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(Gemeentelijke) grondbedrijven 
vennootschapsbelastingplichtig?

Alleen de indirecte variant wordt belastingplichtig 
Het maakte aanvankelijk niet uit of de marktactiviteit 
binnen het publiekrechtelijke lichaam of in een 
overheidsdeelneming (dochtervennootschap) of 
afzonderlijke overheidsstichting werd uitgeoefend. 
Inmiddels is om uitvoeringstechnische problemen 
er voor gekozen de vennootschapsbelastingplicht 
te beperken tot dochtervennootschappen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen (dit is de indirecte 
variant). Ook overheidsstichtingen worden 
vennootschapsbelasting-plichtig als materieel een 
onderneming wordt gedreven. 

Deze keuze voor de indirecte variant kan een 
ongelijkheid met zich mee brengen. Het Havenbedrijf 
Rotterdam NV valt op grond van deze indirecte 
variant onder de vennootschapsbelastingplicht. De 
gemeentelijke dienst Havenbedrijf Amsterdam blijft 
uitgezonderd van de belastingplicht. De staatssecretaris 
erkent dat deze situatie ongelijkheid met zich mee 
brengt en acht flankerende maatregelen noodzakelijk.  
De staatssecretaris heeft echter niet met zoveel 

Op 1 juli 2012 trad de Wet markt en overheid in werking. Gemeenten 
moeten bij hun marktactiviteiten zoals de exploitatie van hun 
parkeergarages en hun jachthavens alle integrale kosten doorberekenen. 
De staatssecretaris van financiën heeft voor de zomervakantie, na een 
langdurige voorbereidingsperiode, een volgende maatregel aangekondigd 
om het gelijkwaardig speelveld tussen markt en overheid te bevorderen. 
Marktactiviteiten van overheden worden vennootschapsbelastingplichtig. Wat 
betekent dit voor de gemeentelijke grondbedrijven?
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woorden gezegd dat marktactiviteiten alleen in een 
dochteronderneming moeten worden uitgevoerd 
zoals bij woningcorporaties (toegelaten instellingen) 
het voornemen is, zoals op te maken is uit de op de 
agenda staande Herzieningswet toegelaten instellingen 
volkshuisvesting.

Verkoop gronden voor woningbouw
In een bijlage bij de brief van de staatssecretaris wordt 
een overzicht gegeven van de activiteiten waarvoor de 
vennootschapsbelastingplicht gaat gelden. De bijlage 
begint met de volgende activiteiten:
•	 Verkoop van grond voor bouw van woningen/

bedrijven
•	 Verhuur van gebouwen

In de bijlage bij de brief zijn ook de regionale 
ontwikkelmaatschappijen zoals de Noordelijke 
ontwikkelmaatschappij en Brabantse 
ontwikkelmaatschappij genoemd. 

De activiteiten van grondbedrijven zijn dus met name 
genoemd in brief. De gemeentelijke grondbedrijven zijn 
echter op een enkele uitzondering na alle onderdeel 
van de gemeente en zullen dus op basis van de huidige 
voorstellen niet worden geconfronteerd met een 
vennootschapsbelastingplicht. Indien de staatssecretaris 
toch voornemen zou hebben voor de directe variant te 
kiezen, is een interessante vraag daarbij wat de positie 
van de gemeentelijke grondbedrijven zal worden. 
Hierover wordt het volgende opgemerkt:

‘Een gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf dat grond 
bouwrijp maakt en verkoopt, levert prestaties aan 
individuele projectontwikkelaars en (zakelijke) 
huurders. Bij de beoordeling of ten aanzien van de 
exploitatie van vastgoed onder ondernemingsvariant 
belastingplicht, speelt in het bijzonder de vraag hoe 
actief de rol van de gemeentelijke instelling daarbij is. 
Dit hangt af van feiten en omstandigheden.’

Actieve rol: alles dat vermogensbeheer overstijgt?
Op basis van de huidige rechtspraak mag worden 
aangenomen dat elke gemeentelijke rol die normaal 
vermogensbeheer overstijgt als een actieve rol wordt 
aangemerkt. Deze opvatting zou enorme gevolgen 
voor de gemeentelijke ontwikkelpraktijk hebben. 

Los van het feit dat de crisis noopt tot een passief 
grondbeleid en het achterwege laten van inzet van 
grondbeleidsinstrumenten, is er nagenoeg altijd een 
‘actieve rol’ van de gemeente. Sterker nog: de wetgever 
heeft de gemeente juist voorzien van verschillende 
grondbeleidsinstrumenten om planologisch beleid vorm 
te kunnen geven. Het was de laatste twee decennia 
gebruikelijk dat gemeenten actief gronden verworven, 
al dan niet op basis van een bouwclaimovereenkomst. 
Handelt de gemeente in de rol van een ondernemer als 
(rest)gronden door onteigening zijn verworven en deze 
vervolgens bouwrijp worden gemaakt? Is dat anders 
als gedeeltelijk historisch grondbezit in een plangebied 
door toepassing van de planologische instrumenten ‘op 
papier’ bouwrijp worden gemaakt? Hoe staat het met 
het opruimen van de gemeentelijke voorraad die over is 
gebleven na 5 crisisjaren? 

Volkshuisvestingsbeleid
Door het ontbreken van een voorstel van wet en 
bijbehorende memorie van toelichting is het nog 
even gissen naar de invulling van de ‘feiten en 
omstandigheden’ die de belastingplicht invullen. 
Niettemin wordt er aan voorbij gegaan dat de 
verschillende grondbeleidsinstrumenten zoals het 
gemeentelijk voorkeursrecht en de mogelijkheid tot 
onteigening zijn ingegeven om volkshuisvestelijke 
of infrastructurele doelstellingen te verwezenlijken. 
Het vervullen van een actieve rol is daarbij niet 
doel op zich, laat staan dat bij aanvang van een 
ontwikkelproces bewust is gekozen voor een actieve 
rol. Bouwclaimovereenkomsten met ontwikkelaars zijn 
tenslotte niet altijd uit weelde gesloten, maar juist om 
nog meer regie over de kwaliteit van de ontwikkeling 
van een gebied te kunnen krijgen. De noodgedwongen 
actieve rol wordt dus mogelijk bestraft met een 
vennootschapsbelastingplicht.

Opvallend is dat het vervullen van de publieke 
taak (in het ‘algemeen belang’) juist wel in de Wet 
Markt en Overheid is uitgezonderd van de plicht om 
integraal de kosten door te berekenen. Het voeren 
van volkshuisvestelijk beleid door middel van actief 
grondbeleid zou voor de vennootschapsbelastingplicht 
onder een gelijksoortige uitzondering moeten vallen.

mr. Arnold de Boer
adeboer@deloitte.nl
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Verkoop van gemeentelijk woningbezit

Gemeentelijk beleid:
De gemeentelijke bezuinigingen dwingen tot een 
sterkere focus op de gemeentelijke kerntaken, zo 
ook bij de vastgoedafdelingen. Vastgoedafdelingen 
hebben veelal de ambitie om het gemeentelijk 
vastgoed efficiënter en professioneler te beheren. 
Maar de eerste vraag zal zijn of eigendom en beheer 
van het vastgoed wel tot de gemeentelijke kerntaken 
behoort en/of in het gemeentelijk belang is. Het gaat 
dan vaak om aangekocht bezit voor toekomstige 
transformaties, infrastructuurprojecten, ruilobjecten 
of objecten die van oudsher in het bezit zijn van de 
gemeente. Het verkopen van deze woningen kan 
gemeenten helpen om boekwinsten te genereren, stille 
reserves te incasseren en te besparen op apparaats- en 
beheerkosten.

Woningbeleggingen in trek
Voor de gemeente kan een verkoop dus aantrekkelijk 
zijn, maar in hoeverre zijn in de huidige markt 
bereidwillige kopers beschikbaar? Oftewel, laat de 
huidige markt het toe een verkoopprijs te realiseren 
die aantrekkelijk is voor zowel koper als verkoper? 
Bij recente transacties zien we dat steeds meer 
beleggers interesse tonen in woningportefeuilles. 
Onderzoek van Jones Lang LaSalle ondersteunt dit 
en zegt het volgende over de huurwoningmarkt: “De 
huurwoningmarkt is de enig overgebleven vluchtheuvel 
op de vastgoedbeleggingsmarkt.”1 Oorzaak hiervan is 
dat commerciële beleggers op zoek zijn naar stabiele 
rendementen en die zijn van oudsher te vinden in de 
woningmarkt. Dit is voornamelijk het gevolg van het 
lage leegstandsrisico. Ten opzichte van kantoren, retail 
en bedrijfsruimten zijn woningen waardevast en bij 
eindgebruikers is – afhankelijk van de regio - nog een 
grote vraag naar woningen. De verwachting is dat 
het huidige tekort aan woningen niet zal afnemen, 
het zal zelfs in een aantal regio’s toenemen door 
de afname van het aantal nieuwbouwwoningen 
en een toename van het aantal huishoudens. De 
vraag naar huurwoningen neemt extra toe door de 
afname van de mutatiegraad en een tegenvallende 
particuliere koopmarkt. Door de toename van vraag 
naar huurwoningen bestaat ook de verwachting dat 
de huurprijzen verder stijgen waardoor tevens de 
beleggingswaarde stijgt.

Onder de beleggers lijken particuliere beleggers het 
meest geïnteresseerd in huurwoningen. Particuliere 
beleggers zijn veelal beleggers met een kapitaal 
ontstaan uit een gefortuneerde (familie) historie die 
op zoek zijn naar beleggingsobjecten met een stabiel 
rendement en een lange looptijd. Verder hebben 
particuliere beleggers intern korte lijntjes en is er veelal 
sprake van direct beschikbare liquiditeiten. Hierdoor 
kan er snel geanticipeerd worden op wijzigingen in 
de markt. Particuliere beleggers lijken dan ook de 
eerste type beleggers te zijn die inspringen op de 
huurwoningmarkt. Institutionele en Duitse beleggers 
zijn meer geïnteresseerd in nieuwbouw woningen 
en appartementen, zo blijkt uit onderzoek van 
Capital Value waarin de visie van de 50 grootste 
woningbeleggers is geïnventariseerd2.

1 Dagelijkse nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 17 september 2012, 
Jaarlijks onderzoek van Jones Lang LaSalle naar particuliere en 
institutionele beleggers en vastgoedfondsen.
2 http://www.capitalvalue.nl/nieuws/onderzoek-
woningbeleggingsmarkt-tekort-huurwoningen-neemt-toe?news_
id=39

Hoewel het beheren van woningen niet tot de kerntaken 
van gemeenten behoort, hebben gemeenten toch soms 
woningen in bezit, vaak met het oog op mogelijke 
toekomstige tansformaties. Veel van die plannen worden 
op de lange baan geschoven zodat de vraag rijst of dit 
woningbezit niet afgestoten kan worden. De veranderende 
beleggingsstrategie van commerciële beleggers zorgt 
ervoor dat de huidige markt, opmerkelijk genoeg, 
goede omstandigheden biedt voor gemeenten om hun 
woningportefeuilles te verkopen. Ondanks dat individuele 
verkoopprijzen onder druk staan, zijn woningen als 
belegging in trek.
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Een bijkomend voordeel voor potentiële kopers van 
woningen is dat de financiering in de huidige markt 
nog mogelijk is. Portefeuilles die voor de markt 
interessant zijn kunnen variëren van ca. 50 woningen 
tot enkele honderden. Ook kleinere portefeuilles 
hebben al snel een gedifferentieerd karakter waardoor 
het risico wordt verkleind en de financierbaarheid 
wordt verhoogd.

Zorgvuldig proces
Het verkopen van woningbezit door gemeenten, 
ondanks en zelfs dankzij de malaise op de 
vastgoedmarkt, biedt dus nog steeds kansen voor 
zowel gemeenten als beleggers. Een dergelijk traject 
moet wel zorgvuldig worden voorbereid en het kost 
vaak veel tijd om gedetailleerde informatie over de 
portefeuille te achterhalen. Hoe uitgebreider de 
informatie is, des te minder risico lopen potentiële 
kopers op onbekende informatie en des te kleiner de 
kans op eventuele verkoopkortingen. Een dergelijk 
traject begint bij de gemeente met het opstellen 
van een verkoopstrategie met vaststelling van 
optimale voorwaarden en condities. Daarnaast is een 
opbrengstprognose wenselijk voor de gemeenten om 
intern verwachtingen te scheppen ten aanzien van 
de verkoop door middel van een indicatieve taxatie. 

Afhankelijk van de grootte van de portefeuille, kan 
het wenselijk zijn een due diligence onderzoek uit te 
voeren waarbij voor het bepalen van de bedrijfswaarde 
informatie over bv. taxaties, woonoppervlakten, 
huuropbrengsten, servicekosten, boekwaarden, 
leegstand en huurcontracten, bestemmingsplannen etc. 
van belang is. Het due diligence onderzoek controleert 
de juistheid van gegevens en brengt mogelijke risico’s 
van de portefeuille in kaart. Vervolgens kan via een 
marktconsultatie een inventarisatie van potentiele 
(liquide) kopersgroepen plaatsvinden, waarna een 
informatiememorandum kan worden opgesteld. Daarna 
moet het biedingsproces georganiseerd en begeleid 
worden, moeten biedingen worden geanalyseerd 
en onderhandeld totdat overeenstemming wordt 
bereikt en (concept) koopcontracten kunnen worden 
opgesteld. Het zorgvuldig doorlopen van dit proces 
helpt om daarmee voor beide partijen tot het beste 
resultaat te komen. 

Simon Valkenburg RT MRE
svalkenburg@deloitte.nl

ir. Philip Visser
phvisser@deloitte.nl
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Uitgangspunten grondexploitaties:  
een benchmark

De belangrijkste gevolgen van de crisis vertalen zich in 
de grondexploitaties in de bijstellingen van ramingen 
die samenhangen met de drie ‘value drivers’ van 
gebiedsontwikkeling, ofwel de drie P’s: Programma, 
Prijs en Planning. Daarnaast vindt bijstelling van de 
grondexploitatieparameters plaats. Hiermee komt 
het totaal op vier belangrijke P’s die wij onderstaand 
behandelen.

Programma
Opvallend is dat het aanpassen van de programma’s 
voor woningbouw, bedrijven- en kantorenlocaties aan 
de gewijzigde marktbehoefte nog maar langzaam 
op gang komt. In het afgelopen jaar zijn bijstellingen 
van het totale programma beperkt toegepast, 
mogelijk onder druk van bestuurlijk vastgestelde 
ambities. Daarbij komt dat de onderbouwing van 
de marktvraag naar het programma, dat in de 
grondexploitatie is opgenomen, vaak beperkt is. 
Marktonderzoeken en taxaties ontbreken vaak of zijn 
niet actueel. We zien hier dit jaar wel een verandering 
in ontstaan; gemeenten zijn actiever op zoek naar 
afzetbare producten door de aanhoudende crisis, 
soms ook onder druk van neerwaarts bijgestelde 
bevolkingsprognoses. Wel zijn in grondexploitaties 
vaak nog veel appartementen, woningen in het dure 
segment of kantorenlocaties opgenomen. Op basis 
van de huidige ontwikkeling van de marktvraag 
verwachten wij dat dit tot aanvullende verliezen of 
winstverdamping zal gaan leiden in de komende jaren. 
Gemeenten benutten ook kansen, bijvoorbeeld door de 
omzetting van sociale huurwoningen naar goedkope 
koopwoningen1. Daarmee wordt de pijn enigszins 
verzacht.

1 Zie hiervoor ‘Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling De 30% 
voorbij?’, Deloitte Real Estate Advisory Mei 2012, op http://www.
deloitte.com/view/nl_NL/nl/branches/real-estate/index.htm

Planning
Bij de planning van gebiedsontwikkeling is het 
ontstaan van een zogenaamde ‘boeggolf’ in de 
woningbouwplanning een belangrijk aandachtspunt: 
er wordt dan in de komende jaren gerekend met 
een hogere uitgifte dan voorheen als gevolg van het 
achterblijven van de afzet in de voorgaande jaren. 
Met andere woorden: het programma wordt vooruit 
gestuwd in de planning (figuur 1). Vaak is dit op de 
totale grondexploitatieportefeuille van de gemeente 
nog beter zichtbaar dan op het niveau van één project.

Gerealiseerde en geprognosticeerde 
woningbouwproductie

Figuur 1: Woningbouwprogramma met een boeggolfplanning

Ons advies hierbij is: maak meer gebruik van de 
realisatiecijfers van de grondverkopen over de 
afgelopen jaren. Zeker voor de korte termijn planning 
leidt het doortrekken van de trends in grondverkopen 
over de afgelopen periode, globaal gezien, tot 
realistischer ramingen. Hiervoor zijn twee activiteiten 
noodzakelijk: het verzamelen en bijhouden van de 
grondverkoopcijfers (deze zijn vaak nog niet eenduidig 
geadministreerd) en het schrappen van het programma 
als het doorschuiven naar de middellange en lange 
termijn leidt tot onrealistische pieken in de afzet.

Prijzen
De laatste berichten van het Kadaster zijn bepaald niet 
geruststellend: er is inmiddels sprake van een daling van 
de VON-prijzen voor bestaande bouw met gemiddeld 
15% ten opzichte van het niveau van 20082. De vraag 
is hoe deze VON-prijsdaling zich vertaalt naar de 
geraamde grondprijzen in de grondexploitaties. 

2 ‘Forse prijsdaling bestaande koopwoningen’, www.kadaster.nl, 
21 augustus 2012.
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Bent u uniek in het presenteren van verliezen op 
grondexploitatie? Vaak niet, vanuit onze ervaring en 
waarneming. Hoe doen anderen dit dan? Om hier een 
antwoord op te geven wordt in dit artikel ingegaan op 
de vraag: “hoe doen de andere gemeenten het in deze 
moeilijke tijden?”. Zonder concrete gemeenten te noemen, 
maar vanuit onze ervaringen in het afgelopen jaar bij 
ruim 50 gemeentelijke grondbedrijven.
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Cobouw berichtte recent over een grondprijsdaling 
voor bouwkavels3. Het betreft hier realisatiecijfers 
van verkochte kavels. De gebruikelijke werkwijze bij 
gemeenten, waarbij de grondprijzen de afgelopen 
jaren niet of beperkt zijn geïndexeerd, leidt slechts 
tot een beperkte matiging van het prijsbeleid. De 
impact van de VON-prijsdalingen is te groot om dit 
hiermee te kunnen ondervangen. De effecten hiervan 
kunnen we de komende jaren dus nog verwachten! 
Ons advies is om de gehanteerde prijzen zoveel 
mogelijk te onderbouwen door middel van concrete 
grondtransactiecijfers en onafhankelijke taxaties. 

Een aparte categorie is de waardering van strategische 
grondposities. Deze waardering is in de meeste 
gevallen slechts op hoofdlijnen onderbouwd. Risico’s 
doen zich voor daar waar de boekwaarde van de 
grond de marktwaarde overstijgt. Daarbij komt dat in 
2012 de regels voor waardering van deze gronden zijn 
aangescherpt4. Hier ligt de komende jaren een grote 
opgave voor gemeenten.

Parameters
Belangrijke indices binnen gemeentelijke 
grondexploitaties zijn de gehanteerde 
inflatieparameters voor kosten- en opbrengstenstijging 
en de gemeentelijke (reken)rente. De gemiddelde 
parameters van circa 40 gemeenten zijn in 
onderstaande tabel in beeld gebracht.

Gemiddeld genomen wordt nog steeds uitgegaan 
van opbrengstenstijgingen voor de komende jaren. 
Dit loopt op van een half procent naar één procent 
in 2017. Naar onze mening is deze aanname niet 
voldoende onderbouwd. Zeker wanneer dit samen 
wordt genomen met een te hoog uitgangsniveau van 
de grondprijs in 2012, leidt dit tot te optimistische 
inschattingen. Ons advies is om grondprijzen op een 
3 ‘Gemeenten laten prijzen kavels zakken’, www.cobouw.nl, 17 
augustus 2012.
4 ‘Notitie Grondexploitatie Commissie BBV van februari 2012; 
scherper zicht?!’ Grexpert nummer 27, april 2012.

realistisch niveau in 2012 te ramen, voor de komende 
jaren geen opbrengstenstijging te rekenen en jaarlijks 
de prijzen te actualiseren. Voor de lange termijn zou 
een voorzichtige stijging van 1% mogelijk kunnen zijn.

Het gehanteerde kostenstijgingspercentage ligt 
gemiddeld op 2%, dit is conform het historisch 
gemiddelde over het afgelopen decennium. Dit 
lijkt ons een realistische inschatting. Het komt voor 
dat incidenteel behaalde aanbestedingsvoordelen 
structureel worden ingerekend bij kostenramingen. Er 
schuilt dan een risico in een te optimistische raming.

De gehanteerde rekenrente bedraagt gemiddeld circa 
4,5%. Het lijkt ons een realistische benadering om de 
rekenrente aan te laten sluiten op de gemeentelijke 
omslagrente, om grondexploitaties niet onnodig te 
belasten met extra rentekosten. Bovendien worden de 
grondexploitaties dan doorgerekend op basis van de 
daadwerkelijke financieringskosten. 

Tot slot
Zijn we er nu? Dit is de vraag die het gemeentebestuur 
vaak stelt, naar aanleiding van gepresenteerde 
verliezen. Het is in ieder geval geen gek idee om deze 
crisis aan te grijpen om de gemeentelijke grip op 
de grond te versterken. Gemeenten zijn bezig met 
vragen over de bestuurlijke informatievoorziening 
en projectmatig werken. De volgende punten zijn 
daarbij belangrijk. Is er in de toekomst nog voldoende 
ruimte voor toerekening van ambtelijke kosten 
aan de grondexploitatie? Is binnen de gemeente 
de ‘countervailing power’ ten opzichte van het 
grondbedrijf goed georganiseerd, ofwel wie heeft de 
kennis en het mandaat om kritische vragen te stellen?

drs. Maurice Schenk MSRE
mauschenk@deloitte.nl

Lambert Wiltink MSc. 
lwiltink@deloitte.nl

Tabel 1: gemiddelde ontwikkeling van grondexploitatie parameters

Gemeentelijke parameters*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Opbrengstenstijging 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Kostenstijging 1.8% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Rekenrente 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

*Op basis van circa 40 gemeenten
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