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In de vorige editie van Tijdschrift Administratie kwam de 
Regeling Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA) aan bod, 
die van kracht is voor investeringen uit 2009 en 2010. Onder-
nemers die opteren voor willekeurige afschrijvingen conform 

de Regeling TWA, zullen meestal kiezen voor een zo kort moge-
lijke afschrijvingsperiode (binnen twee boekjaren) en een zo hoog 
mogelijke afschrijving in het eerste en daaropvolgende jaar 
(50 procent respectievelijk 50 procent). Reden hiervoor is de opti-
male contante waarde van het te behalen belastingvoordeel. 
Mocht u echter besluiten om over een periode van drie of meer 
boekjaren af te schrijven, dan hoeft u dit niet uitsluitend op line-
aire wijze te doen. Bovendien hoeft u geen rekening te houden 
met een restwaarde. Dit artikel behandelt de meest gangbare 
afschrijvingsmethoden als u afwijkt van de lineaire methode.

De verschillende methoden
In de praktijk worden de volgende afschrijvingsmethoden onder-
scheiden: (1) lineair; (2) degressief; (3) progressief; (4) bedrijfs-
economisch; en (5) willekeurig.
Elke afschrijvingsmethode veronderstelt kennis over de aanschaf-
kosten (de aankoopprijs vermeerderd met aankoopkosten, instal-
latiekosten en kosten voor het bedrijfsklaar maken), de verwachte 
economische levensduur (vermoedelijke gebruiksduur dat de 
investering van economisch nut is voor de organisatie, ook wel 
aangeduid als ‘n’) en de vermoedelijke toekomstige restwaarde. 
Conform de belastingwetgeving dient de som van de aanschaf-
kosten van een bedrijfsmiddel minimaal 450 euro (exclusief btw) 
te bedragen om te kwalificeren als ‘investering’. Normaliter 

bedraagt de afschrijving per jaar maximaal 20 procent van de 
aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. 
Om de werking van de verschillende afschrijvingsmethoden te 
illustreren wordt hier een voorbeeldcase gepresenteerd: PakPet.

PAKPET 

Eind 2009 overweegt verpakkingsbedrijf PakPet om een palleti-

seermachine aan te schaffen voor een project met een looptijd van 

vier jaar. De aankoopprijs van deze machine bedraagt 95.000 euro, 

de installatiekosten worden geraamd op 5.000 euro. Het hoofd 

administratie is op de hoogte van de wettelijke regeling Tijdelijke 

Willekeurige Afschrijving (TWA) die voor investeringen in de 

boekjaren 2009 en 2010 mag worden toegepast. De directie gaat 

primo 2010 over tot de aanschaf van deze machine en besluit het 

bedrijfsmiddel in vier jaar af te schrijven. De restwaarde wordt 

geraamd op 10.000 euro. 

Lineair afschrijven
De term ‘lineair’ betekent ‘rechtlijnig verloop’. Lineaire afschrij-
vingen kennen dan ook een gelijk afschrijvingsbedrag per peri-
ode. Daarom wordt de lineaire afschrijvingsmethode ook wel 
aangeduid als afschrijven met een vast percentage van de aan-
schafkosten. Bij de berekening van het afschrijvingspercentage 
schuilt echter een rekenkundig addertje onder het gras: de ver-
werking van de restwaarde. 
Het afschrijvingsbedrag van PakPet wordt berekend als: 

LINEAIRE METHODE IS NIET ALTIJD NOODZAKELIJK

Maakt u gebruik van de Regeling Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA)? En besluit u om over een periode van drie 

of meer boekjaren af te schrijven? Dan hoeft u dat niet uitsluitend lineair te doen. Dit artikel behandelt de meest gang-

bare afschrijvingsmethoden voor het geval er wordt afgeweken van de lineaire methode.
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Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo

%
 v

an
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e 
A

K

1 100.000 22,5% 22.500 77.500

2 77.500 22,5% 22.500 55.000

3 55.000 22,5% 22.500 32.500

4 32.500 22,5% 22.500 10.000

100.000 = 22,5 procent. Het verloop van de boekwaarde van het 
bedrijfsmiddel ziet er uit zoals weergegeven in figuur 1.

Degressief afschrijven
De term ‘degressief’ betekent ‘een in bepaalde mate afnemend 
verloop’. Degressieve afschrijvingen kennen dus een afnemend 
verloop in de tijd; de mate waarin de afschrijvingen afnemen kan 
op vele manieren worden berekend. We behandelen hier de drie 
methoden die in de praktijk het meest worden gebruikt: afschrij-
ven met een vast percentage van de boekwaarde, de Double-decli-
ning-balance (DDB) methode en afschrijven conform de 

(95.000 + 5.000 - 10.000) / 4 = 22.500. Het vaste afschrijvingsper-
centage van de aanschafkosten bedraagt hiermee: 22.500 / 

Figuur 1.

Wat kost de investering? Wat is de verwachte economische levensduur? En wat is de vermoedelijke toekomstige restwaarde?
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Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo

%
 v

an
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e 
B

W

1 100.000 43,766% 43.766 56.234

2 56.234 43,766% 24.611 31.623

3 31.623 43,766% 13.840 17.783

4 17.783 43,766% 7.783 10.000

Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo

D
ou

bl
e 

D
ec

lin
in

g 
B

al
an

ce

1 100.000 45,0% 45.000 55.000

2 55.000 45,0% 24.750 30.250

3 30.250 45,0% 13.613 16.638

4 16.638 45,0% 7.487 9.151

Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo

D
D

B
 m

et
 g

er
in

ge
 R

W

1 100.000 66,0% 66.000 34.000

2 34.000 66,0% 22.440 11.560

3 11.560 66,0% 7.630 3.930

4 3.930 66,0% 2.594 1.336

Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo

Su
m

 o
f t

h
e 

Ye
ar

s 
D

ig
it

s

1 100.000 40,0% 36.000 64.000

2 64.000 30,0% 27.000 37.000

3 37.000 20,0% 18.000 19.000

4 19.000 10,0% 9.000 10.000

en 1.000 euro in de berekening in te vullen. Daarenboven kunt u 
echter ook voor de volgende formule kiezen die het jaarlijkse 
afschrijvingspercentage berekent: 
2 x (1/n + 2 x (n/100)) = 2 x (1/4 + 2 x (4/100) = 2 x (25 procent + 8 
procent) = 66 procent. 

Ook nu dalen de afschrijvingen weer conform een meetkundige 
reeks; de afschrijvingstaat van het bedrijfsmiddel is weergegeven 
in figuur 4.
Uit de formule en de afschrijvingstaat blijkt dat het afschrijvings-
percentage reeds in het eerste jaar 66 procent bedraagt. Dit per-
centage ligt hoger dan de in de Regeling TWA maximaal 
toegestane 50 procent; het afschrijvingspercentage zal in het eer-
ste jaar dan ook moeten worden teruggebracht naar 50 procent.   

Degressief: Sum-of-the-Year’s-Digits (SotYD)
Een andere veel toegepaste en tevens eenvoudige methode van 
degressief afschrijven is de SotYD methode die in het Nederlands 
ook wel krampachtig de ‘jaarwegingsmethode’ wordt genoemd. 
Om het degressieve afschrijvingspercentage te berekenen, wor-
den van alle afschrijvingsjaren de jaarcijfers opgeteld: 1 + 2 + 3 + 4 
= 10. In het eerste jaar wordt 40 procent (= 4/10) afgeschreven, in 
het tweede jaar 30 procent (= 3/10), in het derde jaar 20 procent (= 
2/10) en in het laatste jaar 10 procent (= 1/10). De afschrijvingen 
dalen hier conform een rekenkundige reeks. De afschrijvingstaat 
van het bedrijfsmiddel vindt u in figuur 5.

Indien de keuze voor een afschrijvingsmethode fiscaal gedreven 
is (winststuring) zullen de degressieve methoden de voorkeur 
genieten. Het zwaartepunt van de afschrijvingsbedragen wordt 
immers naar voren gehaald en daarmee het voordeel van de con-
tante waarde van de winstaftrek. Uit de voorbeelden blijkt boven-
dien dat de mate van degressie kan verschillen van matig 
degressief (SotYD) tot agressief degressief (DDB met geringe rest-
waarde). Normaliter wordt de toepassing van degressieve metho-

Sum-of-the-Year’s-Digits (SotYD) methode.

 Degressief: afschrijven met een vast percentage van de 
boekwaarde
Bij afschrijvingen met een vast percentage van de boekwaarde 
wordt het percentage berekend door middel van de formule: 
Afschrijvingspercentage = 1 - n√(restwaarde /aanschafkosten) = 
1 - √(10.000 / 100.000) = 
1 – (10.000 / 100.000)^(¼) = 1 – 0,56234 = 43,766 procent. 

De afschrijvingen dalen conform een meetkundige reeks; de 
afschrijvingstaat van het bedrijfsmiddel is te zien in figuur 2.
Uit de afschrijvingstaat blijkt duidelijk het afnemend (= degres-
sief) verloop van de afschrijvingsbedragen. Aan de toepassing van 
deze methode kan echter een praktisch bezwaar kleven indien er 
geen restwaarde is of als deze relatief klein is ten opzichte van de 
aanschafkosten. In die gevallen kan een alternatieve methode 
worden gehanteerd: de Double-declining-balance methode.

Degressief: Double-declining-balance (DDB)
Deze methode is een vuistregelmethode die als alternatief kan 
worden gebruikt voor afschrijven met een vast percentage van de 
boekwaarde indien er een relatief kleine restwaarde is. Het 
afschrijvingspercentage wordt gesteld op het dubbele percentage 
van de lineaire methode. 
In het voorbeeld van PakPet komt dit percentage uit op: 2 x 22,5 
procent = 45 procent. Ook hier dalen de afschrijvingen conform 
een meetkundige reeks; de afschrijvingstaat van het bedrijfsmid-
del is weergegeven in figuur 3.

De toepassing van deze vuistregelmethode leidt er toe dat in het 
voorbeeld van PakPet de voorafgestelde restwaarde van 10.000 
euro niet exact wordt bereikt maar slechts wordt benaderd. 
In het geval dat de restwaarde van het bedrijfsmiddel nul 
bedraagt, of als deze restwaarde gelijk is aan de verwijderingkos-
ten, of als de restwaarde verwaarloosbaar klein is ten opzichte van 
de aanschafkosten, ziet de invulling van de DDB-methode er 
anders uit. Uiteraard kunt u kiezen om invulling te geven aan de 
relatief lage restwaarde door een pro-saldo bedrag tussen de 100 

Figuur 2.

Figuur 3.

Figuur 5.

Figuur 4.
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Jr BW primo afschr % afschr. BW ultimo km p/jr

N
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r 
ra

to
 v

an
 g
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ik

1 100.000 21,0% 21.000 79.000 210.000

2 79.000 24,0% 24.000 55.000 240.000

3 55.000 23,0% 23.000 32.000 230.000

4 32.000 22,0% 22.000 10.000 220.000

In het voorbeeld van PakPet kan de palletiseermachine worden 
afgeschreven aan de hand van het aantal verwerkte pallets. In de 
handleiding van de machine staat dat het bedrijfsmiddel in totaal 
één miljoen pallets kan verwerken bij een normale productieom-
vang van maximaal 330.000 per jaar (op basis van een volcontinu-
dienst). De omvang van de jaarproductie van het project van 
PakPet bedraagt voor de volgende vier jaren respectievelijk 
210.000, 240.000, 230.000 en 220.000. De afschrijvingstaat voor 
deze vier jaar is weergegeven in figuur 6.

Volstrekt willekeurig afschrijven
Aan al de hierboven behandelde methoden ligt een systematiek 
ten grondslag die consequent wordt toegepast ten behoeve van de 
berekening van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag. Al deze metho-
den mogen onder de Regeling TWA worden toegepast, zolang de 
afschrijving in het eerste jaar niet meer dan 50 procent bedraagt 
en voldaan wordt aan de overige vereisten van de TWA (aangewe-
zen bedrijfsmiddelen, betalingscriterium en uiterste datum in 
gebruikname; zie artikel in nummer 7/8 Tijdschrift Administratie 
van dit jaar). Daarnaast mag er echter ook volstrekt willekeurig 
worden afgeschreven (zonder toepassing van enige systematiek), 
zolang u maar voldoet aan de hiervoor gestelde eisen. 
Deze laatste optie biedt uiteraard de breedste mogelijkheid tot 
winststuring.  

den door de belastingwetgeving slechts in zeer beperkte mate 
toegestaan omwille van het hier genoemde contante waardevoor-
deel van de kostenaftrek. Toch sluiten de jaarlijkse boekwaarden 
van de gematigde degressieve methoden het beste aan bij de 
bedrijfseconomische praktijk; de economische waardedaling van 
een bedrijfsmiddel is in het eerste jaar immers veelal het grootst.

Progressief afschrijven
De term ‘progressief’ betekent hier ‘een in bepaalde mate van toe-
nemend verloop’. Progressieve afschrijvingen kennen dus een toe-
nemend verloop in de tijd; de mate waarin de afschrijvingen 
toenemen kan ook nu weer op vele manieren worden berekend. 
De bekendste zijn de annuïteitenmethode en de reversed SotYD 
methode. De progressieve methoden genieten echter niet de 
voorkeur bij ondernemers, omdat ze zelden of nooit aansluiten op 
de waardeontwikkeling van een bedrijfsmiddel en bovendien niet 
het contante waardevoordeel van de jaarlijkse aftrekposten 
omvatten. Daarom worden hier de progressieve methoden dan 
ook niet nader toegelicht.

Bedrijfseconomische afschrijvingsmethode
Afschrijven conform de bedrijfseconomische afschrijvingsme-
thode staat ook wel bekend als afschrijven naar rato van gebruik 
(van productie-eenheden van het bedrijfsmiddel). Deze methode 
veronderstelt dat er voorafgaand aan de ingebruikneming van het 
bedrijfsmiddel een reële inschatting kan worden gemaakt van het 
aantal productie-eenheden dat het bedrijfsmiddel in totaal kan 
produceren en bovendien maximaal per productieperiode kan 
voortbrengen. De economische levensduur wordt hiermee afhan-
kelijk gesteld van het aantal draaiuren van een machine of het 
aantal verreden kilometers door een auto. 

Figuur 6.
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