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Gemeenten en woningcorporaties (ofwel 
toegelaten instellingen (t.i.’s)) maken al 
jarenlang (prestatie)afspraken over de bijdrage 
van corporaties aan de gemeentelijke 
volkshuisvestingstaken. In de regel komen zij 
samen overeen welke taken en 
woningbouwproductie de betrokken corporatie 
op zich zal nemen. Het maken van 
prestatieafspraken tussen gemeenten en 
woningcorporaties is niet nieuw en strikt 
genomen niet verplicht.

1. Ontleend aan het rapport 
van de Commissie Dekker: 
Gemeente en corporaties 
De vrijblijvendheid voorbij. 
Wederkerig en verplichtend.
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In de Novelle, een voorstel tot wijziging op de 
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting/
Woningwet, krijgen gemeenten een meer sturende 
rol ten opzichte van corporaties. De regering wil de 
positie van de gemeente versterken door te regelen dat 
corporaties een bijdrage moeten gaan leveren aan de 
gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Corporaties dienen 
naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijke 
volkshuisvestingsbeleid: de vrijblijvendheid voorbij.1 
Het liefst vormgegeven in controleerbare en bindende 
prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Daarbij 
moeten corporaties werkzaam worden in een bepaalde 
woningmarktregio gevormd door een beperkt aantal 
gemeenten. Voor sommige corporaties betekent dit een 
verkleining van hun werkgebied.
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Positie van gemeenten in de relatie met corporaties

De Novelle biedt gemeenten handvatten voor het 
oppakken van hun sturende rol. Corporaties zijn verplicht 
de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam zijn informatie te 
verschaffen. Ook gaat het gemeentelijk begrotingsproces 
en de aanlevering van informatie door corporaties aan 
gemeenten beter op elkaar aansluiten. Corporaties zullen 
hun jaarrekening binnen vier in plaats van zes maanden 
na afloop van het betrokken boekjaar moeten vaststellen. 
Daardoor kunnen zij jaarlijks voor 1 juli aan het College 
van B&W hun financiële en volkshuisvestelijke informatie 
verstrekken. Gemeenten krijgen bovendien een grotere 
rol bij het bepalen van de wenselijkheid van niet-daeb 
investeringen in hun gemeente en de invulling van de 
regionale schaal waarop de corporatie actief is.

Regeling relatie tussen gemeenten en corporaties

In de Novelle zijn ‘spelregels’ opgenomen voor de 
samenwerking tussen gemeenten en corporaties. Wanneer 
een gemeente wil dat een corporatie een bijdrage gaat 
leveren aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid is een 
gemeente verplicht als eerste aan zet. Een gemeente moet 
beschikken over een vastgesteld volkshuisvestingsbeleid 
van door de corporaties te verrichten werkzaamheden. 
Dat beleid moet zijn afgestemd met andere gemeenten 
in de woningmarktregio. Het door de gemeente 
vastgelegde volkshuisvestingsbeleid biedt de corporatie de 
mogelijkheid haar meerjarige overzichten van voorgenomen 
werkzaamheden in die gemeente op te stellen. De Novelle 
geeft geen voorschriften voor de wijze waarop een 
gemeente het volkshuisvestingsbeleid moet vaststellen. 

Pas nadat een gemeente haar volkshuisvestingsbeleid heeft 
vastgesteld en in een woonvisie op hoofdlijnen inzicht 
verschaft aan de corporatie, bestaat voor een corporatie de 
verplichting mee te werken aan afspraken met de gemeente. 
De corporatie moet haar voornemens aan de gemeente 
kenbaar maken en vragen om overleg met de betrokken 
colleges van burgemeester en wethouders voor het maken 
van (prestatie)afspraken. Voordat dit overleg plaats vindt, 
dient een corporatie daarover ook overleg te voeren met 
huurdersorganisaties/bewonerscommissies. De (prestatie)
afspraken dienen terug te komen in de overzichten die de 
corporatie opstelt voor de financieel toezichthouder. 

Los van te maken prestatieafspraken dient een 
corporatie jaarlijks voor 15 december haar voorgenomen 
werkzaamheden in de gemeente op te nemen in een 
overzicht voor de minister en de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam 
is. Deze verplichting geldt ook als de betrokken gemeente 
geen volkshuisvestingsbeleid heeft vastgesteld of woonvisie 
heeft opgesteld.

Onderwerpen voor prestatieafspraken

De gemeente kan in haar woonvisie of 
volkshuisvestingsbeleid aangeven welke bijdrage 
corporaties daaraan dienen te leveren en daarvoor een 
prioritering vaststellen, zowel naar thema als naar wijk, 
buurt of stadsdeel. Thema’s kunnen zijn nieuwbouw van 
sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de 
woningvoorraad, zoals verkoop en liberalisatie van woningen 
van de corporatie, betaalbaarheid voor bepaalde (inkomens)
groepen, de bereikbaarheid van de woningvoorraad, de 
huisvesting van specifieke doelgroepen, de gewenste 
kwaliteit en de duurzaamheid van de woningvoorraad 
en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en 
maatschappelijk vastgoed voor zover die tot het werkterrein 
van corporaties behoren en de gewenste verdeling tussen de 
daeb en de niet-daeb tak.

Geschilbeslechting door de minister

De regering acht het niet mogelijk in de wet een 
harde resultaatverplichting op te nemen, omdat bij 
het maken van contractueel afdwingbare afspraken de 
wilsovereenstemming tussen partijen leidend is. Wel is in 
de wet een geschilbeslechtingsprocedure bij de minister 
opgenomen voor de situatie dat een corporatie geen 
afspraken wil maken of onvoldoende invulling geeft aan de 
daeb-werkzaamheden die de gemeente in haar woonvisie 
heeft geformuleerd. 

Verwacht wordt dat deze procedure de druk op corporaties 
voor het maken en nakomen van (prestatie)afspraken 
vergroot. Gemeente en corporatie kunnen bij een geschil 
ook eerst een andere wijze voor de oplossing van het geschil 
zoeken, bijvoorbeeld door arbitrage of mediation. 

Tot slot

De Novelle biedt gemeenten de mogelijkheid hun 
volkshuisvestingsbeleid met hulp van de in de gemeente 
werkzame corporatie(s) te realiseren. Daarvoor dient een 
gemeente na te gaan waartoe de corporatie financieel in 
staat is en welke wensen er leven. Kortom voor gemeenten 
een moment om na te gaan of zij voldoende zijn toegerust 
voor hun nieuwe sturende rol. Die heeft immers niet alleen 
gevolgen voor het gemeentelijke beleid, maar ook voor 
de organisatie (expertise, capaciteit, interne processen, 
afstemming tussen afdelingen etc.). 

mr. dr. Gerda Groeneveld 
ggroeneveld@deloitte.nl

drs. ing. Joop Hooghiemstra 
jhooghiemstra@deloitte.nl
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Grondexploitaties mogen zich al enkele jaren op een bijzondere 
aandacht van gemeenten, media, toezichthouders en accountants 
verheugen. Na afronding van de gemeentelijke jaarrekening van 2013 
is het daarom goed om stil te staan bij onze ervaringen met de 
gemeentelijke grondexploitaties van het afgelopen jaar. In dit artikel 
gaan we in op één van de grotere risicodragende elementen van de 
grondexploitatie: de raming van grondopbrengsten.

Aandachtspunten bij de 
grondexploitatie: 
onderbouwing 
grondopbrengsten

Bij de grondexploitatie dient de raming van de 
grondopbrengsten een realistisch beeld te gegeven van 
zowel het totaal van de verwachte grondopbrengsten als de 
verwachte grondafzet per jaar (planning). Allereerst is het de 
vraag hoe de gemeente tot deze raming is gekomen. Dit lijkt 
een voor de hand liggende vraag maar meerdere aspecten 
zijn hierbij van belang. Is er ondersteunend marktonderzoek 
aanwezig? Hoe is de inschatting van de marktprijs tot stand 
gekomen? Is er een grondtaxatie aanwezig en is de taxateur 
deskundig en onafhankelijk? Past het woningprogramma 
binnen de totale projectenportefeuille van de gemeente 
en bovenstedelijke (provinciale) programma’s? En sluit de 
fasering van de opbrengsten logisch aan op de realisaties, 
trends en verwachtingen van de afgelopen jaren?

Ervaringen jaarrekening 2013

Uit de grondexploitatieanalyses voor de jaarrekening 2013 
is gebleken dat gemeenten op verschillende wijze invulling 
geven aan de onderbouwing van grondopbrengsten. De 
raming kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de ervaringen van 
projectleiders en planeconomen binnen eerdere ruimtelijke 
ontwikkelingen of gedocumenteerd zijn door middel van 
marktonderzoeken, taxaties en externe toetsingen. Het 
gaat daarbij om een valideerbare en toetsbare aanname. 
Op basis van onze ervaring is een voorbeeld van een 
opbrengstenonderbouwing concreet te maken door middel 
van de volgende casus. 

Onderbouwen van grondopbrengsten 
woningbouwlocatie

Als voorbeeld nemen we een gemeente die voor een 
woningbouwlocatie een verwachte grondopbrengst van 
€ 3,75 mln. raamt. 

Hierbij rijst allereerst de vraag hoe de ‘p*q’ (prijs maal 
hoeveelheid) tot stand is gekomen; wat is de prijs per 
m² uitgeefbare grond en hoeveel woningen zijn er 
gepland? En hoe zijn deze elementen door de gemeente 
onderbouwd? De grondprijs van de woningen zal dan, 
bij voorkeur, ondersteund worden door een residuele 
grondwaardeberekening in combinatie met een 
aantal recente referentiegrondprijzen van vergelijkbare 
woningbouwlocaties. Uiteraard kan een gemeente dit 
overzicht zelf samenstellen waarbij inzichtelijk wordt 
gemaakt op basis van welke informatie de grondprijs 
tot stand is gekomen. Daarnaast kan de gemeente ook 
gebruik maken van een externe taxateur (RT of RMT, zie 
ook ‘Grondtaxaties’). Ten tweede dient de hoeveelheid en 
hierbij ook de segmentering van de woningen bij voorkeur 
ondersteund te worden door (extern) marktonderzoek 
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naar de lokale en regionale vraag naar de specifieke 
woningsegmenten. In het marktonderzoek dient tevens 
de verwachte lokale en regionale bevolkingsgroei en het 
op basis hiervan gerelateerde aantal afzetbare woningen 
naar type op jaarbasis meegenomen worden om een zo 
realistisch mogelijke fasering te verkrijgen. Daarnaast dient 
het geraamde woningprogramma logisch aan te sluiten 
op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, (eventueel) de 
gerealiseerde afzet in de voorgaande jaren en de totale 
projectenportefeuille van de gemeente. Door het vastleggen 
van deze elementen worden zowel het programma, de prijs 
alsook de planning van de geraamde grondopbrengsten 
onderbouwd. 

Grondtaxaties

Zoals genoemd is het mogelijk om door middel van een 
grondtaxatie de aansluiting van de geraamde grondprijs 
op de actuele marktsituatie te onderbouwen. De taxaties 
leiden waarschijnlijk tot verschillende waarden als gevolg 
van de verschillende kwalificaties en specifieke ervaring van 
taxateurs. Daarnaast is ook de opdrachtformulering van de 
gemeente aan de taxateur van invloed op de uitvoering en 
daarmee de uitkomst van een taxatie. Belangrijk is dan ook 
dat de gemeente haar taxatiewens helder formuleert naar 
de taxateur. Onderstaand geven wij beknopt een aantal 
aandachtspunten die relevant zijn bij een taxatieuitvraag.

• De kwaliteit van de taxaties dient in lijn te zijn met de 
28 aanbevelingen uit de rapportage ‘Goed gewaardeerd 
vastgoed’ zoals opgesteld door het Platform Taxateurs en 
Accountants1. 

• Formuleer helder aan welke eisen en kwalificaties de 
taxateur moet voldoen. Dit zijn onder andere eisen op 
het gebied van:
 – Onafhankelijkheid;
 – Kennis: aantoonbare theoretische kennis en 

praktijkervaring met waarderingen in het 
specifieke grondsegment, lidmaatschap van 
beroepsverenigingen die voorzien in permanente 
educatie (zoals Vastgoedcert en de NVR)

• Zorg dat in de taxatierapportage:
 – de uitgangspunten op basis waarvan getaxeerd wordt 

voldoende uiteengezet zijn
 – sprake is van toelichtingen en 
 – kenbare motiveringen bij het maken van keuzes 

worden opgenomen
 – navolgbaar is hoe de taxateur tot zijn uitkomsten is 

gekomen.

• Breng in beeld of er sprake is van particulier bezit dat 
nog verworven moet worden en in hoeverre door 
de taxateur rekening moet worden gehouden met 
onteigeningsschadeloosstellingen.

• Zorg dat de taxateur gebruik maakt van meerdere 
waarderingsmethoden.

• Laat, naast een taxatie van de ruwe bouwgrond 
(de verwervingskosten) ook de verwachte 
gronduitgifteprijs taxeren. 

De genoemde aandachtspunten bieden zowel de 
gemeente als de taxateur houvast bij de uitvoering van de 
taxatieopdracht. Bij voorkeur wordt een dergelijke taxatie 
jaarlijks geactualiseerd of geeft de gemeente gemotiveerd 
aan waarom dit niet nodig zou zijn. Immers een taxatie is 
een momentopname en de (markt-) omstandigheden of 
plannen kunnen wijzigen. 

Het structureel en volledig onderbouwen van de 
grondopbrengsten draagt niet alleen bij aan de externe 
verantwoording naar bijvoorbeeld toezichthouder en 
accountant (hoewel er altijd een verschil van inzicht kan 
zijn) maar helpt de gemeente ook bij het aanscherpen 
van de interne beheersing van grondexploitaties en de 
bijsturing hierop. Het bovenstaande maakt het proces van 
onderbouwing van de grondopbrengsten navolgbaar en 
daarmee transparant ten behoeve van het afleggen van 
verantwoording of het nemen van (bijgestelde) besluiten. 

drs. Hakan Celik 
hcelik@deloitte.nl

drs. Maarten Reezigt 
mreezigt@deloitte.nl

1. De volledige rapportage is te vinden 
op https://www.nba.nl/Documents/
Publicaties-downloads/2013/PTA-rapport-
GoedGewaardeerdVastgoed-jun13.pdf
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Position paper: Impact 
Vennootschapsbelasting op 
grond en vastgoed

In vervolg op een eerder artikel in de Grexpert van mei 
2014 (Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelasting 
voor overheidsondernemingen; gevolgen voor de 
gemeentelijke grondbedrijven) hebben wij een Position 
paper hierover uitgebracht1.  
Even als opfrisser: het is de bedoeling dat 
overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (Vpb) gaan 
betalen om een gelijk speelveld met belastingplichtige 
marktpartijen te creëren. Op 14 april is daartoe het 
conceptwetsvoorstel bekend gemaakt. Tegelijk met het 
Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag het definitieve 
wetsvoorstel bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de 
wet per 1 januari 2015 van kracht wordt met uitgestelde 
inwerkingtreding per 1 januari 2016. Hierdoor worden 
directe overheidsactiviteiten bestaande uit 
grondbedrijfsactiviteiten geraakt alsook indirecte 
overheidsactiviteiten door middel van PPS’en. Hierop ziet 
het door ons uitgebrachte position paper2.

1. Het paper is te downloaden 
via http://www2.deloitte.
com/nl/nl/pages/real-
estate/articles/impact-
vennootschapsbelasting-
op-grondontwikkeling-bij-
gemeenten.html

2. Daarnaast worden (mogelijk) 
ook vastgoedexploitaties 
geraakt, zoals 
onderwijsstichtingen, 
parkeergarages, theaters, 
zwembaden, sport- en 
recreatieve voorzieningen 
alsook sociaal-culturele 
voorzieningen. Hierover 
brengen wij nog een andere 
position paper uit, zodat 
voor gemeenten duidelijk 
wordt wat de risico’s, 
effecten en mogelijke 
beheersmaatregelen 
kunnen zijn. 

Bij gronden gaat het om diverse categorieën met 
verschillende vragen en mogelijke effecten. Voor gronden 
zonder direct transformatie oogmerk (Materiële Vaste 
Activa en Overige gronden) zal gelden dat die veelal tot 
het niet-ondernemingsdeel behoren, dan wel vallen onder 
de vrijstelling voor overheidstaken/publiekrechtelijke 
bevoegdheden. Een herbestemming kan leiden tot 
fiscale sfeerovergang (van vrijgesteld naar belast). Het 
aangrijpingspunt voor de Vpb ligt dus niet alleen in 
transacties, maar ook in besluitvorming. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt bij de beheersing van het Vpb-risico. 

De Overige gronden hebben veelal een diffuse status. 
Een deel hiervan kan onder de belastingplicht gaan 
vallen. Daarmee nemen de fiscale risico’s toe, is er 
onzekerheid over de fiscale positie en zullen er de nodige 
waarderingsvraagstukken ontstaan. 

Bij Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) bestaat er 
een reëel en stellig voornemen dat de gronden in exploitatie 
genomen zullen worden, waardoor deze gronden doorgaans 
tot het fiscale ondernemingsvermogen zullen behoren. 
Het gaat hier om ca. € 2,3 mrd. per ultimo 2013. Dat 
impliceert dat (tijdelijke) verhuur en verpachting van deze 
gronden behoort tot de belaste sfeer en niet als buiten de 
belastingheffing vallend ‘normaal vermogensbeheer’ wordt 
aangemerkt. Hierdoor kan fiscaal gestuurd gedrag ontstaan. 
Strategisch gedrag om de openingswaarde te verhogen 
door inzet van ruimtelijke ordeningsinstrumenten, dan 
wel strategisch gedrag om verliezen uit te stellen. Ook zal 
er meer druk op taxaties ontstaan, komt er een scheiding 
tussen fiscale werkelijkheid en de praktijk met administratieve 
consequenties en kan de vennootschapsbelasting leiden tot 
een prijsopdrijvend effect, omdat de risico’s toenemen. 
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Bij Bouwgrond In Exploitatie (BIE, boekwaarde ultimo 
2012 € 8,8 mrd.) en deelnemingen is in beginsel sprake 
van een fiscale onderneming. De wezenlijke vraag is wat 
de reikwijdte is van de vrijstelling voor overheidstaken/
publiekrechtelijke bevoegdheden (bv. valt aanleg openbaar 
gebied hier per definitie onder?), de toerekening van 
kosten aan het openbaar gebied en de invloed van 
overheidshandelen sec (bijvoorbeeld de gehanteerde sociale 
grondprijs) op de fiscale winstbepaling. Ook hierdoor kan 
strategisch gedrag ontstaan (verliezen uitstellen?). Maar 
ook kan de betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling verder 
afnemen door extra kosten (Vpb), komen wellicht bepaalde 
gebiedsontwikkelingen niet meer of moeilijker op gang (met 
name sociale woningbouw) en komt de betaalbaarheid 
van binnenstedelijke herstructurering verder onder druk. 
Ook is het denkbaar dat extra kosten aan ontwikkelingen 
worden toegerekend (bv. bovenwijkse voorzieningen, rente, 
plankosten, beheer openbare ruimte etc.) met als beoogd 
doel de belastingdruk te verlagen. 

Vanwege het langlopende karakter van zowel NIEGG’s 
als BIE’s dient de Vpb in de grondexploitatieberekeningen 
ingerekend te worden wat – in situaties van een verwachte 
aantrekkende markt en dus geprognosticeerde groei van 
uitgifteprijzen ten opzichte van het huidige niveau en het 
verwachte niveau per 1 januari 2016 – een negatieve invloed 
heeft op de grondexploitatieberekening.

Kortom, de invoering van de vennootschapsbelastingplicht 
voor overheidsbedrijven heeft grote – wellicht zelfs 
onvermoede 8 consequenties voor de gemeentelijke 
grondexploitaties. Gezien de aantrekkende economie is het 
risico groot dat de Nederlandse gemeenten die de afgelopen 
jaren miljarden verlies hebben genomen, vanaf 2016 over 
dezelfde verliesgevende grondexploitaties en grondposities 
winstbelasting moeten gaan betalen als de markt iets 
aantrekt. Daarnaast is er vanuit de markt en toezichthouders 
en regelgeving druk ontstaan om af te waarderen teneinde 
projecten weer een kans te geven óf juist in de ijskast te 
zetten, waar nu vanuit de Vpb-plicht strategisch gedrag 
kan ontstaan om afwaarderingen uit te stellen. Ook kunnen 
gemeenten mogelijk fiscaal ‘gestraft’ worden voor het 
onder de commerciële marktprijs leveren van gronden 
voor maatschappelijke en sociale doelstellingen. Tot slot 
betekent het huidige wetsvoorstel een forse administratieve 
lastenverzwaring voor gemeenten (én de Belastingdienst) 
omdat voor elke grondexploitatie en voor elke grondpositie 
een aparte fiscale administratie moet worden opgezet en 
afzonderlijke taxaties moeten worden uitgevoerd. 

Wij adviseren gemeentelijke grondbedrijven dus om de 
aandachts- en knelpunten tijdig te inventariseren en 
hierop een beleidsagenda te vormen en daarnaast met de 
Belastingdienst te pogen tot een praktische invulling te 
komen van de ongetwijfeld vele implementatiekwesties. 
Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker helaas ook 
niet.

drs. Frank ten Have 
ftenhave@deloitte.nl

drs. Gert-Jan de Ruiter 
gderuiter@deloitte.nl
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Monitor 
Gemeentefinanciën 
2014: financiële 
positie 
grondbedrijven

In de nieuwe serie Monitor Gemeentefinanciën 
publiceert Deloitte een Special waarin de 
financiële positie van grondbedrijven nader is 
beschouwd. Op basis van financiële gegevens 
uit jaarrekeningen en begrotingen van alle 
Nederlandse gemeenten is op macroniveau een 
beeld geschetst van het geïnvesteerd vermogen 
in grondposities, de reservepositie en de 
genomen verliezen op grondexploitaties.

Publicatie werken met de inbrengwaarde

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Deloitte Real Estate de 
publicatie “Werken met de inbrengwaarde uit de Wro in 
relatie tot het exploitatieplan” opgesteld. Bij particuliere 
grondexploitatie en het afdwingbare kostenverhaal 
daarbij speelt de inbrengwaarde van eigendommen een 
grote rol.

In de publicatie wordt uitgebreid stilgestaan bij 
algemene waarderingsbegrippen op basis van de 
onteigeningswet, rechtspraak en principes rond het 
bepalen van de inbrengwaarde in een gemeentelijk 
exploitatieplan.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
brochures/2014/09/18/werken-met-de-inbrengwaarde-
uit-de-wro-in-relatie-tot-het-exploitatieplan.html

Deloitte Academy – Cursus Grondexploitatie

Wat levert de cursus Grondexploitatie u op?

• U leert de begrippen grondexploitatie en 
Grondexploitatiewet te plaatsen binnen de context 
van het in uw gemeente gevoerde grondbeleid. Wij 
schetsen daarbij voor u de mogelijke antwoorden 
op de dilemma’s die spelen bij actief grondbeleid 
en het Bbv, zoals de waardering van gronden en 
rentetoerekening

• U wordt inzichtelijk gemaakt wat uw mogelijkheden 
tot kostenverhaal zijn met de Grondexploitatiewet

• U krijgt aanvullend op het Bbv een aantal 
instrumenten in handen waarmee uw bestuur in 
control blijft en optimaal in staat is om keuzes te 
maken en bij te sturen.

Datum & plaats

13 november 2014 in Utrecht. 

Inschrijven

www2.deloitte.com/nl/nl/pages/academy/events/
grondexploitatie0.html
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