
VU Research Portal

Boerenslimheid tegenover ministeriële uitspraken

Wielhouwer, J.L.; Wiersma, E.

published in
Accountant
2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Wielhouwer, J. L., & Wiersma, E. (2013). Boerenslimheid tegenover ministeriële uitspraken. Accountant, 11, 42-
43.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/5ed15a1a-b1a9-4414-87f0-864d32023f64


42 accountant november 2013

praktijk: belastingen

willekeurig afschriJven

De bewering op rijksoverheid.nl dat men uiteindelijk zonder willekeurige 
afschrijvingen evenveel belasting betaalt, is niet juist. Slim plannen kan 
ervoor zorgen dat niet alleen later, maar ook minder belasting wordt betaald.
TEkST: jaCCo WielhouWer eN eelke Wiersma* | BEELD: dreamstime 

Boerenslimheid 
tegenover 
ministeriële 
uitspraken

‘ accountants kunnen hun 
klanten Minder belasting  
laten betalen.’

r
ecentelijk stemde de ministerraad in met het 
voorstel van de ministeries van Financiën en 
Economische Zaken om per 1 juli 2013 de rege-
ling willekeurige afschrijving weer tijdelijk 

open te stellen. Onderzoek (Wielhouwer, J.L. en Wiersma,  
E. (2013), Arbitrary tax depreciation to stimulate investments:  
utilization and effects. Working paper, VU University Amsterdam) 
toont aan dat deze regeling inderdaad kan leiden tot 
een toename van de investeringen. Echter, de bewe-
ring van de overheid dat men uiteindelijk evenveel  
belasting betaalt, is niet juist. Accountants kunnen 
hun klanten minder belasting laten betalen door de 
winst in een progressieve belastingstelsel gelijkmatig 
te verdelen over de jaren.

miNder belastiNG
De regeling willekeurige afschrijving stelt onderne-
mers in staat om voor verschillende investeringen de 
afschrijvingen anders te plannen. Meestal wordt hier 
gedacht aan de mogelijkheid om sneller af te schrijven, 
aangezien dit betekent dat men belastbaar inkomen 
verschuift naar toekomstige jaren.
Dit heeft twee voordelen die ervoor kunnen zorgen dat 
er een extra reden is om te investeren. Er hoeft in de 
eerste jaren minder belasting te worden betaald, zodat 
er meer geld over blijft om de investeringen te financie-

ren. En het later betalen betekent dat er in contante 
waarde minder belasting wordt betaald. De waarde van 
de betaalde (en door de overheid ontvangen) belastin-
gen daalt.

oNderzoek
In de Verenigde Staten zijn dergelijke regelingen ook 
van toepassing geweest, zij het dat bij deze regelingen 
alleen extra afschrijven was toegestaan. Onder de  
Nederlandse regeling ‘willekeurige afschrijvingen’ is 
minder afschrijven ook toegestaan. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van de regeling vanaf 2001 
in de VS heeft niet overtuigend aangetoond dat deze  
regeling effectief was om de investeringen te stimule-
ren (zie onder andere Hulse, D.S. en Livingstone, J.R. (2010),  
 Incentive effects of bonus depreciation. Journal of Accounting and 
Public Policy, 29, 578-603).
Belangrijke argumenten tegen de effectiviteit van deze 
regeling zijn dat bedrijven toch al vaak weinig winst 
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‘ boerensliMheid Zorgt er  
voor dat soMs 42 procent  
in plaats van 52 procent  
belasting wordt betaald.’

om het belastbaar inkomen gelijkmatig te verdelen om 
zo meerdere jaren niet in het hoogste marginale belas-
tingtarief te vallen. Dit aspect maakt de regeling, zeker 
onder een progressief belastingstelsel, extra aantrek-
kelijk. Boerenslimheid zorgt er dus voor dat er soms 
42 procent in plaats van 52 procent belasting wordt 
 betaald. In een nieuwsbericht van 28 juni 2013 op rijks-
overheid.nl staat: ‘Uiteindelijke betaalt men evenveel 
belasting als zonder willekeurige afschrijvingen.’ Dat 
is niet juist. Slim plannen kan er in ons progressieve 
belastingstelsel voor zorgen dat niet alleen later, maar 
ook minder belasting wordt betaald.
Accountants doen er soms verstandig aan om niet meer 
af te schrijven als het einde van een belastingschijf be-
reikt is. Uitstel van afschrijvingen kan, als de finan-
ciële situatie van de klant het toelaat, juist een grote 
reductie in het marginale belastingtarief opleveren, 
namelijk in de daaropvolgende jaren. Misschien is dat 
wel de reden dat de regeling hier wel effectief is. 

maken en dus niet veel hebben aan extra afschrijvings-
mogelijkheden en dat deze regeling misschien alleen 
leidt tot andere, maar niet tot meer investeringen.  
Het feit dat in Nederland de flexibiliteit breder is en af-
schrijvingen ook kunnen worden uitgesteld tot er weer 
winst wordt gemaakt, maakt deze regeling mogelijk 
effectiever.
WEA Accountants & Adviseurs heeft de auteurs van 
anonieme data voorzien om de effectiviteit en het ge-
bruik van de regeling ‘willekeurige afschrijvingen’ in 
2009-2011 te onderzoeken. Het onderzoek gaat over een 
grote groep klanten uit de agrarische sector. De resul-
taten laten zien dat de regeling inderdaad heeft geleid 
tot meer investeringen en dat deze investeringen niet 
in de plaats van andere investeringen zijn gekomen.

slim plaNNeN
De regeling lijkt voor deze bedrijven dus daadwerkelijk 
een verschil te maken. Kortom, de regeling kan inder-
daad effectief zijn om investeringen te stimuleren,  
zeker voor bedrijven die onder de inkomstenbelasting 
vallen. De afschrijvingsbedragen laten verder zien dat 
deze agrarische bedrijven op een slimme manier hun 
afschrijvingen plannen.
Wat blijkt is dat een deel van de bedrijven soms de mo-
gelijkheid om extra af te schrijven juist niet gebruikt. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als je door extra afschrij-
ving in een lagere belastingschijf zou vallen. Een extra 
afschrijving levert dan bijvoorbeeld een besparing van 
33,5 procent op, terwijl het volgend jaar mogelijk wel 
42 of 52 procent oplevert. De mogelijkheid bestaat dus 


