
172130003 Voorziening asbestdaken  

  

Dit document is bedoeld als praktische samenvatting bij de behandeling van een casus met 

een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken naar aanleiding van het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Deze praktische 

samenvatting beoogt geen zelfstandige grondslag te zijn voor het standpunt van de 

inspecteur in voorkomende gevallen, maar bevat een weergave van grondslagen in 

jurisprudentie en biedt handvatten voor de praktijk. Het doel van deze praktische 

samenvatting is de inspecteur een handzaam overzicht te bieden om de problematiek te 

kunnen overzien om vervolgens een afgewogen standpunt te kunnen innemen. Dit 

document kan daarom niet worden gezien als een uitputtend overzicht bij de behandeling 

van een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken.    
  

Vraag:   

Kan (in zijn algemeenheid) een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken worden gevormd?  

  

De vraag komt op door het verbod op asbestdaken  

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/)  
Kort gezegd komt het er op neer dat er met ingang van 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn. 

Hieraan ten grondslag ligt het verbod uit 1994 op het gebruik van asbest.  

  

Voor een toelichting op de achtergrond op het verbod op asbestdaken wordt verwezen naar de bijlage.  

  

Antwoord:  

Het verwijderen van asbest uit daken kan niet worden losgezien van het vervangen van het dak. 

Voorafgaande aan de vraag of een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken mogelijk is, moet 

in eerste instantie de (noodzakelijke) vóórvraag worden beantwoord wat de fiscale consequenties van 

het vervangen van het dak zelf zijn. Hierbij komen bijvoorbeeld vragen aan de orde of   

(i) er sprake is van onderhoudsuitgaven of verbeteringsuitgaven,   

(ii) op het dak als afzonderlijk bedrijfsmiddel is afgeschreven, of   

(iii) er binnen de reguliere afschrijvingssystematiek reeds rekening is gehouden met het 

vervangen van het dak.   

Een korte toelichting is opgenomen in de bijlage.  

  

Als na het beantwoorden van bovenstaande vragen de conclusie wordt getrokken dat het vervangen 

van het asbestdak kwalificeert als onderhoudsuitgaven, volgt de vraag een voorziening voor het 

verwijderen van asbest kan worden gevormd. Dat antwoord luidt in principe bevestigend. De BD is van 

mening dat aan het oorsprongvereiste en het toerekeningsvereiste (gkg-voorwaarde) wordt voldaan.   

  

Per individuele casus is een beoordeling van de feiten en omstandigheden noodzakelijk ter vaststelling 

of ten tijde van de vorming van de voorziening met redelijke mate van zekerheid sprake is van een 

toekomstige betaling (en tot welk bedrag) voor het verwijderen van het per balansdatum aanwezige 

asbest. Dit is aan de competente inspecteur.  

  

Beschouwing:  

  

1.  Kwalificatie uitgaven  

Het verwijderen van asbest uit daken kan niet worden losgezien van het vervangen van het dak. 

Voorafgaande aan de vraag of een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken mogelijk is, moet 

in eerste instantie de (noodzakelijke) vóórvraag worden beantwoord wat de fiscale consequenties van 

het vervangen van het dak zelf zijn. Het gaat om de beoordeling of de werkzaamheden (weghalen en 

eventueel vervangen door iets anders) geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen worden gebracht 

(onderhoud; gedeeltelijk onderhoud => modernisering) of geheel geactiveerd moeten worden  

(verbetering of relatie met afschrijven). In concreto komt het erop neer dat moet worden vastgesteld 

of   
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(i) er sprake is van onderhoudsuitgaven of uitbreidingsuitgaven,   

(ii) op het dak als afzonderlijk bedrijfsmiddel is afgeschreven, of   

(iii) er binnen de reguliere afschrijvingssystematiek reeds rekening is gehouden met het 

vervangen van het dak.   

Bij deze vóórvraag is ook BNB 1998/16 (betreffende de verwijdering en vervanging van 

asbesthoudende materialen in het dak en wanden) relevant waarin naar voren komt dat (r.o.3.4.1) 

“Kosten van werkzaamheden als in het onderhavige geding aan de orde, die klaarblijkelijk niet leiden 

tot een verhoogde jaarlijkse nutsprestatie van het betrokken bedrijfsmiddel, kunnen, indien niet reeds 

bij de afschrijving rekening is gehouden met de noodzaak deze kosten te maken, in het jaar waarin zij 

zich voordoen in eenmaal ten laste van de winst worden gebracht, voor zover de werkzaamheden niet 

leiden tot een verlenging van de aanvankelijk voorziene levensduur van het bedrijfsmiddel.”   

  

Verwezen wordt naar Praktijkhandleiding onderhoud en verbetering woningcoöperaties 2014 

opgenomen als helpdeskvraag 132130009:   

http://belastingnet.belastingdienst.nl/data/cms/kgr/html/Live/Winstbepaling/142130009_onderhoud_v 
ersus_verbetering_woningcooperaties_bdo_lijst_.html   

Deze handleiding is ook te vinden op: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/fiscaliteiten--
n/vpb/nieuwe-handreiking-vennootschapsbelasting.html  

  

Gelet op het karakter van deze notitie om als praktische richtlijn te fungeren bij de behandeling van 

een casus met een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken vindt geen uitvoerige 

behandeling plaats van het kwalificatievraagstuk van de uitgaven. Slechts een korte toelichting is 

opgenomen in de bijlage.   

  

Aanvullend wordt gemeld dat wanneer het vervangende dak bestaat uit zonnepanelen er ook sprake is 

van verbetering. De uitgaven moeten dan worden gesplitst. De uitgaven voor verbetering komen niet 

in aftrek voor zover ze meer bedragen dan de kosten van onderhoud die men bij herstel in de 

oorspronkelijke toestand (loutere herstelling of vernieuwing van hetgeen versleten is) had moeten 

maken.  

  

2.  Voorziening  

Na toetsing van de kwalificatie van de uitgaven (zie paragraaf 1) volgt de vraag of in geval van 

onderhoudsuitgaven een voorziening voor het verwijderen van asbest kan worden gevormd.   

  

De uitgaven voor het verwijderen van de asbestdaken kunnen in het jaar van de uitgaven ten laste van 

het resultaat worden gebracht. Wanneer een belastingplichtige in het jaar of enkele jaren 

voorafgaande aan het jaar waarin het asbest wordt verwijderd rekening wil houden met de 

toekomstige uitgaven voor asbestverwijdering, komt de vraag op of wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor het vormen van een voorziening.  

  

Om een voorziening voor het verwijderen van asbest te kunnen vormen, moet voldaan worden aan de 

drie criteria van het Baksteenarrest (BNB 1998/409):   

1. De toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden 

die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan;  

2. Ze moeten ook overigens bedrijfseconomische toerekenbaar zijn aan die periode; en 3. 

Er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de uitgaven zich zullen 

voordoen.  

  

Daarnaast moet het bedrag van de toegestane passiefpost redelijkerwijs kunnen worden geschat (zie 

BNB 2007/310).1  

  

                                                
1  Volgt uit verwijzing door HR  naar onderdelen 3.15 tot en met 3.22 en 3.25 van de conclusie van de 

AdvocaatGeneraal.  
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Voor gevallen dat er een overheidsbesluit ligt het volgende. Het enkele bestaan daarvan is niet 

voldoende voor een voorziening. Nodig is dat belanghebbende stelt en zo nodig aannemelijk maakt dat 

een dergelijk overheidsbesluit feiten en omstandigheden vormt als bedoeld in het Baksteenarrest (in 

navolging van Hof ’s Hertogenbosch 30 december 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BM2133, gevolgd door 

arrest met art. 81 RO, HR 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO6058).  

Oorsprongsvereiste   

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het  

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb 2005) op 3 maart 2015 voorgelegd aan de Tweede Kamer 

(Kamerstukken II 2014/2015, 25 834, nr. 932). Volgens dit ontwerpbesluit is het de bedoeling dat het 

verbod in 2024 in werking treedt.   

  

De oorsprong van de uitgaaf is gelegen in het hebben van asbest. Dit zal op enig moment ertoe leiden 

dat kosten worden gemaakt bij toekomstige reparatie, verwijdering, renovatie, slopen of enige andere 

activiteit die ervoor kan zorgen dat asbestdeeltjes in de lucht kunnen komen. Indien een ondernemer 

voor 2 maart 2015 in het bezit is van een pand, waar asbestdaken aanwezig zijn, kan hij, bij een 

balansdatum vanaf die datum of later, in beginsel een voorziening opnemen indien ook aan de overige 

voorwaarden wordt voldaan. De toekomstige uitgaven (de betalingen ten behoeve van het verwijderen 

van het asbest die het gevolg zijn van een uiteindelijk verbod op asbest als het besluit is aangenomen) 

zijn het gevolg van/vinden hun oorsprong in het hebben van asbest. Het vormen van een voorziening 

op een eerdere balansdatum is slechts mogelijk indien belanghebbende een concreet plan tot 

vervanging van het asbestdak heeft.  

  

Toerekenen  

Bij het toerekeningsvereiste gaat het erom dat de uitgaven op basis van goed koopmansgebruik aan 

de periode voorafgaand aan (c.q. tot en met) de balansdatum moeten kunnen worden toegerekend. 

Hoofdregel is het zo veel mogelijk toerekenen aan de jaren waaraan de voordelen, opbrengsten, ter 

zake waarvan de uitgaven zijn gedaan, zijn toe te rekenen (het  matchingbeginsel). Daarvoor is nodig 

dat er een sterke band bestaat tussen de uitgaven en de opbrengsten. Daarvan is geen sprake voor 

zover de toekomstige uitgaven moeten worden toegerekend aan de toekomstige bedrijfsuitoefening. In 

dit verband moet er voldoende zekerheid bestaan over het jaar waarin de vervanging van het 

asbestdak zal plaatshebben.   

  

In paragraaf 1 van deze notitie is besproken dat in eerste instantie moet worden vastgesteld wat de 

fiscale consequenties van het vervangen van het dak zelf zijn waarbij rekening moet worden gehouden 

met het beschreven afpelproces. Slechts ingeval van onderhoudsuitgaven behoort een voorziening tot 

de mogelijkheden. De kosten van verwijdering van asbesthoudende materialen zijn onder 

omstandigheden aan te merken als onderhoudskosten. Onderhoudskosten zijn kosten die in het jaar 

waarin zij zich voordoen in eenmaal ten laste van de winst kunnen worden gebracht.  

  
De uitoefening van de onderneming leidt noodzakelijkerwijs tot kosten die worden opgeroepen door 

bezit en activiteiten in het pand met het asbestdak en de kosten mogen dan ook daaraan worden 

toegerekend (vgl. BNB 1997/37).   

  

De kosten van verwijdering waarop de voorziening betrekking heeft, moeten hun oorsprong vinden in 

feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de balansdatum, in de periode waarin het 

oude dak ofwel het betreffende pand werd geëxploiteerd. In BNB 1992/356 oordeelde de Hoge Raad 

dat “De kosten, voortvloeiende uit de voortbrenging en het bezit van de onderhavige installaties, de 

kosten van de ontmanteling daaronder begrepen, worden gemaakt ter wille van de aanwending van 

die bedrijfsmiddelen gedurende het - een aantal jaren omvattende - tijdvak waarin zij worden 

gebezigd ten behoeve van de productie waarvoor zij zijn bestemd. Goed koopmansgebruik laat niet toe 

dat zodanige kosten in het jaar waarin de installaties worden voortgebracht, in eenmaal ten laste van 

de winst worden gebracht, doch brengt mee dat zij - voor zover zij, wat de ontmantelingskosten 

betreft, niet ten laste worden gebracht van het jaar waarin zij worden uitgegeven - dienen te worden 

                                                
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25834-93.html  
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toegerekend aan de jaren waarin de installaties voor de bedrijfsuitoefening worden gebruikt.” Dit 

brengt met zich dat voor zover asbestdaken in toekomstige jaren blijven liggen, nu geen dotatie aan 

de voorziening voor deze jaren kan plaatsvinden (en dus dotatie naar rato).  

  

De omstandigheid dat belanghebbende tot het maken van die kosten van overheidswege kon worden 

genoopt, neemt niet weg dat de kosten die gemoeid zijn met de sanering van het oude dak een 

uitvloeisel zijn van de exploitatie van het pand (vgl. BNB 2001/259, sanering oude put). Het hebben 

van een dergelijk dak en gebruik daarvan geeft dat het gesloopt moet worden, in dit geval door de 

veranderende wetgeving. Andere oorzaken zoals na opgelopen schade, lekkage zijn ook mogelijk.  

  

Geen verschil wordt gezien met periodieke vervanging van een plat dak en de kosten van het eenmalig 

verwijderen van asbesthoudende materialen (vgl. BNB 1998/16). Daarbij komt dat ook voor 

woningcoöperaties het verwijderen van asbest wordt gezien als onderhoud en veelal in het kader van 

groot onderhoud(s)projecten. In een overheidsbesluit is goedgekeurd dat voor de investeringsaftrek 

(KIA en MIA) geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen onderhoud en verbetering.3 Voor de 

de tekst uit dit overheidsbesluit wordt verwezen naar de bijlage.   

  

De BD vindt derhalve dat voldaan is aan het toerekeningsvereiste en dat de uitgaven voor de 

verwijdering van asbest geen betrekking hebben op de bedrijfsuitoefening in de periode na de 

vervanging. Mede gelet op de mogelijkheid van inhaal op grond van het voorzieningenbesluit is 

toerekening mogelijk over de periode vanaf de datum dat het dak tot de onderneming behoort tot 

vervangingsdatum met inachtneming van BNB 1992/356 (dotatie naar rato).  

  

Een voorziening asbestdak is anders dan de gevallen betreffende het varkensbesluit waarin geen 

voorziening is toegestaan (zie o.a. Hof ’s Hertogenbosch 30 december 2009,  

ECLI:NL:GHSHE:2009:BM2133, NTFR 2010-1277). Daar is geen sprake van dat de eerdere 

bedrijfsuitoefening aanleiding geeft tot de uitgaven, er is geen verband met de eerdere  

bedrijfsuitoefening. Het onderhoud is bij asbest wel naar rato toe te rekenen aan het verleden. Inzake 

het varkensbesluit is verwijdering van het oude niet noodzakelijk. Daar doet niet aan af de uitspraak 

NTFR 2007-1598 waarin het Hof oordeelde: “Hetgeen belanghebbende naar voren heeft gebracht, is 

ook naar het oordeel van het Hof niet genoeg om aan de door de Hoge Raad gestelde voorwaarden te 

voldoen.”  

  

Redelijke mate van zekerheid  

Of op balansdatum sprake is van een redelijke mate van zekerheid wordt objectief bepaald (vgl. HR 11 

juli 1984, nr. 22.146, BNB 1985/1, inzake VUT-verplichting). De bewijslast rust op belastingplichtige. 

Van belang is vast te stellen dat er een redelijke mate van zekerheid is, meer waarschijnlijk dan niet, 

op grond van de feiten en omstandigheden per balansdatum dat sprake is van toekomstige uitgaven. 

Dit zal moeten blijken uit gedragingen van de belastingplichtige. Of voldaan wordt aan deze eis zal 

sterk afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden van het geval (rb. Breda 17 september 2007, 

nr. 06/4415, ECLI:NL:RBBRE:BB5508).  

  

Indien een belastingplichtige een concreet plan tot het verwijderen van asbestdaken heeft  

(bijvoorbeeld een combinatie van een offerte, financieringsplan, plan waaruit aannemelijk wordt welk 

deel van het dak wordt vervangen en wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden) is doorgaans 

voldaan aan het vereiste van redelijke mate van zekerheid zodat een voorziening kan worden 

                                                
3 Besluit van 17 maart 2014, nr. 2014/106M, Staatscourant 2014, nr. 8550 zoals gewijzigd met Besluit van 8 
december 2016, nr. 2016-101667, Staatscourant 2016, nr. 69109. In het besluit is goedgekeurd dat voor de 
investeringsaftrek (KIA en MIA) geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen onderhoud en verbetering. Het 
totale bedrag wordt aangemerkt als investering. Voorwaarde is wel dat verder voor de winstbepaling de uitgaven 
ook als investering worden aangemerkt en niet als kosten. Ingeval een belastingplichtige de keuze maakt voor de 
vorming van een voorziening sluit belastingplichtige in zoverre een later beroep op de investeringsfaciliteiten uit.  
De kennisgroep geeft de inspecteur in overweging belastingplichtige hierop te wijzen.    
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gevormd4. Daarbij dient belastingplichtige rekening te houden met subsidiemogelijkheden die de 

toekomstige uitgaven verminderen.  

  

Uitgangspunt is de datum van het ontwerpbesluit 3 maart 2015 als eerst mogelijke datum. Het vormen 

van een voorziening op een eerdere balansdatum is slechts mogelijk indien belanghebbende een 

concreet plan tot vervanging van het asbestdak heeft.  

  

3.  Hoogte van de voorziening  

Zodra is vastgesteld dat een voorziening in een individueel geval kan worden gevormd, komt de vraag 

op wat de hoogte van de voorziening is.  

  

Op grond van het besluit van 2 december 20155, nr. IENM/BSK-2015/231783, geldt per 1 januari 2016 

voor de verwijdering van asbestdaken de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is 

voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt € 4,50 per 

m2 verwijderd asbestdaken met een maximum van € 25.000 per adres6.   

  

Indien een belastingplichtige subsidie ontvangt voor de uitgaven die hij zal doen voor het verwijderen 

van asbestdaken, dienen voor de jaarlijkse winstberekening de te verwachten kosten voor de 

verwijdering van asbestdaken te worden gesteld op het bedrag van vorenbedoelde uitgaven, 

verminderd met het als subsidie ontvangen bedrag. In het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober  

1991, nr. 26 636, BNB 1991/341 (r.o. 3.2) is hieromtrent overwogen  

"Indien een ondernemer een bijdrage ontvangt van een derde (de overheid) in de uitgaven die 

hij heeft gedaan of zal doen voor de totstandkoming van een bedrijfsmiddel, welke bijdrage 

niet of niet ten volle, dan wel slechts voorwaardelijk, behoeft te worden terugbetaald, dienen 

voor de (...) toepassing van artikel 61a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 de 

voortbrengingskosten van dat bedrijfsmiddel te worden gesteld op het bedrag van 

vorenbedoelde uitgaven, verminderd met het als bijdrage ontvangen bedrag, en vermeerderd 

met het als waarde van de verplichting tot terugbetaling in aanmerking te nemen bedrag."  

  

     

                                                
4 Gerekend vanaf het jaar 2015 betreft het nog een periode van 8 jaar tot 2024. In deze periode kunnen zich 

omstandigheden voordoen, waardoor de sanering geen doorgang zal vinden of niet voor rekening van 

belastingplichtige zelf zal komen, bijvoorbeeld door verkoop van de gebouwen (vgl. rb. Breda 27 september 2006,  

nr. 05/00562, ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ1640 en rb. Breda 9 oktober 2007, AWB 06/3803, 
ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5730).   
5 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-

2015/231783, houdende regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken (Subsidieregeling 

verwijderen asbestdaken)  
6 Opgemerkt wordt dat er verschillende subsidieregelingen (provincies, Rijk) zijn. De insteek bij de regeling van het 

Rijk is dat het beschikbare budget in de loop der jaren afneemt (dus vermoedelijk ook de subsidie per 

belastingplichtige). Uit BNB 2007/310 volgt dat het bedrag van de toegestane passiefpost redelijkerwijs moet 

kunnen worden geschat, zie ook noot 1 van deze notitie. Als de passiefpost (dus ook de subsidie) redelijkerwijs niet 

is te schatten, dan kan geen voorziening worden gevormd.   
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Bijlage  

1.  Achtergrond - Het verbod op asbestdaken  

  

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of 

asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken.   

  

Op 2 maart 20157 heeft de ministerraad besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden zijn. 

Een dag later, 3 maart 2015, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerpbesluit 

houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 in verband met het invoeren van een 

verbod op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking en in 

verband met de taak van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten voor de 

bestuursrechtelijke handhaving toegestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

StatenGeneraal8. Het doel van dit ontwerpbesluit is om mens en milieu te beschermen tegen de 

gevaren van blootstelling aan asbest. Met dit besluit geeft de staatssecretaris uitvoering aan het 

voornemen om met ingang van 1 januari 2024 een algeheel verbod in te voeren op het voorhanden 

hebben van asbesthoudende daken.   

  

De staatssecretaris geeft met het ontwerpbesluit ook uitvoering aan de in de Wet milieubeheer 

geboden mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de bestuursrechtelijke handhaving van daarbij 

aan te geven regels aan burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten in plaats van de Minister 

van Infrastructuur en Milieu op te dragen. Het Asbestverwijderingsbesluit zal – als het gaat om sloop- 

en verbouwwerkzaamheden – door de gemeenten en in voorkomend geval door gedeputeerde staten 

worden gehandhaafd.   

  

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het verbod op 

asbestdaken zal gaan gelden vanaf 1 januari 2024. De KG begrijpt (oktober 2017) dat het 

ontwerpbesluit nog niet als zodanig in werking is getreden. In de brief van 3 februari 2016 geeft de 

Minister het volgende aan:   

  

“Ik kies er daarom voor om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de Wet 

milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt. Gelet op 

de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, 

zal ik het voorstel van wet begin 2017 aan uw Kamer zenden. Nadat de wettelijke grondslag is 

verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod, zoals aan uw Kamer voorgelegd, worden vastgesteld 

op 1 juli 2017.   

  

Graag maak ik nog van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het kabinetsbeleid 

gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024. De 

subsidieregeling die deze verwijdering moet stimuleren, is inmiddels opengesteld en de eerste 

aanvragen zijn binnen. Deze subsidieregeling wordt niet geraakt door het nieuwe wetsvoorstel, 

ook al wordt de formele inwerkingtreding van het verbod vertraagd. 9  
  

Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen die na 2024 nog asbestdaken in bezit hebben, 

moeten die daken verwijderen. Zo niet, dan kan het bevoegd gezag door middel van een last onder 

dwangsom of bestuursdwang bewerkstelligen dat de asbestdaken alsnog op kosten van de eigenaar 

worden verwijderd. Het is derhalve zaak asbestdaken vóór 2024 te verwijderen.   

                                                
7 Verwezen wordt naar de websites https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-

opasbestdaken en http://www.omgevingsdienstnederland.nl/artikel.php?asbestdaken-verboden-in-

2024verwijderen-na-1-januari-2016  
8 Kamerstukken II vergaderjaar 2014-2015, 25 834, nr. 93 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-

2583493.html)  
9 Brief van 3 februari 2016 van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IENM/BSK-2016/20240)  
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2.  Verbetering of onderhoud  

  

Verwezen wordt naar  Praktijkhandleiding onderhoud verbetering woningcoöperaties 2014 opgenomen 

als helpdeskvraag 132130009:   

http://belastingnet.belastingdienst.nl/data/cms/kgr/html/Live/Winstbepaling/142130009_onderhoud_v 

ersus_verbetering_woningcooperaties_bdo_lijst_.html   
  

Asbestverwijdering zal er in veel gevallen toe nopen dat het dak moet worden vervangen. Dit roept de 

vraag of deze uitgaven kwalificeren als onderhouds- of verbeteringsuitgaven. Bij fiscaalrechtelijke 

kwalificatie ‘onderhoud’ of ‘verbetering’ komt het voor goed koopmansgebruik aan op de aard van de 

werkzaamheden in bouwtechnische of installatietechnische zin. Bij asbestsanering wordt iets 

verwijderd zodat strikt gezien in bouwkundig opzicht geen sprake is van herstel. In beginsel daarmee 

verbetering. Als het nieuwe dak tot gevolg heeft dat de opstal langer gebruikt kan gaan worden dan 

aanvankelijk voorzien, betreft het nieuwe dak een verbeteringsuitgave. Dit betekent dat de uitgave 

moet worden geactiveerd. De gemaakte kosten kunnen echter wel ten laste van het resultaat worden 

gebracht indien de verwijdering niet leidt tot hogere jaarlijkse nutsprestaties en bij de afschrijving niet 

al rekening is gehouden met de kosten en door verwijdering en vervanging de levensduur net wordt 

verlengd (BNB 1998/16). De relevante passages uit BNB 1998/16 zijn hieronder opgenomen:  

  

3.4.1. Kosten van werkzaamheden als in het onderhavige geding aan de orde, die klaarblijkelijk 

niet leiden tot een verhoogde jaarlijkse nutsprestatie van het betrokken bedrijfsmiddel, 

kunnen, indien niet reeds bij de afschrijving rekening is gehouden met de noodzaak deze 

kosten te maken, in het jaar waarin zij zich voordoen in eenmaal ten laste van de winst worden 

gebracht, voor zover de werkzaamheden niet leiden tot een verlenging van de aanvankelijk 

voorziene levensduur van het bedrijfsmiddel.   

3.4.2. Voor zover zodanige uitgaven in eenmaal ten laste van de winst mogen worden 

gebracht, kan in voorafgaande jaren een kostenegalisatiereserve worden gevormd, indien ook 

overigens is voldaan aan de daarvoor te stellen eisen, te weten:   

- de werkzaamheden brengen aanzienlijke kosten mee en zullen leiden tot een piek in de 

uitgaven;  

- er is een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen.  

3.4.3. Met betrekking tot de omvang van de jaarlijkse dotatie dient in aanmerking te worden 

genomen dat die dotatie geen bedragen kan bevatten, waarvan - met inachtneming van de 

destijds bestaande kennis en inzichten van de ondernemer - moet worden aangenomen dat zij 

reeds in eerdere jaren ten laste van de winst konden worden gebracht.   

Daar evenwel de aanwezigheid van asbest in een gebouw is aan te merken als een vorm van 

milieuverontreiniging als bedoeld in de Resolutie van 12 september 1991, nr. DB91/2300, BNB 

1991/346, kunnen in de dotatie worden betrokken de uitgaven ter zake van de verwijdering en 

vervanging van zodanig asbest waarvoor reeds in eerdere jaren had kunnen worden 

gereserveerd (BNB t.a.p., blz. 2222, regel 20 t/m 28).   

In BNB 1957/190 en BNB 1998/413 heeft Hoge Raad het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud 

en (te activeren) verbetering geduid. De Hoge Raad definieerde in BNB 1957/190 (aftrekbare) 

onderhoudskosten als de kosten die waren gemaakt voor werkzaamheden en materialen en dienden 

om een gebouw in bruikbare staat te houden en aldus achteruitgang en verval te voorkomen. Als (niet 

aftrekbare) kosten van verbetering zijn de kosten voor werkzaamheden en materialen te beschouwen 

die dienen om aan een gebouw in vergelijking met de toestand waarin het zich of na mogelijke latere 

wijziging bevond, een wezenlijke verandering aan te brengen waardoor de onroerende zaak naar aard, 

inrichting of omvang wijziging ondergaat (vgl. BNB 1980/231). Uitgaven ter verbetering van een 

onroerende zaak zijn niet aftrekbaar en moeten worden geactiveerd.  
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3.  Reeds rekening meegehouden bij afschrijving  

  

Als met slijtage van bepaalde onderdelen van een bedrijfsmiddel reeds rekening is gehouden in de 

afschrijving, moeten de kosten van vernieuwing worden geactiveerd. Zie BNB 1983/235 (damwand).  

  

  

4.  Besluit van 17 maart 2014, nr. 2014/106M, Staatscourant 2014, nr. 8550 zoals gewijzigd met 

Besluit van 8 december 2016, nr. 2016-101667, Staatscourant 2016, nr. 69109.   

  

4.5 Vervanging asbesthoudende daken  

Vanaf 2014 zijn woonhuizen en woonschepen niet langer uitgesloten van MIA. Beoogd is bedrijfsmatige 

verhuurders van woonruimte in aanmerking te laten komen voor MIA als zij asbesthoudende daken 

van woonhuizen vervangen. Bij de parlementaire behandeling heb ik toegezegd voor zoveel nodig goed 

te keuren dat bij de vervanging van asbesthoudende daken sprake is van een verbetering (investering) 

en niet van onderhoud (Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 11, p. 73). Onderstaande 

goedkeuring voorziet daarin en geldt vanaf 2014 ook voor niet-woningen.   

Goedkeuring  

Met ingang van 1 januari 2014 mag onder onderstaande voorwaarde de vervanging van 

asbesthoudende daken, dakgoten of gevels (milieulijst 2014 nummers F6390, C6400) voor de 

investeringsaftrek als investering worden aangemerkt. Er hoeft dus geen onderscheid te worden 

gemaakt tussen onderhoud en verbetering. De totale uitgave mag als investering worden aangemerkt. 

Dat betekent dat niet alleen MIA kan worden verkregen maar – als aan de voorwaarden daarvoor 

wordt voldaan – ook KIA.   

De voorwaarde luidt dat de belastingplichtige die gebruik maakt van de goedkeuring ook in zijn 

winstbepaling rekening moet houden met het feit dat de dakvervanging is aangemerkt als investering. 

De onderhoudscomponent mag dus niet ineens als kosten in mindering worden gebracht bij het 

bepalen van de winst, maar moet ook als investering worden behandeld. Op investeringen wordt 

afgeschreven, mogelijk kan de belastingplichtige gebruik maken van de Vamil.  
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