kan worden verwerkt. 

 
Tabel 9: Voorbeeld degressieve afschrijvingsmethode 

2.3.3	 Gemengde	degressieve	methode	

Deze methode wordt ook de ‘fiscaal aanvaarde versnelde afschrijvingsmethode’ genoemd.  

Hierbij wordt het dubbele van het lineaire percentage gebruikt maar wordt er overgeschakeld 

naar de lineaire methode als de degressieve afschrijvingsannuïteit minder bedraagt dan deze van 

de lineaire methode. Vaak heeft deze methode als gevolg dat het actief eerder afgeschreven is 

dan de voorziene gebruiksduur. 

 
Tabel 10: Voorbeeld dubbele lineaire afschrijvingsmethode 

In jaar 3 wordt opnieuw gekozen voor de annuïteit onder de lineaire methode omdat de 

annuïteit onder het stelsel van de dubbele methode maar € 11 851,85 zou bedragen. 

 

  

Boekjaar Percentage Annuïteit Residuwaarde
1 22,00% 17.600,00€  62.400,00€      
2 18,00% 14.400,00€  48.000,00€      
3 17,00% 13.600,00€  34.400,00€      
4 16,00% 12.800,00€  21.600,00€      
5 14,00% 11.200,00€  10.400,00€      
6 13,00% 10.400,00€  -€                  

Totaal 100,00% 80.000,00€  

Boekjaar Percentage Annuïteit
Annuïteit: 
berekening

Residuwaarde

1 33,33%  €    26.666,67  Degressief  €          53.333,33 
2 33,33%  €    17.777,78  Degressief  €          35.555,56 
3 16,67%  €    13.333,33  Degressief  €          22.222,22 
4 16,67%  €    13.333,33  Lineair  €            8.888,89 
5 Restwaarde  €      8.888,89  Restwaarde  €                       -   

Totaal 100% 80.000,00€    
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2.3.4	 Progressieve	methode	

Onder deze methode wordt jaarlijks een verschillend toenemend percentage gehanteerd 

waardoor de annuïteit doorheen de tijd zal stijgen. Als gevolg hiervan is het laatste gebruik de 

zwaarste kost voor de onderneming.  

Deze methode is enkel toegelaten als er hierdoor nog altijd een getrouw beeld van de 

jaarrekening kan worden verkregen. In normale economische omstandigheden vormt het eerste 

gebruik altijd de zwaarste kost voor de onderneming. Volgens De Lembre et al. (2011) kan dit 

afschrijvingsplan voor waterleidingen, gsm-masten en elektriciteitsinstallaties economisch 

verantwoord zijn doordat deze installaties in het eerste gebruik niet voor de volledige capaciteit 

worden gebruikt. 

 
Tabel 11: Voorbeeld progressieve afschrijvingsmethode 

Volgens de CBN is het quasi onmogelijk om een economische verantwoording voor te leggen 

voor een dergelijk afschrijvingsplan doordat het totaal van de kosten “progressief omslaat”. 76 

2.4	 Gevolg	keuzevrijheid	

2.4.1	 Optimalisatie	bedrijfsresultaat	

Door de keuzevrijheid en het grote aanbod aan afschrijvingsmethodes wordt er voor iedere 

afschrijvingsmethode een verschillende annuïteit verkregen. Hierdoor is het mogelijk om het 

bedrijfsresultaat te optimaliseren. De degressieve methode is bedrijfseconomisch de beste 

methode omdat de investering hier over de kortste tijdsduur wordt afgeschreven (Vandenberghe, 

2016). 

  

                                                
76 CBN advies 112-5, Bull. CBN, nr. 8, april 1981, p. 12-13. 

Boekjaar Percentage Annuïteit Residuwaarde
1 13,00% 10.400,00€  69.600,00€      
2 14,00% 11.200,00€  58.400,00€      
3 16,00% 12.800,00€  45.600,00€      
4 17,00% 13.600,00€  32.000,00€      
5 18,00% 14.400,00€  17.600,00€      
6 22,00% 17.600,00€  -€                  

Totaal 100,00% 80.000,00€  
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Daarnaast worden de laatste jaren van de investering gekenmerkt door hoge kosten om het actief 

de laatste boekjaren in stand te houden vooraleer dit actief economisch is afgeschreven.  

Door de kortere afschrijvingsduur is er reeds een fonds opgebouwd om een nieuw actief aan te 

schaffen waardoor er een kostenbesparing ontstaat. 

Ten slotte zorgt de degressieve methode voor een daling van de belastbare winst waardoor dit 

fiscaal ook de meest gunstige methode is. De fiscale voorwaarden voor het gebruik van dit 

stelsel worden besproken in deel IV van deze masterproef. 

2.4.2	 Boekhoudkundige	waardedaling	versus	economische	waardedaling	

Voor immateriële en materiële vaste activa mag een versneld afschrijvingsplan worden gebruikt. 

Wanneer er sneller boekhoudkundig afgeschreven wordt dan economisch verantwoord is, moet 

in de toelichting het verschil tussen de boekhoudkundige waardedaling en de economische 

waardedaling worden opgenomen. Ook de invloed van het versneld afschrijvingsplan op de 

resultatenrekening moet jaarlijks in de toelichting worden weergegeven.77 

2.5	 Beperkingen	

2.5.1	 Oprichtingskosten	

Oprichtingskosten kunnen enkel volgens één wijze worden afgeschreven, namelijk door deze 

activa af te schrijven over een periode van 5 jaar. 78  

2.5.2	 Kosten	van	onderzoek	

Zoals er eerder werd besproken in deze masterproef is het door de integratie van de 

Boekhoudrichtlijn niet meer mogelijk om kosten van onderzoek te activeren waardoor deze 

kosten niet meer kunnen worden afgeschreven.79  

Als uitzondering hierop is het aan de ondernemingen wel toegelaten om de kosten onmiddellijk 

ten laste te nemen en dus feitelijk voor 100% af te schrijven in het jaar van verwerving.80  

  

                                                
77 Art. 61 §1 lid 1 en art. 64 §1 lid 1 KB W.Venn. 
78 Art. 59 KB W.Venn. 
79 Art. 13 Verslag aan de Koning bij het KB tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het 
Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, 
BS 30 december 2015 (hierna: KB tot omzetting van de boekhoudrichtlijn). 
80 Art. 14 Verslag aan de koning bij het KB tot omzetting van de boekhoudrichtlijn. 
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2.5.3	 Goodwill	en	kosten	van	ontwikkeling	

Als goodwill over een andere periode wordt afgeschreven dan 5 jaar moet er hiervoor een 

verantwoording volgen in de toelichting. 81 Goodwill en ontwikkeling mogen maximaal over een 

periode van 10 jaar worden afgeschreven als de gebruiksduur niet met zekerheid kan worden 

geschat.  

In de bedrijfswereld komt het soms voor dat er zowel een vast als variabel bedrag - vaak 

afhankelijk van de gerealiseerde omzet - wordt betaald voor de verkregen goodwill.  

Deze bedragen worden bij de aanschafwaarde van de goodwill gevoegd en worden zo ook 

gespreid ten laste genomen in de resultatenrekening over de resterende afschrijvingstermijn van 

de goodwill.  

De mogelijkheid om de variabele bedragen mee te kunnen afschrijven met het verworven actief 

is afhankelijk van het feit of deze betalingen ook een investeringskarakter vertonen, wat bij deze 

activa duidelijk het geval is.82  Hierdoor is het niet toegestaan om een afzonderlijke 

afschrijvingstermijn te hanteren voor de variabel betaalde bedragen. 

De onderneming ABC koopt een goodwill aan voor een prijs die bestaat uit een vaste 

vergoeding van € 50 000,00 en een variabel bedrag gebaseerd op 5% van de gerealiseerde 

omzet gedurende de eerste 4 boekjaren. De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar.  

 
Tabel 12: Afschrijvingsplan goodwill tegen betaling van vaste en variabele vergoeding 

 

                                                
81 Art. 61 §1 lid 3 KB W.Venn. 
82 CBN-advies nr. 2012/9, 6 juni 2012. 

Boekjaar
Gerealiseerde 

omzet

Toegekende 
variabele 

vergoeding
Annuïteit

Residuwaarde na 
opname variabele 

vergoeding

1 30.000,00€     1.500,00€     5.150,00€     51.975,00€               
2 35.000,00€     1.750,00€     5.344,44€     46.630,56€               
3 37.500,00€     1.875,00€     5.578,82€     41.051,74€               
4 40.000,00€     2.000,00€     5.864,53€     35.187,20€               
5 5.864,53€     29.322,67€               
6 5.864,53€     23.458,13€               
7 5.864,53€     17.593,60€               
8 5.864,53€     11.729,07€               
9 5.864,53€     5.864,53€                 
10 5.864,53€     0,00€                        

Totaal 142.500,00€  7.125,00€     57.125,00€   
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1 Kernbegrippen	uit	het	Wetboek	Inkomstenbelasting	

1.1	 Rijksinwoners	

1.1.1	 Voorwaarden	

Art. 2 §1, 1° WIB 1992 stelt dat volgende personen worden beschouwd als rijksinwoner: 

§ natuurlijke personen met een woonplaats of zetel van fortuin in België; 

§ Belgische diplomatieke ambtenaren;  

§ consulaire ambtenaren in het buitenland samen met hun inwonende gezinsleden; 

§ andere leden van ‘diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland’ samen met 

hun inwonende gezinsleden met uitzondering van consulaire ambtenaren; 

§ ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische staat, 

Gemeenschappen, Gewesten, provincies of gemeenten die de Belgische nationaliteit bezitten 

en werkzaam zijn in het buitenland waar zij geen ‘duurzaam verblijf’ hebben. 

Art. 4 WIB 1992 geeft een opsomming weer van personen die niet worden onderworpen aan de 

personenbelasting doordat zij niet worden beschouwd als rijksinwoners zoals bijvoorbeeld 

buitenlandse diplomatieke ambtenaren.  

1.1.2	 Wetsvoorstel	ter	wijziging	art.	4	WIB	1992	

Door minister van Financiën werd op 1 december 2016 een wetsvoorstel83 ingediend om 

art. 4 WIB 1992 artikel te wijzigen rekening houdend met de huidige migratieproblematiek.  

Art. 4 WIB 1992 zal bij goedkeuring van het wetsvoorstel uitgebreid worden met de volgende 

bepaling: 

“4° de natuurlijke personen ingeschreven in het wachtregister overeenkomstig 

artikel 1, § 1, 2°, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging 

van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen, uitgezonderd de echtgenoten van belastingplichtigen die onderworpen zijn 

aan de personenbelasting voor zover ze zich niet in één van de in artikel 126, § 2, 

eerste lid, 1° tot 3° vermelde gevallen bevinden.” 

  

                                                
83 Wetsontwerp (J. VAN OVERTVELDT) tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, Parl. St. Kamer 2015-2016, nr. 54-2199/001 (hierna: wetsontwerp ter wijziging van 
artikel 4 WIB 1992). 
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Deze bepaling zal bij goedkeuring van het wetsvoorstel pas van toepassing zijn vanaf 

1 januari 2018.84 

1.2	 Vennootschappen	

Als vennootschap wordt volgens art. 2 §1, 5° a) WIB 1992 iedere vennootschap, vereniging, 

inrichting of instelling aangemerkt als deze cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden:  

§ regelmatige oprichting; 

§ bezit van rechtspersoonlijkheid; 

§ exploitatie van een onderneming of verrichtingen van winstgevende aard. 

1.2.1	 Binnenlands	vennootschap	

Er is sprake van een binnenlandse vennootschap85 wanneer de vennootschap in België één van 

volgende zaken bezit en niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de vennootschapsbelasting: 

§ maatschappelijke zetel; 

§ voornaamste inrichting; 

§ zetel van bestuur of beheer. 

1.2.2	 Buitenlandse	vennootschap	

Een onderneming wordt aangemerkt als een buitenlandse vennootschap86 als zij geen 

maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur/beheer bezit in België. 

1.2.3	 Uitsluitingen	

Art. 180 WIB 1992 formuleert een opsomming weer van de vennootschappen die expliciet 

worden uitgesloten van de vennootschapsbelasting. Vaak zijn dit overheidsbedrijven zoals 

bijvoorbeeld de ‘Vlaamse Vervoersmaatschappij’ of de ‘NV Waterwegen en Zeekanaal’. 

  

                                                
84 Art. 4 Wetsontwerp ter wijziging van art. 4 WIB 1992. 
85 Art. 2 §1, 5° b) WIB 1992. 
86 Art. 2 §1, 5° c) WIB 1992. 
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1.3	 Rechtspersonen	

Art. 220 WIB 1992 stelt dat de personen die voldoen aan één van volgende kenmerken worden 

aangemerkt als een rechtspersoon: 

§ de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en gemeenten;87 

§ vennootschappen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting; 

§ vennootschappen of personen die geen onderneming exploiteren of zich niet met 

verrichtingen van winstgevende aard bezighouden. 

De Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten,… blijven aan de rechtspersonenbelasting 

onderworpen, zelfs het uitvoeren van winstgevende verrichtingen. Voor deze instellingen is het 

feit dat ze publieke taken uitvoeren primair ten aanzien van de eventueel verrichte 

nevenactiviteiten.  

Ten slotte zijn er ook instellingen zoals bijvoorbeeld de RSZ die worden gelijkgesteld met de 

Staat in hun oprichtingsakte door het publiek karakter van de instelling (Rossignol, 2016, p. 71). 

1.4	 Niet-inwoners	

Art. 227 WIB 1992 stelt de volgende personen aan als niet-rijksinwoners: 

§ natuurlijke personen die geen zetel van fortuin of woonplaats in België hebben; 

§ buitenlandse vennootschappen; 

§ buitenlandse verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die zijn opgericht onder een 

rechtsvorm die onder het Belgisch recht als vennootschappen worden aangemerkt; 

§ vreemde Staten, staatkundige onderdelen en plaatselijke gemeenschappen; 

§ alle rechtspersonen zonder voornamelijk beheer in België, die geen onderneming exploiteren 

of geen activiteiten van winstgevende aard verrichten. 

  

                                                
87 Deze opsomming werd gelimiteerd. Zie art. 220, 1° WIB 1992 voor een volledige opsomming. 
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2 Beroepskosten	volgens	het	Wetboek	Inkomstenbelasting	

Dit hoofdstuk legt de focus op de voorwaarden die worden opgelegd door het Wetboek 

Inkomstenbelasting (WIB) 1992 om een kost te kunnen aanmerken als een fiscale beroepskost. 

Alle bepalingen opgenomen in art. 49 t.e.m. 66 WIB 1992, met uitzondering van art. 51, zijn ook 

van toepassing in de vennootschapsbelasting, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.88 

2.1	 Art.	49	WIB	1992	

Om een kost aan te merken als beroepskost moet cumulatief voldaan zijn aan de volgende 

vier voorwaarden89, behoudens afwijkingen90: 

§ verband houden met de uitoefening van een beroepswerkzaamheid; 

§ kosten gedaan en/of gedragen in het belastbaar tijdperk; 

§ kosten gedaan en/of gedragen om een belastbare inkomst te verwerven of te behouden; 

§ de echtheid en het bedrag kan worden bewezen door gebruik van verantwoordingsstukken. 

Iedere belastingplichtige heeft het recht, ongeacht de aard van het inkomen, om de kosten die in 

aanmerking komen als beroepskost in mindering te brengen van de belastbare 

beroepsinkomsten.91 

2.1.1	 Voorwaarde	1:	verband	met	beroepswerkzaamheid	

Kosten die zowel een werk- als privaatgebruik bevatten, moeten worden opgesplitst voor deze in 

aftrek kunnen worden gebracht als beroepskost.  

Deze voorwaarde is bijvoorbeeld van toepassing voor afschrijvingen op rollend materieel dat 

wordt gebruikt voor werk- en privaatverplaatsingen.92  

De rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel oordeelde dat er bij een privaatgebruik vaak sprake is 

van een voordeel van alle aard. Hierdoor kan er door de administratie niet worden geconcludeerd 

dat het actief niet beroepsmatig wordt gebruikt en geen beroepsmatige waardevermindering 

ondergaat.93 

  

                                                
88 Com. IB 1992, nr. 195/1. 
89 Com. IB 1992, nr. 49/1.1. 
90 Expliciete restricties en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen onder art. 53 t.e.m. art. 66 WIB 1992. 
91 Com. IB 1992, nr. 49/1. 
92 Com. IB 1992, nr. 49/2. 
93 Rb. Brussel 18 mei 2005, Fisc. Koer. 2005 (weergave KIEKENS, A.), afl. 10, 405. 



35 

Het hof van beroep in Brussel oordeelde ten slotte dat de fiscus terecht de afschrijving van een 

wagen beperkt tot 5/7 van de totale annuïteit als een belastingplichtige niet kan aantonen dat een 

wagen meer dan 5 dagen per week gebruikt wordt voor bedrijfsactiviteiten.94 

2.1.2	 Voorwaarde	2:	kost	gedaan	of	gedragen	tijdens	het	belastbaar	tijdperk	

Onder een kost die wordt ‘gedragen’ moet worden verstaan dat deze in het belastbaar tijdperk 

ten laste wordt genomen. Hoewel afschrijvingen feitelijk geen kosten zijn die in het boekjaar 

worden betaald, worden deze toch als beroepskost aanvaard doordat er geacht wordt dat deze 

afschrijvingen tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedragen.95 

Enkel de beroepskosten die door de belastingplichtige zelf gedaan of gedragen worden komen in 

aanmerking als beroepskost. Bijgevolg komen kosten die gedragen worden door een derde niet 

in aanmerking voor de toepassing van beroepskosten. 96 

2.1.3	 Voorwaarde	3:	kost	voor	het	verwerven	of	behouden	van	beroepsinkomsten	

Enkel de kost die rechtstreeks en noodzakelijk in verband staat met het verwerven of het 

behouden van inkomsten komt in aanmerking als beroepskost. Deze voorwaarde is zeer strikt.97  

Het is niet noodzakelijk dat de kosten in het betrokken belastbaar tijdperk ook meteen zorgen 

voor het verwerven of behouden van beroepsinkomsten in datzelfde boekjaar.  

Het is voldoende dat deze kosten als doel hebben om de beroepsinkomsten in stand te houden of 

te kunnen uitbreiden.98 Dit wordt ook bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie.99 

A. Rechtspraak	

Het hof van beroep in Luik oordeelde dat als een actief die niet meer kan gebruikt worden door 

bepaalde onopzettelijke omstandigheden, dit niet als gevolg kan hebben dat de kosten hiervoor 

niet meer in aanmerking kunnen komen als beroepskosten.100  

  

                                                
94 Brussel 17 december 1985, FJF 1986, 187. 
95 Com. IB 1992, nr. 49/5. 
96 Com. IB 1992, nr. 49/19. 
97 Com. IB 1992, nr. 49/11. 
98 Com. IB 1992, nr. 49/12. 
99 Cass. 3 november 2000, Fisc.Koer. 2001 (weergave DE BECKER, N.), 35. 
100 Luik 23 januari 1993, Fisc. Koer. 1993 (weergave), 353, noot. 
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B. Rechtsleer	

Chevalier (2008) stelt dat de omschrijving dat een kost moet zijn aangegaan voor het verwerven 

of behouden van inkomsten niets meer betekent dan het feit dat de kost zijn oorsprong vindt in 

omstandigheden die eigen zijn de onderneming of beroepsactiviteit.  

Hierdoor kan de administratie of de rechtspraak de zienswijze niet interpreteren als een toetsing 

van de noodzakelijkheid van een kost om een inkomst te verwerven.  

Als hieraan voldaan is, is er volgens Chevalier (2008) verder geen betwisting mogelijk van deze 

voorwaarde doordat rechters niet mogen oordelen over de opportuniteit of de gepastheid van de 

beroepskosten. 

2.1.4	 Voorwaarde	4:	verantwoordingsstukken	voor	beroepskost	

De belastingplichtige moet voor de aangegeven beroepskosten een verantwoordingsstuk kunnen 

voorleggen die de echtheid van het bedrag kan bewijzen.  

Als de belastingplichtige de echtheid van het bedrag niet kan bewijzen doordat de bewijsstukken 

niet verkrijgbaar, gestolen, vernietigd ofwel verloren zijn, kan de belastingplichtige een beroep 

doen op de bewijsmiddelen van het gemeen recht101 met uitzondering van de eed.102  

De beoefenaars van vrije beroepen moeten in principe altijd in de mogelijkheid zijn om hun 

beroepskosten te kunnen bewijzen, al dan niet door gebruik van de bewijsmiddelen van het 

gemeen recht. Het woord ‘in principe’ zoals aangehaald door de administratie doet vermoeden 

dat er ook andere regelingen mogelijk zijn.  

Exploitanten van nijverheid-, handels- of bouwondernemingen moeten daarentegen altijd hun 

beroepskosten op één van voorgaand vernoemde wijzen verantwoorden als zij uitgesloten 

worden van de toepassing van forfaitaire beroepskosten.103 

Van Crombrugge (2016) gebruikt in een recent artikel een vonnis van het hof van beroep te Gent 

van 24 januari 2012 om aan te tonen dat het feit dat de belastingplichtige beschikt over 

bewijsstukken niet tot gevolg heeft dat de echtheid van het bedrag automatisch bewezen is.  

Als het bewijsstuk gebreken vertoont kan de echtheid van de kost betwist worden.  

In dit arrest ontbraken op de borderellen van een schroothandel de handtekeningen van 

leveranciers of de gegevens van klanten waardoor de echtheid niet kon worden bewezen.  

                                                
101 Het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de vermoedens en de bekentenis van partijen. 
102 Com. IB 1992, nr. 49/20. 
103 Com. IB 1992, nr. 50/16. 
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2.1.5	 Akkoorden	in	samenspraak	met	de	administratie	

Door het openbaar karakter van het fiscaal recht zijn ambtenaren niet gemachtigd om samen met 

de belastingplichtige akkoorden te sluiten over kwesties die betrekking hebben op de 

belastingen, ook wel rechtskwesties genoemd. Als er toch een dergelijk akkoord wordt gesloten 

is deze van rechtswege nietig (Van Crom Brugge, 2014). De administratie is wel gemachtigd om 

akkoorden te sluiten over feitenkwesties. 

A. Individueel	akkoord	

Als blijkt dat de belastingplichtige niet over bewijsstukken beschikt om te voldoen aan de 

voorwaarden zoals opgelegd door art. 49 WIB 1992, kan de belastingplichtige proberen een 

individueel akkoord te sluiten met de administratie.104  

Hierdoor zal de administratie de kosten ramen voor een bepaald bedrag, percentage of 

verhouding tot het beroepsgedeelte. De administratie is niet gemachtigd om de beroepskosten te 

bepalen als een vast percentage van de bruto-inkomsten.105  

Wanneer de belastingplichtige er niet in slaagt om een akkoord te bereiken met de fiscus zal deze 

laatste de beroepskosten op een redelijk bedrag taxeren.106 De administratie is hierbij gemachtigd 

om de kosten te taxeren, gesteund op het principe van het feitelijk vermoeden, volgens dezelfde 

verhouding die werd toegekend bij gelijkaardige belastingplichtigen.107 

a. Herroepen	akkoord	door	administratie	

Het individueel akkoord heeft niet tot gevolg dat de belastingplichtige jaarlijks eenzelfde bedrag 

van beroepskosten in rekening kan brengen. De administratie moet te allen tijde gewijzigde 

omstandigheden in rekening nemen.108 Bovendien is de administratie niet gemachtigd om een 

individueel akkoord met terugwerkende kracht te herroepen.109  

De enige uitzondering hierop is wanneer er kan worden aangetoond dat het akkoord berust op 

valse en/of bewust foutief verstrekte gegevens of als er kan worden aangetoond dat het akkoord 

niet langer overeenstemt met de huidige omstandigheden van de belastingplichtige.110  

  

                                                
104 Art. 50 §1 WIB 1992. 
105 Com. IB 1992, nr. 50/2. 
106 Supra vn. 103. 
107 Cass. 13 oktober 1970, Bull. 490, 1943. 
108 Supra vn. 103. 
109 Vr. en antw. Kamer 1999-2000, 18 december 2000, 6375 (Vr. 504 T. PIETERS). 
110 Com. IB 1992, nr. 50/7. 
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Dit wordt ook bevestigd door de toenmalig minister van Financiën op de vraag van 

volksvertegenwoordiger Pieters111 of het vertrouwensbeginsel altijd voorrang heeft, zelfs bij 

conflicten met het legaliteitsbeginsel. De minister antwoordde negatief op deze vraag als er 

bewijzen zijn van ‘zwaarwichtige redenen’. 

b. Opzegging	akkoord	door	belastingplichtige	

Er wordt geacht dat de belastingplichtige niet langer gebruik maakt van het individueel akkoord 

wanneer deze spontaan een ander bedrag voor de beroepskosten aangeeft in de aangifte, een 

nieuw individueel akkoord sluit, gebruik maakt van een forfait of een betwisting instelt tegen het 

bedrag van de beroepskosten in de aangifte.112 

c. Gevolgen	bewijsplicht	belastingplichtige	

Het opstellen van een individueel akkoord heeft niet tot gevolg dat de belastingplichtige wordt 

ontheven uit zijn/haar bewijsplicht. De belastingplichtige moet te allen tijde kunnen bewijzen dat 

het onmogelijk of moeilijk is om een bewijs te kunnen leveren.113 

d. 	Gevolg	individueel	akkoord	

Als de belastingplichtige in samenspraak met de controleur van de administratie een individueel 

akkoord sluit, bevestigt de administratie dat er kan worden aangenomen dat het overdreven 

gedeelte van de kosten al uit de grondslag werd gehaald.114 

e. Stilzwijgend	akkoord	

In de rechtsleer wordt er geacht dat er sprake is van een stilzwijgend akkoord wanneer er een 

controle plaatsvindt bij de belastingplichtige en de administratie geen opmerkingen heeft over de 

gehanteerde afschrijvingstermijnen door de belastingplichtige.  

Wanneer de belastingplichtige een aangifte indient waarop geen reactie komt door de fiscus met 

betrekking tot de afschrijvingstermijnen, leidt dit er niet toe dat er hierbij ook sprake is van een 

akkoord.115 

  

                                                
111 Supra vn.108. 
112 Com. IB 1992, nr. 50/8 en 50/9. 
113 Com. IB 1992, nr. 50/1. 
114 Com. IB 1992, nr. 53/192. 
115 X. THIEBAUT, “Wanneer is de fiscus gebonden door een akkoord?”, Pacioli 1999, nr. 48, www.bibf.be. 
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f. Rechtspraak	en	rechtsleer	

Als de belastingplichtige een akkoord aangaat met de administratie waarbij bepaald wordt dat 

bepaalde kosten niet aftrekbaar zijn, kan de belastingplichtige zich niet zomaar onttrekken aan 

dit akkoord onder het mom dat hij/zij hiermee discussies met de administratie wou vermijden.  

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat de belastingplichtige door het sluiten van een 

akkoord met de administratie “wetens en willens” weet welk akkoord wordt gesloten (Lauwers, 

1999).116 

Ten slotte blijkt uit een arrest door het hof van beroep in Gent dat het mogelijk is dat de 

belastingplichtige een akkoord sluit met de fiscus waarbij deze afstand doet van zijn recht om 

afschrijvingen op te nemen in zijn beroepskosten. 117 Volgens Van Crombrugge (2001) is het 

recht om afschrijvingen als beroepskosten in te brengen een rechtskwestie waarover geen 

individuele akkoorden kunnen worden gesloten. 

B. Collectief	akkoord	

De administratie is gemachtigd om een collectief akkoord te sluiten met beroepsorganisaties om 

bepaalde beroepskosten op een vast bedrag te taxeren als deze niet kunnen worden bewezen.118 

De administratie heeft bijvoorbeeld al voor advocaten, gerechtsdeurwaarders, exploitanten van 

ontspanningstoestellen en onthaalmoeders een collectief akkoord opgesteld.119  

In de circulaire voor advocaten is er opgenomen dat de kosten van de voertuigen gebruikt voor 

de beroepsactiviteit altijd moeten worden bewezen.120 Een uitzondering is hierop toegestaan voor 

de brandstof-, olie- en carwashkosten. 

C. Voorafgaandelijke	beslissing
121

	

De belastingplichtige is sinds 14 juni 1999 gerechtigd om bij de administratie een vraag in te 

dienen voor een bepaald aantal specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de te hanteren 

afschrijvingspercentages.122 De administratie zal op de vraag een antwoord formuleren dat een 

akkoord vormt tussen de belastingplichtige en de administratie.  

  

                                                
116 Antwerpen 3 februari 1998, FJF 1998, 561. 
117 Gent 20 maart 2001, Fiscoloog 2001, 797, 9. 
118 Art. 342 §1 lid 4 WIB 1992 en Com. IB 1992, nr. 50/15. 
119 Com. IB 1992, nr. 50/17. 
120 Art. 5 Circ. Ci.RH.842/596.566, dd. 13 juli 2011. 
121 Voorafgaande beslissing, 7 september 1999, Ci.D139/009, Bull. Bel nr. 828. 
122 Vr. & Antw., Kamer 1999 – 2000, 22 mei 2000, 3640 (Vr. 31). 
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Dit antwoord is bindend en moet geëerbiedigd worden door de alle diensten van de FOD 

Financiën. De belastingplichtige kan enkel een vraag indienen wanneer er de investering zich 

nog niet heeft voorgedaan op het moment van het indienen van de vraag en tijdens het onderzoek 

(Akkoord, 2000). 

2.1.6	 Intentionaliteits-	en	causaliteitsvoorwaarde	

A. Voorwaarden	

Het Hof van Cassatie meent dat er in art. 49 WIB 1992 2 voorwaarden vervat zitten123: 

§ intentionaliteitsvoorwaarde 

Bij de intentionaliteitsvoorwaarde wordt er getoetst of de kosten daadwerkelijk zijn aangegaan 

om een inkomst te verwerven of te behouden.  

§ causaliteitsvoorwaarde 

Deze voorwaarde gaat na of de kosten wel degelijk een verband hebben met de beroepsactiviteit 

of eventueel met de maatschappelijke activiteit van de vennootschap.  

Deze voorwaarde is uitdrukkelijk opgenomen in art. 53, 1° WIB 1992.124 Het is dit artikel die het 

wettelijk kader vormt voor de toepassing causaliteitsvoorwaarde (Gnedasj, 2015).  

B. Rechtspraak	

Het hof van beroep in Luik125 oordeelde in een arrest het volgende, waaruit er een duidelijke 

toepassing van de causaliteitsvoorwaarde af te leiden valt: 

“(…) de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die 

uitsluitend met het oog op een winstgevende bezigheid is opgericht, niet kan worden 

afgeleid dat al haar onkosten beroepskosten zijn die van haar brutowinst kunnen 

worden afgetrokken; dat hun aftrek afhankelijk is van het bewijs dat ze 

noodzakelijkerwijs betrekking hebben op zijn maatschappelijke activiteit (…)  

Deze zienswijze wordt ook bevestigd in nr. 195/113 van het Commentaar op het Wetboekboek 

Inkomstenbelasting (Com. Ib) 1992.  

  

                                                
123 Zie Y. VERDINGH (2016). Update vennootschapsbelasting 2016. 
124 Als beroepskosten worden niet aangemerkt (...) alle andere uitgaven die niet voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn (…). 
125 Cass. 18 januari 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 1, 103; gelijkaardig arrest Cass. 9 november 2007, TFR 2008, afl. 
344. 
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In een later arrest126 oordeelde het Hof van Cassatie het volgende op een verweer door de 

belastingplichtige, waaruit ook een gevolgtrekking over de causaliteitsvoorwaarde kan worden 

uit afgeleid: 

“ (…) oordeelt het arrest niet dat het noodzakelijk causaal verband tussen de 

beroepsinkomsten en de beroepsuitgaven vereist dat de beroepswerkzaamheid 

zonder de uitgave niet mogelijk is. (…)” 

In 2015 komt het Hof van Cassatie echter terug op haar oorspronkelijk standpunt voor de 

toepassing van de causaliteitsvoorwaarde waarin zij het volgende stelt:127 

 “(…) Uit deze bepaling volgt niet dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of 

bedrijfslasten afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de 

maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap zoals die blijkt uit haar 

maatschappelijk doel. Het Hof komt hiermee terug op zijn vroegere rechtspraak.” 

In de wetteksten is er geen enkele expliciete wettelijke bepaling terug te vinden die de 

causaliteitsvoorwaarde vooropstelt, waardoor de eerdere arresten een gevolg zijn van een ruime 

interpretatie van art. 49 WIB 1992 door het Hof van Cassatie. Dit werd ook eerder door Faes 

(2009) bevestigd.  

Het feit dat het Hof van Cassatie letterlijk stelt dat zij op haar eerdere rechtspraak terugkomt is 

volgens Gnedasj (2015) een duidelijke verwijzing dat zij hiermee de toepassing van de 

causaliteitsvoorwaarde op de vennootschappen bedoelt. Bijgevolg is anno 2015 enkel nog de 

intentionaliteitsvoorwaarde van toepassing op vennootschappen. 

C. Rechtsleer	

Van keirsbilck stelde in 2004 al dat de toepassing van de causaliteitsvoorwaarde door het 

Hof van Cassatie berustte op een misopvatting tussen het doel en het oogmerk van een 

vennootschap. Doordat een vennootschap activiteiten uitvoert die niet opgenomen werden in de 

statuten heeft dit niet als gevolg dat zij geen winst zou nastreven.  

  

                                                
126 Cass. 12 juni 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 6-7-8, 1663. 
127 Cass. 12 juni 2015, FJF 2015 (samenvatting), afl. 10, 330 gelijkaardige arresten door Cass. 12 juni 2015, 
www.cass.be en Cass. 19 juni 2015, Fiscoloog 2015 (samenvatting CB), afl. 1440, 13. 
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Verder haalde Van keirsbilck (2004) de volgende interessante elementen aan tegen de toepassing 

van het causaliteitscriterium door het Hof van Cassatie: 

§ het criterium is niet opgenomen in het wetboek; 

§ de onderneming wordt door het verwerpen van de kosten op de bruto-inkomsten belast wat in 

strijd is met de bepalingen van het WIB 1992; 

§ er is geen rechtvaardiging om te stellen dat de doeloverschrijdende kosten het 

beroepskarakter verliezen terwijl de hierdoor gegenereerde inkomsten wel worden belast; 

§ de verwerping van de kosten is een schending van het realiteitsbeginsel. 

Faes (2009) stelde verder dat het aanknopingspunt van art. 53, 1° WIB 1992 eerder toebehoort 

aan de personenbelasting waardoor het volgens hem “bezwaarlijk relevant is voor de doeleinden 

van de vennootschapsbelasting”. 

De Backere (2016) stelt in zijn onderzoek naar ‘de inhoudelijke invulling van de 

intentionaliteits- en causaliteitsvoorwaarde voor een zuivere toepassing van 

artikel 49 WIB 1992’ vast dat er kan worden verondersteld dat de causaliteitsvoorwaarde altijd 

voldaan is in de vennootschapsbelasting.  Hij stelt dat alle inkomsten van een vennootschap 

beroepsinkomsten zijn waardoor zij enkel beroepskosten kan aftrekken.  

Verder stelt De Backere (2016) dat er geen grondslag bestaat om een vennootschap te toetsen 

aan de causaliteitsvoorwaarde doordat art. 53, 1° WIB 1992 een onderscheid maakt tussen 

kosten ten laste van het privaat- en ondernemingsvermogen. Door het feit dat vennootschappen 

niet beschikken over een privaatvermogen kunnen zij daarom enkel beroepsuitgaven doen.  

Ten slotte concludeert De Backere dan dat vanaf nu in de rechtspraak volledig zal ingezet 

worden op de intentionaliteitsvoorwaarde als er geen wettelijke bepalingen voor handen zijn om 

de causaliteitsvoorwaarde nog te kunnen gebruiken. 

2.1.7	 Wetsvoorstel	ter	wijziging	art.	49	WIB	1992	

Door de heren Verherstraeten, Demon, Deseyn en Vanrompuy werd een wetsvoorstel128 

ingediend om de causaliteitsvoorwaarde uitdrukkelijk op te nemen in de wet.  

Zoals eerder werd vermeld heeft het Hof van Cassatie in enkele recente arresten namelijk gesteld 

dat de causaliteitsvoorwaarde niet voortvloeit uit het huidig art. 49 WIB 1992. 

  
                                                
128 Wetsvoorstel (S. VERHERSTRAETEN e.a.) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
met betrekking tot de aftrekbaarheid van doeloverschrijdende kosten, Parl. St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1557/001. 
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Het doel van dit wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de aftrek van de beroepskost in verband 

staat met het statutair doel of de werkelijke activiteit van de belastingplichtige.  

Hierdoor kan de vennootschap niet langer doelbewust een economisch verlies genereren met 

kosten die niet beroepsgerelateerd zijn en waardoor er geen winst meer beschikbaar is als 

belastbare basis. Ten slotte zou er hierdoor ook een gelijke behandeling zijn voor zowel 

natuurlijke personen als vennootschappen. 

Bijgevolg zou art. 49 WIB 1992 bij goedkeuring van het wetsvoorstel uitgebreid worden met een 

derde lid waarin de volgende bepaling wordt opgenomen, gevolgd door enkele voorbeelden: 

“Als beroepskosten zijn niet aftrekbaar de kosten die niet in noodzakelijk verband 

staan met de maatschappelijke of werkelijke activiteit van de belastingplichtige,  

dan wel de kosten aangegaan om voordelen bedoeld in artikel 31, tweede lid, 2° toe 

te kennen welke niet in noodzakelijk verband staan met de maatschappelijke of 

werkelijke activiteit en welke de werkelijke prestaties overtreffen.” 

2.2	 Artikel	53,	10°	WIB	1992	

Alle kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, worden niet 

aangemerkt als beroepskosten.129 

2.2.1	 Draagwijdte	artikel	

Oorspronkelijk werd het artikel ingevoerd om de ‘misbruiken’ die de administratie vaststelde bij 

de controles te kunnen aanpakken. Het artikel biedt een oplossing om de kosten die een 

‘overdadig karakter tonen’ - bijvoorbeeld het verschaffen van een bepaalde status of exclusieve 

levensstijl en het onderhouden van de mogelijkheid om tot een bepaalde klasse te behoren - 

maar ook enig verband hebben met de beroepsactiviteiten toch te kunnen verwerpen.130 

Het woord ‘onredelijk’ moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de kost maar wordt aanvaard 

als het voorwerp van de kost en het bedrag van de kost ‘redelijk’ zijn. In een eerdere wettekst 

was er sprake van “kennelijk onredelijk” maar botste dit op veel tegenstrijdigheden als de 

administratie bepaalde kosten wou verwerpen.131 

                                                
129 Art. 53, 10° WIB 1992. 
130 Com. IB 1992, nr. 53/181. 
131 Com. IB 1992, nr. 53/182. 
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2.2.2	 Procedure	en	beperkingen	administratie	

A. Procedure	

Het bedrag van de ingebrachte kost wordt beperkt in verhouding tot de beroepswerkzaamheden. 

De administratie moet bij het beperken van de kost wel rekening houden met de aard en 

kenmerken van het beroep en de inkomsten die de kost bijdraagt.132  

De ambtenaren die belast zijn met de controle krijgen een breed draagvlak omdat er geen 

rekening wordt gehouden met kwantitatieve criteria zoals een percentage van de omzet.133 

Hierdoor kan er zich geen benadeling ten opzichte van beginnende, kleine of grote 

ondernemingen voordoen.134 

Ondanks het bovenstaande moet worden opgemerkt dat de administratie niet het nut of de 

gepastheid van de kosten mag beoordelen om eventueel deze kosten te verwerpen.135  

Hierdoor behoudt de belastingplichtige enige vrijheid om binnen redelijke grenzen te bepalen 

met welke middelen het beroep wordt uitgeoefend. 

B. Rechtsleer	

Een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge, aangehaald door Van Crombrugge, 

toont aan dat een wanverhouding tussen de kosten van een investering en de inkomsten die ze 

genereert niet onmiddellijk ertoe leidt dat de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoefte 

overtreffen. Van Crombrugge (2012) stelt dat er in de tijd moet worden geredeneerd om na te 

gaan of de gemaakte kosten verhoudingsgewijs tot de inkomsten verantwoordbaar zijn.  

Dit kan bijvoorbeeld door het opstarten van een bijkomstige bedrijfsactiviteit of door een stijging 

van de bedrijfsinkomsten door de eerder gemaakte kosten. 

Ten slotte stelt de Commentaar op het wetboek Inkomstenbelasting (Com. IB) 1992 dat het feit 

dat een kost niet de gewenste opbrengsten voortbrengt geen argument is om de kost te verwerpen 

als onredelijk.136 

  

                                                
132 Com. IB 1992, nr. 53/184. 
133 Com. IB 1992, nr. 53/185. 
134 Com. IB 1992, nr. 53/186. 
135 Com. IB 1992, nr. 49/15 en nr. 53/185. 
136 Com. IB 1992, nr. 53/185. 
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3 Afschrijvingen	als	beroepskosten	

3.1	 Artikel	52	WIB	1992	

Art. 52, 6° WIB 1992 stelt dat afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële 

vaste activa met beperkte gebruiksduur als beroepskosten worden aangemerkt. 

Zoals de definitie van een afschrijving weergeeft kan er enkel een afschrijving geboekt worden 

voor oprichtingskosten en vaste activa met een beperkte gebruiksduur. Vlottende activa en vaste 

activa met een onbeperkte levensduur zijn beiden onderhevig aan waardeverminderingen. 

Ten slotte bevestigt Com. IB 61/25 nogmaals de voorwaarde zoals opgenomen onder 

art. 49 WIB 1992 dat enkel de afschrijvingen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte 

fiscaal in rekening mogen worden gebracht. Afschrijvingen die betrekking hebben op activa die 

niet wordt gebruikt voor beroepsactiviteiten zullen worden verworpen als beroepskost. 

3.2	 Artikel	61	WIB	1992	

Ondanks de bepalingen van art. 52 WIB 1992 moet cumulatief voldaan worden aan de volgende 

voorwaarden137: 

§ bepaald worden op basis van de aanschaf- of beleggingswaarde; 

§ noodzakelijk zijn en een waardevermindering vertegenwoordigen; 

§ weergave geven van een werkelijke waardevermindering die zich heeft voorgedaan in het 

belastbaar tijdperk. 

Ook belastingplichtigen zoals werknemers en beoefenaars van vrije beroepen die geen 

boekhouding voeren kunnen van deze bepaling gebruik maken als zij ervoor opteren werkelijke 

beroepskosten af te trekken en voldoen aan bovenstaande voorwaarden.138 

3.2.1	 Voorwaarde	1:	grondslag	afschrijving	

Artikel 61 WIB 1992 verwijst naar het feit dat de afschrijving enkel kan bepaald worden op basis 

van de aanschaf- of beleggingswaarde. Het artikel verwijst naar het boekhoudrecht voor de 

betekenis van dit begrip. 

Van De Woesteyne (2011) vult hierbij aan dat voor de administratie geen rekening houdt met 

eventuele restwaardes van een actief om de grondslag van de afschrijving te berekenen.  

  
                                                
137 Art. 61 WIB 1992 en Com. IB 1992, nr. 61/10. 
138 Com. IB 1992, nr. 61/4. 
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De boekhoudkundige grondslag is door de primauteit van het boekhoudrecht ook de fiscale 

grondslag, waardoor de belastingplichtige vaak boekhoudkundig geen rekening zal houden de 

restwaarde om toch fiscaal de volledige aanschafwaarde te kunnen afschrijven. 

3.2.2	 Voorwaarde	2:	vertegenwoordigen	noodzakelijke	waardevermindering	

Naar aanleiding van een parlementaire vraag139 van de heer Van Grembergen blijkt dat 

‘noodzakelijk’ geïnterpreteerd moet worden als het feit dat de afschrijving een werkelijke 

waardevermindering weergeeft. Bij het bepalen van de waardevermindering moet er rekening 

worden gehouden met alle factoren die een invloed kunnen hebben op een eventuele 

waardevermindering.140   

Com. IB 1992 nr. 61/16 geeft de volgende opsomming van factoren waarmee moet rekening 

worden gehouden bij het bepalen van de jaarlijkse waardevermindering: 

§ materiële slijtage door het gebruik, het onderheid van het actief en de omstandigheden 

waarin het actief wordt gebruikt; 141 

§ economische/technologische veroudering door de noodzakelijkheid van het actief in de 

onderneming of de wijzigingen/vernieuwingen die noodzakelijk zijn om geen technologische 

achterstand te creëren;142 

§ buitengebruikstelling door een wijziging van de aard van de exploitatie om rekening te 

houden met economische of technologische omstandigheden.143 

3.2.3	 Voorwaarde	3:	weergave	waardevermindering	tijdens	het	belastbaar	tijdperk	

De administratie stelt dat de afschrijving die als beroepskost wordt opgenomen niet meer mag 

bedragen dan de werkelijke waardevermindering van het boekjaar.144 Hierdoor is er een 

toepassing van het realiteitsbeginsel. 

A. Bewijsplicht	belastingplichtige	

De belastingplichtige moet te allen tijde in staat zijn om de geboekt waardevermindering die zich 

voordeed in belastbaar tijdperk te kunnen bewijzen of aan te tonen.145 Van Crombrugge (2010b) 

stelt dat de afschrijvingen enkel integraal worden verworpen wanneer de waardevermindering 

helemaal niet kan worden bewezen door de belastingplichtige. 

                                                
139 Vr. en antw. Kamer 1985-1986, 16 april 1986, Bull. nr. 655, 2542 (Vr. nr. 203 P. VAN GREMBERGEN) 
140 Com. IB 1992, nr. 61/15. 
141 Com. IB 1992, nr. 61/17. 
142 Com. IB 1992, nr. 61/18. 
143 Com. IB 1992, nr. 61/19. 
144 Com. IB 1992, nr. 61/20. 
145 Com. IB 1992, nr. 61/21. 
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B. Erkende	percentages	

De administratie erkent de moeilijke taak die op de belastingplichtige rust om de werkelijke 

waardevermindering van het belastbaar tijdperk te bewijzen.146 De administratie heeft hiervoor 

door haar aanvaarde percentages voor bepaalde categorieën van activa gepubliceerd in het de 

commentaar op het wetboek inkomstenbelasting (Com. IB) en in diverse circulaires.147  

Dit is een poging van de administratie om de betwistingen in het kader van de gehanteerde 

afschrijvingspercentages te verminderen. 

C. Verbeteringswerken	versus	waardevermindering	

Bats (2011) stelt dat er in principe geen afschrijving kan worden aanvaard als er tijdens het 

belastbaar tijdperk verbeterings- of onderhoudswerken plaatsvonden aan het actief waardoor er 

geen waardevermindering ontstond in het belastbaar tijdperk. Jaecques (2003) voegt hieraan toe 

dat ter vereenvoudiging er wordt verondersteld dat het actief iedere dag onderworpen wordt aan 

een waardevermindering. Hij stelt dat de onderdelen niet kunnen blijven worden vervangen en 

ieder actief ooit niet zal langer kunnen bijdragen aan de bedrijfsactiviteiten. Voor deze stelling 

verwijst Jaecques (2003) naar het boekhoudkundig doel van de afschrijving. 

3.3	 Afschrijvingen	in	de	rechtspersonenbelasting	

In de rechtspersonenbelasting is er geen belasting die wordt geheven op de boekhoudkundige 

winst. Alleen de inkomsten uit onroerende, roerende goederen en kapitalen zijn belastbaar.148 

Hierdoor is er geen toepassing mogelijk van afschrijvingen in de rechtspersonenbelasting. 

3.4	 Afschrijvingen	in	de	belasting	niet-inwoners	

De wettekst voor de belasting niet-inwoners voorziet geen specifieke vermeldingen voor de 

toepassing van afschrijvingen binnen deze inkomstenbelasting.  

Hierdoor zijn de bepalingen van de personenbelasting van toepassing op de natuurlijke personen 

en deze van de vennootschapsbelasting op de buitenlandse vennootschappen op het gedeelte van 

het inkomen dat in België is verworven. 149  

                                                
146 Com. IB 1992, nr. 61/22. 
147 Zie deel IV voor een uiteenzetting van de gehanteerde afschrijvingspercentages door de administratie. 
148 Art. 221 WIB 1992. 
149 Art. 235 WIB 1992. 
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3.5	 Afschrijvingen	volgens	het	boekhoud-	en	fiscaal	recht150	

De definities opgenomen in het boekhoud- en fiscaal recht leggen beide een verschillende 

nadruk op de toepassing van de afschrijvingen.  

In het boekhoudrecht ligt de nadruk op het feit dat de investeringskost door de belastingplichtige 

gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. In het fiscaal recht daarentegen primeert in 

de definitie eerder het feit dat het actief jaarlijks een waardevermindering ondergaat die wordt 

opgenomen in de beroepskosten door de belastingplichtige.  

3.6	 Juridisch	verband	tussen	art.	49	en	art.	53,	10°	WIB	1992	

Volksvertegenwoordiger Pieters stelde aan de toenmalige minister van Financiën de vraag of de 

geboekte afschrijvingen ook nog altijd moeten worden getoetst aan de bepalingen van artikelen 

49 en 53,10° WIB 1992.151  

De minister oordeelde dat er altijd moet voldaan zijn aan de ‘aftrekbaarheidsvoorwaarden’ van 

art. 49 WIB voor de afschrijvingen in aanmerking kunnen komen als beroepskost.  

De minister maakt ten slotte ook melding van het feit dat er moet rekening worden gehouden met 

de bepaling van art. 53, 10° WIB 1992 over ‘kosten die de beroepsbehoefte overtreffen’. 

Buysse (2001) stelde dat er door de toepassing van art. 53, 10° WIB 1992 niet wordt getwijfeld 

aan het beroepsmatig karakter van de kosten. Als de administratie een verwerping van de 

beroepskosten vordert - gebaseerd op art. 49 WIB 1992 - wordt het volledige beroepskarakter 

betwist.  

Hierdoor kan besloten worden dat, zoals geconcludeerd door het hof van beroep te Antwerpen 

“de administratie niet kan beweren dat de artikelen 53, 10° en 49 WIB 1992 ‘in elkaars 

verlengde liggen’.”152  

In een later artikel haalde Buysse (2004a) de woorden van de rechtbank van Eerste Aanleg in 

Brussel aan waarin wordt gesteld dat door de toepassing van art. 53,10° WIB de administratie 

“meteen impliciet, maar onmiskenbaar” het beroepsmatig karakter van de kost aanvaard.   

                                                
150 Zie Y. VERDINGH. (2015). Aangiftegids Vennootschapsbelasting 2015. 
151 Vr. en antw. Kamer, 2003-2004, 16 februari 2004, 2915 (Vr. nr. 159 T. PIETERS). 
152 In het arrest werd de casus behandeld waarin de administratie in een bericht van wijziging stelde dat de kosten 
werden verworpen op basis van art. 53,10° WIB 1992, waarna bleek dat de kosten feitelijk werden verworpen op 
basis van art. 49 WIB 1992. De belastingplichtige kon op basis van het bericht van wijziging echter veronderstellen 
dat de administratie geen betwisting aanvocht van het bestaan van het beroepskarakter. 
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Er kan worden besloten dat voor het toetsen van het beroepsmatig karakter er enkel een 

toepassing kan gebeuren van art. 49 WIB 1992 terwijl art. 53,10° WIB 1992 enkel een correctie 

kan doorvoeren op de verhouding van het beroepsmatig karakter. 
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4 Algemene	bepalingen	voor	fiscale	afschrijvingen	

4.1	 Aanvang	afschrijvingstermijn	

Een afschrijving - waarvan het bedrag afhankelijk is van het aanvangsjaar en de 

vennootschapsgrootte zoals verder in dit werk besproken - mag in het jaar van het verwerven of 

het tot stand komen van het actief worden geregistreerd en ten laste genomen. 153  

4.1.1	 Juridische	eigendom	

A. Voorwaarde	

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat een actief verkregen is wanneer het tijdens het 

boekjaar in het bezit kwam van de belastingplichtige of wanneer het actief juridisch eigendom is 

van de belastingplichtige, ongeacht het moment van levering of betaling.154 

Verhoeye (2004) verduidelijkt dat een juridische eigendom impliceert dat het goed 

geïndividualiseerd is, wat een afschrijvingsgebonden principe is.  

Hierbij moet wel er rekening gehouden worden met eventuele clausules die worden opgenomen 

in de verkoopovereenkomst, zoals bijvoorbeeld het voorbehoud van eigendom voor de volledige 

afbetaling van de aankoopprijs. De rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven bevestigde dat als er 

een eigendomsvoorbehoud voor de verkoper bestaat, er niet fiscaal kan worden afgeschreven.155 

B. Activa	in	aanbouw	of	bestelling	

De administratie laat toe dat een belastingplichtige reeds afschrijvingen - om rekening te houden 

met een economische of technologische veroudering - in mindering brengt van een actief in 

‘aanbouw of bestelling’ wanneer voldaan is aan de voorwaarden:156 

§ er is een overeenkomst gesloten tussen de belastingplichtige en de verkoper; 

§ tijdens het huidige boekjaar is er een werkelijke voorafbetaling met fondsen van de 

belastingplichtige geregistreerd in het voordeel van de verkoper; 

§ de betaling werd geboekt in de boekhouding als een voorafbetaling.  

Er wordt wel duidelijk gesteld dat dit een keuzerecht betreft voor de belastingplichtige.  

De belastingplichtige kan ook beslissen om pas bij de ingebruikname van het actief 

afschrijvingen te registreren, zelfs wanneer er reeds voorafbetalingen werden geboekt. 

                                                
153 Com. IB 1992, nr. 61/84. Ook bevestigd door Antwerpen 27 mei 1993, FJF 1994, 83. 
154 Antwerpen 3 juni 1997, FJF 1997, 446. 
155 Rb. Leuven 9 december 2011, TFR 2012, afl. 420, 390. 
156 Com. Ib 1992, nr. 61/85. 
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Van Baelen (2012) besluit dat ondanks het recht om af te schrijven, er nog steeds een werkelijke 

waardevermindering moet worden aangetoond vooraleer deze afschrijving fiscaal wordt 

aanvaard. 

4.1.2	 Economische	eigendom	

Toenmalig minister van Financiën Reynders antwoordde op een parlementaire vraag van 

volksvertegenwoordiger Devlies dat het bezitten van een economische eigendom het mogelijk 

maakt om een actief al te activeren in de vennootschapsbelasting.157  

Verhoeye (2003b) verduidelijkt hierbij dat dit ook het geval is als een afgesloten 

aankoopcontract niet meer kan worden geannuleerd, al dan door het betalen van een 

schadevergoeding..  

4.1.3	 Afschrijvingsannuïteit:	prorateren	of	niet?	

Als het boekjaar geen ‘normale’ duur van 12 maanden heeft, moet de annuïteit pro rate temporis 

berekend worden naargelang de duur van het boekjaar.158  

Een boekjaar kan volgens art. 15 § 4 W.Venn. niet langer duren dan 24 maanden min 

1 kalenderdag. Fiscaal zijn hierover geen wettelijke bepalingen opgenomen waardoor het fiscaal 

recht het boekhoudrecht volgt.159 

A. Specifieke	bepaling	personenbelasting	

Als de belastingplichtige tijdens het boekjaar de bedrijfsactiviteiten start, moet de annuïteit pro 

rate temporis worden berekend zodat de afschrijving betrekking heeft op de effectieve 

ingebruikname van het actief. De maand waarin de bedrijfsactiviteiten statren mag voor een 

volledige maand worden aangerekend.160 

B. Specifieke	bepaling	vennootschapsbelasting	

a. Kleine	vennootschap	versus	niet-kleine	vennootschap	

Of de eerste annuïteit geprorateerd moet worden, hangt af van de vennootschapsgrootte.  

Het ICCI (2016) stelt dat er geen categorie van grote vennootschappen opgenomen is in de 

Belgische wetgeving waardoor er enkel sprake kan zijn van een kleine of niet-kleine 

vennootschap.  

  

                                                
157 Vr. en antw. Kamer, 2003-2004, 5 november 2003, COM 046 (Vr. nr. 406 C. DEVLIES). 
158 Com. IB 1992, nr. 61/87. 
159 J. VINCKE (n.d.), Duur boekjaar, www.monKEY.be. 
160 Com. IB 1992, nr. 61/88. 
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Als de vennootschap wordt aangemerkt als een niet-kleine vennootschap kan zij fiscaal geen 

volledige annuïteit in het jaar van aanschaf ten laste nemen, maar moet zij de annuïteit pro rata 

temporis berekenen.161 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de criteria die worden toegepast om de 

bepaling vennootschapsgrootte te bepalen. Vanaf 1 januari 2016 bestaan er door de invoering 

van de boekhoudrichtlijn in het Belgisch boekhoudrecht ook micro-vennootschappen.  

Deze maken integraal deel uit van de groep ‘kleine vennootschappen’ waarbij alle bepalingen en 

fiscale kenmerken van de kleine vennootschap ook toepasbaar zijn op de micro-vennootschap.162 

De onderneming mag gedurende 2 boekjaren maximaal één criterium overschrijden voordat er 

een aanpassing van de vennootschapsgrootte moet gebeuren. Startende ondernemingen moeten 

in het eerste boekjaar zelf de vennootschapsgrootte te goeder trouw inschatten.163  

 Kleine vennootschap Niet-kleine 

vennootschap  Micro-vennootschap Kleine vennootschap 

Gemiddeld 

personeelsbestand 
10 50 ≥ 50 

Jaaromzet  

exclusief BTW 
€ 700 000,00 € 9 000 000,00 ≥ € 9 000 000,00 

Balanstotaal € 350 000,00 € 4 500 000,00 ≥ € 4 500 000,00 

Opmerking 

De vennootschap mag 

geen moeder- of 

dochtervennootschap zijn. 

Vanaf 1 januari 2016 geldt niet langer dat 

ondernemingen met een 

personeelsbestand groter dan 100 

werknemers automatisch worden 

aangemerkt als een niet-kleine 

vennootschap.164 
Tabel 13: Criteria vennootschapsgrootte 

                                                
161 Art. 196 §2 1° WIB 1992. 
162 Volgens gegevens weergegeven door het ICCI (2016) zal het begrip micro-vennootschap voor 83,5% van alle 
vennootschappen in België van toepassing zijn. 
163 Art. 3 en art. 4 Wet 18 december 2015 betreffende de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van 
het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, 
BS 30 december 2015, 11510 (hierna: Wet betreffende omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU). 
164 CBN, Ontwerpadvies 13 januari 2016, p 2. 
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Voor alle ondernemingen moet worden nagegaan per 1 januari 2016 - of bij de aanvang van het 

nieuwe boekjaar voor vennootschappen die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december 2015 - 

of de vennootschap één van de nieuw vastgelegde grenzen heeft overschreden.  

De daaropvolgende boekjaren geldt opnieuw de voorheen gehanteerde regel om de 

vennootschapsgrootte vast te stellen op basis van 2 opeenvolgende boekjaren. 

b. Motivatie	onderscheid	tussen	vennootschapsgroottes	

Het feit dat kleine ondernemingen een volledige annuïteit in rekening kunnen brengen is, zoals 

aangehaald door volksvertegenwoordiger Goyvaerts, een tegemoetkoming voor deze 

vennootschappen omdat zij vaak moeilijk bankkredieten kunnen verkrijgen of hiervoor een 

hogere prijs moeten betalen dan de grote vennootschappen.165 

c. Voorstel	opname	definitie	KMO	in	fiscaal	recht	

In haar memorandum aan de regering van 2010 stelt het IBR dat de primauteit van het 

boekhoudrecht voor een verwarring kan zorgen. 166 Hierbij merkte het IBR op dat de definitie 

van een “kleine vennootschap”, opgenomen in art. 15 W.Venn., ook in het Wetboek 

Inkomstenbelasting gebruikt wordt.  

De organisatie stelt voor om in een integratie van het begrip ‘KMO’ in het fiscaal recht te 

voorzien. Als verdediging voor dit standpunt merkte het IBR op dat het gebruik van 

art. 15 W.Venn. in het fiscaal recht als gevolg heeft dat de voorwaarden van dit artikel kunnen 

gewijzigd worden bij koninklijk besluit en er hierbij een schending kan optreden van het 

wettelijkheidsbeginsel van de belasting. 

4.1.4	 Rechtspraak	

Het hof van beroep in Brussel oordeelde dat als een wagen pas wordt ingeschreven in het jaar 

volgend op de aankoop, er een feitelijk vermoeden is dat het voertuig niet beroepsmatig in het 

jaar van aankoop werd gebruikt. Hierdoor is er geen afschrijving mogelijk in het jaar van 

aankoop.167 Een wagen is pas onderworpen aan technische slijtage vanaf “het moment van 

ingebruikname”, dit is concreet pas op het moment wanneer het voertuig is geregistreerd bij de 

Dienst voor Inschrijvingen van een Voertuig (Van Dyck, 2005). 

  

                                                
165 Vr. en antw. Kamer, 2003-2004, 20 april 2004, COM 229 (Vr. nr. 2563 H. GOYVAERTS). 
166 IBR, “Memorandum aan de regering 2010-2014”, Instituut van de Bedrijsrevisoren 2010, p. 26, www.ibr-ire.be. 
167 Brussel (6° k.) 8 februari 2007, JDF 2007, afl. 9-10, 302; zie gelijklopend arrest Rb. Nijvel 6 januari 2004, FJF 
2005, afl. 8, 777. 
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Het hof van beroep in Gent heeft de administratie in het gelijk gesteld voor het verwerpen van 

geboekte afschrijvingen in het jaar van aankoop doordat in het aankoopcontract opgenomen was 

dat de belastingplichtige maar eigenaar werd van het actief bij betaling van het volledige 

aanschafbedrag. Door het feit dat de onderneming nog geen juridisch eigenaar was, kon zij nog 

geen afschrijvingen in rekening brengen.168  

Het hof van beroep in Brussel heeft ten slotte een afschrijving verworpen voor een voertuig 

doordat de belastingplichtige - een natuurlijk persoon - arbeidsongeschikt was voor een volledig 

boekjaar. Hierdoor kon hij niet over het voertuig beschikken en was er hierdoor geen 

rechtvaardiging voor een potentiële economische waardevermindering van het actief.169 

4.2	 Einde	afschrijvingstermijn	

Zoals reeds vermeld in deel II vormt het einde van de afschrijving bij het uitdoven van de 

gebruiksduur geen probleem. Daarentegen is er een grote discussie of de afschrijving, 

normalerwijs geprorateerd, in het jaar van vervreemding wordt geaccepteerd.  

Ten slotte zijn belastingplichtigen na het stopzetten van de beroepswerkzaamheid niet langer 

gemachtigd om afschrijvingen in rekening te brengen op de voor het beroep gebruikte activa. 

4.2.1	 Standpunt	fiscus	

De fiscus oordeelt dat afschrijvingen in het jaar van vervreemding niet worden aanvaard. 

Verhoeye (2003a) stelt dat door deze weigering de administratie “een belastingbesparing in de 

kiem smoort”, waardoor dit de Schatkist ten goede komt.  

Als motivering voor het weigeren van een afschrijving in het jaar van vervreemding steunt de 

administratie op het feit dat er in de wettekst van art. 43 WIB 1992 wordt verwezen naar 

“voorheen aangenomen (…) afschrijvingen (…)” waarbij er volgens de administratie vorige 

boekjaren worden bedoeld. Het hof van beroep te Gent stelde al dat deze woorden niet tot gevolg 

hebben dat er een absoluut verbod is op afschrijvingen in het jaar van vervreemding.170  

  

                                                
168 Gent 3 juni 2003, Fisc. Koer. 2003 (weergave KIEKENS, A.), afl. 15, 567. 
169 Brussel 3 september 1999, www.TFRnet.larcier.be (28 maart 2000). 
170 Gent 24 februari 1999, Fisc. Act. 1999 (weergave), afl. 11, 5. Zie ook J. VERHOEYE (2003), Vanaf wanneer 
afschrijven?. 
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Een bijkomend argument door de administratie om de weigering van de annuïteit te staven heeft 

- zoals aangehaald door Bats (2011) - te maken met het feit dat er een gunstmaatregel bestaat 

voor de annuïteit in investeringsjaar. Het is aan kleine vennootschappen toegestaan om in het 

jaar van verwerving een annuïteit voor een volledig boekjaar in rekening te brengen waardoor de 

belastingplichtige feitelijk een fiscaal voordeel geniet. Door deze redenering moet er een 

consistentie worden behouden en zal er telkens op het einde van een volledig boekjaar worden 

afgeschreven, waardoor er niet kan afgeschreven worden in het jaar van vervreemding als dit 

niet een volledig boekjaar bestrijkt.  

4.2.2	 Standpunt	rechtspraak	en	rechtsleer	

A. Rechtsleer	

Van Crombrugge (2011) merkt op dat er voor de toepassing van waardeverminderingen geen 

onderscheid moet worden gemaakt naargelang het feit dat het actief in het boekjaar verkocht, 

vernietigd of buiten gebruik gesteld wordt. Verder stelt hij dat de wettekst van art. 43 WIB 1992 

enkel van toepassing is voor het berekenen van meerwaarde waardoor het standpunt van de 

administratie - zoals weergegeven onder 4.2.1 - geen gevolg heeft voorde geboekte 

afschrijvingen. 

Tiberghien (2015) bevestigt in zijn naslagwerk nogmaals, gebaseerd op diverse arresten, dat pro 

rata afschrijven toegelaten is in het jaar van vervreemding. Dit wordt ook door Bats (2011) 

bevestigd.171 

Van De Woesteyne (2012) stelt ten slotte dat de juridische vraag in de rechtspraak betrekking 

heeft op het feit of pro rate afschrijvingen boekhoudkundig kunnen worden geboekt.  

De rechtspraak voor fiscale aanvaarde afschrijvingen heeft namelijk steeds betrekking op 

handelszaken waarvan de activa nadien worden ingebracht in vennootschappen.  

Volgens Van De Woesteyne is het echter mogelijk om gedurende het boekjaar pro rata 

afschrijvingen te boeken door bijvoorbeeld een wachtrekening te gebruiken.  

De inventarisatieverplichting stelt namelijk dat de onderneming minimaal 1 keer per jaar een 

inventaris moet uitvoeren. Van De Woesteyne baseert zich voor haar uiteenzetting op een advies 

van de CBN dat stelt dat afschrijvingen ook periodiek kunnen worden geboekt.  

  

                                                
171 Zie G. BATS, “Boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten inzake 'afschrijvingen” in DE BROECK, L., 
DE CNIJF, H. en MAES, L. (eds.), Fiscaal praktijkboek 2011-2012: directe belastingen, 2011, (51) 100.  
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Van De Woesteyne (2012) concludeert dat wanneer de onderneming stelselmatig pro rata 

afschrijvingen boekt, deze afschrijvingen fiscaal moeten worden aanvaard.  

Kleine ondernemingen zullen weliswaar in het jaar van vervreemding geen annuïteit in ten laste 

kunnen nemen als zij in het jaar van aanschaf reeds een volledige annuïteit hebben geboekt. 

B. Rechtspraak	

Het hof van beroep in Antwerpen stelde duidelijk dat er geen enkele wettelijke bepaling verbiedt 

dat er nog een afschrijving wordt geboekt in het jaar van vervreemding.172Ook andere 

rechtbanken waren gelijkgestemd met dit arrest waarbij de rechtbank van Eerste Aanleg in 

Aarlen logisch redeneert dat een goed iedere dag in waarde vermindert, dus ook in het jaar van 

vervreemding.173   

Ondanks het voorgaande blijft de voorwaarde uiteraard gelden dat de belastingplichtige de 

waardevermindering moet kunnen aantonen, doordat de afschrijving anders wordt verworpen op 

basis van art. 61 WIB 1992. Dit wordt ook bevestigd door het hof van beroep te Antwerpen.174   

Het hof van beroep in Luik aanvaardde deze zienswijze niet en gaf de fiscus gelijk om de 

afschrijvingen te verwerpen door te stellen dat enkel afschrijvingen die tijdens de normale 

afschrijvingsperiode worden geboekt worden aanvaard.175 Ook de rechtbank van Eerste Aanleg 

in Luik houdt er ten slotte deze zienswijze op na. Doordat het boekhoudrecht bepaalt dat een 

belastingplichtige afschrijvingen kan boeken op activa waarvan men nog eigenaar is op het einde 

van het boekjaar, is er hier geen mogelijkheid meer dat er afschrijvingen kunnen worden geboekt 

als het actief wordt vervreemd voor de afsluiting van het boekjaar.176 

4.3	 Afschrijvingsexcedenten	en	afschrijvingstekorten	

In normale omstandigheden zal de boekhoudkundige afschrijving altijd overeenstemmen met de 

fiscale afschrijving. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van een 

afschrijvingsexcedent – ook wel omschreven als een overdreven afschrijving – of een 

afschrijvingstekort. 

                                                
172 Antwerpen 25 maart 1996, A.F.T. 1996, 311. 
173 Rb. Aarlen 12 oktober 2011, FJF 2012, afl. 6, 682; gelijkaardig arresten door Gent 24 februari 1999, 
Fisc.  Act. 1999 (weergave), afl. 11, 5 en Gent 19 oktober 2010, FJF 2011, afl. 7, 733. 
174 Antwerpen 11 april 2000, Act. Fisc. 2000 (weergave POPPE, G.), afl. 20, 6. 
175 Luik 17 november 1999, FJF 2000, 139. 
176 Rb. Luik 7 september 2004, FJF 2005, afl. 7, 666 bevestigd door Rb. Leuven 9 september 2011, Fisc. Koer. 
2011 (weergave), afl. 15, 436. 
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4.3.1	 Afschrijvingsexcedenten	

Een afschrijvingsexcedent ontstaat wanneer het bedrag van de fiscaal aanvaarde afschrijving 
kleiner is dan deze van de boekhoudkundige afschrijving.  

Vandenberghe (2016, p. 98) stelt dat een afschrijvingsexcedent ontstaat wanneer de 
belastingplichtige één van de volgende handelingen verricht: 
• onmiddellijk de volledige aanschafwaarde van het actief ten laste nemen; 
• een hoger bedrag dan de aanschafwaarde afschrijven; 
• een hoger afschrijvingspercentage hanteren dan toegelaten door de administratie; 
• geen rekening houden met een verkort of verlengd boekjaar; 
• het geherwaardeerd bedrag van het actief afschrijven.  

In de vennootschapsbelasting wordt het afschrijvingsexcedent opgenomen als een belaste 
reserve.177 Dit afschrijvingsexcedent mag niet als een verworpen uitgave worden beschouwd.178  

Het is toegestaan dat de belastingplichtige de volgende boekjaren een deel van het 

afschrijvingsexcedent, zijnde in de vorm van een ‘normale’ afschrijving, in rekening brengt van 

de beroepsinkomsten tot het actief fiscaal volledig is afgeschreven.179  

Hierdoor zal de fiscale afschrijving geschieden over een langere tijdsperiode dan de 

boekhoudkundige afschrijving.  

Dit wordt door Haelterman&Felis (2012, p. 68) aangemerkt als een ‘timing difference’ omdat 

uiteindelijk zowel fiscaal als boekhoudkundig het actief volledig zal worden afgeschreven. 

Veronderstel een onderneming die een actief ter waarde van € 150.000,00 aanschaft.  

De onderneming wenst het actief af te schrijven over 3 jaar maar de administratie vordert 

een afschrijvingstermijn van 5 jaar. 

 
Tabel 14: Afschrijvingsexcedent 

                                                
177 Art. 24, 4° WIB 1992. 
178 Com. IB. 1992, nr. 185/28. 
179 Com. IB 1992, nr. 61/95. 

Boekjaar
Boekhoudkundige 

afschrijving
Fiscaal aanvaarde 

afschrijving
Saldo overdreven 

afschrijving
1 50.000,00€               30.000,00€                      20.000,00€              
2 50.000,00€               30.000,00€                      40.000,00€              
3 50.000,00€               30.000,00€                      60.000,00€              
4 -€                          30.000,00€                      30.000,00€              
5 -€                          30.000,00€                      -€                         

Totaal 150.000,00€             150.000,00€                    
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4.3.2	 Afschrijvingstekorten	

Wanneer de onderneming geen of te weinig afschrijvingen in rekening neemt, is er sprake van 

een afschrijvingstekort.  

De belastingplichtige is gemachtigd om het afschrijvingstekort te recupereren in de volgende 

aanslagjaren door een verlenging van de afschrijvingstermijn. Dit is een toegeving van de 

administratie180 omdat deze kosten feitelijk moeten worden verworpen omdat zij niet 

overeenstemmen met een waardevermindering van het belastbaar tijdperk. 

A. Methode	recuperatie	inhaaltekort	

De administratie stelt dat het afschrijvingstekort eerst aangevuld moet worden met de 

afschrijvingsexcedenten van dezelfde groep activa.181 Als de belastingplichtige niet beschikt 

over afschrijvingsexcedenten of dit niet wenst te gebruiken, mag de fiscale afschrijvingstermijn 

worden verlengd tot de volledige aanschafwaarde is afgeschreven.182 Ook hier is er opnieuw 

sprake van een ‘timing difference’.  

De enige voorwaarde die aan de belastingplichtige wordt opgelegd is dat deze het oorspronkelijk 

afschrijvingspercentage zoals opgenomen in het afschrijvingsplan hanteert. 

B. Rechtsleer	

Van De Woesteyne (2011) stelt dat de afschrijvingstekorten in principe niet ingehaald kunnen 

worden doordat de afschrijvingen niet geboekt werden. De administratie had ervoor kunnen 

opteren om de afschrijvingstekorten in één keer fiscaal te aanvaarden wanneer de afschrijvingen 

toch nog worden geboekt.  

Maar hierdoor zou opnieuw de fiscale afschrijving hoger zijn dan de werkelijke 

waardevermindering van het belastbaar tijdperk, waardoor de afschrijving feitelijk zou moeten 

worden verworpen.183 Dit argument is echter irrelevant aangezien door een verlenging van de 

afschrijvingsduur er ook een grotere afschrijving fiscaal aanvaard zal worden dan de werkelijke 

waardevermindering van het belastbaar tijdperk (Van De Woesteyne, 2011).  

  

                                                
180 Com. IB 1992, nr. 61/97 
181 Com. IB 1992, nr. 61/97 eerste lid. 
182 Com. IB 1992, nr. 61/97 tweede lid. 
183 Supra vn. 185. 
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4.3.3	 Restricties	

Er is geen compensatie mogelijk tussen een afschrijvingsexcedent en een afschrijvingstekort van 

verschillende groepen activa.184 

4.4	 Uitzonderlijke	afschrijvingen	

Fiscaal worden de uitzonderlijke afschrijvingen – zoals besproken in deel II – aanvaard als de 

belastingplichtige een verantwoording voor deze uitzonderlijke waardevermindering kan 

voorleggen, zoals bepaald in de voorwaarden van art. 61 WIB 1992.185  

Het feit dat een onderneming in vereffening gaat, is voor de administratie geen gegronde reden 

om een uitzonderlijke afschrijving te boeken. Enkel als de onderneming een definitieve 

stopzetting beoogt zijn de uitzonderlijke afschrijvingen onbetwistbaar gerechtvaardigd.186 

4.5	 Teruggenomen	afschrijvingen	

Afschrijvingen die niet langer voldoen aan de economische maatstaven kunnen door de 

belastingplichtige worden teruggenomen, zoals besproken in deel II. Deze afschrijvingen zullen 

hierdoor worden toegevoegd aan de belastbare winst.187  

Fiscaal is bepaald dat deze teruggenomen afschrijvingen nadien niet opnieuw in aanmerking 

komen als een fiscaal aanvaarde beroepskost.188 De administratie stelt namelijk dat het totaal van 

de fiscale afschrijvingen niet meer mag bedragen dan de aanschafwaarde van het actief. 

Het standpunt van de administratie kan hierin niet bijgetreden worden. Als de afschrijvingen 

worden teruggenomen, is er een neutralisatie van de eerdere geboekte afschrijving aangezien de 

terugname geboekt wordt als een opbrengst. De afschrijving die nadien geboekt wordt is nog 

steeds berekend op de historische aanschafwaarde van het actief (Van De Woesteyne, 2011).  

Het fiscaal recht volgt, behoudens afwijkingen, steeds het boekhoudrecht. Hierdoor zou deze 

afschrijving in principe ook fiscaal moeten aanvaard worden. 

  

                                                
184 Com. IB 1992, nr. 61/94. 
185 Com. IB 1992, nr. 61/101. 
186 Com. IB 1992, nr. 195/96. 
187 Com. IB 1992, nr. 195/112, eerste lid. 
188 Com. IB 1992, nrs. 61/99 en 61/220. 



60 

Van De Woesteyne (2011) argumenteert ten slotte dat het standpunt van de administratie – het 

totaal van de fiscale afschrijvingen mag niet meer bedragen dan de aanschafwaarde van het 

actief –  hierdoor niet wordt geschonden. De administratie behandelt deze terugname onterecht 

op dezelfde manier zoals de aanleg van een herwaarderingsmeerwaarde op basis van 

teruggenomen afschrijvingen (Van De Woesteyne, 2011).189 

4.6	 Afschrijvingen	van	geherwaardeerde	activa	

4.6.1	 Restricties	

De bepalingen van art. 61 WIB 1992 tonen aan dat enkel afschrijvingen die berekend worden op 

de aanschafwaarde fiscaal worden aanvaard als beroepskosten.  

Aangezien een herwaardering enkel kan plaatsvinden wanneer de economische waarde hoger is 

dan de boekwaarde, heeft de herwaardering geen causaal verband met de oorspronkelijke 

aanschafwaarde. Hierdoor worden de afschrijvingen op het geherwaardeerd gedeelte fiscaal 

verworpen als beroepskost.190  

Voor geherwaardeerde activa die werd aangeschaft voor 1940 en nog in gebruik was op 31 

december 1946 werd er een uitzondering voorzien op deze aftrekbeperking, zie bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
189 Zie I. VAN DE WOESTEYNE (2011). De boekhoudkundige en fiscale betekenis van het begrip 
'waardevermindering' in het kader van afschrijvingen. TFR (403), p. 508. 
190 Com. IB 1992, nrs. 61/75 en 195/111. 
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1 Afschrijvingen	op	immateriële	vaste	activa	

Fiscaal moet immateriële vaste activa in 3 categorieën worden opgesplitst: investeringen in 

audiovisuele werken, investeringen in onderzoek en alle overige materiële activa die niet 

behoren tot de voorgaande categorieën. 191 Deze opsplitsing is noodzakelijk omdat er fiscaal 

verschillende minimumtermijnen zijn vastgelegd.  

1.1	 Investeringen	in	audiovisuele	werken	

De investeringen in audiovisuele werken mogen zowel lineair als degressief afgeschreven 

worden. Met investeringen in audiovisuele werken wordt voornamelijk de filmindustrie beoogd 

waarbij de oorsprong van het actief niet ter zake doet. Voor deze investeringen werd er fiscaal 

geen minimum afschrijvingsduur opgelegd.192 

1.2	 Investeringen	in	onderzoek	en	ontwikkeling	

1.2.1	 Investeringen	in	onderzoek	

Investeringen in onderzoek moeten lineair afgeschreven worden over een minimale 

afschrijvingsduur van 3 jaar.193 Enkel de elementen die boekhoudkundig zijn opgenomen onder 

de categorie ontwikkeling, kunnen fiscaal in aanmerking worden gebracht in deze categorie.194 

1.2.2	 Investeringen	in	ontwikkeling	

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor milieuvriendelijke producten en processen komen 

in aanmerking voor de investeringsaftrek of de gespreide investeringsaftrek.195  

De belastingplichtige kan gebruik maken van deze fiscale gunstmaatregel wanneer de 

afschrijvingsperiode van het immaterieel actief – zoals aangegeven in 1.2.1 – minimum 3 jaar 

bedraagt. 196 Doordat kosten van ontwikkeling niet langer geactiveerd mogen worden kan voor 

deze kosten in principe niet langer van de investeringsaftrek worden genoten. 

  

                                                
191 Com. IB 1992, nr. 61/106. 
192 Com. IB 1992, nr. 61/108. 
193 Com. IB 1992, nr. 61/110. 
194 Vr. en antw. Kamer, 1992-1993, 21 december 1992, 3016 (Vr. nr. 298 S. KUBLA). 
195 Art. 69 §1, 2°, b) WIB 1992. 
196 Art. 70, 1° WIB 1992. 
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Om geen fiscaal nadelige effecten te creëren heeft de wetgever ervoor gekozen om het systeem 

van afschrijvingsexcedenten te hanteren voor deze kosten en er dus een afschrijvingsexcedent 

voor 2 boekjaren zal ontstaan.197  

De fiscale afschrijvingsperiode zal hierdoor toch 3 jaar bestrijken. Hierdoor voldoet de 

belastingplichtige alsnog aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de investeringsaftrek. 

Vandenberghe (2016) stelt dat er enige twijfel bestaat over het juridisch kader van deze methode 

om alsnog een fiscaal voordeel te kunnen genieten voor deze gemaakte kosten. 

1.3	 Overige	immateriële	vaste	activa	

Alle overige activa moet lineair afgeschreven worden met een minimale afschrijvingsduur van 

5 jaar.198 Hieronder worden bijvoorbeeld goodwill, concessies, octrooien etc. opgenomen. 

1.3.1	 Software	

Alle software die niet kan worden aangemerkt als een kost in onderzoek of een investering in een 

audiovisueel werk moet opgenomen worden onder deze categorie van immateriële vaste 

activa.199 

1.3.2	 Goodwill	en	cliënteel	

Volgens de bepalingen van het boekhoudrecht wordt gesteld dat goodwill in normale 

economische omstandigheden niet langer wordt afgeschreven dan 5 jaar.  

Hierdoor het fiscaal recht niet in samenhang met het boekhoudrecht, tenzij wanneer de goodwill 

wordt afgeschreven over een periode van exact 5 jaar. Dit wordt ook door Van De Woesteyne 

(2011) bevestigd. 

Voor cliënteel is het niet mogelijk een exact afschrijvingspercentage te berekenen waardoor de 

administratie samen met de belastingplichtige moet streven naar een ‘redelijk’ percentage 

waarbij rekening moet worden gehouden met alle factoren die eventueel tot een 

waardevermindering kunnen leiden.200  

  

                                                
197 Art. 14, vijfde lid Verslag aan de Koning bij het KB tot omzetting van de boekhoudrichtlijn. 
198 Com. IB 1992, nr. 61/112. 
199 Com. IB 1992, nr. 61/117. 
200 Antwerpen 24 juni 1997, Act.fisc. 1997 (weergave), afl. 28, 2.  
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A. Parlementaire	vragen	

Volgens een eerste parlementaire vraag die werd gesteld door volksvertegenwoordiger 

de Clippele wordt een afschrijvingstermijn van 10 à 12 jaar op cliënteel als redelijk beschouwd 

door de administratie.201  

Op diezelfde parlementaire vraag antwoordde de minister van Financiën verder dat op goodwill 

waarbij er variabele bedragen worden betaald afhankelijk van toekomstige gebeurtenissen 

(bijvoorbeeld de gerealiseerde omzet) ieder gedeelte afzonderlijk aan een ‘onveranderlijk’ 

percentage moet worden onderworpen. Deze opvatting staat echter haaks op de uitgewerkte 

methode door de CBN voor de verwerking van dergelijke situatie in het boekhoudrecht.  

De uitgewerkte methode door de CBN wordt verder in dit onderdeel aangehaald als “CBN-

methode”. 

In een tweede parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger de Clippele202, gebaseerd op de 

antwoorden van de hierboven aangehaalde parlementaire vraag, werd nagevraagd hoe de fiscaal 

voorgestelde afschrijvingsmethode voor de variabele betaalde vergoedingen voor cliënteel 

verzoenbaar is met de bepalingen van het Belgisch boekhoudrecht.  

De toenmalige minister van Financiën antwoordde hierop dat voor deze materie het fiscaal recht 

duidelijk afwijkt van het boekhoudrecht door een toepassing van art. 63 WIB 1992.  

Hierbij refereerde de minister naar het begrip ‘annuïteit’ waardoor dit als gevolg heeft dat een 

‘onveranderlijk’ percentage wordt toegepast op de aanschafwaarde van het actief.  

De minister bevestigde hierbij nogmaals dat de eerder aangehaalde fiscale methode het gevolg 

was van de bepalingen uit het fiscaal recht en deze dus niet moet getoetst worden aan de 

bepalingen van het boekhoudrecht.  

De heer Hatry203 stelde vervolgens de vraag aan de toenmalig minister van Financiën of het 

antwoord op de vraag van de heer de Clippele “(…) dat eenzelfde afschrijvingspercentage 

toegepast moet worden voor elk gedeelte van de prijs(...)” wel klopt omdat de specifieke 

bepaling in het fiscaal recht enkel stelt dat er minstens over 5 vaste annuïteiten moet worden 

afgeschreven.  

  

                                                
201 Vr. en Antw. Kamer 1992-1993, nr. 39, 2927 (Vr. nr. 199 J. DE CLIPPELE). 
202 Vr. en antw. Kamer 1993-1994, 23 augustus 1993, nr. 71, 6831 (Vr. nr. 607 J. DE CLIPPELE). 
203 Vr. en antw. Senaat 1994-1995, 19 juli 994, nr. 117, 6232 (Vr. nr. 749 P. HATRY) 



65 

Hierbij merkte de volksvertegenwoordiger op dat enkel het feit dat er jaarlijks een andere 

annuïteit ten laste wordt genomen volgens de CBN-methode niet als gevolg heeft dat er op een 

andere manier wordt afgeschreven. Ondanks de duidelijke argumentatie van de heer Hatry 

verwees de minister nogmaals naar de toe te passen afschrijvingsmethode zoals meegedeeld aan 

volksvertegenwoordiger de Clippele.  

Ten slotte stelde senator Daras204 de vraag aan de toenmalige minister van Financiën of er kan 

worden afgeleid dat een duur van 5 jaar voor cliënteel niet ‘overdreven’ is omdat 

art. 63 WIB 1992 enkel stelt dat er over een periode van minstens 5 jaar moet worden 

afgeschreven. Daarnaast merkt de heer Daras op dat de vastgelegde duur door de administratie 

“op geen enkele juridische grondslag steunt” en een hoge ambtenaar van de administratie op een 

conferentie in 1996 openlijk toegaf dat de administratie feitelijk een termijn van 5 jaar moet 

hanteren. De minister verwees nogmaals naar het feit dat een termijn van 10 à 12 jaar als redelijk 

mag worden beschouwd maar dat de belastingplichtige in samenspraak met de administratie een 

bepaald afschrijvingspercentage kan vaststellen in een individueel akkoord. 

B. Rechtsleer	

Van Crombrugge (2010a) stelt dat de CBN-methode in principe fiscaal aanvaardbaar is.  

De reden dat de fiscus weigerachtig staat tegenover de CBN-methode berust enkel op het feit dat 

er twijfel bestaat of het verbod op degressieve afschrijvingen hierdoor nog wordt gerespecteerd. 

De fiscus redeneert dat er sprake is van de degressieve methode doordat niet iedere schijf over 

een volledige termijn wordt afgeschreven. Daarnaast stelt hij dat er onder ieder systeem   

- de aangewezen methode van de CBN of het systeem voorgesteld door de minister - nooit 

sprake kan zijn van een ‘vaste annuïteit’ doordat de aanschafwaarde doorheen de tijd stijgt in 

waarde en hierdoor de jaarlijkse afschrijving uiteraard ook stijgt. 

C. Rechtspraak	

a. Betwisting	afschrijvingstermijn	

De termijn van 10 jaar wordt door het hof van beroep in Luik aangenomen in verschillende 

arresten als de belastingplichtige geen bewijs van een snellere waardevermindering kan 

voorleggen. 205    

                                                
204 Vr. en antw. Senaat 1997-1998, Bull. Bel. nr. 61, 3132 (Vr. nr. 298 J. DARAS) 
205 Luik 5 april 2000, FJF 2000, 375; Luik 23 maart 2001, FJF 2001, 578. 
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Ditzelfde hof stelt in een ander arrest dat een algemene vergelijking tussen de beroepen of een 

aanvaard afschrijvingspercentage toegekend aan een specifieke belastingplichtige niet relevant 

of doorslaggevend is om een bepaald percentage te weigeren.206  

In navolging van het voorgaande merken de hoven van beroep in Brussel en Antwerpen terecht 

op dat het standpunt van de administratie over de afschrijvingstermijn niet als onweerlegbaar207 

of gebonden moet worden beschouwd, zoals weergegeven in de volgende paragrafen. 

b. Aanvaarding	afschrijvingsperiode	5	jaar	

Het hof van beroep in Antwerpen aanvaardt een afschrijvingstermijn van 5 jaar op het cliënteel 

van een geneesheer doordat er kan worden verondersteld dat er een snelle rotatie van het 

cliënteel plaatsvindt door de bijzondere specialisatie van de geneesheer, waardoor er korte en 

vaak éénmalige behandelingen plaatsvinden.208  

Het hof van beroep in Gent aanvaardt in navolging van het vorige arrest dat een 

interieurarchitect de goodwill over een periode van 5 jaar afschrijft omdat het cliënteel maar 

eenmalig en gedurende een korte periode beroep doet op de diensten van de belastingplichtige en 

de sector verder ook een waardevermindering ondergaat doordat men zich altijd moet bijscholen 

over materialen en werkwijzen,…. 209 

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde ten slotte dat een afschrijvingsperiode van 5 jaar 

voor het cliënteel van een kinesistenpraktijk gerechtvaardigd is doordat de werkzaamheden van 

een kinesist vaak uit slechts een prestatiereeks bestaat.210 

c. Verwerping	afschrijvingsperiode	5	jaar	

Het hof van beroep in Luik heeft een afschrijvingsperiode van 5 jaar voor de overname van het 

cliënteel van een apotheek verworpen doordat apotheken die in een drukke stad gevestigd zijn 

niet te maken hebben met een afzwakking van het cliënteel door de ligging van de apotheek.211  

  

                                                
206 Luik (9° k.) 22 december 2000, FJF 2001, 302. 
207 Brussel 8 november 1996, A.F.T. 1997 (weergave JACOBS, B.), 246; Antwerpen 9 maart 2000, Act. Fisc. 2000 
(weergave BELLEN, P.), afl. 22, 3. 
208 Antwerpen 7 maart 2000, Act.fisc. 2000 (weergave BELLEN, P.), afl. 22, 3; gelijklopend arrest door Antwerpen 
9 maart 2000, Act.fisc. 2000 (weergave BELLEN, P.), afl. 22, 3. 
209 Gent 4 oktober 2001, Fisc. Act. 2001 (weergave DESTERBECK, F.), afl. 36, 7. 
210 Antwerpen 21 april 1994, Fisc. Koer. 1994, 454; gelijklopend arrest door Antwerpen 27 februari 1995, Not. Fisc. 
M. 1996, 128, noot D’HAESE, W.. 
211 Luik 15 oktober 2003, FJF 2004, afl. 7, 638. 
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Daarnaast heeft datzelfde hof van beroep een afschrijvingsperiode van 5 jaar geweigerd op het 

overgedragen cliënteel van een radioloog omdat hoewel het cliënteel zelden de radioloog 

raadpleegt, dit niet tot gevolg heeft dat cliënteel automatisch vlug roteert.212 

d. Betwisting	afschrijvingsmethode	

De administratie oordeelde dat door het feit dat de prijs van het actief jaarlijks wordt herzien 

iedere schijf van betalingen afzonderlijk moet worden gewaardeerd en in geheel over de termijn 

moet worden afgeschreven.213 Deze zienswijze wordt ook bevestigd in een arrest van het hof van 

beroep in Gent. 214  Hierbij wordt aangehaald dat een afschrijving enkel tot stand komt als de 

prijs definitief wordt verworven en er wordt duidelijk gesteld dat “de CBN er een andere 

zienswijze op nahoudt dan de minister van Financiën”.  

Andere arresten oordelen daarentegen dat de techniek zoals door de administratie aangehaald 

niet te rechtvaardigen valt met de economische realiteit waardoor de CBN-methode de voorkeur 

geniet. Hierdoor is er geen kunstmatige verlenging van de afschrijvingen.215  

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde in een arrest dat de CBN-methode niet in strijd is 

met de regel dat de activa lineair moet worden afgeschreven doordat de prijs ten laste wordt 

genomen over de waarschijnlijke gebruiksduur van de goodwill. 216  

Ten slotte oordeelde het hof van beroep in Luik dat de variabele prijs niet éénmalig mag worden 

afgeschreven. Dit is een logisch omdat dit in strijd zou zijn met het boekhoudrecht waarin wordt 

bepaald dat materiële activa gespreid moeten worden afgeschreven.217 

e. Betwisting	bestaan	cliënteel	

Het hof van beroep in Luik oordeelde dat een kinderarts die altijd een activiteit heeft uitgeoefend 

als werknemer en vennoot in het ziekenhuis, zonder privaatpraktijk, geen eigen cliënteel heeft 

kunnen opbouwen en deze dus niet kan inbrengen in een vennootschap.   

                                                
212 Luik 23 maart 2001, FJF 2001, 578. 
213 Zie ook Y. VERDINGH, Fiscaal compendium - Vennootschapsbelasting, 2015 voor een verdere bespreking van 
de probleemstelling inzake de voorgestelde toepassingswijze door de administratie. 
214 Gent 13 februari 1997, A.F.T. 1997 (weergave JACOBS, B.), 246. 
215 Luik 2 juni 2004, FJF 2005, afl. 2, 149; gelijklopend arrest door Rb. Hasselt (11° k.) 12 januari 2005, FJF 2006, 
afl. 7, 621 en Rb. Bergen 7 september 2010, Fisc. Koer. 2010 (weergave ENGELEN, J.), afl. 17, 649. 
216 Antwerpen 19 september 2006, TFR 2007, afl. 327, 719; gelijklopend arrest door Bergen 30 maart 2011, FJF 
2012, afl. 9, 1018. 
217 Luik 26 september 2001, FJF 2002, afl. 2, 131. 
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De Rechtbank van Eerste Aanleg in Namen stelde in latere arresten dat het cliënteel toebehoort 

aan de arts zelfs wanneer deze de activiteit uitvoert in een ziekenhuis.218  

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Bergen stelde in haar arrest duidelijk dat geneesheren die 

beoefenaar zijn van een vrij beroep altijd eigenaar zijn van het cliënteel en de goodwill die ze 

uitbouwen, ongeacht of ze dit beroep uitoefenen binnen een ziekenhuis of binnen groepspraktijk 

van artsen.219 

Het hof van beroep in Bergen oordeelde dat een ziekenhuiscardioloog wel eigen cliënteel kan 

hebben opgebouwd ondanks het argument van de fiscus dat de patiënt bewust een 

ziekenhuisinstelling kiest en hierbij niet de cardioloog. In haar zienswijze houdt de administratie 

er geen rekening mee dat de bekwaamheid en de reputatie van de cardioloog een 

patiëntenbestand kan doen ontwikkelen.220  

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat er in de bouwsector geen sprake is van cliënteel 

maar dat er echter wel goodwill mogelijk is waarin de orderportefeuille etc. wordt ingebracht. 

Datzelfde hof oordeelde ten slotte in een later arrest dat de stelling van de administratie - dat er 

geen goodwill kan worden afgeschreven en dus geen waarde aan de orderportefeuille kan 

toegekend worden - niet kan worden bevestigd.221   

f. Betwisting	waardevermindering	cliënteel	

De administratie mag niet oordelen dat het cliënteel geen waardevermindering heeft ondergaan 

als de omzet is toegenomen omdat nieuw cliënteel ook een stijging van de omzet kan 

veroorzaken.222 De bovenstaande conclusie wordt ook bevestigd door het hof van beroep in 

Brussel in een zaak waarbij de honoraria van een dokter gestegen waren en de administratie 

stelde dat “stabiliteit of stijging van de honoraria iedere waardevermindering uitsluit”.223 

	 	

                                                
218 Rb. Namen 14 juni 2006, Fisc. Koer. 2006 (weergave SOETE, P.), afl. 15, 711; Rb. Namen 14 november 2007, 
FJF 2009, afl. 3, 275 en Rb. Namen 20 februari 2008, Fisc. Koer. 2008 (weergave SOETE, P.), afl. 7, 449. 
219 Rb. Bergen 29 juni 2010, Fisc. Koer. 2010 (weergave), afl. 14, 594. 
220 Bergen (18° k.) 13 november 2013, JDF 2013, afl. 9-10, 287. 
221 Antwerpen 9 februari 1988, FJF 1988, 133; Antwerpen 28 mei 1997, FJF 1998, 209. 
222 Cass. 9 december 1958, Esperanto/Belgische staat, Bull. Bel. 1959, 112. 
223 Cass. (1° k.) 21 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, afl. 10, 2007; Brussel 25 november 2009, Fisc. Act. 2010 
(samenvatting), afl. 7, 14 gelijkaardig arrest door Antwerpen 2 mei 1995, Fisc. Koer. 1995 (weergave), 406. 
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2	 Afschrijvingen	op	materiële	vaste	activa	

2.1	 Algemeen	aanvaarde	afschrijvingspercentages	

De volgende afschrijvingspercentages worden door de administratie als normaal beschouwd.224 

Tiberghien (2015) stelt dat de onderstaande vermelde percentages feitelijk moeten worden 

beschouwd als maximumpercentages voor activa die in nieuwstaat wordt aangekocht, tenzij de 

belastingplichtige duidelijk bewijs kan voorleggen voor een snellere afschrijving. Deze 

percentages worden uitgevaardigd door de administratie om de betwistingen omtrent de 

afschrijvingspercentages in te perken (Van Den Hauwe, 1990). 

Actief Percentage Opmerking 

Klein materieel 33%  

Rollend materieel 20% 

Voor tweedehandswagens moet het 

afschrijvingspercentage worden bepaald op basis 

van de vermoedelijke resterende gebruiksduur.225 

Installaties en machines 10%  

Meubilair 10%  

Overig 10%  

Nijverheidsgebouwen 5% 

Dit percentage wordt algemeen aanvaard voor de 

koolmijnen, scheidkundige nijverheid, leder, 

schoen- en textielnijverheid, ijzer- en 

metaalnijverheid en elektriciteitsondernemingen. 

Gebouwen voor vrij 

beroep of kantoor 
3% 

Als de kantoren een deel vormen van een 

nijverheidsgebouw mag het percentage dat wordt 

toegepast op de nijverheidsgebouwen ook hierop 

worden toegepast226  

Schepen en boten 10% 

In het jaar van ter waterlating van een nieuw 

zeeschip mag er een afschrijving van 20% geboekt 

worden. De volgende 2 boekjaren mag een 

percentage van 15% gehanteerd worden.227 

                                                
224 Com. IB 1992, nrs. 61/120 - 61/135 en 61/224 – 61/268; Rulingdienst, Voorafgaande beslissing, 9 april 2004, 
nr. 300.268 en Rulingdienst, Voorafgaande beslissing, 24 maart 2004, nr. 300.111. 
225 Com. IB 1992, nr. 61/133. 
226 Com. IB 1992, nr. 61/123. 
227 Com. IB 1992, nr. 224.1. 
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Materieel vaste activa 

voor onderzoek in 

studie- en 

berekeningbureaus en 

laboratoria (*) 

33,33% 

De administratie motiveert deze keuze als “om 

investeringen in dergelijke activa niet te 

belemmeren”.228 

(*) enkel mogelijk op aanvraag van de 

belastingplichtige. 

Tabel 15: Aanvaarde afschrijvingspercentages door de administratie 

2.2	 Concrete	toepassingsgevallen	

2.2.1	 Gronden	en	terreinen	

A. Afschrijvingen	

Gronden en terreinen hebben in principe een onbeperkte levensduur behoudens uitzonderingen 

zoals ontginningsgronden. Om deze reden kunnen er op deze activa geen afschrijvingen geboekt 

worden en enkel waardeverminderingen door uitzonderlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld 

door milieuvervuiling mogelijk zijn.  

B. Afschrijving	of	waardevermindering	op	aankoopkosten	

a. Waardevermindering	als	belastingontduiking	

De fiscus is zeer weigerachtig om een geboekte waardevermindering ten belope van het bedrag 

van de aankoopkosten fiscaal te aanvaarden. De administratie stelde dat een onderneming door 

het uitvoeren van deze boeking “bewust en moedwillig” de bepalingen boekhoud- en het fiscaal 

recht naast zich neerlegt. De administratie oordeelde zelfs dat dit een belastingontduiking is 

waardoor er een bijkomende belastingverhoging verschuldigd wordt (Onmiddelijke aftrek 

bijkomende kosten, 2001).  

De zienswijze van het hof van beroep in Antwerpen staat lijnrecht tegenover deze van de fiscus 

waarbij er wordt geoordeeld dat de bijkomende kosten wel kunnen worden afgeboekt door 

middel van een fiscaal te aanvaarden waardevermindering en er hierbij geen sprake is van een 

belastingontduiking.229 

b. Boeken	waardevermindering		

De rechtbank van Eerste Aanleg te Namen oordeelde dat de stelling ‘dat de aankoopkosten bij de 

grond geen invloed hebben op de waarde van de grond’ een feitenkwestie is.  

  

                                                
228 Com. IB 1992, nr. 228. 
229 Antwerpen, 19 december 2000, Fiscoloog 789, 7. 
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De rechtbank oordeelde dat de stelling moet worden bewezen vooraleer de geboekte 

waardevermindering fiscaal als beroepskost kan worden aanvaard.230 

De rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge heeft aanvaard dat een vennootschap onmiddellijk 

een waardevermindering heeft geboekt op de betaalde registratiekosten voor de aankoop van een 

terrein. De rechtbank oordeelde dat de bepaling van art. 62 WIB niet in het verlengde ligt van het 

art. 61 WIB waardoor het artikel ook van toepassing is op niet-afschrijfbare activa zoals gronden 

en terreinen (Buysse, 2004b). De rechtbank oordeelt dat de vereiste van een werkelijke 

waardevermindering niet moet worden getoetst voor de bijkomende aankoopkosten van een 

actief. 

De minister van Financiën geeft als antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Pieters 

dat er een waardevermindering kan worden geboekt op de bijkomende aankoopkosten als er 

sprake is van een duurzame waardevermindering. Verder deelt de minister mee dat 

art. 62 WIB 1992 niet van toepassing is op gronden.231 

Het Hof van Cassatie oordeelde ten slotte dat de geboekte waardevermindering op bijkomende 

aankoopkosten van gronden fiscaal in aanmerking komen als een beroepskost.232  

Het hof stelt dat het boekhoudrecht toestaat dat er een correctie wordt geboekt op deze kosten als 

zou blijken dat deze kosten op het einde van het boekjaar niet langer een waarde voor de 

onderneming vertonen. Ten slotte voegt het Hof hieraan toe dat deze kosten niet mogen 

beschouwd worden als “sommen die dienen voor de uitbreiding van de onderneming”.  

Deze sommen moeten worden afgeschreven terwijl dit boekhoudrechtelijk niet mogelijk is voor 

de aankoopkosten. 

c. Individueel	akkoord	

De rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen heeft beslist dat een individueel akkoord waarbij 

de belastingplichtige de verwerping van de bijkomende kosten op gronden aanvaard niet 

rechtsgeldig is.233 De fiscale aftrek van de bijkomende kosten is een rechtskwestie en door het 

publiek karakter van het fiscaal recht mogen hierover geen akkoorden worden gesloten  

(Akkoord over niet-aftrek, 2002). 

                                                
230 Rb. Namen 20 maart 2002, Fiscoloog 863, 7. 
231 Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 71, blz. 7998 (Vr. nr. 6232 T. PIETERS) 
232 Cass. 22 juni 2000, FJF 2000, 253. 
233 Rb. Antwerpen 14 juni 2002, Fiscoloog 863, 7. 
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C. Kampeerterreinen	

Voor uitbaters van kampeerterreinen werd door de administratie een circulaire ontworpen 

waarbij de volgende algemene aanvaarde afschrijvingspercentages234 werden opgenomen om het 

gebruik van de uiteenlopende percentages door de verschillende belastingplichtigen te beperken: 

• basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen en hoofdwegen: 5% 

• infrastructuur voor de standplaatsen zoals elektriciteit, parkings en voetpaden: 10% 

• exploitatie infrastructuur zoals afsluitingen en straatverlichting: 14% 

D. Zakelijk	recht	

Wanneer de belastingplichtige beschikt over een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of erfpacht 

op een actief met een onbeperkte gebruiksduur, kan dit zakelijk recht toch afgeschreven worden 

over de - vermoedelijke - beschikkingsduur van het recht (Jaecques, 2003). 

2.2.2	 Gebouwen	

A. Opsplitsing	waarde	gebouw	en	gronden	

Als een bestaand gebouw aangekocht wordt, moet er een opsplitsing worden gemaakt tussen de 

waarde van de grond en deze van het gebouw. De waarde van de grond en het gebouw moeten, 

volgens een arrest van het hof van beroep te Antwerpen, gelijktijdig worden geschat.  

Het niet toegestaan om de geschatte waarde van het gebouw in mindering te brengen van de 

volledige aankoopsom. Afschrijvingen kunnen enkel worden berekend op de aanschafwaarde 

waarbij in dergelijke gevallen de aanschafwaarde uit de zowel waarde van het gebouw als de 

grond bestaat en dit dus niet mogelijk is.235  

Wanneer de belastingplichtige niet in staat is om hierbij een opsplitsing te maken, is het 

gerechtigd dat de rechtbank een onafhankelijke deskundige aanstelt die de waarde van het terrein 

en van het gebouw zoals op het moment van de aankoop zal vaststellen.236 

B. Waardering	

Als een onderneming een bedrijfsgebouw verkrijgt door middel van een legaat zal de kostprijs 

van dit gebouw bepaald worden door de som van successierechten en andere kosten te nemen.237  

                                                
234 Art. 3 Circ. Ci.RH.243/485.270, dd. 20 juni 2002. 
235 Antwerpen 25 november 1997, Fisc.Act. 1998 (weergave POPPE, G.), afl. 1, 3; zie ook een gelijkaardig 
arrest door Brussel 14 maart 1989, FJF 1989, 284. 
236 Antwerpen 21 oktober 1997, Fisc.Act. 1998 (weergave POPPE, G.), afl. 1, 3. 
237 Com. IB 1992, nr. 195/93. 
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C. Afschrijving	op	gebouwen	en	toebehoren	

Het hof van beroep in Brussel oordeelde dat het feit dat een belastingplichtige op regelmatige 

basis onderhoudswerken uitvoert aan zijn aangekocht appartement dit als onbetwistbaar 

vermoeden heeft dat het gebouw jaarlijks een waardevermindering ondergaat.238  

In een ander arrest oordeelde het hof van beroep te Gent dat de afschrijvingstermijn van een 

woning vastgesteld blijft op 3%, hetzelfde percentage als voor kantoorgebouwen, tenzij de 

ouderdom van het gebouw en uitgevoerde renovatiewerken een kortere gebruiksduur kunnen 

verantwoorden.239 

Een belastingplichtige die een fietsenstalling, sanitaire blokken of een kledingruimte heeft 

gebouwd om het personeel aan te moedigen om met de fiets naar het werk te komen, mag de 

afschrijvingsannuïteit jaarlijks met 20% verhogen.240  

D. Heropbouw	gebouw	

Als een bedrijfsgebouw wordt aangekocht, gesloopt en daarna heropgebouwd is de 

belastingplichtige gemachtigd om de minderwaarde en de slopingskosten naar wens af te 

schrijven. De duurtijd van deze afschrijvingen is volgens de administratie beperkt tot de periode 

waarin een nieuw gebouw zal worden opgericht.  

Bij de bepaling van de gerealiseerde minderwaarde moet er rekening worden gehouden met de 

waarde van de goederen en grondstoffen die hergebruikt kunnen worden voor de heropbouw van 

het gebouw.241 

E. Gebouw/woning	gebruikt	voor	uitoefening	beroepsactiviteit	

a. Leegstand	

Als vaststaat dat een gebouw volledig wordt gebruikt voor de beroepsactiviteit van de 

belastingplichtige, is de administratie niet gemachtigd om een deel van de afschrijvingen te 

verwerpen omwille van het feit dat het beroepsgebouw gedeeltelijk leeg staat.242 

b. Ongeldig	huurcontract	

Een vennootschap huurt een bedrijfsgebouw zonder het bestaan van een formeel huurcontract, de 

huurgelden worden wel op regelmatige basis betaald.  

                                                
238 Brussel (6° k.) 2 juni 2000, Fisc.Koer. 2000 (weergave), 389. 
239 Gent 19 maart 2013, Fiscoloog 2014 (samenvatting SVC), afl. 1375, 12. 
240 Art. 64ter, 3° WIB 1992. 
241 Com. IB 1992, nr. 61/223. 
242 Gent 14 november 1996, A.J.T. 1997-98, 162, noot DE BRUYN, W.. 
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Volgens de fiscus is de vennootschap geen eigenaar van de door haar uitgevoerde 

renovatiewerken wegens het gebrek aan een formeel huurcontract waardoor de eigenaars van het 

gebouw ook eigenaars zijn van de renovatiewerken volgens het recht van natrekking. De 

rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge oordeelde dat door het feit dat er een mondelinge 

huurovereenkomst bestaat tussen beide partijen, de eigenaars van het gebouw verzaken aan hun 

recht van natrekking.243  

c. Gebouw	in	onverdeeldheid	

De minister van Financiën oordeelde dat als er sprake is van een gebouw die in onverdeeldheid 

toebehoort aan twee wettelijk samenwonenden, er slechts 25% van het bedrag van de totale 

afschrijving kan worden aanvaard als beroepskost. De minister verantwoordt deze keuze door te 

stellen dat het totale gebouw in principe maar voor de helft toebehoort aan het vermogen van de 

ene partner. Hierdoor wordt het beroepsmatig gedeelte voor de zelfstandige partner beperkt tot 

25% aangezien de helft van het beroepsmatig gedeelte van het gebouw feitelijk toebehoort aan 

de andere partner (Afschrijvingen. Gebouwen., 2016).  

Voor gehuwden blijft de minister van oordeel dat 50% van de afschrijvingen in aanmerking 

komen als beroepskost doordat het gebouw volledig tot het gemeenschappelijk vermogen 

toebehoort.244 

d. Gebouwen	met	‘luxueuze’	toebehoren	

De afschrijvingen van een door de onderneming opgerichte villa met zwembad - waarin de 

zaakvoerder woont -  kunnen niet integraal verworpen worden als de onderneming ook haar 

maatschappelijke zetel heeft gevestigd in datzelfde gebouw (Buysse, 2015).  

Het Hof van Cassatie oordeelde dat als de administratie niet betwist dat de onderneming 

activiteiten - al dan niet enkel administratief - uitvoert in het gebouw, de volledige 

afschrijvingen niet mogen worden verworpen.245 

e. Woning	in	nabijheid	van	het	werk	

In een concrete situatie heeft de rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge beslist dat de kosten van 

een woning - bijvoorbeeld de afschrijvingen - in de nabijheid van het werk moeten worden 

aanvaard als beroepskosten (Van Crombrugge, 2015).  

                                                
243 Rb. Brugge 8 januari 2002, Fisc.Koer. 2002 (weergave DERIJCKE, M.), afl. 8, 309. 
244 Integraal Verslag Kamercommissie Financiën 6 juli 2016, nr. CRIV 54 COM 465, 53. 
245 Cass. 20 juni 2014, TFR 2015, 316. 
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De rechtbank oordeelde op basis van twee elementen dat de kosten moeten worden aanvaard. 

Enerzijds was het appartement niet geschikt als gezinswoning en anderzijds was de duurtijd van 

de lening beperkt tot de verwachte arbeidsduur - het moment van pensioengerechtigdheid - van 

de belastingplichtige.246 

F. Kosten	voor	verfraaiingswerken	

De administratie had bij een controle de afschrijvingstermijn voor de heraanleg van de tuin en 

terrassen van een bedrijfsgebouw vastgesteld op 20 jaar en voor de heraangelegd 

buitenverlichting een termijn van 10 jaar. De belastingplichtige had voor beide een 

gebruikstermijn van 3 jaar had gebruikt.247 De rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven oordeelde 

dat het afschrijvingspercentage voor het heraanleggen van de tuin en terrassen 10% bedraagt 

terwijl de buitenverlichting over een periode van 5 jaar moet worden afgeschreven.  

Het hof van beroep in Bergen oordeelde dat de afschrijvingstermijn van renovatiewerken aan een 

gebouw afhankelijk is van de uitgevoerde werken. Voor het plaatsen van dakgoten, luiken en 

gepantserde deuren is een termijn van 10 jaar redelijk terwijl een verwarmingsketel en 

raamkaders over een termijn van 20 jaar moeten worden afgeschreven.248 

G. Integrerende	werken		

Volgens het gezegde “bijzaak volgt hoofdzaak” oordeelde het hof van beroep te Antwerpen249 

dat geluidsisolerende krukplaten ook mogen afgeschreven worden over een termijn van 20 jaar, 

identiek aan het percentage van bedrijfsgebouwen. 

H. Brandveiligheidswerken
250

	

Alle werken die uitgevoerd worden naar aanleiding van de brandveiligheid mogen jaarlijks 

worden afgeschreven aan een percentage van 10%. De belastingplichtige kan een hoger 

percentage hanteren door de bijzondere aard van de werken als deze het bewijs van de 

werkelijke waardevermindering kan voorleggen zoals vastgesteld onder art. 61 WIB 1992. 

                                                
246 Rb. Brugge, 19 november 2014, Fiscoloog 1414, 13. 
247 Rb. Leuven 4 juni 2010, Fisc.Act. 2010 (samenvatting), afl. 40, 14. 
248 Bergen (18° k.) 20 april 2011, JDF 2011, afl. 7-8, 242. 
249 Antwerpen 13 mei 1986, FJF 1987, 21. 
250 Com. IB 1992, nr. 61/129. 
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2.2.3	 Installaties,	machines	en	uitrusting	

A. Installaties	

a. Serres,	ketelhuizen	en	centrale	verwarming	

Voor serres, ketelhuizen, olietanks en leidingen van centrale verwarming bedraagt het 

maximumpercentage 7%. De installatie van de centrale verwarming daarentegen mag jaarlijks 

voor maximaal 10% worden afgeschreven.251 De voorgaande percentages zijn niet van 

toepassing voor serristen die worden belast op forfaitaire grondslagen. 

b. Zonnepanelen	

Volksvertegenwoordiger Nollet stelde aan de toenmalige minister van Financiën de vraag welke 

afschrijvingsduur voor zonnepanelen gebruikt moeten worden aangezien de administratie 

hierover nog geen richtlijn heeft uitgeschreven.  

De heer Nollet redeneerde dat een afschrijvingstermijn van 5 of 6 jaar als redelijk kan worden 

beschouwd doordat de zonnepanelen onderhevig zijn aan technologische waardeverminderingen. 

De minister oordeelde dat dit standpunt niet kan worden gevolgd doordat de levensduur van deze 

panelen wordt geraamd op 40 jaar en er een opbrengstgarantie van 25 jaar rust op de panelen.  

De minister raadde aan om met de administratie een individueel akkoord af te sluiten met de 

fiscus aangezien er een groot onderscheid is in de gebruikswaarde van de zonnepanelen. 

De rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen oordeelde dat een onderneming de gebruiksduur 

van haar zonepanelen niet afhankelijk mag stellen van de looptijd van een huurcontract 

afgesloten met een verbonden onderneming. De normale gebruikstermijn van het actief moet als 

basis moet worden genomen voor de berekening van de jaarlijkse afschrijving. De rechtbank gaf 

de fiscus gelijk dat een redelijk afschrijvingspercentage voor zonnepanelen 5% bedraagt. 252  

Ook het hof van beroep in Antwerpen gaf de fiscus gelijk in een andere casus om een jaarlijks 

afschrijvingspercentage van 5% te hanteren doordat zonnepanelen over meerdere jaren gebruikt 

worden zonder dat deze onderhevig zijn aan een hoog rendementsverlies (Buysse, 2016).253 

  

                                                
251 Com. IB 1992, nr. 61/126. 
252 Rb. Antwerpen 12 januari 2015, Fisc.Koer. 2015 (weergave), afl. 4, 497. 
253 Antwerpen 28 juni 2016, Fisc. 1488, 10. 
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B. Machines	

Machines aangekocht om opnieuw te verkopen op korte termijn - 1 jaar - worden aangemerkt 

als voorraden en niet als investeringen. Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat 

machines die door de belastingplichtige te huur worden aangeboden, over een termijn van 5 jaar 

mogen worden afgeschreven. De rechtbank stelde vast dat er rekening moet worden gehouden 

met specifieke omstandigheden zoals het feit dat de ontleners vaak niet over de vaardigheden 

beschikken om dergelijke machines te hanteren en het feit dat deze machines vaak verplaatst 

worden.254 

C. Uitrusting	

a. Materiaal	voor	reddingsploegen	op	het	werk255	

Alle materieel dat wordt aangekocht door de onderneming ten gunste voor de opleiding van 

reddingsploegen mag over een periode van 3 jaar worden afgeschreven. 

b. Elektronisch	informaticamaterieel	

Al het aangekochte elektronisch materiaal voor informaticadoeleinden mag worden afgeschreven 

over een periode van minstens 5 jaar, tenzij er bewijzen zijn dat het materiaal onderhevig is aan 

een grotere waardevermindering door bijvoorbeeld technologische slijtage.256  

Het hof van beroep in Bergen oordeelde dat een computer over een periode van 3 jaar mag 

worden afgeschreven als deze een specifieke uitrusting vormt voor de beroepsactiviteiten.257  

Een computer is vaak onderworpen aan een grote technologische veroudering waardoor dit 

standpunt m.i. in het kader van de duurtijd kan worden bijgetreden. 

2.2.4	 Meubilair	en	rollend	materieel	

A. Meubilair	

Volgens de fiscus zijn er geen afschrijvingen mogelijk op antieke kantoormeubelen.  

De rechtbank van Eerste aanleg in Antwerpen oordeelde dat er toch afschrijvingen kunnen als 

deze worden gebruikt voor de beroepsactiviteit.258 De rechtbank oordeelde dat een 

afschrijvingspercentage van 10% als redelijk kan worden beschouwd. Verhoeye (2008) stelt dat 

de algemene regel dat kunst - hieronder worden ook antieke meubelen begrepen - niet 

afschrijfbaar is, niet als absoluut mag aanzien worden. Dit wordt ook bevestigd in dit arrest. 

                                                
254 Antwerpen 13 februari 2001, TFRnet. 
255 Com. IB 1992, nr. 61/132. 
256 Com. IB 1992, nr. 61/133. 
257 Bergen 19 februari 1999, FJF 1999, 417. 
258 Rb. Antwerpen 5 mei 2007, FJF 2007, afl. 10, 904. 
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B. Rollend	materieel	

a. Personenwagens	

De afschrijvingen die betrekking hebben op personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en 

minibussen worden beperkt tot 75%.259   

Deze maatregel geldt niet voor de volgende wagens: 

§ taxi’s; 

§ auto’s die worden verhuurd met een bestuurder; 

§ auto’s die gebruikt worden door erkende rijscholen; 

§ voertuigen die alleen aan derden worden verhuurd.  

Volgens Com.IB 1992, nr. 61/134 mag voor de personenwagens gebruikt in de bedrijfsactiviteit 

van de vrije beroepen een termijn van 5 jaar, oftewel een percentage van 20%, als normaal 

worden beschouwd.  

Volgens het hof van Beroep in Luik moet er bij het bepalen van de afschrijvingstermijn van een 

personenwagen rekening worden gehouden met de eigenschappen, de prijs en de 

gebruiksintensiteit van de wagen. De rechtbank oordeelde dat een Mercedes 500 minstens over 

een periode van 5 jaar moet worden afgeschreven.260 Het hof van Beroep in Antwerpen 

oordeelde dat de economische slijtage, bijvoorbeeld door minder gereden kilometers per jaar, 

voorrang heeft op de technologische slijtage voor het berekenen van de gebruiksduur.261 

b. Vrachtwagens	

De rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven oordeelde dat voor vrachtwagens een termijn van 

7 jaar als redelijk mag worden beschouwd. In dit arrest had de belastingplichtige gekozen voor 

een afschrijvingstermijn van 5 jaar terwijl de fiscus een termijn van 10 jaar vorderde.262  

In een andere zaak had een belastingplichtige zijn vrachtwagens afgeschreven over een termijn 

van 5 jaar waarbij hij de vrachtwagens net voor het verstrijken van de gebruiksduur verkoopt, 

opnieuw aankoopt en opnieuw afschrijft over een nieuwe termijn van 5 jaar.  

Volgens het hof van beroep in Luik blijkt hieruit dat de oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 

5 jaar niet voldoende is om de economische en technische slijtage tot uiting te brengen.263 

                                                
259 Art. 66 WIB 1992 en Com. IB 1992, nr. 195/102. 
260 Gent (5° bk.) 18 oktober 2005, TGR-TWVR 2007, afl. 1, 69. 
261 Antwerpen 24 juni 1997, Fisc.Act 1997 (weergave POPPE, G.), afl. 26, 1. 
262 Rb. Leuven 9 december 2011, Fisc.Act. 2012 (samenvatting), afl. 15, 14. 
263 Luik 11 maart 1998, Act.fisc. 1998 (weergave), afl. 14, 3. 
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c. Motorfietsen	en	beschermende	motorkledij	

Volksvertegenwoordiger Van Quickenborne stelde de vraag op welke termijn een motorfiets 

mag worden afgeschreven. Hierop antwoordde de minister van Financiën dat een 

afschrijvingstermijn van 5 jaar als redelijk mag worden beschouwd voor een nieuwe motorfiets 

waarvan een normaal gebruik wordt verwacht.264 Volgens de rechtbank van Eerste Aanleg in 

Bergen daarentegen is het redelijk dat de administratie een afschrijvingsduur van 10 jaar vordert 

als het gebruik van de motorfiets beperkt is.265 

Voor de fiscale afhandeling van bijhorende investeringen zoals het aanschaffen van 

beschermende motorkledij werd door de fiscus een omzendbrief266 opgesteld.  

Voor de beschermende motorkledij is de verbodsbepaling voor kledijkosten van art. 53, 7° WIB 

1992 niet van toepassing doordat, zoals geformuleerd in de omzendbrief, “het veiligheidsaspect 

voorrang heeft op het zuivere kledijaspect”. 

De beschermende motorkledij mag worden afgeschreven over een termijn van 3 jaar als er wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

§ aangekocht in gespecialiseerde motorzaak; 

§ aankoop specifieke beschermende motorkledij of thermische onderkledij; 

§ in het bezit zijn van factuur met duidelijke individualisatie van het goed. 

In de circulaire werd ten slotte een niet-limitatieve lijst opgenomen wat onder “beschermende 

motorkledij” moet worden begrepen waarbij een helm, motorhandschoenen, een vest of broek 

met bescherming en motorrijlaarzen als beschermende motorkledij worden aanvaard. 

d. Fietsen	

Een belastingplichtige die fietsen aankoopt om het personeel aan te moedigen om met de fiets 

naar het werk te komen, geniet een fiscale tegenmoetkoming. De afschrijving op deze voertuigen 

mag worden verhoogd met 20%. Deze fietsen moeten wel afgeschreven worden over een 

minimumtermijn van 3 jaar.267 

  

                                                
264 Vr. en Antw., Kamer, 2014-2015, nr. 12, blz. 192-194 (Vr. nr. 122 V. VAN QUICKENBORNE). 
265 Rb. Bergen 24 mei 2005, FJF 2006, afl. 3, 202. 
266 Ci.RH.241/559.092 dd. 23 november 2005. 
267 Art. 64ter, 1° en 2° lid WIB 1992. 
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2.2.5	 Vaste	activa	in	leasing	of	op	grond	van	een	soortgelijk	recht	

a. Leasing	

Het hof van Beroep te Luik oordeelde dat de afschrijvingsduur van een leasingwagen moet 

worden vastgesteld in functie van de levensduur van het goed en niet afhankelijk is van de 

contractduur.268 

b. Activa	verkregen	of	gebouwd	onder	een	contract	van	opstalrecht	

De belastingplichtige die een actief verwerft onder een contract van opstalrecht, mag volgens de 

rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen voor het vaststellen van het afschrijvingspercentage 

zich niet baseren op de duur van het opstalrecht maar moet het afschrijvingspercentage 

vaststellen op basis van de normale levensduur van het actief.269  

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde daarentegen dat de gebruiksduur moet worden 

vastgesteld in functie van de normale duurtijd waarbij voor opstalhouders de normale duurtijd 

vastgesteld wordt op basis van de contracttermijn omdat de opstalhouder na afloop van het 

contract niet langer gebruik kan maken van het actief.270 Het hof beroepte zich hiervoor op een 

advies van de CBN waarin deze organisatie stelt dat de gebouwen opgericht onder een 

opstalrecht afgeschreven moeten worden over de duurtijd van het opstalrecht.271  

Het hof van beroep in Brussel oordeelde gelijkgestemd in een andere zaak waarbij geoordeeld 

werd dat de afschrijvingstermijn van een zelf vervaardigd gebouw afhankelijk mag gesteld 

worden van de duurtijd van het opstalrecht als het recht een kortere duur heeft dan de verwachte 

gebruiksduur van het gebouw.272 

Verhoeye (2006) bevestigt dat de afschrijvingstermijn van een actief moet bepaald worden op 

basis van de manier en de duurtijd waarvoor het actief wordt gebruikt. In principe valt de termijn 

van het opstalrecht voor de onderneming hier samen met de duurtijd. Ook de CBN beveelt deze 

methode aan. 

  

                                                
268 Luik 15 maart 2000, Act.fisc. 2000 (weergave), afl. 29, 4. 
269 Rb. Antwerpen 5 mei 2004, Fisc.Koer. 2004 (weergave VERTOMMEN, S.), afl. 13, 561. 
270 Antwerpen 6 december 2005, AFT 2006 (weergave MESSIAEN, R.), afl. 7-8, 52. 
271 CBN advies 2015/5, p. 25. 
272 Brussel 27 september 2006, FJF 2007, afl. 5, 437. 
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c. Activa	verkregen	onder	blote	eigendom	

Het Brusselse hof van beroep stelde vast dat een goed die verkregen is als blote eigendom niet 

mag worden afgeschreven. De blote eigendom van het actief stijgt jaarlijks in waarde terwijl het 

vruchtgebruik jaarlijks in waarde daalt. Het hof stelde vast dat enkel uitzonderlijke 

afschrijvingen op de activa verkregen onder blote eigendom gerechtvaardigd kunnen zijn.273 

d. Activa	verkregen	in	vruchtgebruik	

De administratie stelt dat de duurtijd van een vruchtgebruik automatisch wordt vastgesteld op 

30 jaar, volgens de bepalingen van art. 619 BW. De rechtbank van Eerste Aanleg te namen 

oordeelde dat het vruchtgebruik op een actief - dat wordt ingebracht in een vennootschap - 

afgeschreven mag worden voor een duurtijd die gebaseerd wordt op de leeftijd van de inbrenger 

van het vruchtgebruik.274   

2.2.6	 Overige	materiële	vaste	activa	

A. Videofilms	

Hoewel videotheken in deze moderne tijd alsmaar minder aan belang winnen is in ComIB 1992, 

nr. 61/133.1 opgenomen dat de films die worden verhuurd door videotheken afgeschreven over 

een termijn van 3 jaar mogen worden afgeschreven. 

Ten slotte is in de commentaar de opmerking opgenomen dat er onder videotheken onderlinge 

verschillen zijn waardoor de levensduur van de films korter of langer kan zijn.  

Dit kan bijvoorbeeld technologische vooruitgang waardoor de bandopname van een betere 

kwaliteit is en waardoor deze minder vlug verslijt of door een grotere economische slijtage 

doordat bepaalde films meer worden verhuurd dan andere films uit het aanbod. 

B. Kunstvoorwerpen	en	muziekinstrumenten	

a. Kunstvoorwerpen	

Kunstvoorwerpen zoals schilderijen en beeldhouwwerken die geen geheel vormen van het 

bedrijfsgebouw kunnen niet worden afgeschreven op basis van hun normale gebruiksduur 

doordat deze niet expliciet worden gebruikt voor het beroep.275 

Het hof van Beroep in Gent geeft de fiscus gelijk dat schilderijen, beeldhouwwerken en antiek 

geen waardevermindering ondergaan als deze niet voor het beroep gebruikt worden.  

                                                
273 Brussel 25 mei 2001, Act.fisc. 2001 (weergave PHILLIPART DE FOY, B.), afl. 30, 5. 
274 Rb. Namen 28 juni 2006, Fisc.Koer. 2006 (weergave DEFOOR, W.), afl. 14, 681. 
275 Com. IB, nr. 61/58. 



82 

Het hof merkte op dat een schilderij enkel en alleen ophangt en hierdoor niet onderhevig is aan 

een intensief gebruik of waardevermindering doordat het “hoogstens afgestoft wordt”.  

Dezelfde redenering is volgens het hof van toepassing op sierstukken. Voor voorwerpen die een 

hoge waarde vertegenwoordigen door hun materie - bijvoorbeeld porselein en kristal - volgt de 

fiscus nogmaals dezelfde denkpiste omdat deze goederen in beperkte mate zullen worden 

gebruikt.276 De rechtbank van Eerste Aanleg in Bergen stelde dezelfde zienswijze vast, namelijk 

dat kunstwerken principieel niet afschrijfbaar zijn omdat zij niet onderhevig zijn aan een 

jaarlijkse waardevermindering.277  

Ingewerkte beeldhouwwerken, fresco’s en andere kunstwerken ontworpen door kunstenaars die 

in België verblijven in een op te richten bedrijfsgebouw kunnen worden afgeschreven.  

De waarde van deze kunstwerken die éénmalig kan worden afgeschreven is beperkt tot 

maximaal 2% van de aanschafwaarde van het bedrijfsgebouw.278 Als de waarde van het 

kunstwerk toch meer bedraagt moet de overige aanschafwaarde afgeschreven worden over 

dezelfde termijn als het gebouw. Volgens Verhoeye (2008) is de 2%-regel een merkwaardige 

administratieve bepaling waarvoor geen wettelijke ondersteunde bepalingen beschikbaar zijn. 

De minister heeft bepaald dat voor kunstwerken die in een bestaand gebouw ingewerkt worden - 

doordat de onderneming niet over voldoende fondsen beschikte op het moment van oprichting - 

zijn onderworpen aan de gewone afschrijvingsregels.279 

b. Muziekinstrumenten	

Het hof van beroep in Brussel oordeelde dat de Stradivarius viool van een concertmeester over 

een termijn van 20 jaar mag worden afgeschreven omdat de belastingplichtige dit instrument 

voor de beroepsuitoefening dagelijks gebruikt waardoor het goed duidelijk onderhevig is aan een 

jaarlijkse waardevermindering.280 

Verder oordeelde het hof van beroep in Bergen dat de afschrijvingen op een kwaliteitspiano, 

gebruikt voor het voorbereiden van lessen en concerten van een muziekleraar, volledig mogen 

worden aanvaard als beroepskosten hoewel deze piano ook tijdens vrije tijd gebruikt wordt.  

  

                                                
276 Gent 26 oktober 2010, Fisc.Act. 2011 (samenvatting), afl. 37, 14. 
277 Rb. Bergen 24 mei 2005, FJF 2006, afl. 3, 202. 
278 Com. IB 1992, nr. 61/233. 
279 Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, nr. 43, blz. 6208 (Vr. nr. 456 G. BOURGEOIS) 
280 Brussel 4 mei 1982, FJF 1982, 197. 
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Het oefenen op de piano heeft volgens de rechtbank onbetwistbaar als gevolg dat de 

muziekleraar hierdoor zijn vaardigheden in stand houdt waardoor hij inkomsten kan verwerven 

of behouden door het uitoefenen van concerten.281  

De rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen stelde de afschrijvingstermijn voor een 

kwaliteitspiano van een beroepsmuzikant vast op 20 jaar.282 Volgens de rechtbank is er namelijk 

een effectief en intensief gebruik waardoor er een jaarlijkse waardevermindering plaatsvindt.  

Het hof van beroep in Luik stelde daarentegen de afschrijvingstermijn voor een vleugelpiano met 

een aanschafwaarde van 765.378 frank (ongeveer € 19 000,00) vast op 10 jaar voor een 

muziekleraar. Het hof oordeelde verder dat de investeringsprijs van de piano de beroepsbehoefte 

niet op onredelijke wijze overtreft volgens de bepalingen van art. 53, 10° WIB 1992, hoewel de 

piano ook gebruikt wordt tijdens de vrije tijd. Het hof volgt hierin dezelfde redenering van het 

hof van beroep in Bergen.283 

C. Varia	

Hoewel er getwijfeld kan worden aan het feit of dergelijk voorwerp aangemerkt kan worden als 

een actief, werd door de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen de afschrijvingstermijn voor 

een bril vastgesteld op 3 jaar.284 

2.2.7	 Activa	in	opbouw	

De rechtbank van Eerste Aanleg in Gent stelde een belastingplichtige in het gelijk dat de reeds 

uitgevoerde werken voor de opbouw van een werkplaats mogen afgeschreven worden als de 

belastingplichtige kan aantonen dat deze werken al onderhevig zijn aan een werkelijke 

waardevermindering. 285 In de concrete casus kon de belastingplichtige echter geen werkelijke 

waardevermindering aantonen zoals bepaald volgens art. 61 WIB 1992.  

Met deze vermelde uitspraak staaft de rechtbank de eerder besproken voorwaarde dat de kosten 

enkel moeten gemaakt worden met het oog op het behouden of verkrijgen van inkomsten en niet 

meteen als gevolg moeten hebben dat deze kosten meteen inkomsten zullen genereren in 

datzelfde boekjaar. 

  

                                                
281 Bergen 13 oktober 2000, JDF 2007, afl. 5-6, 181. 
282 Rb. Antwerpen 11 februari 2015, FJF 2015 (samenvatting), afl. 6, 185. 
283 Bergen 17 december 2004, FJF 2005, afl. 8, 775. 
284 Rb. Antwerpen 18 april 2012, Fiscoloog 2012 (samenvatting CB), afl. 1315, 13. 
285 Rb. Gent 3 maart 2005, Fisc.Koer. 2005 (weergave KIEKENS, A.), afl. 12, 464. 



84 

3	 Fiscaal	aanvaarde	afschrijvingsstelsels	
Volgens Com. IB 1992 nr. 61/82 worden de volgende stelsels fiscaal aanvaard: 

§ lineair stelsel; 

§ keuzestelsel van degressieve afschrijvingen; 

§ dubbele lineaire methode voor economische expansiewetten; 

§ afschrijving naar wens voor bepaalde bestanddelen. 

3.1	 Lineair	stelsel	

Verhoeye (1991, p.1) bevestigt over de toepassing van het lineair stelsel het volgende:  

“De fiskus [sic] heeft sinds lang richtlijnen voor het bepalen van de afschrijvingsregels 

vastgelegd. Daarbij heeft hij telkens voorgehouden dat enkel het stelsel van “lineaire 

afschrijvingen’ de regel is.”  

Tiberghien (1986) omschrijft dit als het creëren van een gewoonterecht waarbij de administratie 

altijd het lineair stelsel als norm nam omdat er hierop door de belastingplichtigen geen 

tegenreactie kwam. Hierdoor werd de toepassing van enkel het lineair stelsel een gewoonte. 

Verhoeye (1991) bevestigt dat het lineair stelsel enkel verplicht is voor afschrijvingen op 

immateriële vaste activa, zoals besproken in hoofdstuk 1 van deze analyse.  

3.2	 Keuzestelsel	van	degressieve	afschrijvingen	

Volgens art. 64 WIB 1992 kunnen de belastingplichtigen opteren voor een toepassing van het 

stelsel van degressieve afschrijvingen. Iedere belastingplichtige die het stelsel van degressieve 

afschrijvingen hanteert moet het afschrijvingspercentage bepalen van iedere groep vaste activa 

met gelijke aard voor het belastbaar tijdperk. Het degressief afschrijvingspercentage mag niet 

meer bedragen dan het dubbel van het lineair afschrijvingspercentage. 286 

3.2.1	 Beperking	afschrijvingsannuïteit	

De annuïteit in het jaar van verwerving mag niet meer bedragen dan 40% van de aanschaf- of 

beleggingswaarde.287 Concreet is dit een beperkingsmaatregel.   

                                                
286 Art. 36, 1° KB 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992  
(hierna: KB/WIB 1992). 
287 Art. 64, derde lid WIB 1992 
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In 1992288  werd deze beperking ingevoerd om de hoge afschrijvingsannuïteiten te minimaliseren 

voor afschrijvingen van activa op korte termijn.289  

Voor de boekjaren volgend op het aanschafjaar wordt de annuïteit berekend op basis van de 

fiscale residuwaarde, namelijk de aanschafwaarde minus de fiscaal aanvaarde afschrijvingen.290 

Deze beperking heeft als gevolg dat ieder actief over een termijn van minimum 3 jaar wordt 

afgeschreven voor activa waarvan de gebruiksduur minder dan 5 jaar bestrijkt.291 

3.2.1	 Overgang	lineair	stelsel	

De belastingplichtige kan ervoor opteren om over te schakelen naar het lineair stelsel als blijkt 

dat deze annuïteit een hoger bedrag weergeeft dan deze onder het stelsel van degressieve 

afschrijving.292  

3.2.2	 Voorbeeld	

A. Overgang	lineair	stelsel	

Veronderstel een belastingplichtige XYZ die een actief aankoopt voor € 100 000,00 en 

waarvan de gebruiksduur wordt geschat op 4 jaar. De onderneming kiest ervoor om het 

actief degressief af te schrijven. 

 
Tabel 16: Fiscale degressieve afschrijvingsmethode 

In jaar 1 is volgens de bepalingen van art. 64 WIB 1992 de annuïteit beperkt tot 

€ 80 000,00, namelijk 40% van de residuwaarde. In jaar 3 wordt opnieuw gekozen voor de 

lineaire methode omdat de annuïteit onder de degressieve methode slechts € 30 000,00 zou 

bedragen. 

                                                
288 Art. 2 Wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, BS 31 december 1992. 
289 Art. 2 Circ. nr. Ci.RH. 243/450.982, dd. 7 juli 1993. 
290 Art. 36, 2° KB/WIB 1992. 
291 Art. 3 Circ. nr. Ci.RH. 243/450.982, dd. 7 juli 1993. 
292 Art. 38 KB/WIB 1992. 

4

Boekjaar
Boekhoudkundig 

percentage

Fiscaal 
aanvaard 

percentage
Annuïteit Annuïteit: berekening

Fiscale 
residuwaarde

1 50% 40%  €     80.000,00  Degressief (beperking)  €  120.000,00 

2 50% 50%  €     60.000,00  Degressief  €    60.000,00 
3 50% 25%  €     50.000,00  Lineair  €    10.000,00 
4 Restwaarde Restwaarde  €     10.000,00  Restwaarde  €                 -   

 €   200.000,00  Totaal 
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B. Gebruik	afschrijvingsexcedent	

Verhoeye (1993) stelt dat er een methode bestaat om over 3 jaar te kunnen afschrijven dan over 

4 jaar zoals weergegeven in het voorgaande voorbeeld door het gebruik van een 

afschrijvingsexcedent. Volgens Verhoeye bestaat er geen wettelijke bepaling die stelt dat het 

afschrijvingsexcedent niet in het volgende jaar kan worden gerecupereerd. 

In het tweede jaar kan het afschrijvingsexcedent worden opgenomen doordat de totale annuïteit 

in het fiscaal afschrijvingsplan nog steeds niet meer bedraagt dan 40% van de aanschafwaarde. 

 
Tabel 17: Alternatief voor fiscaal aanvaarde degressieve methode 

3.2.2	 Restricties	

Het stelsel van degressieve afschrijving is niet mogelijk voor personenwagens, auto’s voor 

dubbel gebruik - uitgezonderd taxi’s -, minibussen en activa waarvan het gebruik aan derden is 

afgestaan.293 Het verbod voor de activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan werd 

ingevoerd om tax-lease-operaties tegen te gaan.294 

Senator Thissen stelde aan de toenmalige minister van Financiën de vraag of het verbod ook van 

toepassing is wanneer alleen een gedeelte van het gebouw verhuurd wordt aan een derde die 

hierop geen afschrijvingen registreert in zijn/haar boekhouding.295 De senator stelt dat er hier in 

principe sprake is van een concessie doordat de onderneming zelf ook een gedeelte van het 

gebouw blijft gebruiken voor haar beroepsdoeleinden.  

De minister oordeelde dat er enkel degressief kan afgeschreven worden op het gedeelte dat de 

onderneming zelf beheert doordat het artikel geen onderscheid maakt naargelang de vorm en 

mate waarin het gebruik aan derden wordt verleend.   

                                                
293 Art. 43 KB/WIB 1992. 
294 Antwerpen 6 oktober 2015, Fisc.Koer. 2016 (weergave), afl. 5, 529. 
Een tax-lease-operatie doet zich voor wanneer de aftrek van de intrestkosten gecombineerd wordt met degressieve 
afschrijvingen en waardoor de beroepskosten uiteindelijk hoger zijn dan de te belasten inkomsten. 
295 Vr. en antw. Senaat 2002-2003, 5 november 2002, nr. 2-62, 3467 (Vr. nr. 2429 R. THISSEN) 

Boekjaar
Boekhoudkundig 

percentage

Fiscaal 
aanvaard 

percentage
Annuïteit Excedent

Annuïteit: 
berekening

Fiscale 
residuwaarde

1 50% 40%  €     80.000,00  €  20.000,00  Degressief  €   120.000,00 

2 50% 50%  €     80.000,00  €                -   
 Degressief + 

excedent 
 €     40.000,00 

3 Restwaarde Restwaarde  €     40.000,00  €                -    Restwaarde  €                   -   
 €   200.000,00  Totaal 
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Deze zienswijze werd ook deels door het hof van beroep in Bergen bevestigd. 296 De rechtbank 

oordeelde dat een degressieve afschrijving niet mag toegepast worden op het gedeelte dat 

verhuurd wordt maar ook niet voor het gedeelte dat de onderneming zelf gebruik voor haar 

bedrijfsactiviteiten. 

Het verbod op degressieve afschrijvingen voor activa waarvan het gebruik aan derden is 

afgestaan is volgens diverse arresten een schending van het gelijkheidsbeginsel.  

Er wordt onterecht gesteld dat alle belastingplichtigen die hun activa verhuren aan derden 

moeten worden uitgesloten van dit stelsel doordat het oorspronkelijk doel van deze maatregel 

was om de belastingplichtigen die gebruik maken van tax-lease-operaties uit te sluiten van het 

stelsel. Volgens het hof van beroep te Brussel staat deze maatregel “niet in verhouding tot het 

beoogde doel”. 297   

Geleasete activa kan wel degressief afgeschreven worden doordat de leasingnemer het actief 

afschrijft en niet de leasinggever die het gebruik heeft afgestaan (Depre, 2016). 

Ten slotte is het keuzestelsel van degressieve afschrijven expliciet verboden voor nieuwe 

schepen en boten, zoals besproken op pag. 69.298 

3.2.3	 Opgave	

A. Voorwaarden	

Belastingplichtigen die het keuzestelsel willen gebruiken voor nieuw aangeschafte activa, 

moeten bij het neerleggen van de aangifte een opgave 328K bijvoegen waarbij de aard van de 

activa, de aanschaffingswaarde, de geschatte gebruiksduur en het afschrijvingspercentage 

worden bekend gemaakt.299 

B. Rechtspraak	

Als de belastingplichtige de opgave niet bij de aangifte heeft gevoegd of deze laattijdig aan de 

administratie bezorgt, kan geen aanspraak maken op dit afschrijvingsstelsel.300 Daarnaast wordt 

ook een opgave die niet voldoet aan de vormvoorwaarden van art. 41 KB/WIB 1992 als ongeldig 

beschouwd.301  

                                                
296 Bergen (18° k.) 20 april 2011, JDF 2011, afl. 7-8, 242. 
297 Brussel 15 januari 2014, Fisc.Koer. 2014 (weergave), afl. 4, 319 bevestigd door Antwerpen 6 oktober 2015, 
Fisc.Koer. 2016 (weergave), afl. 5, 529. 
298 Com. IB 1992; nr. 61/225. 
299 Art. 41 KB/WIB 1992. 
300 Rb. Nijvel 18 februari 2008, FJF 2009, afl. 5, 512. 
301 Brussel 5 januari 2005, FJF 2005, afl. 6, 596 
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Een laattijdig ingediende aangifte in de vennootschapsbelasting sluit de belastingplichtige 

automatisch uit van het keuzestelsel, ondanks dat de opgave bij de aangifte wordt gevoegd.302 

Chevalier (2009) concludeert dat het dit niet van toepassing is in de personenbelasting doordat 

de bijlagen geen verplicht onderdeel van de aangifte personenbelasting vormen.  

Het besluit van Chevalier is gebaseerd op een antwoord door de minister van Financiën op een 

vraag van senator Brotcorne.303 

Een arrest van het hof van beroep in Brussel toont aan dat wanneer de onderneming enkel een 

afschrijvingstabel heeft bezorgd aan de administratie en deze hierop geen bericht van wijziging 

meedeelt, er hieruit niet kan worden geconcludeerd dat de belastingplichtige van het degressief 

afschrijvingsstelsel is uitgesloten. Hier werd door de rechtbank toepassing gemaakt van het 

vertrouwensbeginsel. 304 

Zelfs wanneer de belastingplichtige nagelaten heeft om de opgave bij de aangifte te voegen, 

waarop geen bericht van wijziging volgt door de administratie, heeft dit niet als gevolg dat de 

belastingplichtige uitgesloten is voor de toepassing van het degressief afschrijvingsplan.  

Hierbij werd er door het hof van beroep in Antwerpen voor de uitspraak van het vonnis gebruik 

gemaakt van het beginsel van de rechtszekerheid.305  

3.2.4	 Verzaken	stelsel	

Als de belastingplichtige ervoor opteert om niet langer het stelsel van degressieve afschrijving te 

hanteren, moet zij deze keuze binnen de gepaste termijn aan de administratie betekenen via het 

formulier 328L.306 

  

                                                
302 Gent (24° k.) 22 mei 2001, Fisc.Koer. 2001 (weergave GEERAERTS, E.), 366 
303 Vr. en antw. Senaat 2004-2005, 5 juli 2005, nr. 3-44, 3539 (Vr. nr. 3-2609 C. BROTCORNE) 
304 Brussel (6° k.) 29 september 2005, Fisc. Act. 2006, 5/14. 
305 Antwerpen 5 december 2006, FJF 2008, afl. 2, 160. 
306 Art. 42 KB/WIB 1992. 
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3.3	 Afschrijving	naar	wens	

Art. 62 WIB 1992 bepaalt dat de volgende kosten ineens tijdens het belastbaar tijdperk in de 

resultatenrekening mogen worden opgenomen of lineair worden afgeschreven over een 

gebruiksduur die wordt bepaald door de belastingplichtige: 

§ extra aankoopkosten; 

§ onrechtstreekse productiekosten; 

§ oprichtingskosten. 

3.3.1	 Vennootschapsbelasting	

In de vennootschapsbelasting moeten de aanvullende aankoopkosten van grote vennootschappen 

op dezelfde wijze worden afgeschreven als het actief.307 De onrechtstreekse productiekosten en 

oprichtingskosten mogen nog altijd worden afgeschreven onder de bepalingen van art. 62 WIB 

1992. 

3.3.2	 Autokosten	

De bijkomende aankoopkosten zoals bijvoorbeeld de niet-aftrekbare BTW voor het aanschaffen 

van een personenwagen, auto voor dubbel gebruik, lichte vracht of een minibus moeten 

afgeschreven op dezelfde manier als het actief. Hierbij is het onbelangrijk of het actief in 

nieuwstaat of tweedehands werd aangekocht. 308 

3.4	 Diverse	afschrijvingsmethodes	

3.4.1	 Zuivere	productiemethode309	

In normale omstandigheden worden er geen afschrijvingen toegelaten op terreinen.  

De enige uitzondering hierop vormen de ontginningsgronden voor industriële activiteiten. 

Doordat deze gronden maar een beperkte capaciteit aan grondstoffen kunnen voortbrengen, zijn 

deze gronden aan een waardevermindering onderhevig.  

Doordat de waardevermindering afhankelijk is van de hoeveelheid grondstof die jaarlijks wordt 

ontgonnen, is hier de enige correct te hanteren methode de afschrijving volgens de zuivere 

productiemethode, zoals besproken in deel II. 

  

                                                
307 Art. 196 §2, 2° WIB 1992. 
308 Art. 65 WIB 1992 en Com. IB 1992, nrs. 61/206 en 61/207. 
309 Com. IB 1992, nr. 61/119. 
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3.4.2	 Progressieve	en	overige	methodes	

Verhoeye (1991) en Van Crombrugge (2010b) stellen dat er fiscaal in principe geen beperking is 

op de afschrijvingsmethodes - met uitzondering van enkele restricties - als er hierdoor niet 

sneller wordt afgeschreven dan economisch aanvaardbaar is, als de wet hier geen uitzondering 

op voorziet.  

Van Crombrugge (2010b) geeft ten slotte nog aan dat de progressieve methode niet vaak door 

belastingplichtigen toegepast wordt door het feit dat deze de fiscale strategie310 niet volgt. 

 

 

 

  

                                                
310 De belastingplichtigen proberen de belastingbesparing door afschrijvingen uit te stellen omdat de productie en 
normaliter ook de winst doorheen de jaren zal stijgen en door afschrijvingen een deel kan worden vrijgesteld van 
belasting. 
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Deel V 

Besluit 
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Conclusie	
In dit werk vormden de bepalingen uit het boekhoudrecht het startpunt van het juridisch 

onderzoek vooraleer de bepalingen uit het fiscaal recht werden besproken. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de bepalingen voor afschrijvingen in het Wetboek Inkomstenbelasting niet in 

sterke mate verschillen van de bepalingen opgenomen in het boekhoudrecht.  

Enkel voor de immateriële vaste activa zijn expliciet afwijkende termijnen opgenomen in het 

belastingrecht. 

Analyse	van	de	afschrijvingen	in	het	fiscaal	recht	

Uit de analyse is waar te nemen dat 4 concrete situaties een punt van discussie vormen voor het 

onderwerp van deze masterproef.  

Enerzijds blijkt dat er heel wat rechtspraak bestaat die betrekking heeft op de afschrijvingen van 

cliënteel. Hoewel de administratie een termijn van 10 à 12 jaar - die volgens de administratie 

redelijk is - blijft vorderen is er in verscheidene rechtspraken een kortere termijn aanvaard.  

Dit blijft echter een feitenkwestie.  

Anderzijds is de vraag of in het jaar van vervreemding nog mag worden afgeschreven een punt 

van discussie. Hoewel de rechtbanken in meerdere arresten stellen dat dit mogelijk is - wanneer 

de belastingplichtige het bewijs van een werkelijke waardevermindering kan voorleggen - blijft 

de fiscus vaak deze afschrijvingen verwerpen.  

Verder is er voor de materiële vaste activa met uitzondering van de waardevermindering voor 

aankoopkosten van gronden geen opmerkelijke discussie waarneembaar.  

Als de belastingplichtige kan aantonen dat de kosten het boekjaar volgend op de aankoop geen 

waarde meer vertegenwoordigen voor de onderneming, is er inderdaad sprake van een 

werkelijke waardevermindering die fiscaal moet worden aanvaard. De rechtspraak is naar dit 

standpunt geëvolueerd, hoewel dit nog steeds niet opgenomen is in het wetboek of de 

commentaar op het wetboek waardoor de fiscus ook deze kosten vaak verwerpt. 

Tussen de belastingplichtige en de fiscus bestaat soms onenigheid over het toe te passen 

afschrijvingspercentage. De belastingplichtige kan steeds in overleg met de administratie een 

individueel akkoord sluiten voor de toepassing van afschrijvingspercentages op bepaalde activa. 

Hierdoor is de beschikbare rechtspraak met betrekking tot de afschrijvingstermijnen beperkter. 
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Ten slotte blijkt dat de restrictie voor activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden voor de 

toepassing van het keuzestelsel van degressieve afschrijvingen niet als absoluut mag worden 

beschouwd. Er is door verschillende rechtbanken beslist dat deze verbodsbepaling een schending 

van het gelijkheidsbeginsel vormt doordat het doel van deze bepaling - het uitsluiten van 

belastingplichtigen die gebruik zouden maken van een tax-lease-operatie - in schril contrast staat 

het totaal aantal belastingplichtigen die hierdoor worden uitgesloten van het keuzestelsel.  

Tot op vandaag werd deze bepaling nog niet gewijzigd in het fiscaal recht en vormt zij nog 

steeds een punt van discussie tussen de belastingplichtige en de fiscus. 

Toekomstvisie	

Als het wetsvoorstel ‘tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met 

betrekking tot de aftrekbaarheid van doeloverschrijdende kosten’ goedgekeurd wordt, zal de 

fiscus een grondig rechtsmiddel achter de hand hebben om kosten te verwerpen op basis van 

deze bepaling als blijkt dat deze kosten geen gronding verband hebben met de bedrijfsactiviteit. 

Verder is het op dit moment onduidelijk of de huidige bepalingen uit de boekhoudwet zullen 

worden behouden bij de opbouw van het boekhoudrechtboek. Als de huidige of komende 

regering ook zou beslissen om rekening te houden met het advies van het IBR om het 

boekhoudrecht los te koppelen van het boekhoudrecht, is het mogelijk dat er in het belastingrecht 

meerdere afwijkende bepalingen - al dan niet gebaseerd op de huidige discussiepunten in de 

rechtspraak - zullen worden opgenomen met betrekking tot de afschrijvingstermijnen en de 

afschrijvingsmethodes.  

Concluderend is het enerzijds dus mogelijk dat in de toekomst nieuwe rechts- en feitendiscussies 

zullen ontstaan door de creatie van een afzonderlijk wetboek of anderzijds dat de feitenkwesties 

met betrekking tot fiscale afschrijvingen tot een minimum zullen worden herleid doordat de 

wetgever bepalingen zal opnemen in het wetboek die gebaseerd zijn op eerdere discussiepunten.  
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Bijlagen	
Bijlage 1: Uitzonderingsmaatregel voor activa aangeschaft voor 1940 

Voor de geherwaardeerde activa die ‘verkregen of tot stand gebracht waren vóór de normale 

datum van afsluiting van jaarrekening opgemaakt vóór 31 december 1940 en nog in gebruik was 

voor 31 december 1946’ werd er een fiscale uitzonderingsmaatregel bepaald.311  

De herschatting van deze activa moet weliswaar wel hebben plaatsgevonden ten laatste in het 

boekjaar 1948.312 Enkel de afschrijvingen op deze geherwaardeerde activa worden fiscaal 

aanvaard als beroepskosten. 313 

Deze fiscale gunstmaatregel werd beperkt tot outillage en nijverheidsgebouwen.314  

Daarnaast werd er ook een beperking opgelegd omtrent het bedrag van de herwaardering, deze 

mocht namelijk maximaal 2,5 maal de waarde bedragen van de waarde van het actief op 

31 december 1939.315  

De afschrijving op de geherwaardeerde waarde wordt ten slotte enkel aanvaard als beroepskost 

als de aangelegde meerwaarde niet dient als toevoeging aan de wettelijke reserve of gehanteerd 

wordt voor een beloning of toekenning.316 

                                                
311 Art. 511, §2 WIB 1992. 
312 Art. 243 KB/WIB 1992. 
313 Com. IB 1992, nrs. 61/76 en 511/55 e.v. 
314 Art. 236, eerste lid KB/WIB 1992. 
315 Zie art. 240 KB/WIB 1992. 
316 Art. 250 KB/WIB 1992. 
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