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Hoofdstuk I. Inleiding~)

Zoals uit de titel van het artikel blijkt wordt de goodwill hier niet in al
zijn facetten besproken. Getracht wordt een verklaring te geven voor de fis-
cale behandeling van goodwill zoals deze op dit moment plaatsvindt op basis
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vennootschapsbelas-
ting 1969.
Bestudering van de fiscale behandeling van goodwill leert al snel dat de
invloed daarop van het civiele recht zeer groot is geweest, zeker in het begin
van de twintigste eeuw. In de latere jaren zien we een vermenging van civiel-
rechtelijke- en bedrijfseconomische uitgangspunten.
De opbouw van de beschouwing is als volgt. Na de inleiding wordt in Hoofdstuk
II ingegaan op het ontstaan van de term goodwill, waarna in Hoofdstuk III het
begrip goodwill wordt belicht vanuit de civielrechtelijke, bedrijfseconomische
en fiscale hoek. Hoofdstuk IV is gewíjd aan de waardebepaling van goodwill, er
wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de bedrijfseconomische en fiscale
werkwijze. In hoofdstuk V worden de bedrijfseconomische- en fiscale afschrij-
vingen behandeld. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de jurisprudecr-
tie die er bestaat op het gebied van de fiscale afschrijvingen. In het laatste
hoofdstuk volgt een korte samenvatting en enige opmerkingen tot slot.

~) De auteur is dank verschuldigd aan drs. J.G. Groeneveld en prof. dr,. W. v.
Hulst voor hun kritische opmerkingen bij een eerdere versie van deze beschou-
wing.
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Hoofdstuk II. De term goodwill

De term goodwill is al enige eeuwen in gebruik. We komen deze voor het eerst

tegen in de 16e eeuw in Engeland. Een mogelijke voorloper van de term goodwill

stamt uit de 9e eeuw, hetgeen blijkt uit de volgende citatenl) (t 825) Vesp.

Psalter v.13 "Mid scelde godes willan (etc)" en (t 893) K. Aelfred Oros VI,

viii, "He (Titus) waes swa godes willan bact (etc)".
De term als zodanig stamt uit 1562. Deze werd toen gebezigd in de zin van
toestemming om iets te gebruiken. "Chíld Mariages 10 Andrew Haworthes father
... did obteyne the Landlordes goodwill of the Tenement wherein the father of

the said Custance did dwell". In die tijd wordt in Engeland het woord ook al
in juridische en economische zin gebruikt, wat blijkt uit de volgende aanha-
lingen: 1) 1571 Wills S~ Inv. N.C. (Surtus 1835) 352, "I gyve to John Stephen
... my whole interest and goodwill of my Quarrel" [i.e. quarry) 2) 1766 Gold-

sm. Vic W. iv, "Having gíven a hundred pounds for my predecessors goodwill" 3)
1786 Lounger No. 79 "On her mariage with the knight she had sold the good~will
of her shop and warehouse" 4) 1836 Marryat Japhet vii, "The shop, fixtures,
stock ín trade, and goodwill, were all he property of our ancient antagonist"

5) 1863 Fawcett Pol. Econ. IV i.i. (1876) 536 "A solicitor can either sell the
good~will of his business, or leave it to his chíldren".
In Nederland is de term goodwill nog niet zo lang in gebruik. Wij hebben die
voor het eerst in 1903 bij Nijst gevonden.2)

1) The Oxf ord English Dictionary, volume IV, Oxford, 1970.
2) Nijst, J.J.M.H.: Het recht op de firma, De accountant, no. 2, 8e Jaargang,
Februari 1903, blz. 9.
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Hoofdstuk III. Het begrip goodwill

a) civielrechtelijk

De eerste maal dat het begríp goodwill in cívielrechtelijke zín werd gebruikt

was in Engeland in de zaak 'Cruttwell v. Lye' , in 1810.1) De rechter, Lord
Eldan, stelde toen, dat "The goodwill which has been the subject of sale, is
nothíng more than the probability that the old customers will resort to the
old place". In deze uitspraak wordt de nadruk gelegd op het feit dat de good-
will is verbonden aan een bepaalde plaats en aan de gewoonte van een cliënt
(klant).
De goodwill werd in die tijd geheel toegeschreven aan de persoonlijke kwali-
teiten, het vakmanschap, van de ondernemer en de goedwillendheid van de klant
om bij hem te kopen. Bij overname van een onderneming was de koper derhalve
afhankelijk van de "goede wil" van de oorspronkelijke eigenaar, om zijn opvol-
ger bij de klanten aan te bevelen. Daarnaast moest de verkopende partíj zích
verbinden om gedurende een aantal jaren niet meer in de betreffende branche
werkzaam te zijn of zich niet binnen een bepaald gebied te vestigen wanneer
híj soortgelijke activiteiten wenste te ontwikkelen (concurrentiebeding).
In de loop van de negentiende eeuw veranderde het begríp goodwill van inhoud.
Er kwamen steeds meer ondernemingen welke in een andere dan de gebruikelijke
rechtsvorm, de persoonlijke onderneming, werden gedreven. De persoonlíjke band
tussen de koper en verkoper vervaagde daardoor. De klanten gingen zich steeds
meer oríénteren op bepaalde merken. Niet meer de persoonlijke kwaliteiten van
de ondernemer stonden centraal maar het produkt. Het begrip goodwill kreeg een
meer onpersoonlijk, zakelijk karakter. Deze verschuiving was er de oorzaak van
dat de rechter aan het begrip goodwill meer inhoud moest gaan geven.
Het is de Engelse rechter Lord Macnaghten2) geweest die een, voor die tijd,
vrij volledige omschrijving van goodwill heeft gegeven. Hij merkte op: '~,ihat
is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It
is the benefit and advantage of the good name, reputation and connecti~n of a
business. It is the attractive force which brings in custom. It is the one
thing which distinguishes an old-established business from a new business at
its first start. Goodwill is composed of a variety of elements. It differs in

1) Crutwell v. Lye, 17 (Ves), 335.
2) In the Commissioners of Inland Revenue v. Muller á~ Co's Margarine (1901,
A.C. 217).
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its composition in dífferent trades and in different business in the same

trade. One element may preponderate here; and another there".

In het Nederlandse burgerlijk recht komt het begrip goodwill voor het eerst
naar voren in het geding inzake het hotel "De Oude Doelen", Tournooiveld 4 en

5, te 's Gravenhage in 1881. Het geval betrof het overlijden van de weduwe van
J.J. van Santen, Vrouwe F.C. Bernhard. Ze liet twee zonen na, naast afstamme-

lingen in de rechte lijn en twee andere staken. Vrouwe Bernhard had het be-

drijf geleid met behulp van de twee híerboven genoemde zonen. In 1873 had ze
aan één van de zonen pand no. 4 verkocht en in 1879 aan de twee zonen samen
pand no. 5. met het daarbij behorende huisraad. Dat alles voor een totaal

bedrag van f 82.000,-. Bij testament had ze aan beide zonen het "beschikbare
gedeelte" vermaakt, hetgeen inhield de gehele nalatenschap onder aftrek van
het aan de overige afstammelingen toekomende wettelíjke erfdeel (art. 900 BW).
De overige afstammelingen waren het daarmee niet eens en stelden, voor de

Haagse Rechtbank, dat voornoemde onroerende en roerende goederen waren vez~
kocht voor zodanige lagen prijs, dat de zeer winstgevende, in en met het
verkochte gedreven, hotelzaak daardoor aan die zonen werd geschonken, een
schenking waarvan de waarde bewijsbaar op f 60.000,- is te stellen, en waar-
door aan (hun) wettelijk erfdeel wordt te kort gedaan" (art. 967, art. 968
BW). De Rechtbank oordeelde dat de goodwill van een bedrijf wel terdc:ge een
bestanddeel is van een ervengemeenschap. Hij oordeelde dat nu het hctel in
bloeiende staat verkeerde, de mogelijkheid aanwezig was, dat daardoor de
waarde van de twee verkochte panden (inclusief huisraad), door de daaraan
verknochte onderneming (zaak) veel hoger was dan de door de weduwe indertíjd
bedongen prijs. De prijs was gebaseerd op de waarde van de afzonderlijke
goederen. De Rechtbank beval een onderzoek van deskundigen om alsnog de waarde
van de twee panden, inclusief huisraad, in de laatstverlopen jaren te taxeren.
Er diende op twee manieren te worden getaxeerd:
a) met verwaarlozíng van het feit dat in de panden een bloeiende horelzaak

(bedrijf) werd gedreven
b) rekening houdend met het gegeven dat in de panden een bloeiende hotelzaak

(bedrijf) werd gedreven.
De Rechtbank erkende, zonder overigens de term als zodanig te hanteren, het
bestaan van goodwill, maar liet de juridische vraag of een bedrijf een zaak of
goed is in de zin van art. 555 BW uitdrukkelijk in het midden.



5

Wat het civielrecht betreft, is in de Nederlandse literatuur de meest bekende
definitie van het begrip goodwíll die van Molengraaff.l) We citeren: "In den
laatsten tijd is de uitdrukking "goodwill" in gebruík gekomen, i.h.b. ter
aanduiding van de hoogere waarde, welke de bestanddeelen van eene zaak te
samen genomen bezitten, boven de waarde dier bestanddelen, ieder op zichzelf
heschouwd." Hij heeft zijn definitie naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan
een vonnis van de Rechtbank te Amsterdam.2)
In dit vonnis noemt Meilink, de raadsheer, de goodwill een meerwaarde, "een
meerwaarde welke haar oorzaak vindt in de omstandigheid, dat een onderneming
bekendheid, reputatie en vertrouwen geniet..."
Houwing daarentegen defínieert het begrip meer toekomst-gericht. Híj kijkt
naar de mogelijkheid om in de toekomst winst te behalen, hetgeen hij meer in
overeenstemming met het spraakgebruik acht dan de meerwaarde gedachte. Hij
zegt: "De goodwill der onderneming is haar vermogen om winst te doen ontstaan,
is de door de gezamenlijke bestanddelen der onderneming geschapen mogelijkheid
van winst".3j Hellema voert echter als bezwaar tegen de door Houwing gegeven
definitie van goodwill aan dat een onderneming die weliswaar winst oplevert
maar die niet meer dan een normaal rendement over het geinvesteerde kapítaal
oplevert geen goodwill bezit.4j In de uitspraak van de Hoge Raad met betrek-
king tot het damesmodebedrijfarrest5j wordt tussen de uitgangspunten van
Molengraaff en Houwing een brug geslagen. De Hoge Raad volgt in de eerste
rechtsoverweging namelijk de meerwaardegedachte, híj overwoog "dat wanneer tot
iemands vermogen zaken behoren die worden aangewend in een door hem gevoerd
bedri jf, de mogeli jkheid bestaat, dat .. . deze zaken in haar geheel een waarde
hebben, welke uitgaat boven díe van de afzonderlijke zaken". In de tweede
overweging gaat hij uit van de mogelijkheid om in de toekomst winst te beha-
len. Hij overwoog namelijk "dat, indien zulks het geval is, ten aanzien van in
een bedrijf aangewende zaken, die aan in algehele gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten toebehoren, deze met inbegrip van de vorenbedoelde in het
bedrijf gelegen mogelijkheid om winst te behalen, tot de bate van de ~;emeen-
schap moeten worden gerekend".

1) Molengraaff, W.L.P.A.: Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse
Handelsrecht, 1930, blz. 84.
2) N.J. 1927, no. 1344 van Mr. J.G. Meilink, raadsheer Hof Amsterdam.
3) Houwing, Ph.A.N.: Enige rechtskundige beschouwingen over onderneming en
goodwill, in Kamphuisen e.a.: Goodwill, Juridisch, Fiscaal en Bedrijfsecono-
misch, Roermond, 1942, blz. 32.
4) Hellema, H.J.: De goodwill in het privaatrecht, WPNR, 84ste jaargang, no.
4297, 1953, blz. 254.
5) HR 9 maart 1951, NJ 1952 no. 46.
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De laatste, ona bekende, poging om tot een definítie van het begrip goodwill

in civielrechtelijke zín te komen is van Cohen Jehoram.l) Hij definieert

goodwill vanuit de voorsprongsgedachte. "De door de uitoefening van een beroep
of bedrijf geschapen overdraagbare voorsprong, die zich uit in een toekomstig

superrendement van in dit beroep of bedríjf gestoken kapitaal en arbeid." Het
valt op dat Cohen Jehoram spreekt over een overdraagbare voorsprong, hetgeen

in zou houden dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht van een handels-
zaak of praktijk. Dit doet een beetje vreemd aan als men bedenkt dat vroeger
de handelszaak een apart bestaan in rechte werd toegekend, maar ddt deze
opvatting in de doctrine dusdanig fel werd bestreden dat de Hoge Raad in 1916
omging2) en bepaalde dat een handelszaak niet voor verkoop of levering vatbaar
is, en derhalve géén zaak in de zin van art. 555 BW. Mogeli jk is Cohen Jehoram

met deze omschrijving reeds vooruit gelopen op het Nieuwe Burgerlijk 'Jetboek
waarin de onderneming, inclusief goodwill, wel overdraagbaar zou zijn.3)

De vraag in het civiele recht is steeds geweest, en ís dat nu nog, of goodwill

een zaak is in de zin van art. 555 B.W. Het gevolg is dat ook in het Nieuwe
Burgerlijk Wetboek goodwill als zodanig niet overdraagbaar is gesteld. De
wetgever heeft ons inziens de overdraagbaarheid van goodwill niet wenselijk
geacht, omdat hij toch altijd al de mogelijkheid heeft gehad rechten die niet
persoonlijk en niet zakelijk zijn toch overdraagbaar te maken. De we[gever
heeft dat overigens tot op heden niet gedaan. Het gevolg hiervan is dat alleen
die goodwill overgedragen kan worden welke onverbrekelijk is verbonden met
enig wettelijk vermogensrecht. Hierbij kan gedacht worden aan octrooien,
handelsmerken, vergunningen, etc. Op basis van deze gedachte maakte de toenma-
líge advokaat-generaal Langemeier ín zijn conclusie voor het damesmodebedrijf-
arrest,4j een onderscheid tussen belichaamde en niet-belichaamde goodwill.
Belichaamde goodwill is bijvoorbeeld die van een gunstig gelegen café, deze
goodwill zou niet los te denken zijn van het onroerend goed. De goodwill van
het café is " belíchaamd" in het erkende vermogensbestanddeel, het pand waarin
het bedrijf is gevestigd. Tot de niet-belichaamde goodwill behoren bijvoor-
beeld een melkwijk, een straatnering, een bedrijf zonder gebouw, etc.

1) Cohen Jehoram, H.: Goodwillrecht, Deventer 1963.
2) Hoge Raad, 29 juni 1916.
3) Hiervoor heeft o.a. Prof. Mr. F. Molenaar gepleit. Zie zijn: "Een hele
onderneming", Zwolle, 1973, blz. 54.
4) HR 9 maart 1951, NJ 1952 no. 46.
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Uit het voorgaande blijkt dat men in het civiele recht het bestaan van good-
will (in de meest ruime zin) niet ontkent. Híeraan wordt echter niet de conse-
quentie verbonden dat deze dan ook overdraagbaar moet zijn in zijn volle
omvang. Nee, men beperkt de overdraagbaarheid tot die gevallen waa.rin de
goodwill is belichaamd in een vermogensrecht. Dat in deze stellingname; onder
grote druk vanuit de praktijk, een kentering begint te komen blijkt uit het
gegeven dat binnen afzienbare tijd de juridische fusie, ook in Nederland, een
feit zal zijn. Het valt daarom te verwachten, eveneens onder druk van de
praktijk, dat een volledige erkenning in rechte van goodwill als zijnde een
zaak niet meer lang op zich zal laten wachten.

b) bedrijf seconomisch

In de Angelsaksische literatuur heeft de bedrijfseconomie zich nooit erg
bekommerd over wat goodwill nu precies is. Ze heeft zich vooral beziggehouden
met de waardebepaling daarvan. Dícksee,l) een van de meest bekende op dit
gebied, merkt op: "... When a man pays for goodwíll, he pays for something
that places him in the position of being able to earn more money, than he
would be able to earn by hia own unaided exertions". In deze opvatting klinkt
de meerwaardegedacht door welke we in deze beschouwing al eerder zijn tegenge-
komen bij het civielrecht, met name bij Meilink en Molengraaff.
Leake2) stelt: "Commercial goodwíll is the right which grows out of all kinds
of past effort in seeking profit, increase of value or othe r advantages."
Kaner3j is binnen de angelsaksische literatuur één van de weinigen, die een
poging hebben gedaan om wat meer inzícht te verschaffen ín het begrip good-
will. Hij onderscheidde een zestal soorten goodwill 1) Established goodwill,
goodwill of inertia, dat wil zeggen goodwíll als gevolg van gewoonte, traag-
heid, of steun van de kant van de afnemer. 2) Efficiency goodwill, als gevolg
van een doelmatige opzet van een onderneming. 3) Organization goodwill, als
gevolg van een perfecte organisatie. 4) Advertisement goodwíll, goodwill onder
andere door reclame. 5) Monopoly goodwill, als gevolg van een octrooi, Au-
teursrecht enz. 6) Locality goodwill, vestigingsplaats voordeel. 7) Personal
goodwill, de goodwill van de ondernemer of zijn personeel.

1) Dícksee, L.R.: Goodwill and its Treatments in Accounts, London, 19204,
p .80.
2) Leake, P.D.: Commercíal Goodwill, New York, 1930, p. 8.
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Nederlandse bedrijfseconomen hebben daarentegen steeds weer getracht een

definitie te geven van het begrip goodwill. Zo schrijft Volmer:l) "Het recht

op de firma is de bevoegdheid om eenig bedrijf op een bepaalde naam uit te

oefenen." "... men verstaat er onder het recht om eenig bedrijf uit te uefenen

onder zooveel mogelijk gelijke omstandigheden als de voorafgaande besitter,
dus a.) onder denzelfden naam; b.) in hetzelfde huis; c.) met dezelfde merken,

en, zooverre deze er zijn, d.) door bekendheid met speciale fabricagemethoden
(fabrieksgeheim).
Steyling2) definieert goodwill als: "een onaanwijsbaar activum eener zaak, dat
het vermogen heeft de zaak baten te doen behalen boven kapitaalrente, inclu-

sief risicopremie en vergoeding arbeidskracht eigenaar."
Saarloos3) merkt op dat het begrip goodwill niet gemakkelijk is te defiaíëren,

daar het uit een groot aantal faktoren is samengesteld. Goodwill kan ~~olgens
hem voorkomen in de vorm van een recht op een fírma, handelsmerken, copierech-
ten, patenten, fabrieksgeheimen, concessiën, het ten gevolge van een goede
organisatie gekweekte onstoffelijke kapitaal (bv. reclame campagne, wel door-
dachte bedrijfsorganisatie etc.). De goodwill in een bedrijf is volgens hem:
"... het vermogen om boven het normale rendement in dit bedrijf, met inbegrip
van de vergoeding voor eigen arbeidsprestaties, winst te behalen".
Bakker:4) "Onder goodwill heeft men te verstaan datgene, wat een rePds be-

staande zaak voor heeft op een pas opgericht bedríjf." Goodwill zal, volgens
Bakker, bestaan uit: 1) het bezit van een meer of minder uitgebreide cliëntéle
2) het bezit van een geYntroduceerd handelsmerk, van een octrooi, patent of
licentie 3) het bezit van een gunstig en bekendstaande handelsnaam 4) het
bezit van een gunstige en bekende stand van het bedrijf S) het bezit van
geschoold personeel. Als conclusie stelt hij dat afhankelijk van de aard der
zaak dan de ene, dan de andere faktor zal overheersen. Bakker zit duidelijk op
het spoor van de alternatieve kosten.

3) Kaner, H.: A new theory of goodwill, London, 1937.
1) Volmer, J.G.Ch.: Het recht op de firma, De Accountant, no. 1, 8e Jaargang,
November 1902, blz. 11.
2) Steyling, E.W.: Goodwill, Accountancy, nr. 168, víjftiende jaargang, 1917,
blz. 121.
3) Saarloos, A.E.C. van: Goodwill, Maandblad voor het Boekhouden en aanverwan-
te vakken, no. 273, Drieëntwintigste Jaargang, mei 1917, blz. 181.
4) Bakker, 0.: Goodwill, Maandblad voor het Boekhouden en aanverwante vakken,
no. 271, Drieëntwintigste Jaargang, Maart 1917, blz. 141.
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A. Meyl) ziet goodwill als een voorsprong op de concurrentie. Deze voorsprong
die door de ondernemer i s opgebouwd, zal wanneer hij zijn onderneming over-
draagt, nog wel eníge tijd doorwerken. De voorsprong zal alleen blijven be-
staan indien de overnemende ondernemer nieuwe methoden vindt om de voorsprong
te handhaven.
Dijker2) meent dat hetgeen onder de benaming "goodwíll" wordt overgedragen in
feíte de organisatie i s. Derhalve kan volgens hem het woord goodwíll worden
vervangen door "... waarde van de organisatie".
Schattinga3j noemt als oorzaken van goodwill: goede merkenbekendheid, zeer
rationele produktie en distributie, gunstíge vestigingsplaats, research actí-
viteiten, bijzondere know how„ goede arbeidsverhoudingen, zwakke concurrentie
e.d.
Ophof4) is van mening dat uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat men
het wezen van de goodwill niet omschrijft, maar de uitingen daarvan. Men heeft
het volgens hem steeds over faktoren als beklanting, voorsprong, mogelijkheid
om winst te maken e.d. De onderneming is volgens hem een systeem, waarin zijn
opgenomen roerende- en onroerende goederen, rechten en verplichtíngen en
relaties. "Wil men nu de ondernemíng verkopen dan kan men dat geheel verkopen
maar ook het wezen van dat geheel."5j Het wezen van het geheel wordt niet
gevormd door de roerende- of onroerende goederen want die zijn alleen van
betekenis in verband met het funktionerende geheel. Het funktionerende geheel,
met als afgeleíde daarvan het funktionerende systeem noemt hij goodwill. Dat
is niet hetzelfde als de "organisatie" of de interne omstandigheden van het
bedrijf, het is meer dynamisch. "Het is de actieve organisatíe, het bezigzijn-
de, het f unktionerende geheel5)."
Bouma6) meent dat in de goodwill van de onderneming de verwachting omtrent de
winstmogelijkheden en de groei daarvan tot uítdrukkíng worden gebracht.

1) Mey, A.: Enige economísche aspecten van het goodwill-probleem, de Naamloze
Vennootschap, XXIe jaargang, 1942, blz. 135.
2) Dijker, R.A.: De waardebepaling van de goodwill en de afschrijving op de
goodwill, uit: Goodwill Juridisch, Fiscaal en Bedrijfseconomisch, door Prof.
Mr. Kamphuisen e.a., Roermond, 1942, blz. 113.
3) Schattinga, W.: De verwerking van goodwill in de Jaarrekeníng, MAB,
nov~dec. 1970, blz. 427.
4) Ophof, H.P.J.: Goodwill en onderneming, Themis, 1972, blz. 367.
5) Ophof, t.a.p. blz. 389.
6) Bouma J.L.: Leerboek der bedrijfseconomie deel II, Wassenaar, 1980, blz.
537.
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Uit de voorlíggende citaten is af te leiden dat het steeds gaat over goodwill

als een immaterieel actíef. Verder is er steeds sprake van een voorsprong, een

voorsprong die een ondernemer (onderneming), bijvoorbeeld in geval van volle-

dige mededinging, heeft op die ondernemer waarvoor het nog juíst lonend is om

een dergelijke onderneming op te zetten, de grensonderneming. Bij de grenson-

derneming ontbreekt immers elke goodwill, omdat in dat geval er sprake is van
een normale beloning voor de ondernemer en een normale vergoeding voor het
vermogen (inclusief risicopremie). Het voorafgaande gaat echter bíj een andere
marktvorm dan volledige mededinging niet op. In die gevallen wordt ons i nziens
de goodwill bepaald door factoren die zorgen voor een tijdelijke voorsprong op
de startende onderneming. Na verloop van tijd wordt die voorsprong ingelopen,
hetgeen voor de beginnende ondernemíng betekent dat deze bereid is een bedrag
te be[alen voor de goodwíll welke hooguit de kosten evenaart welke zi j zou
moeten maken om op gelíjk niveau te komen met de onderneming die wordt overge-
nomen.

c) fiscaal

De term goodwill is, zoals uit het voorafgaande blijkt, in Nederland sinds

1903 in gebruik, doch het begrip dat ermee wordt aangegeven is in het belas-
tingrecht al veel vroeger onderkend. Het kwam reeds voor in de Registratiewet

van 12 december 1798 (Franse wet van 22 Frimaire An VII). In deze wet werden
naast octrooien en vergunningen ook "stand of nering" gelijk gesteld met

roerende goederen.
We komen het begrip tegen in de Memorie van Toelichtíng van de Wet op de

inkomstenbelasting 1914.1) Uaarin stelde de Minister dat onder "andere uitga-

ven van dien aard" werden begrepen: "... de uítgaven voor auteursrechten of
patenten, de overneming van een praktijk door een geneeskundige".
In het belastingrecht wordt de term goodwill voor het eerst gebruikt in een
resolutie van de Minister van Financiën in 1917,2) waarin hij aanRaf dat

goodwill een zaak is.

1) M.v.T., blz. 81.
2) Resolutie van 3 mei 1917, B. no. 1701.
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Bij herhaling heeft de Hoge Raadl) getracht de factoren aan te geven waaruit
goodwill i s opgebouwd. Diverse keren worden genoemd: "bestaande relaties, de
stand en de organisatie". In aanmerking komen vooral die factoren die betrek-
king hebben op "relaties". Hierbij kan worden gedacht aan leveranciers, werk-
nemers, afnemers, vergunningen,octrooien, contracten, merken, etc. In eerste
instantie i s de fiscale jurisprudentie over goodwill vooral gericht geweest op
de factoren welke de goodwill vormen, ze gaf vooral de oorzaken aan. In later
jurisprudentie staat de waardebepaling van goodwill voorop. In de uitspraak
van de Hoge Raad van 20 mei 19532) wordt goodwill gedefinieerd als de winstca-
pacíteit van een bedrijf voor zover deze uitgaat boven een normaal rendement
van het i n bedrijf belegde vermogen en de normale beloning voor de arbeid van
de ondernemer, welke winstcapaciteit tot uiting komt i n een zekere meerwaarde
die de bestanddelen van de zaak, tezamen genomen bezitten boven de waatde van
de bestanddelen, i eder op zichzelf beschouwd. Zoals uít deze definitie blijkt
staat het kwantitatieve aspect voorop.
Dat er zelfs sprake kan zijn van goodwill i n een verlieslijdende onderneming
blijkt uit een uitspraak van Hof Leeuwarden op 2 november 1979.3) Ilet Hof
overwoog "..., dat een bestaande onderneming als gevolg van een aanwezige
klantenkring ( ...) en het i ngespeeld zijn van de organisatie, waardoor aan-
koopverliezen worden voorkomen, ook afgezíen van een bestaande overwinstsitu-
atie nu eenmaal enige goodwill bezit.
In de jurisprudentie wordt een onderscheid gemaakt tussen gekochte ( derivatie-
ve) goodwill en zelfgekweekte (orginaire) goodwill. Alleen de gekochte good-
will wordt als een zaak, een bedrijfsmiddel, beschouwd.4j
Dat ook zelfgekweekte goodwill bij uitzondering als een bedrijfsmídde.l wordt
beschouwd zien we i n het híernavolgende hoofdstuk.
In de economische werkeli jkheid zal het echter zeer moeili jk zi jn om de facto-
ren die tezamen de goodwill bepalen, te scheiden. Het is bijvoorbeeld bíjzon-
der moeilijk om aan te geven welke nieuwe factoren zijn of worden toegevoegd
voor wat betreft de zelfgekweekte goodwill. De vraag díe echter blijft is of
de goodwill elders zelfstandig í s aan te wenden en in dat geval wél een be-
drijfsmiddel (zaak) zou zijn.

1) O.a. HR 2 mrt. 1927, B. no. 4020; HR 5 apríl 1933, B. no. 5404; HR 30 mei
1934, B. no. 5622; HR 31 december 1952, BNB 1953~4 2.
2) BNB 1953~190.
3) BNB 1981~34.
4) Hoge Raad 25 februari 1925, B. no. 386; HR 2 maart 1927, B. no. 4020; HR 23
januari 1929, B. no. 4468; HR 9 april 1952, B. no. 9213.
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De beperking van het begrip 'zaak' welke de Hoge Raad onder vigeur van de Wet

op de Inkomstenbelasting 1914 en ook nog sinds de Wet op de Inkomstenbelasting

1964 is blijven maken, betreft de ondernemer zelf aanklevende hoedanigheden.l)

Hierbij kan gedacht worden aan het geval dat een onderneming wordt overgeno-

men, inclusíef de direkteur-eigenaar. De persoonlijke kennis en kundigheden

van de betreffende persoon vormen dan geen goodwill, het zi jn geen 'zaken' . De
goodwill welke met de persoon van de ondernemer is verbonden, de persoonlijke
goodwill, is derhalve géén zaak (geen bedrijfsmiddel). Alleen de resterende
goodwill, de zakeli jke goodwill, vormt een bedri jfsmiddel.2)
De laatste ons bekende uitspraak van de Hoge Raad over goodwill is die van 24
juni 19703) waarin hij stelt dat onder het begrip goodwill diverse immateriële
activa kunnen worden begrepen, zoals relaties, stand en organisatie van het
bedrijf, meerdere winstcapaciteit en besparing op aankoopkosten.
Een uitputtend aantal factoren welke de goodwill zouden bepalen heeft de Hoge
Raad tot nu toe niet kunnen of willen geven. De I~ge Raad heeft in BNB

1953~190 pas voor het eerst gebruik gemaakt van de resultaten van de bedrijfs-

economie. Hij zegt in die uitspraak "... dat de goodwill tot uitdrukking
brengt de winstcapaciteit van een bedrijf boven een normaal rendement van het

daarin belegde vermogen en boven een normale beloning van de ondernemer en dat
deze aldus in het algemeen vertegenwoordigt de meerwaarde, welke boven dat
vermogen aan het bedrijf kan worden toegerekend".

1) O.a. Hoge Raad 7 oktober 1953, BNB 1953~277; HR 27 november 1957, BNB
1958~6.
2) Hoge Raad, 20 mei 1953, BNB 1953~190.
3) BNB 1970~160.
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Hoofdstuk IV. Bepaling van de waarde van goodwill

a) bedrijfseconomisch

De bepaling van de waarde van de goodwill is een probleem op zich. Bínnen
bepaalde, soms zeer brede, grenzen kunnen opvattingen omtrent de wijze van het
bepalen van de hoogte van de goodwill worden verdedigd. Ter bepaling van de
waarde van de goodwill gaat Van der Noordl) uit van de disconteringsmethode
van de ondernemerspremíe. Hij stelt dat de relatieve positie van de onderne-
ming zal verslechteren, wanneer niet steeds nieuwe zaken ter hand worden
genomen. De duurzaamheid van de verwachte rentabilíteit is derhalve beperkt
tot het aantal jaren dat de concurrentie nodig zal hebben om de voorsprong van
de desbetreffende onderneming in te halen, een gedachte welke we reeds eerder
zijn tegengekomen bij Bakker. Ter bepaling van de waarde van de goodwill moet
nu de contante waarde van de toekomstige ondernemerspremie worden bepaald. De
ondernemerspremie is het verschil tussen de ondernemerswinst en de voor de
bedrijfstak normaal geachte rentabiliteit over het eigen vermogen. De discon-
tering vindt plaats tegen de algemeen geldende rentevoet. Bij het schatten van
het aantal toekomstige jaren en van het verloop van de ondernemerspremie is
reeds met de toekomstige risico's rekening gehouden omdat men daar uitgaat van
de in de bedrijfstak normaal geachte rentabiliteit. Derhalve zít er in de
algemeen geldende rentevoet géén risico-opslag.
Volgens Voge12) kan voor bedrijven de waarde van de goodwill worden bepaald
met behulp van een bepaalde vermenigvuldigingsfactor. Deze faktor zou kunnen
worden afgeleid uit de omstandigheden en vooruitzichten díe voor een bepaalde
bedrijfstak van toepassing zijn. Het voordeel hiervan is, aldus Vogel, dat de
subjectieve schattingen enigszins worden geobjectíveerd. Dat geldt zeker als
het over bedrijven gaat, die zich ín een bedrijfstak bevinden waar nogal veel
ondernemingen worden overgedragen. Tegen deze methode is vooral kritiek geko-
men van Hogeweg,3j die stelde dat er bij de toepassing van deze factor te
weinig rekening wordt gehouden met de soms grote indíviduele verschillen
tussen de bedrijven binnen eenzelfde bedrijfstak.

1) Noord, D. van der: Het subjectieve karakter van de waardering van de good-
will en de betekenis hiervan voor de accountant, M.A.B., maart 1952, blz. 120
e.v.
2) Vogel J.: Enige beschouwingen over goodwill en over het optreden van de
accountant bij de waardebepaling daarvan, uit: Een kwart eeuw V.A.G.A. 1952,
blz. 199-211.
3) Hogeweg, G.P.J.: Bespreking van de jubileumbundel 25-jarig bestaan
V.A.G.A., M.A.B., oktober 1952, blz. 408-409.
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Om de waarde van de goodwill te bepalen zijn er allerlei wiskundige formules
aangedragen. Een recent voorbeeld hiervan is te vinden in het Maandblad "Ac-
countancy" uit 1980,1) en de reactie hierop van Urwin en Simon in he`zelfde

maandblad in 1981.2) Laatstgenoemden pleiten ervoor om alle ingewikkelde en
zeer betwistbare formules te vergeten. Ze stellen "Don't let the A.S.C. throw
out the amortisatíon 'baby' with the formula 'bath water'."
Bru113j meent dat de waarde van een onderneming van zoveel faktoren afhanke-
lijk is dat men niet alleen met een kwantitatieve benadering kan volstaan.
Dikwijls moeten externe faktoren ook meegewogen worden zoals o.a. de conjunc-
tuur, de bedrijfstak waarín de onderneming opereert etc. De waardebepaling zal
derhalve nimmer objectief kunnen plaatsvinden.
In de goodwill van de onderneming worden de verwachtingen omtrent de wínstmo-
gelijkheden en de groei daarvan tot uitdrukking gebracht, aldus Bouma.4) De
waarde van de goodwill is derhalve de contante waarde van de winstuitkeringen
die in de toekomst worden verwacht. De schatting van het [oekomstige verloop
ervan is echter zeer subjectief. Bovendien is de voor de onderneming te bepa-
len vermogenskostenvoet tamelijk gecompliceerd.
In Frankrijk maakt de fiscus bij de waardebepaling van de goodwill gebruik van
de ervaring die hij in de loop der jaren heeft opgedaan met betrekking tot het
schatten van bedrijven in de diverse bedrijfstakken. Deze gegevens zijn open-
baar en iedereen kan daarin, afhankelijk van de bedrijfstak of branche waarin
men opereert, de vermenigvuldigingsfaktor vinden om de fiscale waarde van zijn
ondernemíng te bepalen. Als men bijvoorbeeld een Bazar heeft dan is de fiscale
waarde daarvan 807~ van de omzet, in geval van een boekhandel 80 à 100i van de
omzet.5)

1) ASC, Accounting Standard Committee of the Institute of Chartered
Accountants i n England and Wales: A discussion paper: accounting for goodwill,
Accountancy, August 1980, blz. 118, 119.
2) Urwin, W. en Simon, D.: No easy formula for goodwill, Accountancy, May
1981, blz. 118 e.v.
3) Briill, D.: Goodwill bij inbreng, Smeetsbundel: Opstellen aangeboden aan
Prof. Dr. M.J.H. Smeets ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan
de Katholieke Hogeschool te Tilburg, Deventer, 1.967, blz. 29 e.v.
4) Bouma, J.L. t.a.p. blz. 537.
5) L'information du chef d'entreprise, 1954. Een uitgave van de Franse over-
heid.
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b) fiscaal

Bij de waardebepaling van goodwill gaat het om de vraag welke offers we, in
geval van gekocht goodwill, mogen of moeten activeren op de fiscale balans. De
waardering van het bedrijfsmiddel 'goodwill' dient in de fiscale vermogensop-
stelling te geschieden op basis van de prijs welke ervoor is betaald. Er wordt
derhalve ook voor dit doel uítgegaan van een nominalistisch winstbepalingssys-
teem. Uit het oogpunt van 'voorzichtigheid' hoeft de ondernemer niet alle
kosten te activeren, wat vooral belangrijk is bij kosten, welke met het oog op
de toekomst zijn gemaakt en welke niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan een
bepaalde toekomstige produktie of afzet. Een voorbeeld hiervan is BNB
196711.1) Hierbij ging het om het al dan niet activeren op de balans van de
oprichtíngskosten van een naamloze vennootschap. De Hoge Raad oordeelde toen
dat de desbetreffende kosten aangemerkt dienden te worden als bedrijfskosten
en derhalve niet mochten worden geactiveerd. In BNB 197611202) besliste de
Hoge Raad dat de kosten van reclame wel toerekenbaar waren aan meerdere jaren
en derhalve geactiveerd mochten worden.
De gekochte goodwíll mag, bij hoge uitzondering, niet geactiveerd worden
wanneer een naamloze - of besloten vennootschap de door haar oprichters inge-
brachte goodwíll voldoet met als contraprestatie een winstrecht.3j Lancée4)
vindt het echter onbevredigend dat de fiscale gevolgen van een investering
afhankelijk worden gesteld van de wijze waarop de betaling plaatsvindt.
Jacobs5) is van mening dat de aanschaffingskosten een species zijn van de
werkelijke opofferingen, die opofferingen welke de ondernemer zich als zodanig
getroost ten behoeve van het drijven van zijn onderneming. Hij stelt derhalve
dat er geen aanschaffingskosten zijn als de contraprestatie van een naamloze
vennootschap bestaat uit het toekennen van een winstrecht wanneer men met de
Hoge Raad van mening is dat er in die gevallen geen sprake is van werkelijke
opofferingen. De totale winst mag immers niet worden beinvloed. Nobe16) daar-
entegen acht het in overeenstemming met goed koopmansgebruik in een dergelijk
geval de goodwill te activeren, waar tegenover de verplichting uit het winst-
recht wordt gepassiveerd.

1) Hoge Raad 28 september 1966.
2) Hoge Raad 19 maart 1975.
3) O.a. Hoge Raad 11 november 1959, BNB 196013; Hoge Raad 26 juni 1963, BNB
19631293; Hof 's Gravenhage 11 mei 1967, BNB 19671202.
4) Lancée, L.: noot onder Hof 's Gravenhage 11 mei 1967, BNB 19671202.
5) Jacobs, J.J.H.: Het Bedrijfsmiddel, Groningen, 1974, blz. 214.
6) Nobel, N.: Winstrechten, Físcale Monografieén, no. 24, Deventer, 1970, blz.
125.



16

Goodwill wordt meestal tezamen met andere activa verworven en er wordt dan

voor het geheel één prijs betaald. Voor de fiscale winstberekening (afschríj-

ving, hierover later) en voor de hoogte van de investeringspremie volgens de
Wet Investeringsrekening (WIR), kan het van belang zijn dat de totale koop
wordt gesplitst in een aantal afzonderlíjke elementen waarna dan voor elk
element een afzonderlijke prijs wordt bepaald. Deze splitsing is vooral be-
langrijk wanneer het gaat om die immateriële actíva waaronder zich privaat- of
publiekrechtelijke rechten bevinden. Deze houden immers hun praktisch econo-
misch nut voor de bedrijfsuitoefening omdat ze meestal niet aan waardedaling
onderhavig zijn. Vroeger was een dergelijke opsplítsing mede van belang voor
de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek.l) De invoering van de WIR
maakt een opsplitsing echter nog steeds noodzakelijk omdat over de waarde van
de goodwill geen WIR-premie wordt verstrekt (I.B. '64 art. bla lid 5 letter
e). Het probleem van splitsing komen we ook tegen in artikel 4 van de Wet op
de Vermogensbelasting 1964. In BNB 1977~12) oordeelde de Hoge Raad in verband
met de vermogensbelasting dat een recht op een verzekeríngsportefeuille be-
hoort tot de bezittingen voor zover het zijn waarde ontleent aan rechten,
verbonden aan reeds afgesloten verzekeringen. Voor het overige was er sprake
van goodwill.

1) O.a. Hoge Raad 11 maart 1970, BNB 1970~101.
2) Hoge Raad 12 juni 1976.
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Hoofdstuk V. Afschrijving op goodwill

a) bedrijfseconomisch

Bij het gebruik van een bedrijfsmiddel kan er zowel sprake zijn van een tech-
nische- als van een economische veroudering. De technische veroudering (slij-
tage) is afhankelijk van de mate van aanwending, dat wil zeggen van de omvang
en de aard van het gebruik en de veroudering (slijtage) als gevolg van de tand
des tijds. Economische slijtage kan optreden als gevolg van de voortschríjden-
de techniek en een verandering in de vraag naar het met het bedrijfsmiddel
geproduceerde produkt. Afschrijving betekent in feite het in rekening brengen
van de diensten van een produktiemiddel, van werkeenheden, aan de produktie.
Er worden ímmers werkeenheden verbruikt. Het actief daalt in waarde als gevolg
van het verbruik van werkeenheden. "In de afschrijving worden de offers be-
paald van het verbruik van de werkeenheden in de loop van de periode, waartoe
als regel de jaarperiode wordt gekozen."1)
In de loop der jaren heeft de mening postgevat dat er door afschrijvingen
middelen zouden vrijkomen, welke dan meestal opnieuw in de onderneming zouden
worden aangewend. Als gevolg van deze misvatting heeft vooral ín boekhcudkun-
dige kringen en bij minder bedrijfseconomísch geschoolden de zogenaamde
'fondsvorming' gedachte veel aanhangers gevonden. Kort gezegd komt de redene-
ring erop neer dat de ondernemer voor elk duurzaam bedrijfsmiddel het door
afschrijving 'vrijgekomen' geld opzij zou moeten leggen om straks een ander,
vervangend, bedrijfsmiddel te kunnen aanschaffen. Deze gedachte lag onder
andere ten grondslag aan een uitspraak van de Hoge Ra ad van 26 juni 1963.2)
Smeets schrijft in de noot onder het arrest, dat dit soort van partiële finan-
ciering in de praktijk niet voorkomt. De 'vrijgekomen' geldmiddelen gaan
immers op in het integrale financieringsplan, waarin alle financieringen zijn
opgenomen.3)
Van veel belang is de visie van Hof4) welke hij geeft met betrekking tot het
begrip goodwill en de afschrijving daarop. Hij stelt dat goodwill niet is te
rangschikken onder vooruitbetaalde kosten, het is gekapitaliseerde winst.

1) Schroeff, H.~. van der, herzien door Groeneveld, J.G.: Kosten en Kostprijs,
Amsterdam, 1979 , blz. 85.
2) BNB 1963~266A.
3) Smeets, M.J.H., noot onder het arrest BNB 1963J266A en BNB 1963~266B.
4) Hof, J.J.: Raakpunten bedrijfseconomie en belastingen naar de winst, Fis-
cale Studieserie, Amsterdam, 1957.
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Afschrijving op goodwill kan dan ook niet plaatsvinden om vast te stellen
welke kosten aan een període moeten worden toegerekend. "Het afschrijven van
goodwíll is - als het goed gebeurt - niet anders dan het per jaar tot uitdruk-
king brengen van het winstaandeel dat men bij het overnemen van het bedrijf
aan de vorige eígenaar heeft toegerekend."1) De 'afschrijving' laat degene die
de goodwill heeft overgenomen zien in hoeverre de werkelijk gemaakte winst de
verwachte winst overtreft. De stelling van Hof is derhalve dat gekochte good-
will niet is te rangschikken onder vooruitbetaalde kosten. In de disconte-
ringsopvatting, zoals die van Hof, is afschrijving desalniettemin noodzakelijk
omdat de prijs van de goodwill de contante waarde van de toekomstige overwin-
sten weergeeft. De afschrijving loopt bij hem rechtstreeks via de Verl~es- en
Winstrekening en de Balans en is derhalve niet opgenomen in de kostprijs van
de diensten of produkten. We komen gelijk luídende gedachten tegen bij Van der
Noord2) en Smeets.3) Voor Bakker ís het nog maar de vraag of er op goodwill
afschreven moet worden. Hij stelt "Als goodwill werkelijk depricieert, moet er
op afgeschreven worden, depricieert het niet, dan is ook geen afschrijving
noodig".4) Hij is verder van mening dat de goodwill moet worden gerekend tot
de vastgelegde middelen en niet bestemd is om in het produktieproces op te
gaan of vervreemd te worden. Fluctuaties in de goodwill mogen derhalve niet
ten laste van de Verlies- en Winstrekening worden gebracht maar direkt ten
laste van het vermogen.5)
Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat in de bedrijfseconomische
literatuur communis opinio bestaat dat afschrijvíngen op goodwill niet in de
kostprijs van goederen of diensten behoren te worden opgenomen. Een probleem
is wel of de afschrijving via de Verlies- en Wínstrekening moet lopen, danwel
direkt ten laste van het vermogen moet worden gebracht. In het wetsontwerp tot
aanpassing van de wetgeving aan de Vierde E.G. Richtlijn worden beide methoden
toegelaten.6)

1) Hof, J.J. t.a.p. blz. 91.
2) Noord, D. van der, t.a.p. blz. 116.
3) Smeets, M.J.H.: Goodwill, Weekblad voor fiscaal recht, no. 4614, 28 juli
1962, blz. 588.
4) Bakker, 0.: Goodwill, Maandblad voor het boekhouden, no. 271, 1 maart 1917,
blz. 143.
5) Bakker, 0. t.a.p. blz. 143.
6) Wetsontwerp 16326 (zitting 1979-1980) tot aanpassing van de wetgeving aan
de Vierde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het
Vennootschapsrecht plus bijbehorende Memorie van Toelichting, artikel 365,
uitgave: Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
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b) fiscaal

b.l. algemeen

Voor afschrijving op goodwill gelden in principe dezelfde beginselen zoals die
gelden voor alle andere materiële- of immateriële bedrijfsmiddelen. Of er op
een bepaalde bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven is te vinden in de 3rtike-
len 7 en 9 van de Wet op de Inkomstenbelastíng 1964. In artikel 10 van dezelf-
de wet wordt de methode van afschrijving en tot welk bedrag er in zijn totali-
teit kan worden afgeschreven geregeld. De totaal af te schrijven goodwill kan
niet meer bedragen dan het verschil tussen de aanschaffingsprijs van de (ge-
kochte) goodwill en de residuwaarde. De toerekening van de afschrijvingen op
goodwill aan de diverse perioden kan nog aardig wat problemen opleveren daar
de jaarlijkse afschrijvingen voldoende parallel moeten lopen met het verwachte
waardeverloop van de goodwíll.l) Afschrijving op goodwill is alleen toer~estaan
als deze gekocht en geactiveerd is op de balans. Afschrijving is verplicht
wanneer goed koopmansgebruik dat vereist, immers "De oudste funktie van goed
koopmansgebruik ís: het waken tegen willekeurige winstverschuivingen ten
aanzien van de afschrijvingen" aldus Jacobs.2) De verplichting om af te
schrijven ongeacht het behaalde resultaat blijkt ook uit uitspraken van de
Hoge Raad3) en de Raad van Beroep.4)
De ratio van de fiscale afschríjving is te komen tot een periodewinstbepaling
op basis van handhaving van het nominaal geinvesteerde vermogen. Afschrijvin-
gen dienen tot instandhouding van het in het bedrijf aangewende kapitaal,
aldus de Hoge Raad.S) In deze uitspraken vinden we impliciet de fondsvormings-
gedachte. De vraag die zich hierbij voordoet is of de Hoge Raad in het geval
dat de onderneming verlies zou hebben geleden, d.w.z. zijn afschrijvingen niet
'terugverdiende', zou hebben toegestaan dat er minder werd afgeschreven.
Toepassing van de regels zoals die gelden voor afschrijvíngen op andere be-
drijfsmiddelen is voor goodwill verre van eenvoudig. Dat is het gevolg van het
complexe karakter van goodwill en de onzekerheid die er bestaat omtrent de
f iscale kwalificatie.6j

1) Hoge Raad 2 januari 1958, BNB 1958~56.
2) Jacobs, J.H.H. t.a.p. blz. 78.
3) Hoge Raad 8 december 1943, B7742; Hoge Raad 2 februari 1944, B7791.
4) Raad van Beroep Amsterdam, 8 april 1947, B8379.
5) Hoge Raad 28 september 1916, B no. 1438; Hoge Raad 11 december 1918, B no.
2110; Hoge Raad 29 september 1920, B no. 2578.
6) Laake, W. van: Fiscale afschrijving op goodwill, M.A.B., 51e jaargang, nr.
3, maart 1977, blz. 141.
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In de volgende paragraaf gaan we na hoe in de fiscale praktijk deze onzeker-

heid tegemoet wordt getreden.

b.2. jurisprudentie

In de voorgaande paragraaf hebben we gezien dat de jaarlijkse afschrijvingen
het waardeverloop van het bedrijfsmiddel moeten weergeven. Een voorbeeld
hiervan vinden we in BNB 1953~16.1)
Van de in geding zijnde muziekinstrumenten, een viool en viola d'amore, kan
niet worden gezegd dat ze behoren tot die zaken welke door gebruik in waarde
verminderen; afschrijving was niet toegestaan. Andere voorbeelden uit de
jurisprudentie zijn uitspraken met betrekking tot: entreegelden,2j vervoerca-
paciteit3j en een taxivergunning.4) In al deze gevallen wordt verondersteld
dat het economisch nut niet daalt in geval van normaal gebruik en normaal
onderhoud.
Het Gerechtshof 's Hertogenbosch introduceerde in 1972 het begrip slijtende
goodwi11.5) Van slijtende goodwill is sprake wanneer er door gebruik van het
bedrijfsmiddel of verloop van tijd een waardedalíng optreedt. Bij niet slij-
tende goodwill daalt de waarde noch door gebruik noch door verloop van tijd.
Door de Hoge Raad werden in 19326j in geval van gekochte goodwill een tweetal
mogelijkheden genoemd. De eerste mogelijkheid is dat er op goodwill niet
behoeft te worden afgeschreven indien de totale goodwill, de som van de zelf-
gekweekte en de gekochte, niet in waarde daalt. De gekochte- en zelfgekweekte
goodwill vormen dan een eenheid waarop niet behoeft te worden afgeschreven
zolang de waarde hiervan niet daalt beneden de aanschaffingskosten van de
gekochte goodwill. De tweede mogelijkheid is dat op de gekochte goodwill
normaal kan worden afgeschreven. Deze mogelijkheid berust op het principe dat
de bij de overname van een bedrijf of praktijk verkregen goodwill zal verdwij-
nen en zal worden vervangen door zelfgekweekte goodwill. Deze behoeft echter
niet te worden geactiveerd omdat er geen directe voortbrengingskosten zijn.
Ook het in de bedrijfseconomie bekende voorzichtigheidsprincipe verzet zich
daartegen. Door splitsing van de oude (slijtende) goodwíll en zelfgekweekte

1) Hoge Raad 26 november 1952.
2) Hoge Raad 12 oktober 1955, BNB 1955~357.
3) Hoge Raad 12 oktober 1955, BNB 1955~356.
4) Hof Amsterdam, 12 januari 1967, BNB 1968~224.
5) Hof 's Hertogenbosch 29 december 1972, BNB 1973~225.
6) Hoge Raad 1 april 1932, B 9213.
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goodwill was een accountantsweduwel) in staat een gedeelte van de gewone winst
om te zetten in overdrachtswinst waarvoor het bijzonder tarief gold. Evenzo
een apothekersweduwe.2)

Ae door de Hoge Raad gesanktioneerde keuzemogelijkheid is ook van belang voor
'niet slijtende' andere onlichamelijke bedrijfsmiddelen, zoals gebruiksrechten
die een permanent karakter hebben.3) (bijvoorbeeld een vestigíngsplaatspre-
mie). De waardevermindering welke gebruiksrechten eventueel ondergaan kunnen
door middel van afschrijvingen in mindering op de winst worden gebracht.
Het probleem van de al of niet slijtende gebruiksrechten treffen we in bijna
alle schakeringen aan bij de afschrijving op de overnamesom van een vergunning
van een melkwijk.4j Uit alle uitspraken over melksanering blijkt dat de om-
standigheden een vrij grote rol spelen, deze zijn in alle gevallen verschil-
lend. De vaststelling van de feiten geschiedt door het Hof en deze zijn in
cassatie onaantastbaar, wat betekent dat het Hof een zeer belangrijke rol
heef t.
Voor heel wat beroering hebben de uitspraken van het Gerechtshof 's Hertogen-
bosch5j over afschrijving op de gekochte goodwill van een apotheek en van de
Hoge Raad6j over vervoersvergunningen gezorgd. Aanleiding daartoe was een
circulaire van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van
de Pharmacie (K.N.M.P.) van 26 september 1974, waaruit bleek dat steeds meer
belastinginspecteurs bezwaar maakten tegen het afschrijven op goodwill. De
oorzaak van het gebeurde was gelegen in het onderschrift van de staatsse-
cretaris van BNB 1973~225.7) Deze luidt: "Gelet de nadruk die het Hof legt op
de - door afschrijving tot uitdrukkíng gebrachte - waardevermindering van de
in 1962 gekochte 'goodwill' ben ík van mening dat het Hof tot een andere
conclusie had moeten komen indien de inspecteur anders dan het geval is ge-
weest - in het verleden geen of slechts gedeeltelijke afschrijving had toege-
staan. Vergelijk H.R. 1 april 1952, B 9213". Het gevolg van dit onderschrift

1) Hof Leeuwarden 13 maart 1967, BNB 1968~76.
2) Hof Amsterdam 21 november 1974, BNB 1975~100.
3) Hofstra, H.J.: Inkomstenbelasting, Deventer, 1975, blz. 138.
4) Haagsche Gerechtshof 22 juni 1964, BNB 1965~20; Haagsche Gerechtshof 21
oktober 1965, BNB 1966~86; Hof te Amsterdam 25 juli 1965, BNB 1966~131; Hof
Leeuwarden 25 maart 1968, BNB 1969~141; Hoge Raad 1 oktober 1969, BNB
1969~222.
5) Gerechtshof 's Hertogenbosch 29 december 1972, BNB 1973~225.
6) Hoge Raad 5 december 1973, BNB 1974~7.
7) FED i.b. '64: artikel 12:15.
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was dat de inspecteurs afschrijving op goodwíll bij apotheken gingen weigeren.

Ze werden nog gesterkt in hun handelen door een uitspraak van de Hoge Raad van

5 december 1973.1) De Hoge Raad bevestigde daarbij een uitspraak van het Hof
dat had geoordeeld dat goodwill en vervoersvergunning één bedrijfsmiddel
vormden. Afschrijving hierop was alleen toegestaan, als in de loop van de
gebruiksduur een duurzame daling van de waarde zou zijn te verwachten, hetgeen
in het onderhavige geval niet aanwezig werd geoordeeld. De casus was kort
samengevat als volgt. Belanghebbende had een vrachtautodienst gekocht voor
f 130.000,-, waarvan f 30.000,- betrekking had op lichamelijke zaken, terwijl
een niet tot stand komen van de overdracht van de rechten van de vergunning
gold als ontbindende voorwaarde. De Hoge Raad overwoog "..., dat er een nauw
verband bestaat tussen de in de meergenoemde akte vermelde 'gehele klanten-
kring en goodwill' en de op grond van voormelde wet overgedragen vergunning;
...". Verder "..., dat echter - naar het Hof heeft geoordeeld - niet aanneme-
lijk is geworden, dat van een dergelijke waardedaling sprake i s: ...". Bru112)
stelt in de aantekening onder het arrest o.a. dat de gekochte goodwill snel in
betekenis zal afnemen wanneer de ondernemer alleen op zijn vergunning zou
blijven zitten zonder te rijden.
Uitsluitsel over het al of niet aftrekbaar zijn van de afschrijvig op goodwill
is gekomen van het Gerechtshof Amsterdam.3j Het geval betrof een weduwe die de
van haar man geërfde apotheek gedurende een half jaar met een beherend apo-
theker had voortgezet en deze daarna aan hem had verkocht. De inspecteur
stelde subsidiair onder andere dat het bij de goodwill van een apotheek voori
namelijk, zo niet uitsluitend gaat om de ligging van de winkel. Hij dacht
derhalve aan een vestigingsplaatspremie. Het Hof stond de afschrijving op
goodwill echter volledig toe.
Van Laake4) is een andere mening toegedaan, volgens hem zal de betaalde good-
wíll bij overname van een apotheek, tenminste voor een deel zijn toe te
schrijven aan een vestigingsplaatsvergoeding. Deze gedachte is van belang
omdat het te verwachten gebruikswaardeverloop van de vestigingsplaatspremie
veelal dusdanig is dat ze niet of slechts ten dele als slijtend kan worden
beschouwd.

1) BNB 1974~7.
2) Briill, D. , aantekening onder BNB 1974~7.
3) Gerechtshof Amsterdam 21 november 1974, BNB 1975~100.
4) Laake, W. van: Fiscale afschrijving op goodwíll, M.A.B., nr. 3(maart
1977), blz. 147.
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Met de resolutie van de staatssecretaris van 21 februari 19771) keerde de rust

terug. Hierin deelde de staatssecretaris mede dat de goodwill van apotheken
geheel als "slijtend" diende te worden aangemerkt.
De reden voor deze ommezwaai van de staatssecretaris was dat genoemde l:westie
in verschillende procedures2) al aan de orde was geweest en dat de Gerechts-

hoven tot de feitelijke en, naar zijn oordeel, in cassatie onaantastbare
conclusie waren gekomen dat er geen grond bestaat om afschrijving op gekochte
goodwill te weigeren.

b.3. globale analyse van de jurisprudentie

Voor de fiscale winstberekening is het van belang of een recht, een immateri-
eel actief, zoals bijvoorbeeld een vergunning of een octrooi, een afzonderlijk
onderdeel uitmaakt van een bedrijfsmiddel of dat het wordt aangemerkt als één
zelfstandig bedrijfsmiddel.
De bestaande jurisprudentie3j met betrekking tot de overgenomen goodwill kan
als volgt worden ingedeeld:
a) een recht maakt deel uit van de verworven immateriële activa
b) de overgenomen immateriële activa bevatten geen rechten. De activa worden

dan gekwalificeerd als één bedrijfsmiddel, namelijk goodwill.

In geval b) liggen de zaken heel duidelijk en zullen er weinig problemen zijn.
Wanneer echter een recht deel uitmaakt van de verworven immateriële activa,
geval a, dan kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:
1. het verworven recht wordt tesamen met de overige immateriéle activa door de

jurisprudentie beschouwd als één bedrijfsmiddel. Een voorbeeld hiervan is
de uitspraak van de Hoge Raad welke betrekking had op een vervoersvergun-
ning.4j De vergunning (een recht) en de immateriële activa werden als één
bedrijfsmiddel gezien. Afschrijving hierop zou alleen zijn toegestaan,
indien in de loop van de gebruiksduur een duurzame daling van de waarde
ervan zou zijn te verwachten

1) Resolutie 21 februari 1977, no. 277-2592, BNB 1977~97.
2) Hof 's Hertogenbosch 29 december 1972, BNB 1973~225; Hof Amsterdam 21
november 1974, BNB 1975~100.
3) Laake, W. van: t.a.p. blz. 144.
4) Hoge Raad 5 december 1973, BNB 1974~7.
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2. de verworven immateriële activa worden door de jurisprudentie voor een deel
aangemerkt als een recht, een bedrijfsmiddel, terwijl los hiervan de mede
verworven goodwill ook als een afzonderlijk bedrijfsmiddel wordt aange-
merkt. De Hoge Raad bevestigde op 1 oktober 19691) een uitspraak van het
Haagse Hof welke had gesteld dat de betaling voor de in geding zíjnde
melkwijk gedeeltelijk was geschied voor de ventvergunning waarop geen
afschrijving mogelijk was en gedeeltelijk voor de goodwill waarop wel mocht
worden afgeschreven

3. het vexworven recht wordt door de rechter niet gezien als een afzonderlijk
bedrijfsmiddel, het recht als zodanig is niet van bijzondere betekenis voor
de afschrijving op het gekochte bedrijfsmiddel. Op het desbetreffende
bedrijfsmiddel kan normaal worden afgeschreven, zonder dat er een splitsing
hoeft plaats te vinden. Als voorbeeld hiervan kan worden genoemd een uit-
spraak van het Gerechtshof te Leeuwarden2) die bepaalde dat een gedeelte
van de overnamesom van een melkwijk als 'niet slijtend' moest worden be-
schouwd. De gehele overnamesom kwam echter wel voor afschrijving in aanmer-
king

Van Laake3) kwalificeert de immateriële activa op een andere manier dan die we
hebben gevonden in de jurisprudentie. Hij komt tot de volgende kwalifícatie:
1) het onderscheíd tussen overgenomen- en gekochte goodwill volgt híj omdat

dat in overeenstemming is met goed koopmansgebruik
2) het samenstel van immateriéle activa (inclusief rechten), welke bij de

overname als eenheid wordt verworven, ziet híj voor de winstberekening als
één bedrijf smiddel. Het is overgenomen goodwill

3) om te komen tot een juiste toerekening van de overgenomen goodwill aan de
verschillende jaren is een nader onderzoek van het gekochte vereist

4) gebruiksduur en gebruikswaardeverloop van de economische objecten, welke
onderdeel zijn van het bedrijfsmiddel, zijn het uitgangspunt voor de af-
schrijving op het complexe bedrijfsmiddel (afschrijving geschiedt door
middel van mengpercentages)

5) zonder de voor het bedrijfsmiddel betaalde prijs in afzonderlijke bestand-
delen te splitsen komt het slijtende deel voor afschrijving in aanmerking
en wordt het niet-slijtende deel als residuwaarde van het complexe be-
drijfsmiddel beschouwd.

1) Hoge Raad 1 oktober 1969, BNB 1969~222.
2) Gerechtshof Leeuwarden 25 maart 1968, BNB 1969~141.
3) Laake, W. van, t.a.p. blz. 145.
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Het verschil tussen Van Laake en de bestaande jurisprudentie op het gebied van

de immateriële activa (inclusief rechten) is, dat de rechter deze activa wel
gesplitst wil zien in afzonderlijke bedrijfsmiddelen terwijl van Laake steeds
blíjft uitgaan van het complexe (totale) bedrijfsmiddel.

Brulll) is tegen samenvoegíng van wat hij noemt ongelijksoortige vermogensbe-
standdelen tot één bedrijfsmiddel. Hij onderscheidt een drietal gevallen:
1. Er is inderdaad sprake van goodwill. In dat geval is er, afgezien van een

klein bedrag voor de organisatie als zodanig, dus los van de winstcapaci-
teit, geen reden om van een restwaarde te spreken. Gekapitaliseerde winsten
gaan door verloop van tijd teniet. Het onderscheid in 'slijtende' versus
'niet slijtend' goodwill spreekt hem dan ook niet aan.

2. Onder de naam goodwill verschuilt zich iets, dat het karakter heeft van een
vergunning of een contract. Een overheidsvergunning of een kartelcontract
kunnen wel voor overwinst zorgen maar ze hebben niets met goodwill te
maken. Hun waarde kan los van de onderneming worden gerealiseerd. Goodwill
daarentegen is gebonden aan de onderneming als geheel.

3. Wat men goodwill noemt is in werkelijkheid een vestigingsplaatspremie. De
premie vormt meestal een onderdeel van de koopprijs van een pand.

Brull maakt in feite bezwaar tegen de benadering van goodwill zoals die vooral
in civielrechtelijke kríngen wordt aangehangen en welke zijn uitwerking niet
heeft gemíst op het fiscale recht. Goodwill moet in die gedachtengang, zoals
we hebben gezien, worden toegewezen aan een bepaald recht, bijvoorbeeld een
vergunning of een octrooi. Brull is van mening dat goodwill gebonden is aan de
ondernemíng als geheel en dat de waarde ervan niet los van de onderneming kan
worden gerealiseerd. Deze opvatting zijn we al eerder tegengekomen bij be-
drijfseconomen als Bakker, Dijker, A. Mey en Ophof.

1) Briill, D., Losbladig Fiskaal Weekblad FED I.B. '64 art. 10: 36 e.v.; I.B.
'64: art. 10: 43 e.v.



26

Hoofdstuk VI. Samenvatting en slotopmerkingen

Na een uiteenzetting over het ontstaan van de term goodwill, van godes willan

tot goodwill, is er aandacht besteed aan het begrip goodwíll. Hierbij is een

onderscheid gemaakt tussen de civielrechtelijke-, bedrijfseconomische- en

fiscaalrechtelijke inhoud van het begrip.

In het civiele recht is steeds de vraag geweest of goodwill een zaak is in de

zin van art. 555 B.W., en derhalve afzonderlijk overdraagbaar. Tot op heden is

deze vraag ontkennend beantwoord, wat tot gevolg heeft dat goodwill alleen
overdraagbaar is als deze een onderdeel uitmaakt van een erkend vermogens-

recht. Vanuit de praktijk wordt echter steeds meer druk uitgeoefend om de

goodwill ook afzonderlijk overdraagbaar te maken, hierbij kunnen we verwijzen

naar de op handen zijnde invoering van de juridische fusie.
In de bedrijfseconomische literatuur heeft men zich niet zo druk gemaakt om de

definiëring van het begrip goodwill als zodanig. De nadruk heeft daar vooral

gelegen op de waardebepalíng. Het gaat bij de waardebepaling van de onderne-

ming veelal om het inschatten van de toekomstige overwinsten. In de praktijk

levert dat nogal wat problemen op met als gevolg dat men vaak zijn toevlucht

neemt tot vuistregels.
Een analyse van de fiscale jurisprudentie leert dat vooral in het begín van de

twintigste eeuw het civiele recht hierop zi jn stempel heef t gedrukt. Na BNB

1953~190 zien we hierin een kentering komen, er wordt meer rekening gehouden

met de resultaten van de bedrijfseconomie. Bij de bespreking van de waardebe-

paling van goodwill in fiscale zin hebben we gezien dat in de meeste gevallen
alleen de gekochte goodwill mag worden geactiveerd en wel voor de prijs die
ervoor is betaald.
De afschrijving op goodwill heeft in de bedrijfseconomische wereld een hele

pennestrijd teweeg gebracht. Oorzaak daarvan was de vraag of afschrijvingen op
goodwill al dan niet beschouwd dienden te worden als kosten. Tegenwoordig is

de gangbare mening dat afschríjving op goodwill niet in de kostprijs van

goederen of diensten behoort te zijn opgenomen.
Fiscaal vormt de afschrijving op goodwill nog steeds een heel probleem omdat
ín de jurisprudentie de omstandigheden een vrij gro[e rol spelen. Een voor`

beeld hiervan ís de afschrijving op de overnamesom van een vergunning van een
melkwijk. De problemen ontstaan vooral wanneer een recht deel uitmaakt van de
verworven immateriële actíva. We kunnen daarbij een drietal mogelijkheden
onderscheiden:
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1) het verworven recht wordt tezamen met de overíge immateriële act'va be-
schouwd als één bedríjfsmiddel waarop in zijn geheel mag worden afgnschre-
ven

2) de verworven immateriële actíva worden voor een deel aangemerkt als een
recht terwijl los hiervan de mede verworven goodwill als een afzonderlijk
bedrijfsmiddel wordt aangemerkt

3) het verworven recht wordt door de rechter niet gezíen als een afzonderlijk
bedrijfsmiddel, het recht als zodanig is niet van bijzondere betekenis voor
de afschrijving op het gekochte bedríjfsmiddel.

Daar specifieke criteria ontbreken om deze indeling wat meer handen en voeten
te geven moet de jurisprudentie inzake de goodwill als zeer onbevredigend
worden beschouwd. De oorzaak hiervan is ons inziens de nog steeds bestaande
vermenging van bedrijfeconomische- en juridische uítgangspunten.
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Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
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