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Naast de gewone afschrijvingsregeling kent de belas-
tingwetgeving sinds 2001 voor een beperkt aantal 
bedrijfsmiddelen een faciliteit voor willekeurige 
afschrijvingen. In de praktijk vormen deze voor veel 

ondernemers een bijna onbereikbare optie. Dit komt door de wet 
die slechts een zeer beperkte reeks van bedrijfsmiddelen aanwijst 
waarop willekeurig kan worden afgeschreven, namelijk:

milieubedrijfsmiddelen; 
andere aangewezen bedrijfsmiddelen (ter bevordering van de  
economische ontwikkeling en/of structuur);
bepaalde bedrijfsmiddelen van startende ondernemers (onder  
voorwaarden);
zeeschepen; 
arbo bedrijfsmiddelen (in 2003/2004); 
investeringen in Nederlandse films (tot 1 juli 2007). 

Met de introductie van de Regeling TWA is de range van bedrijfs-
middelen waarop willekeurig kan worden afgeschreven aanzien-
lijk uitgebreid. De regeling is namelijk van toepassing op alle 
bedrijfsmiddelen met uitzondering van:

gebouwen (zowel woningen als bedrijfsgebouwen); 
woonschepen; 
grond-, weg- en waterbouwkundige werken; 
dieren; 

bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s, met uitzonde- 
ring van zeer zuinige personenauto’s (raadpleeg documenten 
Belastingdienst: ‘Lagere bijtelling voor zuinige auto’ en 
‘Verlaging bijtelling voor zeer schone auto’) en taxi’s;
immateriële vaste activa; 
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor  
terbeschikkingstelling aan derden.

Sinds de introductie van de regeling heerst bij ondernemers 
onduidelijkheid over het aanvangstijdstip waarop zij met de wille-
keurige afschrijving kunnen beginnen, evenals het aantal jaren 
waarover zij willekeurig mogen afschrijven, de periode waarin de 
regeling van kracht is en het maximale toegestane jaarlijkse 
afschrijvingspercentage. Op 18 mei 2010 maakte de Staatscourant 
een einde aan deze onzekerheid met de publicatie van de repara-
tieregelgeving, genaamd: Wijziging van de Uitvoeringsregeling 
willekeurige afschrijving 2001. Door de verruiming van de regeling 
kunnen investeringen in toegestane bedrijfsmiddelen uit 2009 en/
of 2010 volledig en versneld worden afgeschreven. Bij de toepas-
sing van de regeling moet u evenwel rekening houden met de vol-
gende cumulatief werkende eisen:

De willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen bedraagt in  
het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbren-
gingskosten zijn gemaakt ten hoogste 50 procent van de af te 
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De letterlijke tekst van de in dit artikel genoemde wetteksten 
en regelgevingen is te vinden op: www.minfin.nl/Actueel/
Besluiten_beleidsregels. Nadere informatie over toegestane 
‘zeer zuinige’ en ‘zeer schone’ personenauto’s kunt u krijgen 
via: www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010, 
onder de tab ‘afschrijving’.

Voorbeeld 1: toepassing TWA
Een ondernemer gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aan-
koop van een machine. In 2010 betaalt hij 60 procent en in 2011 
de overige 40 procent. Begin 2011 wordt de machine geleverd en 
in gebruik genomen. 

schrijven aanschaffingsprijs of voortbrengingskosten.
Betalingscriterium: het bedrag van de willekeurige afschrijving  
dat plaatsvindt vóór de ingebruikneming van het bedrijfsmid-
del, kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor die verplich-
ting is betaald of aan voortbrengingskosten is gemaakt. 
Het restant aan afschrijvingen op het bedrijfsmiddel dient in  
een of meer van de volgende jaren willekeurig te worden 
afgeschreven.
De ondernemer dient de investering vóór 1 januari 2012  
(investeringen 2009) respectievelijk 1 januari 2013 (investerin-
gen 2010) in gebruik te nemen.
De Regeling TWA heeft een terugwerkende kracht tot en met  
1 januari 2009. Op 1 januari 2011 eindigt de regeling.

Door de verruiming van de regeling kunnen investeringen in toegestane bedrijfsmiddelen uit 2009 en/of 2010 volledig en versneld worden afgeschreven. 
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finale akkoordverklaring dient het resterende bedrag à 10 procent 
in januari 2011 te worden voldaan. 

Uitwerking:
Als investeringsjaar geldt hier het jaar 2010, het jaar van inge- 
bruikname is eveneens 2010; de ondernemer voldoet hiermee 
aan de eisen van de Regeling TWA en kan daarom kiezen voor 
toepassing van willekeurige afschrijvingen. 
Het jaar waarin de verplichting wordt aangegaan is 2010. Het  
jaar waarin de eerste aanbetaling (30 procent) en de tweede 
termijn (60 procent) wordt gedaan is 2010 en het jaar van inge-
bruikname is 2011. Conform het betalingscriterium geldt nu 
dat de afschrijvingen kunnen starten in het jaar dat de eerste 
betaling geschiedt: in 2010. 
In 2010 kan de ondernemer maximaal 50 procent van de aan- 
schafprijs afschrijven. Hij hoeft hierbij geen rekening te 
houden met de verdeling van de afschrijvingslasten naar rato 
van de maanden. 
In 2011 en eventueel in de daaropvolgende jaren kan het res- 
tant van het aanschaffingsbedrag worden afgeschreven tot 
maximaal de omvang van het restantbedrag.
Mocht de ondernemer niet tevreden zijn over de oplevering  
van de machine en besluiten om de laatste 10 procent niet te 
betalen, dan geldt voor 2011 dat hij - conform het betalingscri-
terium - maximaal 40 procent (is de resterende 50 procent 
minus 10 procent) kan afschrijven. 

Toepassing afschrijvingsmethoden
Ondernemers die kiezen voor willekeurige afschrijvingen con-
form de Regeling TWA, zullen meestal kiezen voor een zo snel 
mogelijke afschrijvingsperiode (binnen twee boekjaren) en een 
zo hoog mogelijke afschrijving in het eerste en daaropvolgende 
jaar (50 procent respectievelijk 50 procent). Reden voor deze 
handelswijze is de optimale contante waarde van het te behalen 
belastingvoordeel. Alleen het betalingscriterium kan hier een 
beperking vormen en resulteren in een afschrijving over meer 
boekjaren.

Mocht de ondernemer echter besluiten om over een periode 
van drie of meer boekjaren af te schrijven, dan hoeft dit niet op 
lineaire wijze te geschieden. Bovendien hoeft de ondernemer 
geen rekening te houden met een restwaarde. De keuze voor een 
concrete invulling van de willekeurige afschrijvingsmethode kan 
fiscaal gedreven zijn (winststuring), maar ook gebaseerd zijn op 
bedrijfseconomische principes. Onder de willekeurige afschrij-
vingsregeling is het immers ook mogelijk om af te schrijven naar 
rato van het gebruik van de investering (het ‘afschrijven op basis 
van verbruik van productie-eenheden’). Daarnaast zijn onder de 
willekeurige afschrijvingsregeling ook de degressieve afschrij-
vingsmethoden toegestaan. Een nadere uitleg over de degressieve 
afschrijvingsmethoden en de afschrijvingen naar rato van gebruik 
zal worden gegeven in een vervolgartikel dat in een van de vol-
gende nummers van Tijdschrift Administratie zal worden gepubli-
ceerd.  

Uitwerking:
Als investeringsjaar geldt hier het jaar 2009, het jaar van inge- 
bruikname is 2011; de ondernemer voldoet hiermee aan de 
eisen van de Regeling TWA en kan dus kiezen voor toepassing 
van willekeurige afschrijvingen.  
Het jaar waarin de verplichting wordt aangegaan is 2009, het  
jaar waarin de eerste (aan)betaling wordt gedaan is 2010 en het 
jaar van ingebruikname is 2011. Conform het betalingscrite-
rium geldt nu dat de afschrijvingen pas kunnen starten in het 
jaar dat de eerste betaling wordt gedaan: in 2010. 
Het investeringsjaar is 2009 (aangaan verplichting). Dit is het  
eerste jaar waarin normaliter tot maximaal 50 procent mag 
worden afgeschreven. In dit voorbeeld kan dat echter niet van-
wege de beperkende voorwaarden van het betalingscriterium.
Het tweede jaar is 2010. In dit jaar kan normaliter het restant- 
bedrag volledig worden afgeschreven. In dit voorbeeld kan 
echter maximaal 60 procent worden afgeschreven vanwege de 
beperkende voorwaarden van het betalingscriterium.
Het derde jaar is 2011. In dit jaar wordt de machine geleverd en  
in gebruik genomen; er kan maximaal worden afgeschreven 
over de resterende 40 procent van de aanschafprijs.

Voorbeeld 2: toepassing TWA 
Een ondernemer bestelt medio 2010 een machine. Bij de bestel-
ling dient een aanbetaling van 30 procent te worden gedaan. In 
september 2010 wordt de machine geleverd, geïnstalleerd en in 
gebruik genomen. Bij levering dient een factuur van 60 procent 
van de aanschafprijs te worden voldaan. Na ingebruikname en 

advertentie

MOCHT U BESLUITEN OM OVER EEN PERIODE 

VAN DRIE OF MEER BOEKJAREN AF TE SCHRIJVEN, 

DAN HOEFT DIT NIET LINEAIR
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