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Grex en btw: 
wat kunnen we ermee?
 

Gemeenten hebben inmiddels ruim 8 jaar ervaring met 
het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij de introductie 
van het BCF is de gemeentelijke grondexploitatie een 
belangrijk aandachtspunt geweest. Al ver voor 1 januari 
2003 (datum introductie BCF), namelijk eind 1997, 
heb ik het ministerie van Financiën al gewezen op de 
bijzondere positie van de btw op de grondexploitatie bij 
invoering van een BCF. In mijn eerste bijdrage over dit 
onderwerp wil ik een aantal aspecten daarvan belichten.

Van BTW-28 naar BCF: een kleine stap?
Tot 2003 werd de btw-positie van de grondexploitatie 
beheerst door de regeling van BTW-28 – een regeling 
voor (onder voorwaarden) buitenwettelijke aftrek op 
gemeenschapsvoorzieningen, inclusief de zogenoemde 
bovenwijkse voorzieningen. BTW-28 is per 1 januari 
2003 ingetrokken.

Over de toepassing van BTW-28 is veel te doen 
geweest, veel discussie met de belastingdienst en vele 
belastingprocedures. Een aantal van deze discussies wil 
ik vertalen naar de regeling van het BCF, meer specifiek 
in het kader van de zogenoemde labeling.

Van belang was dat er binnen een gemeente – en dus 
ook binnen de grondexploitatie – een drietal sferen is 
te onderkennen: 

-  de overheidssfeer (bijvoorbeeld planvoorbereiding 
en aanleg gemeenschapsvoorzieningen),

-  de ondernemerssfeer waarbij de prestaties btw- 
belast zijn (bijvoorbeeld de uitgifte van bouw- 
terreinen, hierna: “ondernemerssfeer belast”) en

-  de ondernemerssfeer waarbij de prestaties 
btw-vrijgesteld zijn (bijvoorbeeld grondlevering 
zonder btw en vrijgestelde verhuur in het 
kader van tijdelijk beheer van vastgoed, hierna: 
“ondernemerssfeer vrijgesteld”).

Overheidssfeer
Voor de overheidssfeer gold en geldt dat daarvoor 
geen wettelijk aftrekrecht bestaat. Onder BTW-28 
kon de btw op bijvoorbeeld de aanleg van 
gemeenschapsvoorzieningen toch in aftrek gebracht 
worden indien en voor zover sprake was van fiscale 
kostendekkendheid. Voor kosten van planvoorbereiding 
werd 28-aftrek veelal niet toegestaan. Vanaf 1 januari 
2003 is al deze btw gewoon declarabel uit het BCF.

Ondernemerssfeer belast
Hiervoor gold en geldt dat daarvoor wettelijk 
aftrekrecht bestaat. Onder BTW-28 werd nog volop 
gediscussieerd over de vraag of bepaalde kosten (en 
dus ook de btw erop) toe te rekenen zijn aan deze 
sfeer of aan de overheidssfeer - met name relevant bij 
bestemmingsplannen die fiscaal niet kostendekkend 
zijn (lees: opbrengsten met btw lager dan de totale 
kosten). Vanaf 1 januari 2003 is dit onderscheid voor 
de gemeenten niet relevant meer (btw-aftrek of 
BCF-declarabel, dat maakt de gemeente niet uit) en is 
deze discussie weggezakt.



Ondernemerssfeer vrijgesteld
Hiervoor gold en geldt dat daarvoor geen wettelijk 
aftrekrecht bestaat. Omdat dit buiten de overheidssfeer 
ligt, is ook het BCF hierop niet van toepassing.

De labeling binnen de grondexploitatie
Sinds 2003 worden de kosten(plaatsen) binnen 
de grondexploitatie gelabeld: btw-aftrek, BCF of 
kostprijsverhogend. Voor een aantal geldt dat sprake 
is van een gemengde situatie en dus van een pro rata 
toerekening. Onder aan de streep is dan van belang 
dat het aandeel kostprijsverhogend correct (dus: 
zeker niet te hoog) wordt vastgesteld – ik wil dat 
“labelingoptimalisatie” noemen.

Dit neemt niet weg dat we er voor de rest maar een 
slag naar kunnen slaan. Btw-aftrek of BCF-declarabel, 
dat maakt de gemeenten niet uit, maar de 
belastingdienst wel. In het eerste geval betreft het 
namelijk eigen geld van het Rijk en in het laatste 
geval geld uit collectieve bijdragen van (onder meer) 
gemeenten.

Labeling specifiek
De vuistregel is dat de btw eerst zo veel mogelijk 
specifiek wordt toegerekend aan één van de drie 
“sferen”, hetgeen bij directe kosten mogelijk is. Wat 
daarbij opvalt is dat er niet of nauwelijks btw direct 
aan de ondernemerssfeer belast is toe te rekenen – 
hooguit specifieke kosten van gronduitgifte (notaris, 
verkoopbrochures e.d.). De kosten van bouwrijp maken 
hebben bijvoorbeeld steeds betrekking op zowel de 
bouwkavels als de gemeenschapsvoorzieningen en zijn 
daarmee per definitie gemengde kosten. Dit geldt weer 
niet voor de kosten van het woonrijp maken – dit zijn 
per definitie kosten in de overheidssfeer.

Gemengde kosten
Voor gemengde kosten geldt dat de btw moet worden 
toegerekend op basis van een pro rata. Hiervoor 
bestaat in theorie een aantal mogelijkheden, in de 
praktijk wordt daarvoor meestal een m2-verhouding 
gehanteerd (verhouding oppervlakte bouwkavels/
gemeenschapsvoorzieningen).

Zolang er geen kostprijsverhogende btw aan de orde is, 
werkt dit steeds bevredigend voor gemeenten (linksom 
of rechtsom, de btw is verhaalbaar) – en doorgaans 
ook voor de belastingdienst.

Er is ook kostprijsverhogende btw!

Vrijgestelde leveringen
Zodra er ook vrijgestelde leveringen plaatsvinden 
(dit komt toch nog steeds voor) of sprake is van 
vrijgestelde verhuur (tijdelijk beheer) wordt het echter 
oppassen. Voor de btw op bijvoorbeeld de algemene 
plankosten houdt dit in, dat de aan de kavels toe te 
rekenen btw op zich weer gesplitst kan worden in 
een deel belaste (btw-aftrek) en een deel vrijgestelde 
grondlevering (btw kostprijsverhogend). Voor de btw 
op bijvoorbeeld het bouwrijp maken werkt dit anders. 
Het aandeel kavels is in beginsel geheel toe te rekenen 
aan de bouwterreinen en toerekening daarvan aan de 
vrijgestelde grondlevering is niet nodig.

Vrijgestelde verhuur e.d.
Wordt er vastgoed tijdelijk (in afwachting van sloop ten 
behoeve van de grondexploitatie) verhuurd, dan zal de 
behandeling (labeling) van de btw op de kosten van 
beheer (en eventueel onderhoud) afhankelijk zijn van 
de wijze van verhuur: is de verhuur btw-belast dan is er 
aftrekrecht, in het andere geval is de btw 



kostprijsverhogend. Voor de directe kosten kan dit zo 
toegepast worden, maar voor de algemene plankosten 
(ook toe te rekenen aan dit tijdelijk beheer) zou er 
ook een correctie moeten plaatsvinden in geval van 
vrijgestelde verhuur. Dit vereist echt maatwerk.

Wordt het vastgoed niet (meer) gebruikt, maar 
worden er wel kosten gemaakt (beheer/bewaking in 
verband met anti-kraak o.i.d.) dan lift de labeling mee 
met de algemene plankosten. Wordt het vastgoed 
door de gemeente zelf gebruikt, dan is de labeling 
weer afhankelijk van dat gebruik – net als voor ander 
gemeentelijk vastgoed. 

Kortom: per bestemmingsplan kan de labeling 
variëren van simpel tot behoorlijk complex. Een 
goed administratief systeem is hoe dan ook nodig 
en bij complexere situaties zal dit specialistenwerk 
zijn. Daarnaast is hoe dan ook afstemming over de 
labeling met de belastingdienst nodig, in de regel ook 
specialistenwerk.

In een volgende bijdrage zal ik onder meer ingaan op 
de wijze waarop kan worden omgegaan met de btw 
op de overhead van een gemeentelijk grondbedrijf of 
ontwikkelingsbedrijf.

Een tip tot slot
Zodra bestemmingsplannen de neiging hebben een 
redelijk consistent beeld te vertonen wat betreft 
m2-verhouding en (geprognosticeerde) kosten 
is het soms mogelijk te komen tot (soms zeer) 
praktische afspraken met de belastingdienst over 
de btw-behandeling. Immers, dan is voor de hele 
looptijd min of meer vast te stellen hoeveel van de 
totale btw uiteindelijk aftrekbaar, declarabel c.q. 
kostprijsverhogend is. Dit kan voor de hele looptijd 
dan worden uitgedrukt in een pro rata. Wat zou er dan 
op tegen zijn om simpelweg alle gedurende de hele 
looptijd binnenkomende btw op basis van deze pro 
rata te labelen? In combinatie met een goede afspraak 
met de belastingdienst over de verjaring, kan dit prima 
werken: simpel, weinig rompslomp en weinig kans op 
administratieve fouten!

Peter van Peperstraten pvanpeperstraten@deloitte.nl

Financiële effecten crisis bij gemeentelijke 
grondbedrijven
Onderzoek i.o.v. VNG en ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

Gemeenten lopen 2,4 tot 3 miljard euro mis 
als gevolg van tegenvallende inkomsten uit het 
grondbedrijf.

Deloitte Real Estate Advisory heeft voor de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het voormalig ministerie van VROM 
de financiële effecten van de crisis op de 
gemeentelijke grondbedrijven te onderzocht. Het 
onderzoek omvat zowel een diepte-analyse bij 
acht gemeenten, alsook een macro-analyse op 
basis van CBS-cijfers. 

Hakan Celik hcelik@deloitte.nl
Frank ten Have ftenhave@deloitte.nl 
Website: www.vng.nl

GEBIEDSONTWIKKELING in een andere 
realiteit: WAT NU TE DOEN?
Handreikingen voor de praktijk

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft 
met medewerking van Akro Consult en Deloitte 
Real Estate Advisory.

Deze publicatie biedt een aantal handreikingen 
om gebiedsontwikkeling in Nederland vlot te 
trekken. Daartoe wordt aansluiting gezocht 
bij de nieuwe financieel-economische, 
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. 
Op een aantal terreinen doen zich knelpunten 
voor, in de publicatie worden op deze 
knelpunten aanbevelingen geformuleerd.

Jurriën Veldhuizen jveldhuizen@deloitte.nl 
Website: http://www.gebiedsontwikkeling.nl



Het afwegingskader hiervoor vormt in eerste instantie 
het BBV. Het BBV is bepalend voor de vraag of de 
waardering en het administratief verantwoorden van 
verwachte verliezen (financieel verevenen) inzake 
grondexploitatie leidt tot een fout in de jaarrekening. 
Het BBV geeft echter geen definitie van een complex 
(een project ofwel separate grondexploitatie). We zien 
bij sommige gemeenten (bv. Utrecht Leidsche Rijn) dat 
grote masterplannen met een flink aantal deelprojecten 
en exploitaties als één geheel worden beschouwd, 
waarbinnen de saldi van de deelplannen worden 
verevend. Wat zijn nu hiervoor de criteria?

Vooraf is van belang dat het BBV alleen hoofdlijnen 
regelt en geen specifieke regels stelt, bv. ten aanzien 
van winstneming, reserves en inrichting van de 
programmarekening. Wel geeft de commissie 
BBV ook in de Notitie Grondexploitatie (januari 
2008) aanbevelingen om duidelijke gedragsregels 
in de financiële beheersverordening (ex art 212 
Gemeentewet) op te nemen. 

In het Deloitte Handboek Jaarrekening Gemeenten 
2010 is aangegeven dat “het bepalen van exploitatie-
resultaten behoort plaats te vinden per zelfstandige 
vruchtdrager (i.c. een complex) en niet voor meerdere 
complexen gezamenlijk. Complexen dienen zo goed 
mogelijk zó te worden geformeerd dat ze zelfstandige, 
causaal verbonden, gehelen vormen. Als verschillende 
complexen over en weer (te) veel onderlinge 
afhankelijkheden kennen bemoeilijkt dit een juiste 
waardering per complex.” Het samenvoegen van twee 
of meerdere complexen kan dus in onze visie alleen 
als deze complexen een causaal verbonden geheel 
vormen. Elementen die hierbij een rol spelen zijn o.a.:

-  Vanuit dezelfde gemeentelijke stedenbouwkundige visie
- Hetzelfde bestemmingsplan
- Hetzelfde, aaneengesloten gebied
-  Dezelfde financiering en looptijd

Deze causale verbondenheid zal nadrukkelijk moeten 
worden aangetoond. Indien deze stedenbouwkundige 
samenhang aanwezig is zal er in het verslagjaar ook 
bestuurlijke besluitvorming over deze samenhang 
en samenvoeging moeten hebben plaatsgevonden. 
Daarbij zijn ook de stelselmatigheid en bestendige/
consistente gedragslijn aandachtspunten. Het kan niet 
zo zijn dat regelmatig een andere lijn wordt gehanteerd 
naar gelang het financieel uitkomt. 

Andere aspecten die naar onze mening een rol moeten 
spelen zijn bv. het feit of er reeds tussentijdse winsten 
zijn genomen of voorzien. Na het samenvoegen 
kan er door de verevening en grotere omvang veelal 
geruime tijd geen sprake meer zijn van tussentijdse 
winstneming. Ook zijn er beleidsmatige overwegingen 
die een rol moeten spelen, zoals de interne beheersing 
en de transparantie. Vanuit de interne beheersing is het 
vaak wenselijk om per afzonderlijk project beheers- 
maatregelen te treffen. Naast organisatorische 
aspecten betreft dat ook een toegesneden planning & 
control cyclus, risicomanagement etc. Ook vanuit  
transparantie is het een overweging dat de informatie-
voorziening naar de raad meestal slechts nog op het 
niveau van de samengevoegde complexen plaatsvindt.

Kortom, het BBV geeft weliswaar een behoorlijke 
beleidsvrijheid inzake het verantwoorden van 
exploitatieresultaten en het wel of niet samenvoegen, 
maar een samenvoeging van exploitaties hoort 
degelijk onderbouwd vanuit inhoudelijke en 
stedenbouwkundige argumentatie te geschieden, 
binnen kaders van bestendig beleid en transparantie en 
niet enkel vanwege optische en korte termijn financiële 
voordelen. Als samenvoeging voldoet aan de formele 
eisen (stedenbouwkundige samenhang, besluitvorming 
raad met zorgvuldige onderbouwing) zal dit doorgaans 
niet kunnen leiden tot een “harde” BBV-fout in de 
jaarrekening. Voorziene winsten en verliezen van (deel)
plannen kunnen dan binnen een complex onderling 
in een mastergrex worden verevend, zodat eventueel 
gevormde voorzieningen voor (deel)plannen met een 
negatief saldo mogelijk kunnen vrijvallen. 

Frank ten Have ftenhave@deloitte.nl
Ben Hofman bhofman@deloitte.nl

Samenvoegen en verevenen van 
grondexploitaties: wat mag en kan er 
wel of niet?

Als gevolg van de vastgoedcrisis zitten veel grond-
bedrijven financieel in zwaar weer en zoeken naar 
oplossingsmogelijkheden op lange of korte termijn om 
de financiële effecten te verminderen. Ook technische 
oplossingen en mogelijkheden om tijd te kopen worden 
bekeken. Een van de opties die daarbij soms in beeld 
komen is de vraag of grondexploitaties van complexen 
samengevoegd en daarmee financieel verevend kunnen 
worden. Daardoor kunnen voorzieningen voor negatieve 
plannen mogelijk geheel of gedeeltelijk vrijvallen. 



In november 2010 hebben de VNG en het voormalige 
ministerie van VROM het onderzoek naar de verliezen 
op grondexploitaties1 gepubliceerd met daarin de 
conclusie dat deze verliezen een totale omvang van €2,4 
tot €3 miljard hebben. In dit onderzoek is aangegeven 
dat enkel gekeken is naar de impact van de crisis op de 
gemeentelijke grondexploitaties. Grondexploitaties die 
door gemeenten op afstand zijn gezet door deze in een 
deelneming met private en/of publieke partijen op te 
nemen, zijn buiten beschouwing gelaten. Terwijl ook daar 
de effecten van de crisis hun weerslag kennen.

Nu is het goed om vooraf de term deelneming te 
duiden. De deelneming staat in dit artikel voor een 
publiek private samenwerking en/of een publiek 
publieke samenwerking die is opgericht om een 
grondexploitatie te voeren. Veelal wordt hiervoor 
een separate rechtspersoon opgericht met beperkte 
aansprakelijkheid. Eén van de redenen voor een 
gemeente om gezamenlijk met andere partijen deel 
te nemen in een gebiedsontwikkeling is de risico’s 
tussen betrokken partijen te verdelen. Door het op 
afstand plaatsen van risicovolle activiteiten zoals 
een grondexploitatie, lijken de eventuele negatieve 
gevolgen van deze activiteiten in beginsel gescheiden 
van de gemeente. Wel dient de gemeente conform het 
besluit begroting en verantwoording in een paragraaf 
Verbonden partijen te rapporteren over een dergelijke 
organisatie. 

Op de balans van de gemeente komt de deelneming 
tot uitdrukking onder de financiële vaste activa, en wel 
voor het bedrag dat door de gemeente als kapitaal is 
geïnvesteerd, c.q. zich daartoe verplicht heeft, in de 
deelneming. Daarmee lijkt het risico in financiële zin 
voor de gemeente gemaximeerd tot dit bedrag. Evenals 
de gemeente heeft de andere private of publieke partij 
het risico op deze wijze beperkt. Bij een verslechterend 
resultaat van de grondexploitatie, zal de gemeente 
de waardering van de deelneming op haar balans 
moeten toetsen aan de marktwaarde. Oftewel kan zij 
het geïnvesteerde kapitaal met het verwachte resultaat 
op de grondexploitatie terugverdienen, rekening 
houdend met het haar toekomende aandeel. Indien dit 
niet het geval is zal zij de waarde van de deelneming 
op de balans moeten bijstellen. In eerste instantie is 

het risico voor de gemeente beperkt tot alleen het 
risicodragende vermogen van de gemeente in de 
deelneming.

Wat gebeurt er nu als het verwachte resultaat van 
de grondexploitatie negatief wordt? De vraag is dan 
natuurlijk bij wie het werkelijke risico van deze grond-
exploitatie zit. Er zijn dan in beginsel twee situaties 
denkbaar. Partijen storten bij in de deelneming om de 
haalbaarheid van de grondexploitatie te waarborgen of 
partijen doen dit niet. In het laatste geval betekent dit 
het einde van de opgerichte deelneming. In het eerste 
geval vergroten de partijen hun geïnvesteerd vermogen 
in de deelneming met de verwachting dit niet meer 
terug te verdienen. In de praktijk blijkt dat met name 
de private partijen hier niet toe bereid zijn. De vraag is 
dan ook of de gemeente bereid is om als enige partij 
te blijven investeren in de deelneming. Het antwoord 
op deze vraag kan behoorlijke financiële consequenties 
hebben voor de gemeente. Bovendien is het antwoord 
op deze vraag in sommige gevallen feitelijk geen keuze 
meer, omdat de verliezen voor de gemeente anders 
nog verder oplopen. 

Bij veel gezamenlijke grondexploitaties heeft de 
gemeente ook een belang als grondbank en/of als 
financier daarvan (al dan niet via garantstelling). In die 
gevallen is het risicoprofiel van de gemeenschappelijke 
exploitatie voor de gemeente een stuk hoger dan 
gedacht. Immers het niet bijstorten van kapitaal heeft 
als consequentie dat de gemeente met de gronden, 
waarvan de exploitatie verlieslatend is, blijft zitten 
en met dit aanvullende verlies geconfronteerd kan 
worden of dat de gemeente aangesproken zal worden 
op de financiering van de deelneming. Deze risico’s 
die de gemeente hierdoor loopt dienen benoemd en 
gekwantificeerd te worden. Ook dient beargumenteerd 
te worden of hiervoor een voorziening dient te worden 
getroffen.

De intentie van de gemeente om via deelnemingen 
de risico’s in de grondexploitatie buiten de deur te 
zetten betekent niet dat deze ongevoelig zijn voor 
de crisis. Gemeenten worden gesteld voor de keuze 
om bij te storten in de deelneming bij verliesgevende 
exploitaties. Daarnaast zijn de gevolgen nog groter 
in situaties waarbij de gemeente de grondbank voert 
evenals de financiering daarvan. Dit alles is reden te 
meer om als gemeente ook met een zeer kritische blik 
naar de exploitatieopzet van de plannen waarin zij met 
andere partijen participeert te kijken.

Hakan Celik hcelik@deloitte.nl

Deelnemingen in grondexploitaties 

1 Berns, S.W., H. Celik, B.F. 
Michiels, M. Schenk (2010), 
Financiële effecten crisis bij 
gemeentelijke grondbedrijven, 
Utrecht: Deloitte Real Estate 
Advisory.
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