V E R V A N G IN G S W A A R D E E N P R IJS P O L IT IE K
IN H E D E N E N V E R L E D E N
II
door Prof. D r H . J. van der Schroeff
D e aanvaarding door de O verheid van het beginsel van de vervangings
w aarde voor de prijspolitiek houdt in —■ zo schreef ik aan het slot van
mijn eerste a rtik e l1) —■ dat de O verheid de thans optredende algemene
prijsstijging als onontkoom baar heeft aanvaard in h aar gevolgen voor de
verm indering van het reële nationale inkomen. D aarm ede is de Regering
in h aa r beleid afgew eken van de lijn, welke zij bij vorige prijsverhogingen
op de nationale en internationale m arkt heeft gevolgd; zij heeft bij de
huidige economische en m onetaire toestand een kunstm atige druk op het
prijsniveau, d an wel een prijsstop, niet doelmatig geoordeeld. In plaats
van ■
— gelijk bij vroegere gelegenheden — de calculatie op grondslag van
de uitgaafprijs dw ingend voor te schrijven, heeft zij thans de toepassing
van het beginsel van de vervangingsw aarde als grondslag voor de prijs
vorming toelaatbaar geacht.
D e betekenis, welke aan dit besluit moet w orden toegekend is, d at hier
mede de druk, welke door middel van prijsbeheersingsm aatregelen op
het prijsniveau is uitgeoefend — bizondere beschikkingen buiten be
schouwing gelaten — is opgeheven. H et voorschrijven toch van een cal
culatie op basis van de uitgaafprijs oefent een drukkende w erking uit op
het prijsniveau, doordat een nieuw opgetreden prijsstijging van de pro
ductiem iddelen zich eerst dan in de kostprijs van de daarm ede voortge
brachte goederen doet gevoelen, n ad at de in het bedrijf reeds aanw ezige
voorraden zijn opgebruikt. H et calculeren van de uitgaafprijs brengt ■
—1
zoals ik het te anderer plaatse heb uitgedrukt 2 ) — een vertragingsfactor
in de prijsstijging, welke zich bij toepassing van de vervangingsw aarde
niet voordoet. Bij laatstbedoelde calculatie zet een stijging van de prijzen
van de productiem iddelen zich onmiddellijk in de kostprijs voort als er
kenning van een verhoging van de kosten van de voortbrenging, niet
alleen van de productiekosten van het bedrijf, m aar tevens van de m aat
schappelijke kosten van de voortbrenging. E en stijging van het prijsniveau
houdt in een verhoging van de sociale kosten van de productie, die, indien
de productiviteit niet tezelfder tijd w ordt vergroot, onvermijdelijk een ver
mindering van het m aatschappelijk inkomen betekent.
H et is deze consequentie, welke voor de huidige om standigheden door
de Regering in h aar prijspolitiek is aanvaard. In de N o ta om trent de
Prijspolitiek w ordt gezegd, dat de verm indering van het reële nationale
inkomen tot uitdrukking zal komen in een stijging van het prijsniveau,
een stijging, welke niet geheel door een stijging van de geldinkom ens mag
w orden gevolgd, m aar welke door het inkomen zal moeten w orden op
gevangen, wil de werking van de inflatiespiraal w orden vermeden. D it
stan d p u n t met betrekking tot de relatie van prijsniveau en inkomen moet
als juist w orden erkend. H oe moet het verw onderen, dat het standpunt
ten aanzien van deze relatie bij de fiscale politiek een geheel andere is
dan bij de prijspolitiek, ja zelfs daaraan diam etraal tegengesteld is. Leer
rijk is hetgeen dienaangaande in de M em orie van Toelichting betreffende
*) Octobernummer van dit blad.
2) in mijn intreerede „De evolutie van het kostenbegrip in de bedrijfseconomie" 1946.
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de W e t B elastingherziening 1950 w ordt gezegd, w aar een overgang naar
het stelsel van de vervangingsw aarde onverantw oord w ordt geacht. T e r
expositie van de argum enten, w elke daarbij n aar voren zijn gebracht,
nem en wij hieronder dat gedeelte van de M emorie, d at op de vervan
gingsw aarde betrekking heeft, woordelijk over:
,,De door sommige bepleite principiële overgang n aar een stelsel, w aar,,bij in beginsel w ordt uitgegaan van de vervangingsw aarde — hoe men
„zich een zodanig stelsel ook moge denken .— zou n aar het oordeel van
„de ondergetekende onverantw oord zijn. W e lk e betekenis aan het leer
s t u k der vervangingsw aarde ook bij de kostprijsberekening toekomt, over
„de wenselijkheid, gezien vanuit een algemeen economisch gezichtspunt,
„van een transponering daarvan op fiscaal gebied bestaat allerm inst een
stem m ig h e id en de gevolgen ervan laten zich niet overzien. H et baart
„dan ook geen verw ondering, dat men nog in geen land daartoe is over
g e g a a n . V o o r de ondergetekende heeft dan ook de doorslag gegeven
„niet een bedrijfseconom isch leerstuk ■
— van hoe grote w aarde op zichzelf
„ook — doch de financieel-economische toestand van dit ogenblik in ver„band met het cardinale belang van een noodzakelijke vernieuwing van
„het productieapparaat.”
H et is in het bizonder het laatste argum ent, d at verw ondering wekt.
H et is aan geen twijfel onderhevig, dat de noodzakelijke vernieuwing van
het productie-apparaat eerst door de toepassing van het beginsel van de
vervangingsw aarde is verzekerd. H e t argum ent van de vernieuwing kan
dan ook kwalijk w orden aangevoerd tegen de toepassing van de vervan
gingsw aarde; zij vorm t het meest krachtige argum ent daarvoor. Enige
jaren geleden m erkte ik reeds o p 3), dat de kunstm atige verlaging van
het prijsniveau onder invloed van de prijsvoorschriften, verkregen is ten
koste van de instandhouding van het productieverm ogen.
N iet alleen de in het verleden gevoerde prijspolitiek heeft ten deze
schadelijk gew erkt, m aar eveneens de grondslagen voor de heffingen
op de winst, volgens welke ■
— economisch volkomen irrationeel — ook de
toeneming van het vermogen w ordt belast, welke het gevolg is van de
w aarde-stijging van de productiem iddelen, w aarover het bedrijf beschikt.
H et belasten van deze vermogenstoenem ing, w aarvan het duidelijk is, dat
zij geen deel uitm aakt van de winst, heeft de intering van de productie
capaciteit in sterke m ate geaggraveerd. H et geheel van m aatregelen heeft
de bedrijven de gelegenheid ontnom en in voldoende m ate rekening te
houden met de geleidelijk toenem ende vervangingsverplichting, w elke —•
inzonderheid met betrekking tot de duurzam e productiem iddelen — door
de stijging van het prijsniveau is ontstaan. In dit licht gezien moet het
argum ent in de M em orie van A ntw oord van de W e t Belastingherziening
1950 tegen de vervangingsw aarde aangevoerd, d at „bij de belastinghef
fing in de sfeer van ondernem ingen in het algem een van nominale be
dragen moet w orden uitgegaan” , ondeugdelijk w orden genoemd.
H oe de nieuwe winstdefinitie, opgenom en in de W e t B elastingher
ziening 1950, in de practijk zal w orden geïnterpreteerd, zal dienen te w or
den afgew acht. O ok al doen de bovenaangeduide uitlatingen in de beide
M em ories moeilijkheden vrezen, de w ettekst laat nochtans de mogelijk
heid voor een interpretatie in de richting van de toepassing van de ver
vangingsw aarde. „ W in st -— zo luidt art. 6 — is het bedrag van de ge
3) in mijn eerder aangehaalde intreerede, blz. 18.
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zamenlijke voordelen, die, onder welke naam en in welke vorm ook, w or
den verkregen uit bedrijf of uit zelfstandig beroep”. Hoew el in art. 8
eerste lid met betrekking tot de vaststelling van de afschrijvingen op
bedrijfsm iddelen van afschaffingskosten w ordt gesproken, welke nog niet
zijn afgeschreven, behoeft toch naar mijn mening deze tekstkeus een in
terp retatie in de richting van de v erv angingsw aarde niet onverm ijdelijk in
de weg te staan. Z a l jurisprudentie daarvoor noodzakelijk zijn, geen
twijfel ten aanzien van de interpretatie biedt het derde lid van art. 8,
w aarin de mogelijkheid w ordt gelaten van bedrijfsm iddelen, welke na
31 Decem ber 1949, doch voor 1 Januari 1953 zijn verworven, een derde
vervroegd af te schrijven, een bepaling, welke de investering in nieuwe
bedrijfsm iddelen wil bevorderen.
D e spanning tussen de standpunten van prijspolitiek en fiscale politiek
stelt de bedrijven in een uiterst moeilijke positie, om dat na de gewijzigde
inzichten van de Regering om trent de prijspolitiek en de uitwerking,
welke daarvan op het prijsniveau kan w orden verw acht, de discrepantie
tussen de n aar economische grondslagen berekende en de naar fiscale
m aatstaven vastgestelde w inst dreigt te w orden vergroot. Z o de fiscus
voor de winstbepaling het goed koopm ansgebruik, w aarvan art. 7 eerste
lid spreekt, zou hanteren op een wijze, dat de w inst met de door ver
m ogensvergelijking berekende toeneming van het vermogen gelijk zou zijn,
dreigt met de stijging van het prijsniveau het daaruit voortgekom en (en
onm isbare) verm ogensaccres te w orden belast, hoewel d at niet als w inst
kan w orden aangem erkt. D e moeilijkheden, w aarvoor het bedrijfsleven
zich ziet gesteld, zouden in aanzienlijke m ate toenemen. H et is dan ook
nauwelijks denkbaar, dat — de M emorie van Toelichting ten spijt •— de
Belastingherziening 1950 niet in de zin van de toepassing van de vervan
gingsw aarde zou w orden omgebogen om te voorkomen, dat terwijl de
Regering in h aar prijsbeleid de oplossing van de door de prijsstijging ge
rezen economische moeilijkheden zoekt in de doelbew uste aanvaarding
van een verm indering van het inkomen, fiscaal steeds hogere „w insten” ,
die voor het grootste deel geen winsten zijn, zouden w orden belast. D e
algem ene grondslagen van prijsbeleid en fiscale politiek zullen met elkan
der in overeenstemming moeten w orden gebracht. H et bedrijfsleven w acht
op nieuwe richtlijnen. Hierbij zij vastgesteld, dat het ten deze gaat om
de instandhouding van de productiecapaciteit van de gem eenschap als
bron van onze w elvaart. T e n deze zal moeten w orden gezegd: er is periculum in mora!
Bij de uitspraak van de M inister van Econom ische Z aken in de Tw eede
Kamer, waarbij de prijsbepaling op basis van de vervangingsw aarde toe
laatbaar w ordt geacht, is de voorw aarde gesteld, d at dit alleen geldt,
voor zover het norm ale voorraden betreft. Evenals bij voorgaande ge
legenheden heeft de Regering ook thans het vraagstuk wederom verbon
den aan de „norm ale voorraden” , waarbij zowel de vraag rijst w at onder
norm aal moet w orden verstaan als hoe het begrip voorraden zal moeten
w orden geinterpreteerd.
D at men aanleiding gevonden heeft abnorm ale voorraden van de toe
passing van de vervangingsw aarde uit te sluiten is wel te begrijpen. G e
zorgd dient te worden, dat misbruik, dat bij toepassing van het beginsel
van de vervangingsw aarde in de practijk te vrezen valt en dat tot een
sociaal te veroordelen prijsopdrijving zou leiden, w ordt uitgesloten. Z o
valt het voorschrift te verklaren, d at abnorm ale voorraden (abnorm aal
zowel in grootte als in samenstelling van de v oorraad), welke zijn inge-
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kocht om van de prijsstijging een ongeoorloofd gebruik te maken, op
basis van de aanschaffingsprijs moeten w orden berekend. H e t zal in de
practijk niet steeds gemakkelijk vallen uit te maken w at onder bepaalde
om standigheden als norm aal of als abnorm aal zal moeten w orden aa n 
gem erkt en w at derhalve als prijsverhoging of als prijsopdrijving moet
w orden beschouwd. D e functie van de voorraden in het bedrijf zal bij
deze vraag moeten beslissen.
H oe zeer ik deze vraag van practisch belang acht, van meer principiële
betekenis acht ik de interpretatie van hetgeen onder voorraad zal moeten
w orden verstaan. Z oals bekend moet t.a.v. de voorraad w orden onder
scheiden in de technische voorraad en de economische voorraad. O nder
de technische voorraad dient te w orden verstaan de m ateriële voorraad,
zoals deze in het bedrijf aanwezig is. D e economische voorraad loopt
m et de m ateriële voorraad niet parallel. In economisch opzicht is er sprake
van een voorraad, indien het bedrijf inkopen heeft gedaan, w aar nog geen
verkopen tegenover staan. V oor deze goederen (of prestaties) heeft het
bedrijf zich aan een prijs op de inkoopm arkt gebonden, w aardoor het
afhankelijk is gew orden van wijzigingen van de vervangingsprijs op deze
m arkt. D it d ru k t men uit door te zeggen, d at over de economische voor
ra a d prijsrisico w ordt gelopen.
Z o in het kader van de toepassing van de vervangingsw aarde over
voorraad w ordt gesproken, valt uitsluitend te denken aan de economische
voorraad. V a n deze voorraad loopt de producent het risico van prijswijzi
gingen op de inkoopm arkt. D it prijsrisico betrekt zich niet alleen op de
m aterieel aanw ezige voorraad, m aar ook op de inkopen, welke reeds w or
den afgesloten, doch w aarvan de levering nog niet plaats vond, zodat de
goederen nog niet in de technische voorraad zijn begrepen. H et prijs
risico eindigt op het moment, dat ter verkoopm arkt de ruil plaats vindt.
D e economische voorraad w ordt dan ook gevonden door de technische
voorraad en de hoeveelheden der gekochte, nog niet uitgeleverde goe
deren met de k w anta der voorverkopen te verm inderen. D e voorraad kan
zowel positief als negatief zijn, w aarvan de laatste positie w ijst op het
nalaten van een tijdige vervanging. W a t betreft de vlottende bedrijfs
middelen gaan wij hier ter plaatse aan de negatieve voorraad voorbij, aan 
gezien deze veelal w ijst op een speculatieve handeling. A nders staat het
met de vervangingsverplichting, welke zich voordoet bij de duurzam e pro
ductiem iddelen, als gevolg van de door de ondeelbaarheid dezer m idde
len onvermijdelijk uitgestelde vervanging. O p de positie, die hierdoor g e
schapen w ordt en die in haar economische gevolgen met een negatieve
economische voorraad gelijk staat, komen wij hieronder terug.
U it het bovenstaande vloeit voort, dat zo met betrekking tot het toe
laten van de calculatie op basis van de vervangingsw aarde over normale
voorraden w ordt gesproken, deze in economische zin zullen moeten w or
den geinterpreteerd. E r is goede reden om dit nadrukkelijk te betogen en
wel in verband met hetgeen is voorgeschreven in de Prij zenbeschikking
Textielgoederen 1950 (N ed. S taatscrt. 27 Sept. 1950 N r. 188). In deze
Beschikking is vastgelegd, dat de prijs, w aarvoor een aantal met nam e
genoemde textielgoederen door groot- en kleinhandelaren ten hoogste
mag w orden verkocht, bepaald w ordt door de werkelijk betaalde inkoop
prijs „m et dien verstande, — zoals art. 2 voorschrijft •— dat, indien de
han d elaar aantoont een zelfde of nagenoeg een zelfde textielgoed ten ver
koop aanwezig te hebben, hetw elk hij laatstelijk in gebruikelijke hoeveel
heid voor een hogere prijs heeft ingekocht van een leverancier, die dit
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goed regelm atig verhandelt, deze hogere prijs mag w orden in rekening
gebracht”. D e reden, w aarom in de w ettekst gesproken w ordt van goe
deren, w elke in gebruikelijke hoeveelheden zijn ingekocht van een leveran
cier, die deze goederen regelm atig verhandelt, zal duidelijk zijn. M et dit
voorschrift w ordt getracht prijsgeknoei met incidentele transacties uit te
schakelen.
O nze aan d acht richt zich op het deel van de tekst, w aarin gezegd
w ordt, d at de handelaar moet aantonen eenzelfde of nagenoeg eenzelfde
goed ten verkoop aanw ezig te hebben. D e uitdrukking „aanw ezig” kop
pelt het calculeren van een hogere prijs aan de technische voorraad. T en
onrechte! Z o er een prijsstijging is, zal de hogere prijs betrokken moeten
w orden op de economische voorraad, derhalve ook over goederen, welke
reeds w erden ingekocht, m aar w aarvan de uitlevering nog niet plaats
vond. Verm oedelijk heeft bij de regeling de bedoeling voorgezeten moge
lijke verkeerde practijken te keren. D aarn aast is getracht voor bedoelde
goederen op deze wijze een kunstm atige verlaging van het prijsniveau te
verkrijgen door het opnemen van de vertragingsfactor, w aarop ik in het
voorgaande reeds doelde. Een vertraging, waarbij een nieuwe prijsstij
ging op de inkoopm arkt eerst ter verkoopm arkt kan w orden doorberekend,
n ad at de in het bedrijf aanwezige voorraden zijn verkocht. Om aan dit
voorschrift te ontkomen, heeft de practijk — vindingrijk als steeds — al
reeds een eenvoudige „oplossing” gevonden, n.1. door van de in nota
zijnde goederen, w elke tegen hogere prijzen w erden ingekocht, uitleve
ring van een deel, wellicht slechts van enkele exm plaren te vragen. Ik
blijf buiten de beoordeling van de w etm atigheid van deze handelwijze; ik
wil slechts opmerken, dat de bepaling aldus op een economisch rationele
wijze w ordt gehanteerd.
Sprekende over een onderw erp als het onderhavige loopt men de kans
verkeerd te w orden verstaan. Ik wil n aar voren brengen, d at ik een
open oog heb voor het sociale belang van een prijsverlaging van tal van
belangrijke goederen, w aartoe de textielgoederen ongetwijfeld moeten
w orden gerekend. M en dient zich echter wel bew ust te zijn van het mid
del, w aarvan men zich, om dit te bereiken, heeft bediend. D oor van de
technische voorraad uit te gaan heeft men een deel van de gevolgen van
de prijsverhoging ten laste van het bedrijf gebracht. E r is aanleiding om
dit te onderstrepen, om dat het gevaar aanwezig is, dat in de uitvoerings
m aatregelen per analogie ook voor andere goederen de norm ale voor
raden in de zin van technische voorraden zullen w orden geïnterpreteerd.
V oo r het overige dient te w orden vastgesteld, dat, zelfs w anneer de
bepalingen, als in de bedoelde Prijsbeschikking neergelegd, in de zin van
economische voorraden zouden w orden gehanteerd, nog niet voldaan is
aan de voorw aarde, welke de toepassing van de theorie der vervangings
w aarde stelt. N iet de hoogste (in geval van prijsdaling laagste) prijs van
de economische voorraad is bepalend, m aar de prijs op de inkoopm arkt
op het moment van de ruil, dat is het moment, w aarop het goed ter v er
koopm arkt w ordt aangeboden. H et is wellicht nuttig er op te wijzen, da
evenmin de prijs, w aartegen de facto zal w orden vervangen, relevant is,
Beslissend is uitsluitend de vervangingsprijs op het moment van de v ast
stelling van de prijs van het goed op de verkoopm arkt.
Deze laatste opmerking brengt mij naar de duurzam e productiemiddelen.
Bij deze m iddelen spreekt het wel zeer duidelijk, dat de aanschaffings
prijzen in het verleden betaald, voor het heden niet de m aatstaf kunnen
vorm en voor de kosten van de aanw ending dezer m iddelen. D at de juist -
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heid van deze uitspraak algemeen w ordt aanvaard, mocht ik onlangs er
varen op een internationale bespreking, waarbij vertegenw oordigers van
een groot aantal W est-E u ro p ese S taten aanwezig w aren en waarbij de
vervangingsw aarde unaniem en vrijwel zonder discussie als algemene
grondslag van de w aardering van de productiem iddelen w erd aanvaard
en van de duurzam e bedrijfsm iddelen in het bizonder. Deze ervaring w as
voor mij bizonder leerrijk. Zij heeft mij geleerd, dat de leidende gedachte
van de vervangingsw aarde niet als een leerstuk moet w orden beschouwd
van een bizondere School, m aar dat deze gedachte in vele landen een
economische leerstelling vormt, aan de juistheid w aarvan niet w ordt ge
twijfeld. M et de stijging van de vervangingsprijzen zijn de kosten, ver
bonden aan het gebruik van de ter beschikking staande m iddelen toege
nomen. D eze hogere kosten zullen in de verkoopprijzen een vergoeding
moeten vinden, wil een adequate vervanging van de bij de voortbrenging
verbruikte capaciteit verzekerd zijn.
D e invloed van een prijsstijging doet zich bij de duurzam e productie
m iddelen aan twee zijden gevoelen, een gevolg van de gebondenheid van
de voorraad w erkeenheden van deze productiem iddelen. A llereerst bete
kent een stijging van de vervangingsprijs van het productiem iddel een
hogere w aarde, welke aan de nog beschikbare w erkeenheden moet w or
den toegekend. H et zal niet nodig zijn nader te betogen, dat de vermogenstoenem ing, welke door deze w aardestijging ontstaat, niet als w inst
kan w orden beschouwd, om dat deze toeneming —- zoals ik het pleeg uit
te drukken —• ligt onder de klem van de vervangingsverplichting. V e r
tering toch van deze toeneming zou betekenen een vertering van het fonds
van kapitaalgoederen zelve, dat de bron vorm t van het inkomen. T o t zo
ver is er geen verschil tussen duurzam e productiem iddelen en de voor
raden der overige (vlottende) middelen. H et vraagstuk krijgt bij de duur
zame m iddelen echter nog een ander aspect, doordat de stijging van de
vervangingsprijs niet alleen h aar invloed doet gelden op de nog aanw e
zige, m aar ook op de in het verleden reeds verbruikte w erkeenheden. Als
gevolg van de ondeelbaarheid van de voorraad kan deze slechts in zijn
geheel w orden vervangen, zodat de verhoogde vervangingsprijs zich ook
doet gelden voor dat deel van de voorraad w erkeenheden, dat reeds w erd
verbruikt. D oordat afzonderlijke vervanging van de w erkeenheden niet
mogelijk is, b estaat ten opzichte van de reeds verbruikte w erkeenheden
een vervangingsverplichting, w aarvan de grootte afhankelijk is van de
vervangingsprijs. H ierop doelde ik, toen ik zeide, dat de uitgestelde ver
vanging, welke bij de duurzam e productiem iddelen onverm ijdbaar is, tot
een positie leidt, welke in h aar gevolg gelijk staat met een negatieve eco
nomische voorraad. D e hogere w aardering van de vervangingsverplich
ting als gevolg van de prijsstijging moet als een verlies w orden aanvaard.
H et moge wellicht moeilijk vallen om dit verlies te onderkennen en te
aanvaarden. H et valt niet weg te redeneren; het is economisch onontkoom 
baar.
D at de toepassing van het bovenstaande beginsel in de practijk van
het bedrijfsleven mede en in het bizonder onder invloed van de regelingen
bij de w instbelasting gesteld, in het algem een nog ver te zoeken is, zal
niet nader behoeven te w orden uiteengezet voor degene, die zich met deze
m aterie vertrouw d gevoelt. D at de bedrijven door het geheel van m aat
regelen niet in de gelegenheid w orden gesteld een com pensatie van deze
verliezen toe te passen, vorm t in mijn ogen een van de ernstige sym pto
men van de huidige economische toestand van ons bedrijfsleven. Ik heb
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het gevoel een harde w aarheid neer te schrijven w anneer ik zeg, d at de
jaarrek en in g en v an het m erendeel v an onze N ederlandse bedrijven een
geflatteerd beeld vertonen, doordat m erendeels de invloed van de v ervangingsverplichting daarin niet tot uitdrukking w ordt gebracht of d aar
mede niet voldoende rekening is gehouden. D at deze om standigheid zich
bij de noodzakelijke vervanging hoe langer hoe meer zal doen gevoelen,
laat voor mij geen twijfel. D e moeilijkheden van de financiering, welke
zich onder invloed van de gestegen verm ogensbehoeften voordoen, vin
den hier voor een belangrijk deel hun oorsprong.
W il ■
— gelijk de M em orie van Toelichting van de Belastingherziening
1950 dit w enst — „het cardinale belang van een noodzakelijke vernieu
wing van het productie-apparaat” verzekerd zijn, dan zal dit belang,
gelijk in deze M em orie geschiedt, niet tegen de toepassing van de ver
vangingsw aarde moeten w orden gekeerd, m aar als een krachtig argum ent
ervoor moeten w orden aangevoerd. H et aanvaarden van een verliescom
pensatie met het oog op de gestegen vervangingsverplichting vorm t voor
deze vernieuwing een noodzakelijke voorw aarde. Z olang het bedrijfsleven
de mogelijkheid van verliescom pensatie mist, staat vrijwel slechts één mid
del ten dienste, n.1. voorzover de w inst dit toelaat extra te reserveren,
aangenom en althans, dat de rentabiliteitsuitkom sten van het bedrijf het
nakom en van de vervangingsverplichting economisch verantw oord doen
zijn. D e om standigheden liggen wel zeer ongunstig! D e w anverhouding
van winstm ogelijkheid en vervangingsverplichting biedt weinig uitzicht
op een bevredigende oplossing langs deze weg. A ndere w egen om tot ver
vanging en uitbreiding te komen staan nauwelijks open. V a n de moge
lijkheid van het opnemen van nieuw vermogen ziet het bedrijfsleven zich,
bij de verm ogensschaarste in N ederland, vooral van het risicodragend
vermogen, practisch afgesloten. A ndere financieringsm ogelijkheden, zoals
het opnemen van onderhandse leningen dreigen het bedrijf nog verder in
het lab y rin th te brengen.
A an alle zijden staat het bedrijf in een dw angpositie, die door het
sam enstel van vigerende bepalingen in hoge m ate is versterkt. H et zal
nodig zijn, d at men de doek voor de ogen wegneem t. W ie de eieren wil
hebben, moet de kip niet slachten. Z o men de productiviteit wil opvoeren,
w aarvan de Regering telkenm ale w eer de noodzakelijkheid heeft beklem
toond, zal men het productiekapitaal niet mogen opteren. In haar eco
nomisch beleid zal de O verheid -—- zoveel als de om standigheden het
h aa r veroorloven •—■ de voorw aarden moeten scheppen om voor het be
drijfsleven de noodzakelijke vervanging van zijn vlottende èn duurzam e
bedrijfsm iddelen mogelijk te maken, wil voorkomen worden, d at het
m aatschappelijke productie-apparaat als bron van ons nationaal inkomen
met afbrokkeling, ja zelfs met een desastreuze intering w ordt bedreigd.
Een politiek, welke zou nalaten de redelijke w aarborgen voor de vervan
ging te scheppen, zou in h aar gevolgen moeten w orden gelijkgesteld met
een politiek van een m aatschappelijke roofbouw, welke leidt tot een uit
putting van het in onze volkshuishouding nog ter beschikking staande
productieverm ogen. Inderdaad — wij kunnen het de M em orie van T o e 
lichting nazeggen -— de noodzakelijke vernieuwing is een cardinaal be
lang! Om dit belang te dienen zal men echter een andere weg moeten
inslaan dan de M em orie aangeeft. Juist met het oog op dit belang is het
een eis, w aaraan niet te ontkomen valt, dat in de prijspolitiek èn in fiscale
politiek de toepassing van het beginsel van de vervangingsw aarde w ordt
toegelaten en zulks niet alleen voor de vlottende goederen, m aar ,—• het
zij met nadruk gezegd ■
—1ook voor de duurzam e bedrijfsm iddelen.
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