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De ouderwetse oplossing volstaat
niet altijd
De markt voor bedrijfsruimten krijgt
weer vaart (circa 20% meer opname in
2017 ten opzichte van 2016), maar het
aanbod blijft groter dan de vraag (zie
figuur 1). Herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen blijft actueel. Dit betreft
in sommige gevallen een transformatie
naar gemengde woon-/werkgebieden.
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Cushman & Wakefield, 2017

Inmiddels is naast de woning- en kantorenmarkt ook de markt voor
bedrijventerreinen sterk aangetrokken1. In de regio Amsterdam wordt reeds
gesproken over een tekort aan bedrijventerreinen. Tegelijkertijd blijft het
aanbod van bedrijventerreinen in de rest van Nederland groter dan de vraag
en worstelen overheden met het versterken van het regionale ecosysteem
c.q. het aantrekken van de gewenste bedrijven voor hun terreinen. Een
oplossing ligt dan voor gemeenten in het strategisch acquireren van nieuwe
partijen om de beschikbare kavels af te nemen om daarmee het regionale
ecosysteem te versterken. In plaats van het opstellen van reclamemateriaal
om vervolgens een reactieve houding aan te nemen, kunnen gemeenten ook
een proactieve houding aannemen ten aanzien van acquisitie. Maar hoe begin
je dan aan een gerichte acquisitie in plaats van simpelweg hagel schieten?
In dit artikel wordt ingegaan op de door Deloitte Real Estate ontwikkelde
methodiek van Smart Targeting.
Minister Kajsa Ollengren deed hiervoor
onlangs nog een oproep en stelde een
fonds beschikbaar. Echter, sommigen
bedrijventerreinen zijn niet gunstig
gelegen in stedelijke gebieden en daarmee
minder geschikt voor transformatie. In
sommige gevallen heeft een gemeente
of provinciebestuur een duidelijke
visie opgesteld voor de aanwezige
bedrijventerreinen om werkgelegenheid

te behouden en waar mogelijk uit te
breiden. In veel gevallen is het grotendeels
onduidelijk wat er met bestaande
bedrijventerreinen moet gebeuren. De
markt voor bestaande bedrijfsruimte hangt
samen met de markt voor bouwgrond op
nieuwe bedrijventerreinen.
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Figuur 1. Opname van bedrijfsruimte in 2017 in Nederland (x1000 m2; ≥ 750 m2 vvo)
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Bron: Cushman & Wakefield, Nederland Compleet 2018

Als de verkoop van bedrijfskavels niet
optimaal verloopt, zijn gemeenten vaak
geneigd om meer publiciteit te genereren.
Met een groter bereik verwachten zij
vervolgens meer kavels te kunnen
verkopen. Deze benadering blijkt niet altijd
effectief. Niet zelden vallen de reacties
tegen, terwijl de ambities en eisen van
de gemeente hoog zijn. Gevolg is dat het
relatief lang duurt om in gesprek te komen
met geschikte partijen. Daarnaast maakt de
lage respons het verleidelijk om concessies
te doen aan de branding, ofwel het type
bedrijven waaraan grond wordt uitgegeven.
Onze ervaring is dat nog steeds
onvoldoende aandacht wordt besteed
aan het matchen van partijen met het
economische cluster of ecosysteem.
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Uitgebreide wetenschappelijke literatuur
over clustervorming, kennis spillovers
en gerelateerde variëteit2 ten spijt. De
kwalitatieve kaders van het bedrijventerrein
blijven vaak ingekleurd in een
bestemmingsplan via de milieuzonering.
Dit in tegenstelling tot de campussen waar
in de regel juist heel gericht op zoek wordt
gegaan naar specifieke bedrijvigheid.
Deloitte gelooft dat gemeenten naar
voorbeeld van die campussen de uitgifte
van hun bedrijventerreinen in kwalitatieve
en kwantitatieve zin kunnen verbeteren
door het gebruik van data-analytics.
Daarvoor heeft Deloitte een Smart Targe
ting Tool ontwikkeld op basis van technology
analytics. Naast de Smart Targeting Tool is
er ook een benchmark tool ontwikkeld, zie
figuur 2.

Zie o.a. literatuur van Van Oort, F., Boschma, R., O. Atzema
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Wij stellen een nieuwe oplossing voor
op basis van data analytics
Steeds meer informatie over
ondernemingen en bedrijventerreinen is
online (semi)openbaar beschikbaar. Door
deze beschikbare data slim in te zetten en
te combineren ontstaat de mogelijkheid
om potentiële gebruikers van bedrijfskavels
te identificeren (en proactief te benaderen)
die bovendien bijdragen aan het versterken
van het cluster of ecosysteem. Een big data
oplossing dus. Maar hoe werkt dit?
1. Allereerst maken wij een scan van de
reeds aanwezige partijen op het terrein
en in de regio, en van de economische
structuur van de regio. Daarmee
krijgen wij een goed inzicht in de unieke
sterkten van de regio. Waarom zou een
partij zich hier moeten vestigen?
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Figuur 2. Smart Targeting Tool op basis van Technology Analytics
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2. Op basis van de input uit stap 1,
definiëren wij in samenspraak met
de gemeente de ambities voor
het bedrijventerrein. Welke focus
heeft de gemeente, grote partijen,
startups, en welke sectoren hebben
volgens de gemeente het meeste
toekomstperspectief?
3. Vervolgens vertalen wij de uitkomst
van stap 2 in indicatoren. Op basis
daarvan identificeren wij een target
lijst van partijen die matchen met het
profiel van de regio en de specifieke
kenmerken van het bedrijventerrein.
Daarbij kunnen wij filteren op partijen
uit de regio, Nederland of de hele
wereld. Dit levert een targetlist op voor
proactieve en gerichte acquisitie.
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4. De laatste stap is het aanscherpen van
de targetlist op basis van deskresearch
en reeds beschikbare kennis en
ervaring van de gemeente en ons met
de geïdentificeerde partijen, met als
doel de kans op succesvolle acquisitie
verder te vergroten.
Rake schoten met minder effort
Een longlist van partijen die de
economische structuur versterken en
passen bij de ambities die geformuleerd
zijn voor het bedrijventerrein is een grote
stap voorwaarts ten opzichte van hagel
schieten als de verkoop van nieuwe
kavels niet verloopt zoals gewenst. Wij
realiseren ons dat het echter wenselijk
is om een prioritering aan te brengen
in deze longlist, het kwalificeren van
de targets op mate waarin ze ‘ready
to relocate’ zijn ofwel geneigd zijn om

Knowledge
Systems
Life Sciences
Material Sciences

een nieuwe vestiging te openen of de
bedrijfsactiviteiten te verhuizen. Bij
voorkeur analyseren wij op basis van data
welke indicatoren bedrijfsverplaatsing
‘verklaren’ of ‘voorspellen’. Dat kan
bijvoorbeeld zijn een flinke omzetgroei
of -terugval, veranderingen in de directe
(huidige) omgeving, vacatures en benodigd
arbeidsaanbod e.d. Voor deze vervolgstap
maken wij gebruik van machine learning
toepassingen. Wij lichten graag de
meerwaarde van smart targeting voor
uw regio toe, en nodigen partners uit om
met ons deze aanpak steeds verder te
vervolmaken. Want gerichte acquisitie leidt
tot meer rake schoten met minder effort.
drs. Sjors Berns MSRE
SBerns@deloite.nl
Thomas van Bergen MSc
TvanBergen@deloitte.nl
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Tussentijdse winstneming
grondexploitaties, lust of last?
Gemeenten verplicht meer winst te nemen
Wat leek op een relatief onbeduidende passage in de Notitie
Grondexploitaties (maart 2016) van de Commissie BBV, bleek in de
aanloop naar de jaarrekening van 2017 toch niet zonder gevolgen.
Tussentijdse winstneming bleek niet meer optioneel maar een verplichting.
Daarmee konden eindelijk (verwachte) winsten voren worden gehaald,
waar voorheen jaren op gewacht moest worden naar. Dat is goed nieuws
zou je kunnen zeggen. Dit leidde echter niet tot gejuich bij gemeenten,
het tegendeel leek eerder het geval. Althans dat gevoel beklijft gezien de
discussies die dit punt bij diverse gemeenten opriep. Maar hoe zit het nu
met die winstneming en waar kwam deze ineens vandaan?
Notitie grondexploitatie 2016
Wellicht kunt u zich nog herinneren dat in
de zomer van 2015 de vooraankondiging
van een nieuwe notitie grondexploitatie de
gemeentelijke wereld in werd geslingerd.
Daarin stonden een aantal rigoureuze
veranderingen opgenomen die voor
een flink aantal gemeenten gevolgen
hadden. Na ampel beraad en het horen
van verscheidene overwegingen van
betrokkenen publiceerde de Commissie
BBV in maart 2016 haar definitieve
versie van de Notitie Grondexploitaties.
Deze week lichtjes af van de versie in
de vooraankondiging, dus de grote lijn
daarvan bleef staan. De aandacht werd
volledig opgeëist door een paar punten.
Zoals het beperken van de looptijd
van de grondexploitatie tot tien jaar,
waarvan alleen gemotiveerd en met
een gemeenteraadsbesluit voorzien van
beheersmaatregelen mocht worden
afgeweken. Ook werden de aan de
grondexploitatie toe te rekenen kosten
beperkt. Deze moesten ten eerste op de
kostensoortenlijst staan (artikel 6.2.4 Bro).
In geval het bovenwijkse voorzieningen
betrof, moest op basis van de criteria
causaliteit, profijt en proportionaliteit

vastgesteld worden of en in welke mate die
kosten aan de betreffende grondexploitatie
mochten worden toegerekend. Als laatste
voorbeeld uit de Notitie Grondexploitaties
wil ik de toe te rekenen rente noemen.
Deze werd beperkt tot de werkelijke rente
naar rato van het vreemd vermogen van de
gemeente; aan het eigen vermogen mocht
geen rente meer toegerekend worden.
Allemaal punten die het risicoprofiel van
de grondexploitaties zouden beperken.
De discussies in gemeenteland gingen
vooral over deze punten. De discussie ging
niet over een ogenschijnlijk onopvallende
paragraaf in hoofdstuk 5 van de Notitie
Grondexploitaties.
Keuzeruimte of niet?
Paragraaf 5.2 van de Notitie
Grondexploitaties opende met de zin dat
het voorzichtigheidsbeginsel ertoe leidt dat
realisatie van winst moet worden uitgesteld
tot daarover voldoende zekerheid bestaat.
Dat was niet anders dan voorheen dus daar
leek niet zo veel aan de hand. Echter de
slotzin van de paragraaf was dwingender
van toon: Volgens het realisatiebeginsel
dient in die gevallen de winst ook te worden
genomen. De woorden ‘die gevallen’
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verwezen daarbij naar de voorwaarden
dat het resultaat op de grondexploitatie
betrouwbaar kan worden ingeschat, én de
grond (of deelperceel) moet zijn verkocht,
én de kosten zijn gerealiseerd. Uiteindelijk
resulteerde dit punt in een aanbeveling van
de Commissie BBV dat voor het tussentijds
winst nemen de lokale afweging tussen
het voorzichtigheidsbeginsel en het
realisatiebeginsel nader wordt uitgewerkt,
bijvoorbeeld in de financiële verordening.
Bij veel gemeenten riep dat de vraag op
of ze nog keuzemogelijkheden hadden
om al dan niet tussentijds winst te nemen
alsook in de bepaling van de omvang
daarvan. Immers zij hadden, al dan niet
formeel vastgelegd, intern afgesproken
of en wanneer winstneming aan de orde
kon zijn. Vaak was dit pas bij afronding van
de grondexploitatie en als het al eerder
gebeurde, pas als de boekwaarde negatief
was geworden en dan voor maximaal dat
deel, waarbij de zo berekende winst vaak
ook nog verminderd werd met de nog te
maken kosten. Dit leek ingegeven door
voorzichtigheid – de crisis zit nog vers in
het geheugen – en dan is het prettig als het
plansaldo als buffer in het plan blijft en niet
aan andere doelen besteed kan worden.
Voorzichtigheids- en realisatiebeginsel
Met het economische herstel kwam
ook het herstel in de woningprijzen
– in mei 2018 zijn de huizenprijzen
boven de piek van augustus 2008
uitgestegen – en daaropvolgend werden
de vooruitzichten van grondexploitaties
rooskleuriger. Dit toekomstperspectief
is bij grondexploitaties niet onbelangrijk.
Immers we hebben het over een set van
ramingen en schattingen die uitmonden
in een verwachte eindwaarde. Vooral
de in de crisis onderbelichte categorie
van winstgevende grondexploitaties kon
hierdoor weer rekenen op meer aandacht,
ook van de controlerend accountant. Dit
heeft de aflopen maanden tot de nodige
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discussies geleid tussen gemeenten en
hun accountants. De eerstgenoemden
neigden ernaar om geen vroegtijdige
winstneming te doen omdat in hun optiek
het voorzichtigheidsbeginsel leidend
moest zijn. De laatstgenoemden waren
vanuit het realisatiebeginsel van mening
dat verwachte winsten c.q. gerealiseerde
uitgiftes in grondexploitaties met een
winstverwachting op totaalniveau, wel
degelijk tussentijdse winstneming tot
gevolg moesten hebben. Deze discussies
kwamen ook tot uitdrukking in de vragen
die gemeenten hierover aan de Commissie
BBV stelden in de rubriek Vraag en
Antwoord BBV (V&A 2017.005, 2017.065,
2017.123 en 2017.139).
Aanvulling winstneming
Dit leidde er toe dat de Commissie BBV
in maart 2018 de ‘Aanvulling Notitie
Grondexploitatie: Tussentijds winst
nemen (POC-methode)’ publiceerde.
Daarin is nadere uitleg gegeven
over tussentijdse winstneming en is
aangekondigd dat deze nadere uitleg
zal worden opgenomen in een in het
najaar van 2018 te publiceren actualisatie
van de Notitie Grondexploitatie. In
deze aanvulling worden de essentiële
uitgangspunten van het BBV
benoemd: het toerekeningsbeginsel,
het voorzichtigheidsbeginsel en het
realisatiebeginsel. Bij meerjarige projecten
– zoals grondexploitaties – betekent dit
dat (de verwachte) winst niet pas aan het
eind van het project als gerealiseerd moet
worden beschouwd, maar gedurende de
looptijd van het project tot stand komt en
ook als zodanig moet worden verantwoord.
Daarmee is tussentijdse winstneming geen
keuze maar een verplichting die voortvloeit
uit het realisatiebeginsel.

Projectrisico’s in mindering
De Commissie BBV wijst er daarbij wel op
de nodige voorzichtigheid te betrachten
bij het bepalen van de tussentijdse winst.
Daarbij refereert de Commissie BBV eraan
dat de risicobeperkende maatregelen
in de Notitie Grondexploitaties er in
zijn algemeenheid voor zorgen dat
afdoende rekening wordt gehouden
met het voorzichtigheidsbeginsel en
risico’s beter kunnen worden beheerst.
Daarbij wordt expliciet de ruimte gelaten
om rekening te houden met specifieke
risico’s in grondexploitaties, dat wil
zeggen de projectrisico’s (uitgedrukt
in €) in mindering te brengen op de
verwachte winst. De Commissie BBV
geeft hiervoor een aantal voorbeelden
zoals onzekerheden/risico’s over de
aanbesteding van een infrastructurele
voorziening en onzekerheden/risico’s over
de afzetmogelijkheid of prijs van grond
voor te bouwen vastgoed in een dynamisch
marktsegment. Het gaat uitdrukkelijk niet
om risico’s over ontwikkelingen voor de
totale grondexploitatie zoals economische
groei en de vastgoedmarkt. Maar ook
niet om risico’s die samenhangen met
mogelijke toekomstige programmatische
aanpassingen waarover de gemeenteraad
nog moet besluiten. De specifieke risico’s
mogen bij het bepalen van de tussentijdse
winst in mindering op de geraamde winst
worden gebracht. Daarmee lijkt er ruimte
voor het beperken van de tussentijdse
winstneming te bestaan. Belangrijk is
dan ook hierbij te vermelden dat deze
risico’s goed beargumenteerd dienen te
worden. Immers de vraag die zich bij het
opvoeren van deze risico’s aandient, is of
het specifieke risico niet als best estimate
van de grondexploitatie daarin had moeten
worden verwerkt.
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Percentage of Completion
Voor het bepalen van de tussentijdse
winst is gekozen voor de percentage of
completion (POC) methode. De keuze
voor de POC-methode is ingegeven
doordat deze aansluit bij een algemeen
aanvaardbare methodiek (bedrijfsleven,
fiscaal), eenvoudig toepasbaar is en
eenduidig gehanteerd kan worden. Naar
rato van de voortgang van het project
wordt tussentijds winst verantwoord.
Dit wordt berekend naar de mate waarin
kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd
per individuele grondexploitatie.
Hiermee wordt de totale winst over de
individuele grondexploitatie opgedeeld/
toegerekend aan de reeds verkochte
kavels. Maatgevend is de realisatie tot en
met het verslaggevingsjaar ten opzichte van
het totaal van de kosten en opbrengsten
van de grondexploitatie. Stel dat 50% van
de kosten en 30% van de opbrengsten
gerealiseerd zijn, dan moet 50% x 30% =
15% van de geraamde winst (eindwaarde)
als tussentijdse winst verantwoord worden.
Indien sprake is van specifieke risico’s,
mogen deze hierbij eerst in mindering op
de totale geraamde winst worden gebracht,
zoals hiervoor benoemd. Jaarlijks wordt op
deze wijze de omvang van de tussentijdse
winst berekend. Het verschil met reeds
genomen winsten in voorgaande jaren is
dan de omvang van de te verantwoorden
tussentijdse winst voor dat jaar.

Verwerking op de balans
De tussentijdse winstneming zal in de
balanswaardering tot uitdrukking moeten
komen. In de grondexploitatie zelf hoort
deze niet opgenomen te worden. Dit zou
anders invloed hebben op de grondslag
hiervoor: de geraamde winst. Wel dient
voor de rentetoerekening rekening
te worden gehouden met de juiste
boekwaarde, dus na correctie winstneming.
Daarmee blijft de juiste waardering van
de grondexploitatie ook in economisch
gunstige tijden een belangrijk punt. Net
zoals de omvang van een voorziening voor
een verlieslatende grondexploitatie correct
moet kunnen worden bepaald, moet ook
de omvang van de tussentijdse winst bij
een winstgevende grondexploitatie correct
worden bepaald. Immers in beide gevallen
gaat het om een juiste waardering op
de balans.

drs. Hakan Celik MRICS
hcelik@deloitte.nl
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Update vpb-plicht grondbedrijven
Aandachtspunten eerste aangifte
Overheidslichamen zijn als gevolg van een wetswijziging met ingang van 1 januari 2016
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna: ‘vpb’), voor zover zij een onderneming
in fiscale zin drijven. Deze wetswijzing is ingevoerd omdat de voormalige wetgeving in de visie van
de Europese Commissie elementen van staatssteun bevatte. Doelstelling van de huidige regeling
is om een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Veel gemeenten staan op het moment van schrijven voor hun eerste Vpb-aangifte. In dit artikel
zullen wij de toepassing van de vennootschapsbelastingplicht met betrekking tot het gemeentelijk
grondbedrijf nader bespreken. Hierbij gaan we niet alleen in op de wettelijke systematiek, maar
bespreken we ook enkele recente ontwikkelingen.
Vpb-plicht grondbedrijf
A) Clustering
De beoordeling of sprake is van een
onderneming in fiscale zin vindt plaats
per activiteit c.q. cluster van activiteiten.
Een grondbedrijf verricht doorgaans
verschillende activiteiten, waarbij de vraag
opkomt in hoeverre deze activiteiten
kunnen worden geclusterd. Meer
informatie over de clusteringsvoorwaarden
kan bijvoorbeeld worden gevonden
in het Product Afbakeningsschema
d.d. 25 juni 2015 of de notitie
Handreiking vennootschapsbelasting
en het gemeentelijke grondbedrijf d.d. 6
november 2015 (hierna: ‘de Handreiking’).
Beide stukken zijn opgesteld door de
‘Samenwerking Vennootschapsbelasting
Lokale Overheden’ (hierna: ‘de SVLO’) en
kunnen bijvoorbeeld gevonden worden op
de website van de VNG.
In de praktijk zien we doorgaans de
volgende clusters van activiteiten in relatie
tot het grondbedrijf:
1. Actieve grondexploitaties (BIEgronden);
2. Strategische/passieve grondexploitaties
(MVA-gronden);
3. Facilitaire grondexploitaties;
4. Participaties in fiscaal transparante
samenwerkingsverbanden
(bijvoorbeeld CV- of VOF-participaties).

In alle gevallen geldt dat de beoordeling
of al dan niet sprake is van een cluster van
activiteiten zeer feitelijk is, waarbij het met
name van belang is om de argumenten
zeer goed te documenteren.
B) Ondernemingscriteria
Er is sprake van een onderneming in
fiscale zin, indien aan de volgende drie
cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
•• Er is sprake van een duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid;
•• Waarmee wordt deelgenomen aan het
economische verkeer;
•• Met het oogmerk om winst te behalen;
Het cluster met de actieve
grondexploitaties zal doorgaans aan
de eerste twee voorwaarden voldoen.
Indien eveneens wordt voldaan aan het
winststreven (zie hierna), is sprake van
een vpb-plichtige onderneming. Voor de
overige clusters geldt dat moet worden
beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan
de voorwaarden.
C) Winststreven
De SVLO heeft in de QuickScan (hierna:
‘QS’) van 2 oktober 2015 en de Post
QuickScan (hierna: ‘PQS’) van 16 juni
2017 een methodiek beschreven om
een indicatie te krijgen of sprake is van

een fiscaal winststreven. Beide toetsen
kunnen in beginsel los van elkaar worden
toegepast.
Het uitgangspunt voor de QS zijn
de GREX-begrotingen van de in het
cluster opgenomen grondexploitaties.
Vervolgens dient hierop een aantal
correcties te worden gemaakt, zoals de
eliminatie van rente, kapitaalmutaties
en grondbedrijfsvreemde activiteiten.
Indien het gecorrigeerde saldo structureel
positief is, is dit een indicatie van een
fiscaal winststreven. Indien sprake is van
een structureel negatief saldo, dan kan
dit een aanwijzing zijn dat geen sprake is
van een fiscaal winststreven. Indien sprake
is van een “rondom-nul” uitkomst of van
sterk fluctuerende uitkomsten, dient nader
onderzoek te worden verricht.
De PQS hanteert dezelfde uitgangspunten
als de QS. In tegenstelling tot de QS, hoeft
voor de PQS de rente in beginsel niet
volledig te worden geëlimineerd. Dit zal er
doorgaans toe leiden dat er minder snel
sprake is van een fiscaal winststreven.
Aangezien er specifieke en complexe
rekenregels gelden voor de toe te rekenen
rente in de PQS, is het aan te bevelen om
vooraf een grove inschatting te maken
van de uitkomst van de PQS. Mocht
bijvoorbeeld blijken dat het QS-saldo,
verminderd met de BBV-rentelast nog
steeds positief is, dan is de kans klein dat
09
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het berekenen van de aftrekbare rente
op basis van de PQS-regels leidt tot een
andere conclusie.
Tot slot kan in voorkomende gevallen
het standpunt worden ingenomen dat
er geen sprake is van een winststreven,
indien de feitelijke fiscale resultaten
structureel negatief zijn. Indien de fiscale
openingsbalans reeds is bepaald en
op basis van de realisaties over 2016
en 2017 blijkt dat in alle jaren fiscale
verliezen worden behaald, kan op basis
hiervan worden betoogd dat het fiscale
winststreven niet aanwezig is.
Fiscale openingsbalanswaardering
A) Waarde in het economische verkeer
Als is vastgesteld dat sprake is van een
onderneming in fiscale zin, dan dient
een fiscale openingsbalans te worden
opgesteld. Voor het grondbedrijf betekent
dit dat de grondposities die behoren tot
een vpb-plichtig cluster per 1 januari
2016 dienen te worden gewaardeerd op
de openingsbalans tegen de zogeheten
waarde in het economisch verkeer (hierna:
‘WEV’), zijnde:
‘Onder de waarde in het economische
verkeer dient in dit verband te worden
verstaan de prijs die bij aanbieding ten
verkoop op de voor het goed meest
geschikte wijze na de beste voorbereiding
door de meestbiedende gegadigde zou
zijn betaald.’
Op grond van de Handreiking kan deze
waarde worden bepaald op basis van de
‘discounted cash flow’ (DCF)-methode.
Hiervoor dienen alle kasstromen ná 1
januari 2016 contant te worden gemaakt
tegen een bepaalde disconteringsvoet. Er
dient hierbij volgens de Belastingdienst
in beginsel uit te worden gegaan van de
BBV-kasstromen zoals deze zijn opgesteld

1
2
1

voor de grondexploitatieberekening van 1
januari 2016.
Gelet op het feit dat de inschatting van de
toekomstige kasstromen vanuit BBV-optiek
vaak relatief behoudend is, zou dit tot
verschillen kunnen leiden met de definitie
van de (fiscale) waarde in het economisch
verkeer. In de praktijk zien we vaak met
name verschillen ten aanzien van het al dan
niet in aanmerking nemen van toekomstige
stijgingen van de uitgifteprijzen. Indien
deze verschillen tot onredelijke uitkomsten
leiden, is het aan te bevelen om de
mogelijkheden te onderzoeken om de
grondexploitatie op een andere wijze te
waarderen. Het is in dit kader raadzaam
om deze andere waarderingswijze met
de Belastingdienst te bespreken, zeker in
gevallen waarin een horizontaal toezichtconvenant is gesloten.
B) Disconteringsvoet
Op basis van de Handreiking dient de
disconteringsvoet te worden vastgesteld
met behulp van de zogenoemde Weighted
Average Cost of Capital (hierna: ‘WACC’).
De SVLO heeft daarbij aangegeven dat
voor de berekening van de WACC uit mag
worden gegaan van de daadwerkelijke
cijfers, indien deze binnen de volgende
bandbreedten vallen:
•• Gemiddelde rentepercentage over
vreemd vermogen: 3%–5%;
•• Aandeel vreemd vermogen: 60–70%;
Uit de Handreiking blijkt dat gemeenten
die buiten deze bandbreedten vallen,
individueel vooroverleg aan dienen
te gaan met de Belastingdienst. Uit
een eerder in dit blad gepubliceerde
analyse blijkt echter dat ca. 80% van de
gemeenten buiten deze bandbreedten
valt en derhalve is aangewezen op het
vooroverleg met de Belastingdienst 3. Dit
geldt ook voor lichamen die geen gebruik
maken van totaalfinanciering, maar van

projectfinanciering. Zij zullen eveneens het
individuele vooroverleg aan dienen te gaan,
omdat er nog geen volledige duidelijkheid
bestaat met betrekking tot de berekening
van de WACC.
Er loopt thans een pilotoverleg met
een gemeente en de Belastingdienst
over de gevolgen voor de WACC van het
niet voldoen aan de bandbreedtes. De
uitkomsten van deze pilot zijn bij het
schrijven van deze bijdrage nog niet
duidelijk.
Jaarwinstbepaling
A) Fiscale kostprijs
Als is vastgesteld dat met het grondbedrijf
een onderneming in fiscale zin wordt
gedreven, dient ten behoeve van de
aangifte vennootschapsbelasting
jaarlijks een fiscaal resultaat te worden
vastgesteld. Het fiscale resultaat wordt in
beginsel bepaald door de opbrengst te
verminderen met de fiscale kostprijs van
de grond, alsmede eventueel andere direct
aftrekbare kosten. In de bijdrage voor de
GREXpert van juli 2017 hebben wij twee
verschillende methoden toegelicht op basis
waarvan de fiscale kostprijs kan worden
berekend, zijnde de voortschrijdende
kostprijs en de gemiddelde kostprijs2.
B) Nieuwsflits fiscale kostprijs
De berekening van de fiscale kostprijs
is onderwerp geweest van een landelijk
pilotoverleg tussen gemeente X en de
Belastingdienst 3. Naar aanleiding van dit
overleg heeft de SVLO een nieuwsflits
gepubliceerd. In deze nieuwsflits wordt
aangegeven dat bij de bepaling van de
fiscale kostprijs van de te verkopen kavels,
op grond van het zogeheten Zwembadarrest onder voorwaarden rekening mag
worden gehouden met de in de toekomst
nog te maken kosten. Dit betreft met name
de na verkoop nog te maken kosten voor
woonrijp maken.

Hakan Celik, Arnold Joost, ‘Uitgangspunt SVLO over vermogensverhouding gemeenten blijkt onjuist, GREXpert (Deloitte), nummer 43, april 2017, p. 10 e.v.
GREXpert 44–juli 2017, Ontwikkelingen Vpb-plicht grondbedrijf: een toelichting op de belangrijkste discussiepunten, Gert-Jan de Ruiter, Ronald Frins, Vera Ruijs, p. 13;
Hakan Celik, Arnold Joost, ‘Uitgangspunt SVLO over vermogensverhouding gemeenten blijkt onjuist, GREXpert (Deloitte), nummer 43, april 2017, p. 10 e.v.
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Hierbij is van belang dat de nog te maken
kosten toerekenbaar zijn aan de verkochte
kavels en er ook een reële verwachting
is gewekt dat deze kosten nog gemaakt
zullen worden. Ten aanzien van het wekken
van een reële verwachting dat de kosten
worden gemaakt, is nog wel van belang op
welke wijze dit kan worden aangetoond.
In diverse gevallen bestaan contractuele
verplichtingen met bijvoorbeeld
projectontwikkelaars ten aanzien van
dergelijke kosten, waardoor aan de
bewijslast is voldaan. Indien dergelijke
contracten echter niet bestaan, zal
de reële verwachting op andere wijze
moeten worden aangetoond. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen op basis
van verkoopbrochures, openbaar
gepubliceerde stedenbouwkundige
plannen of situatieschetsen.
Overigens wordt in de nieuwsflits niet
expliciet aangegeven wat het effect is van
voorgaande op de feitelijke berekening
van de fiscale kostprijs. Ons inziens kan,
indien wordt voldaan aan de voorwaarden
van het Zwembad-arrest, rekenkundig
de zogeheten gemiddelde kostprijs
worden toegepast. Hierbij dient wel
rekening te worden gehouden met het
feit dat de kosten die worden verwerkt
in de gemiddelde kostprijs, afwijken van
de kosten die voor BBV-doeleinden in
aanmerking worden genomen.
C) Fiscaal toerekenbare rente
Een van de nog lopende discussies is de
manier waarop fiscaal rente kan worden
toegerekend aan een belastingplichtig
grondbedrijf. Deze discussie maakt
onderdeel uit van het pilotoverleg rondom
de effecten van het niet voldoen aan de
bandbreedtes van de Handreiking.
Vanuit fiscaal fundamenteel oogpunt zijn
wij van mening dat er rente kan worden
toegerekend aan het grondbedrijf, zowel
in gevallen van projectfinanciering als in
gevallen van totaalfinanciering. Ons inziens
is het hierbij logisch om in gevallen van
totaalfinanciering aansluiting te zoeken

bij de fiscale openingsbalanswaardering
en het verdere verloop van de
fiscale boekwaarde. In gevallen van
projectfinanciering zal op grond van de
geldende regels in beginsel de schuld
separaat moeten worden gewaardeerd.
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zijn de
uitkomsten van dit overleg bij het schrijven
van deze bijdrage nog niet duidelijk.
Aandachtspunten aangifte
A) Deadline aangifte
vennootschapsbelasting 2016
De oorspronkelijke deadline van de
aangifte vennootschapsbelasting 2016
was 1 juni 2017. Voor belastingplichtigen
die uitstel hebben aangevraagd op
basis van de uitstelregeling voor
belastingconsulenten (BECON-regeling), is
deze deadline verschoven naar 1 mei 2018.
Gezien de complexiteit en onduidelijkheid
ten aanzien van onderhavige nieuwe
wetgeving, hebben veel belastingplichtigen
op verzoek aanvullend uitstel gekregen tot
1 oktober 2018.
B) Belangrijkste aandachtspunten
voor de aangifte 2016
De aangifte 2016 betreft de
eerste aangifte voor vpb-plichtige
overheidsondernemingen. Afgezien
van eventuele (al dan niet voorlopige)
standpunten die zijn ingenomen in
vooroverlegtrajecten, is de aangifte
vpb 2016 de eerste aangifte waarin
standpunten worden ingenomen ten
aanzien van het winststreven en de fiscale
openingsbalanswaardering. Zoals hiervoor
ook reeds geschetst, zijn de volgende
punten hierbij van belang.
Indien het standpunt wordt ingenomen dat
geen sprake is van een fiscaal winststreven,
dient een dergelijk standpunt zeer goed te
zijn onderbouwd. Hoewel de beoordeling
van het fiscale winststreven in beginsel
jaarlijks plaats vindt, verwachten wij dat
dergelijke standpunten zeker in 2016 zullen
worden getoetst door de Belastingdienst.

Als er sprake is van vpb-plicht, dient
een fiscale openingsbalans te worden
opgesteld. Indien wordt voldaan aan de
bandbreedtes van de Handreiking, kan
worden uitgegaan van de toezeggingen
in deze Handreiking. Mocht echter niet
zijn voldaan aan de bandbreedtes, is
individueel vooroverleg noodzakelijk. In dit
kader loopt thans een pilotoverleg met de
Belastingdienst.
Het opstellen van de fiscale openingsbalans
is een éénmalige exercitie. Het is aldus
van belang om de effecten van de diverse
parameters op de openingsbalans
inzichtelijk te hebben. Ook hierbij geldt
dat nog niet op alle punten volledige
duidelijkheid bestaat. Met name in gevallen
van projectfinanciering is vooralsnog niet
volledig duidelijk op welke wijze de WACC
moet worden bepaald.
Tot slot
Ten aanzien van de jaarwinst is inmiddels
grotendeels duidelijk op welke wijze de
fiscale kostprijs moet worden bepaald.
In de SVLO nieuwsflits is aangegeven
dat indien aan de voorwaarden van het
Zwembad-arrest wordt voldaan, rekening
mag worden gehouden met de in de
toekomst te maken kosten. Dit leidt er ons
inziens toe, dat per saldo de gemiddelde
kostprijsmethodiek kan worden toegepast.
Ten aanzien van de fiscale
openingsbalanswaardering geldt dat
voor overheidslichamen die buiten de
bandbreedtes vallen van de Handreiking,
thans nog een pilotoverleg loopt over
de wijze van bepaling van de WACC.
Hierbij komt ook de wijze van fiscale
rentetoerekening aan bod. Dit pilotoverleg
is ten tijde van het schrijven van deze
bijdrage nog niet afgerond.

mr. Ronald Frins
RFrins@deloitte.nl
mr. Thibault Marsmans
TMarsmans@deloitte.nl
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Nieuwe naam GREXpert

Beste lezers,
Na 15 jaar GREXpert wordt het tijd voor een nieuwe naam.
De GREXpert is in de afgelopen jaren verbreed van een
magazine sec gericht op gemeentelijke grondexploitaties
naar een magazine dat in de breedte artikelen uitbrengt
over gebiedsontwikkeling, grondexploitatie en aanverwante
onderwerpen. Voor u ligt nummer 47. Vanaf nummer 50
willen we het magazine een nieuwe naam geven. Heel
graag horen we uw suggesties voor een nieuwe naam! U
kunt deze doorgeven via hielkebos@deloitte.nl o.v.v. nieuwe
naam GREXpert. Voor de winnende naam is een passende
prijs en eerbetoon aan de indiener beschikbaar.

Vriendelijke groet,
De redactie
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Colofon
GREXpert
is een kwartaaluitgave voor vakgenoten
die werkzaam zijn op het terrein van
gebiedsontwikkeling, grondeconomie,
vastgoedbeheer en aanverwante
onderwerpen, uitgegeven door de service
line Real Estate van Deloitte FA B.V.
GREXpert wil informeren en meningen
vormen. De GREXpert is ook te vinden
op www.deloitte.nl/grexpert
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Rein-Aart van Vugt
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