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Marktontwikkelingen onzeker
Nog even de feiten op een rij, die 
sommigen (waaronder ikzelf, maar dat 
kan de leeftijd zijn) toch het gevoel geven 
dat we op een vulkaan leven en dat de 
economische situatie niet zo door kan 
blijven gaan. Economisch en internationaal 
hebben we een overmatige schuldopbouw 
bij huishoudens, bedrijven en overheden 
(DNB, Overzicht financiële stabiliteit, 
voorjaar 2018). Mondiale schuldniveaus 

zijn tot recordhoogte gestegen. In 
Europa zijn landen (Italië, Spanje) waar 
de overheid nog steeds sterk leunt op 
de eigen bankensector voor financiering 
van de (hoge) eigen schulden. Naast 
die risico’s zijn er geopolitieke risico’s, 
een mogelijke handelsoorlog en de 
onvoorspelbare Brexit-effecten. Genoeg 
risico’s voor economische terugval. 
Ook een scenario met hogere rentes is 
goed voorstelbaar, waarbij geldt dat een 

verhoging met 100 basispunten (1%) van 
de kapitaalmarktrente zorgt voor een 
5% lagere huizenprijs op termijn (DNB). 
Nederlandse huizenbezitters zijn in 2017 
positiever over de prijsontwikkeling van de 
eigen woning dan in 2018 en uit onderzoek 
blijkt dat huiseigenaren bij verwachtingen 
over de huizenprijzen onevenredig 
veel beïnvloed worden door positieve 
veranderingen in het besteedbaar inkomen 
in de voorafgaande periode. 
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Kansen en risico’s van 
een “oververhitte” 
vastgoedmarkt
Veel gemeenten staan er 
beter voor dan in 2008

Recent vroeg Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan de minister van 
Financiën of er een “volgende kredietcrisis en eurocrisis” dreigde en 
wat hij vindt dat de Europese Centrale Bank moet doen om dat te 
voorkomen. Dat roept de vraag op hoe gemeentelijke grondbedrijven er 
voor staan in zo’n situatie. Volgens het CPB (juni 2018 Oververhitting op 
de Nederlandse huizenmarkt?) is er momenteel sprake van een “niet-
problematische oververhitting” op de Nederlandse woningmarkt. Voor 
een bubbel zijn vooralsnog geen sterke aanwijzingen, aldus het CPB. 
Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat “bubbelvorming lastig te meten 
is” en dat het “niet goed mogelijk is om te voorspellen wanneer de 
markt omslaat”. Kortom, wat staat grondbedrijven nu te doen en hoe 
‘crisis-bestendig’ zijn ze? En zit angst voor een nieuwe crisis gemeenten 
niet te veel in de weg om daar waar nodig en gewenst initiërend en 
actief op te treden op de grond- en vastgoedmarkt?
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Anderzijds; het woningtekort loopt 
op tot ca. 200.000 (NVM) en de reële 
huizenprijzen zijn 13% lager dan in 
2008 (CPB). De rente is (nog) laag en de 
hypotheekschuld is als percentage van 
het BBP lager dan in 2008 en neemt af 
door vrijwillige aflossingen en meer eigen 
geld bij aankoop van een woning. De 
hypotheekgroei was 1% in 2017 (van 1996 
tot 2000 groeiden de woningprijzen met ca. 
10% per jaar en de hypotheekschuld met 
16% per jaar!). 

Kortom, allerlei soms ook tegenstrijdige 
signalen. Gaan we nu de volgende 
vastgoedcrisis tegemoet of suddert het 
allemaal straks gewoon ietsje minder door? 
En wat moeten we daar nu mee als we naar 
gemeentelijke grondbedrijven kijken? 

Gemeentelijke grondbedrijven: 
exposure minder en buffers groter
Laten we eens kijken naar gemeenten 
en onszelf de vraag stellen of en in 
hoeverre gemeenten in een situatie van 
een vastgoedcrisis weer in financiële 
problemen kunnen komen door het 
grondbeleid. Daarvoor geldt allereerst dat 
de exposure van gemeenten veel kleiner is 
dan in 2008. Hadden gemeenten toen zo’n 
11 miljard euro geïnvesteerd in grondbeleid 
(onderhanden werk Bouwgrond in 
Exploitatie -BIE-  en Niet in Exploitatie 
Genomen Gronden -NIEGG- bij elkaar) 
wat nog moest worden terugverdiend, 
nu is dat ca. 5 miljard wat nog moet 
worden terugverdiend (onderhanden werk 
Bouwgrond in Exploitatie). Daarmee is het 
risico en de impact bij een vastgoedcrisis 
veel kleiner.

Tweede punt daarbij is dat de regelgeving 
(Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) 
aanzienlijk is aangescherpt. De categorie 
NIEGG, wat in feite de strategische 
grondaankopen waren die al gewaardeerd 
mochten worden naar toekomstwaarde, 
is nu geheel verdwenen (dat wil zeggen 
overgeheveld naar Materiele Vaste Activa 
met afwaardering naar waarde in huidige 
bestemming). Juist in die categorie hebben 
de meeste afboekingen plaatsgevonden 
en zat het meeste risico in de ramingen. 
(Overigens moet deze categorie eind 
2019 uiterlijk afgewaardeerd zijn naar 

marktwaarde, dus mogelijk zit hier nog 
steeds wat risico.)

Als derde is het weerstandsvermogen 
bij gemeenten de afgelopen jaren groter 
geworden in de vorm van de algemene 
reserve. Die bedraagt nu ca. € 5 miljard. 
Dat is meer dan bv in 2012 (toen nog 
ca. € 3,5 miljard), maar wel weer veel 
minder dan in 2008 (toen ca. € 11 miljard). 
Dit is overigens nog los van buffers 
in bestemmingsreserves (sommige 
gemeenten hebben nog een separate 
reserve grondexploitatie).

Daarmee is de uitgangspositie bij 
gemeenten in termen van weerbaarheid 
bij een volgende vastgoedcrisis beter dan 
in 2008 en een mogelijke impact naar 
verwachting kleiner op het totaal van de 
gemeentefinanciën. Dit natuurlijk ook door 
de sterk toegenomen behoedzaamheid 
bij het opereren op de grondmarkt 
door gemeenten na de crisis en de 
aangescherpte regelgeving.

Maar er zijn ook weer toenemende 
risico’s in het grondbedrijf
Ofschoon de exposure kleiner is, is het 
interessant te constateren dat zowel in 
2008 als eind 2017 de algemene reserve 
bij gemeenten ongeveer gelijk is aan het 
onderhanden werk in grondexploitaties 
(toen zo’n 11 mrd, nu zo’n 5 mrd.). De 
exposure is dus weliswaar kleiner, de ratio 
tussen risico en weerstandsvermogen 
(in de vorm van de algemene reserve) is 
gelijk gebleven.

Daar komen een paar risico’s bij. 
Allereerst zijn de verwachtingen – nog 
steeds – positief bij gemeenten over de 
opbrengsten uit gronduitgifte, ook voor 
de toekomst. Vaak wordt uitgegaan van 
een doorgaande groei van jaar op jaar van 
ca. 1-2% stijging van de grondwaarden (of 
hoger).  Stel dat we over een jaar of drie 
weer een vastgoed-dip krijgen met flink 
dalende vastgoedprijzen of grondprijzen 
(na 2008 met 10 tot 20%) is het verschil met 
de ramingen die uitgingen van doorgaande 
stijging dus navenant. Opvallend is dat we 
blijkbaar altijd de recente ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren neigen door te 
extrapoleren voor de komende jaren, 

zowel in de crisis- als in een economische 
hoogconjunctuur.

Ten tweede wordt de exposure groter door 
verplichte tussentijdse winstnemingen. 
In maart 2018 heeft de Commissie BBV 
de ‘Aanvulling Notitie Grondexploitatie’ 
gepubliceerd.  Tussentijdse winstneming 
is geen keuze maar een verplichting 
geworden. De winst moet worden 
genomen naar rato van voortgang van 
het project. In het verleden domineerde 
bij gemeenten nadrukkelijk het 
voorzichtigheidsbeginsel bij de overweging 
om tussentijds winst te nemen. Toepassing 
van het nu voorgeschreven POC-beginsel 
(percentage of completion) heeft daarom 
tot gevolg dat gemeenten eerder winst 
gaan nemen. We zien dat de genomen 
(tussentijdse) winsten ca. 1 mrd bedroegen 
over 2017. Hierin zit echter een correctie 
voor eerdere jaren, van winsten die reeds in 
voorgaande jaren gerealiseerd zouden zijn 
onder toepassing van deze POC-methode.  
Met deze tussentijdse winstneming wordt 
een voorschot genomen op de uiteindelijk 
te realiseren (geraamde) projectwinst, 
terwijl het zo kan zijn dat op dit moment 
de gerealiseerde kosten in een bepaalde 
grondexploitatie groter zijn dan de 
gerealiseerde opbrengsten (er is nog 
steeds sprake van een positieve, nog terug 
te verdienen, boekwaarde). In dergelijke 
gevallen leidt tussentijdse winstneming tot 
een toename van de boekwaarde waardoor 
het risicoprofiel toe neemt. Ook bestaat 
het risico dat deze winstnemingen binnen 
de algemene dienst wegvloeien en niet 
meer beschikbaar zijn of blijven als buffer 
binnen het grondbedrijf of voor nieuwe 
investeringen in het ruimtelijk domein. 

Als derde zijn veel strategische gronden ( 
NIEGG), die geen ontwikkelpotentie (meer) 
hadden, overgeboekt naar Materiele Vaste 
Activa. Daarbij zijn (of worden ze nog voor 
2020) afgeboekt naar marktwaarde voor 
de dan geldende bestemming. We hebben 
geconstateerd dat deze post Gronden en 
Terreinen (binnen de post MVA) tussen 
2012 en 2017 is gegroeid met zo’n 6 mrd. 
Op deze post kan ook geen rente worden 
bijgeschreven (tenzij en alleen voorzover 
de marktwaarde zou stijgen), wat betekent 
dat in de algemene dienst deze last 
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jaarlijks moet worden genomen. Bij een 
gemiddeld rentepercentage van 2% is dit 
dus al 120 miljoen wat jaarlijks als extra 
last in de gemeentebegrotingen moet 
worden genomen. Bij een hogere rente 
zal deze structurele last steeds zwaarder 
gaan drukken.

Gemeentelijke grondbedrijven; 
kansen? 
Stel nu dat er weer een vastgoedcrisis 
zit aan te komen; wat zou je dan als 
grondbedrijf kunnen doen en hoe zou je 
hierop kunnen anticiperen? 

Allereerst constateerden we dat het 
woningtekort fors blijft, ook als het 
economisch minder wordt. Het geraamde 
woningtekort is zo’n 200.000 woningen. 
In 2016 was de toename van het aantal 
huishoudens ca. 73.000 versus een 
toename van de woningvoorraad van 
ca. 45.000. Ook in 2015 en 2014 was de 
toename van het aantal huishoudens 
groter dan de toename van de 
woningvoorraad. En blijft dus ruimte voor 
woningproductie en kaveluitgifte, zij het 
met sterke regionale verschillen. Juist in 
een economisch afkoelingsperiode met 
minder druk op bouwkosten en mogelijke 
aanbestedingsvoordelen, kunnen de 
residuele grondprijzen op peil blijven. 
Daarmee lijkt er ook geen reden om niet 
ook voor de komende jaren gronden 
productiegereed te maken, waarmee 
we het probleem, ontstaan in de vorige 
crisis, vermijden (productie ingezakt en 
oplopend woningtekort, overigens vooral 

door vraaguitval in de koopsector). Dat 
geldt ook zeker voor woningcorporaties 
en voor de huursector waarbij 
beleggers in zo’n periode in een goede 
onderhandelingspositie staan om meer 
(betaalbare) huurwoningen te produceren.

Ook lijkt het gewenst dat gemeenten nog 
eens goed kijken naar hun grondposities 
onder MVA, dat wil zeggen de gronden 
zonder directie transformatiepotentie. Is 
het niet gewenst die toch ‘uit de ijskast’ 
te halen en processen op te starten om 
ook die gronden gereed te maken voor 
toekomstige ontwikkeling? Enerzijds 
gegeven de vooralsnog structurele 
behoefte, anderzijds om de toenemende 
rentelasten - zoals eerder genoemd – 
te drukken. Mochten deze gronden niet 
productiegereed meer kunnen worden 
gemaakt, moeten ze dan niet gewoon 
worden verkocht?

Als derde kunnen ook infrastructuur 
investeringen en investeringen in 
circulariteit en duurzaamheid juist in 
een economische afkoelingsperiode 
worden opgevoerd. Juist als de druk op 
de bouwbedrijven wat vermindert schept 
dat mogelijkheden voor gemeenten om de 
noodzakelijke investeringen op dit gebied 
in te plannen tegen wellicht lagere kosten.

Wat is daarvoor nodig? In mijn optiek is 
het met het oog op het bovenstaande 
van belang dat winsten/buffers uit het 
grondbedrijf hiervoor blijven behouden 
en niet wegvloeien in de algemene dienst. 

Ook lijkt het me gewenst te investeren in 
de kwaliteit en kwantiteit van het ambtelijk 
apparaat van de diensten stedelijke 
ontwikkeling. We zien daar veel uitstroom 
en veroudering, weinig instroom, veel 
externe inhuur met onzekerheden over 
kwaliteit, continuïteit en kosten en weinig 
investeringen in opleidingen. Als we 
onze taak en verantwoordelijkheid als 
grondbedrijven serieus willen nemen, ook 
als het wat minder gaat, zullen we moeten 
blijven investeren in ‘ons-zelf’. Ook zonder 
sombere toekomstverwachtingen is dat 
geen overbodige luxe. De angst voor een 
volgende crisis mag niet belemmerend 
werken op het blijven investeren in het 
fysiek domein.

Kortom, gemeentelijke grondbedrijven 
lijken er ook bij economisch mindere 
tijden goed voor te staan, minder risico’s 
te lopen dan in 2008 en voldoende werk/
uitdagingen te hebben voor de toekomst. 
Of we nu nog jaren een vastgoedhausse 
of juist een dip krijgen, investeren in het 
reserveren/behouden van budgetten 
en buffers en investeren in ambtelijke 
capaciteit, is hoe dan ook, van belang, wat 
voor economische conjunctuurgolven we 
nog krijgen. Want die woningbehoefte blijft 
nog wel even. 

drs. Frank ten Have 
FtenHave@deloitte.nl 
Dit artikel is eveneens verschenen in het 
blad Grondzaken in de Praktijk

mailto:FtenHave%40deloitte.nl%20?subject=
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Dit type vragen komen wij in onze audit- en 
adviespraktijk steeds vaker tegen. In dit 
artikel gaan we in op deze vraagstukken in 
relatie tot de relevante regelgeving vanuit 
het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) en geven we een aantal 
overwegingen en handreikingen mee voor 
de praktijk.

Definitie grondexploitatie
De Notitie Grondexploitaties van de 
Commissie BBV van maart 2016 geeft 
de volgende definitie van Bouwgrond in 
Exploitatie (BIE): “Gronden in eigendom 
van een provincie onderscheidenlijk 
een gemeente, waarvoor provinciale 

staten onderscheidenlijk de raad 
een grondexploitatiecomplex en 
een grondexploitatiebegroting 
heeft vastgesteld.” Voorts is de 
volgende definitie gegeven van een 
grondexploitatiebegroting: “De financiële 
vertaling van een grondexploitatiecomplex, 
waarbij de kosten en opbrengsten 
gefaseerd zijn in de tijd, met een 
richttermijn van 10 jaar (voortschrijdend).” 

Voor de in de grondexploitatie op te nemen 
kosten geldt dat “wordt aangesloten op 
de kostensoortenlijst zoals opgenomen 
artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Dit betekent dat maximaal 

deze kostensoorten kunnen worden 
toegerekend aan de BIE (…).” Met daarbij de 
toelichting: “De opzet van deze lijst maakt 
het in principe mogelijk om alle kosten, 
die gemoeid zijn met de ontwikkeling van 
locaties mee te nemen. De ‘kan’-bepaling 
betekent dat het niet verplicht is om deze 
kosten toe te rekenen.” 

Indien kostensoorten niet geclassificeerd 
kunnen worden als “kosten die gemoeid 
zijn met de ontwikkeling van de locatie”, 
dan komen deze kosten in een ander 
verslaggevingsregime van het BBV terecht:

Gebiedsontwikkeling is steeds vaker binnenstedelijk, met als vertrekpunt geen weiland 
maar een stuk bestaande stad (of: bestaand bebouwd gebied). In die bestaande stad heeft 
de gemeente al bezittingen, zoals openbare ruimte (wegen, trottoirs, parken, bermen en 
groenstroken) en maatschappelijk vastgoed (kantoren, buurthuizen, brandweerkazernes, 
scholen en sportparken). Indien deze gemeentelijke bezittingen binnen een plangebied 
liggen worden deze veelal ingebracht in de grondexploitatie behorende bij de 
gebiedsontwikkeling. Dit levert vragen op als: is de herontwikkeling van de openbare ruimte 
te zien als vervangingsinvestering of als nieuwe aanleg welke gedekt kan worden uit de 
grondopbrengsten van de grondexploitatie? En: als bestaand maatschappelijk vastgoed 
moet worden uitgeplaatst om een gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren, behoren de 
kosten hiervan dan tot het domein van de voorraad bouwgrond in exploitatie (BIE) of niet? 

Afbakening van de 
binnenstedelijke grondexploitatie
Omgaan met openbare ruimte en 
gemeentelijk vastgoed
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Type activum Voorbeelden Grondslag Activeren en 
afschrijven

Duurzame 
waardevermindering 
verantwoorden

Investering in de 
openbare ruimte met 
een maatschappelijk nut

Wegen, trottoirs, parken, 
bermen en groenstroken

BBV artikel 35, 59 en 
62, wijz. besluit 5-3-’16, 
notitie grex p.18

Ja, tenzij gedekt via de 
grex

Nee

Investering met 
een economisch 
nut, vastgoed met 
maatschappelijke functie

Gemeentehuis, 
onderwijs, sport, cultuur, 
welzijn, maatschappelijke 
opvang en/of zorg

BBV artikel 35, 59 en 62, 
Notitie MVA p.15

Ja Nee, tenzij verkoop-
intentie

Investering met 
een economisch 
nut, vastgoed met 
economische functie

Commerciële verhuur; 

gaat om intentie tot 
realisatie waardestijging; 
panden worden 
verhuurd en/of staan in 
de verkoop.

BBV artikel 35, 59 en 62, 
Notitie MVA p.15

Ja Ja

investeringen met 
een economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing 
kan worden geheven

Riolering (inclusief 
vervanging van 
bestaande riolering)

BBV artikel 35, Notitie 
MVA p.12

Ja, eerste aanleg mág 
gedekt worden via de 
grex

N.v.t.

Bovenstaande kunnen we als volgt 
samenvatten: de kosten van een 
grondexploitatie worden in beginsel 
gedekt door de grondexploitatiebegroting 
(tenzij een verlies wordt voorzien), 
overige investeringen worden in beginsel 
geactiveerd en langjarig afgeschreven.

Openbare ruimte
Het inbrengen en toerekenen van kosten 
voor de aanleg van openbare ruimte 
is mogelijk indien er sprake is van een 
complete herverkaveling. In deze gevallen 
kan de, bestaande oude, openbare ruimte 
tegen boekwaarde worden ingebracht 
in de grondexploitatiebegroting. In veel 
gevallen zal er echter geen boekwaarde 
zijn. De kosten van de aanleg van de 
nieuwe openbare ruimte worden dan 
gedekt binnen de grondexploitatie, 
voor zover het geen (gedeeltelijke) 
bovenwijkse voorziening betreft. Echter, 
in veel gevallen blijft bij (kleinschalige) 
binnenstedelijke ontwikkeling het 
bestaande stratenpatroon gehandhaafd, 
wordt de riolering vervangen en/of de 
rioolcapaciteit uitgebreid en/of worden 
de bestaande straten opgewaardeerd 
c.q. opnieuw ingericht. Als binnen het 

plangebied van de grondexploitatie de 
openbare ruimte en riolering worden 
vervangen kan dit ten laste worden 
gebracht van de grondexploitatie. 
Voor wat betreft de riolering is dit wel 
afhankelijk van de bestendige (financiële) 
beleidsuitgangspunten die de gemeente 
daarvoor hanteert: worden aanleg en 
vervanging geactiveerd of komen deze ten 
laste van de grondexploitatie. 

Nieuwbouw gemeentelijk vastgoed
Indien er binnen de gebiedsontwikkeling 
eveneens maatschappelijke voorzieningen 
gerealiseerd worden die in het bezit 
blijven van de gemeente, dan dient de 
bouwrijpe grond vanuit de gemeentelijke 
grondexploitatie tegen vervaardigingsprijs 
(kostprijs) te worden overgeheveld naar de 
materiële vaste activa. Herwaardering is 
binnen het BBV immers niet toegestaan. 
N.B: indien het gaat om nieuwbouw van 
maatschappelijk vastgoed op een enkele, 
volledig te bebouwen en reeds ontsloten 
kavel is het de vraag of er überhaupt sprake 
is van grondexploitatie (BIE).

Uitplaatsing bestaand gemeentelijk 
vastgoed en verplaatsingskosten
Vanuit het perspectief van binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling is het echter de 
vraag of de verplaatsing c.q. herbouw 
van gemeentelijk vastgoed kan worden 
gezien als “kosten die gemoeid zijn met 
de ontwikkeling van de locatie”. Nu de 
kostensoortenlijst door de Commissie 
BBV leidend is gemaakt, komt de vraag 
op wat de kostensoortenlijst daar dan 
over zegt. Op basis van artikel 6.2.3d 
Bro (‘verplaatsing van opstallen’), 
6.2.4d (deze kosten ‘met betrekking tot 
gronden buiten het exploitatiegebied’) 
en 6.2.4e (ook ‘kosten van noodzakelijke 
compensatie’) lijkt er een lans te breken 
voor het opnemen van bijvoorbeeld 
verplaatsingskosten van maatschappelijk 
vastgoed. De vraag is wel wat dan de 
criteria zijn voor ‘noodzakelijkheid’. Daar 
waar het gaat om natuurcompensatie is 
er een wettelijk kader. Waar het gaat om 
uitplaatsing van maatschappelijk vastgoed 
lijkt dit in de regel een beleidskeuze te zijn, 
veelal verdedigbaar vanuit overwegingen 
van goede ruimtelijke ordening, maar niet 
perse noodzakelijk. 

GREXpert | Afbakening van de binnenstedelijke grondexploitatie
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Bij het noodzakelijk uitplaatsen van 
maatschappelijke voorzieningen ten 
behoeve van de realisatie van de 
gebiedsontwikkeling, wordt vaak de 
veroorzakers -/causaliteitsgedachte 
genoemd bij de afweging of kosten wel 
of niet toegerekend mogen worden aan 
de grondexploitatie. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij het uitplaatsen van een 
zwembad of sportveld vanwege een 
binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. 
Het is in dit soort situaties de vraag 
of de kosten daarvan (deels) in de 
grondexploitatie kunnen worden 
opgenomen. Anders gesteld: is de 
uitplaatsing geen onlosmakelijk onderdeel 
van de grondexploitatie? Indien deze 
discussie zuiver wordt gevoerd is er een 
aantal bezwaren. 

De kosten van het opruimen van 
verouderde voorzieningen, waaronder 
de inbrengwaarde (boekwaarde) en 
de sloopkosten, kunnen direct aan de 
grondexploitatie worden toegerekend.

Voorts zou vanuit de veroorzakersgedachte 
de verkrijgingsprijs van de gronden op 
de nieuwe locatie en het bouwrijp maken 
daarvan, onderdeel kunnen zijn van de 
gebiedsontwikkeling en grondexploitatie 
waarvoor de uitplaatsing noodzakelijk 
was. De definitie van bouwgrond in 
exploitatie (BIE) conform het BBV, biedt 
daarvoor enige ruimte. Echter dient er 
dan wel sprake te zijn van een aangesloten 
plangebied, ofwel: de nieuwe locatie van 
de uitgeplaatste voorziening bevindt zich 
in hetzelfde plangebied. Dit betekent 
dat de kosten niet toegerekend mogen 
worden indien de verplaatsing naar een 
ander gebied in de stad plaatsvindt. 
Dit omdat er in deze situatie sprake is 
van twee verschillende plangebieden 
waardoor de kosten gescheiden moeten 
blijven. Per plangebied c.q. ruimtelijk 
plan c.q. grondexploitatiecomplex moet 

er immers een exploitatiebegroting 
worden vastgesteld 1 en resultaten mogen 
onderling niet gecompenseerd worden 
in de jaarrekening. Ook is in algemene 
zin in de Notitie Grondexploitaties 2016 
aangegeven dat ‘overige projecten’ duidelijk 
dienen te worden onderscheiden van 
bouwgronden in exploitatie.
Wat in het spraakgebruik geregeld 
‘uitplaatsing’ wordt genoemd is in de 
praktijk vaak tevens uitbreiding en 
opwaardering c.q. nieuwbouw van een 
verouderde accommodatie. De eventuele 
uitbreiding van de accommodatie 
en de investeringen op de nieuwe 
locatie vallen hoe dan ook buiten de 
veroorzakersgedachte en dienen te worden 
geactiveerd als materieel vast actief. Gezien 
de complexiteit van het zuiver bepalen 
van deze splitsing is het in de regel aan te 
bevelen om de nieuwe locatie volledig als 
materieel vast actief te activeren.

Conclusie
Gemeenten krijgen steeds vaker te maken 
met bestaand gemeentelijk bezit dat 
wordt ingebracht in grondexploitaties. 
In dit artikel is een aantal overwegingen 
genoemd hoe hier mee om te gaan, in het 
besef dat dit artikel niet het antwoord zal 
zijn op alle mogelijke casuïstiek. 
Bij de herontwikkeling van openbare ruimte 
als onderdeel van een binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling, zal moeten 
worden beoordeeld welke kosten tot de 
grondexploitatie kunnen worden gerekend 
en welke kosten kwalificeren als (eerste of) 
vervangingsinvesteringen en geactiveerd 
moet worden onder de materiele vaste 
activa, mede afhankelijk van de financiële 
beleidsuitgangspunten die de gemeente 
daarvoor hanteert. 

Bij nieuwbouw van maatschappelijk 
vastgoed dient de bouwrijpe grond 
tegen verkrijgingsprijs (kostprijs) uit de 
grondexploitatie te worden overgeheveld. 

Bij uitplaatsing van maatschappelijk 
vastgoed kunnen de kosten van aankoop 
en bouwrijp maken van de nieuwe 
locatie tot op zekere hoogte tot de 
grondexploitatie worden gerekend, mits 
het een aaneengesloten plangebied 
betreft. Investeringen ten behoeve van 
uitbreiding van de maatschappelijke 
voorziening en investeringen in nieuwbouw 
op een nieuwe locatie behoren in onze 
optiek in de regel niet tot het domein van 
de grondexploitatie, maar tot het domein 
van de materiele vaste activa. Graag raken 
we in gesprek over uw specifieke project 
en situatie.

Hielke Bos MSc 
HielkeBos@deloitte.nl

Anne-Margriet de Winter MSc 
AMdeWinter@deloitte.nl

1   Dit volgt uit artikel 52d.2 BBV, het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 en paragraaf 4.2 van de Notitie Grondexploitaties 2016.
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Aanleiding
Zoals bekend, is de 
vennootschapsbelastingplicht van 
overheidslichamen met ingang van 
2016 gewijzigd. Vanaf dit moment zijn 
publiekrechtelijke rechtspersonen vpb-
plichtig, voor zover zij een onderneming in 
fiscale zin drijven. Indien een gemeentelijk 
grondbedrijf een onderneming in fiscale 
zin vormt, dient de gemeente daarvoor 
aangifte vpb te doen. In deze aangifte moet 
de jaarlijkse (fiscale) balanswaardering van 
de grondposities worden opgenomen en 
de fiscale winst worden bepaald.  

Onderneming in fiscale zin
Voor de beoordeling of sprake is van een 
onderneming in fiscale zin, zal met name 
de beoordeling van het fiscale winststreven 
relevant zijn. Op 11 september 2015 is 
de zogeheten QuickScan (hierna: ‘QS’) 

gepubliceerd door de SVLO. Vervolgens 
is op 16 juni 2017 de zogeheten Post 
QuickScan (hierna: ‘PQS’) gepubliceerd. De 
QS en de PQS zijn praktische methodieken 
om te bepalen of grondbedrijven een 
fiscaal winstoogmerk hebben. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de eerdere 
publicaties van de SVLO over de QS1  en 
de PQS2 .

Openingsbalanswaardering en VSO 
Indien sprake is van een fiscale 
onderneming, dient vervolgens eerst 
de fiscale openingsbalanswaardering 
te worden bepaald. In de ‘Handreiking 
vennootschapsbelasting en het 
gemeentelijk grondbedrijf’ (hierna: ‘de 
Handreiking’) heeft de SVLO een kader 
geschetst op basis waarvan de fiscale 
openingsbalans kan worden bepaald. 

Op basis van de tekst van de 
Handreiking resteert echter een 
aantal onduidelijkheden. De gemeente 
Oosterhout heeft in haar pilotoverleg 
deze onduidelijkheden besproken met 
de Belastingdienst. Dit heeft voor de 
gemeente uiteindelijk geleid tot het sluiten 
van een vaststellingsovereenkomst 
(hierna: ‘VSO’). 

De Belastingdienst heeft in dit 
kader aangegeven dat ook andere 
gemeenten een VSO kunnen sluiten 
om zekerheid te krijgen over de fiscale 
openingsbalanswaardering van het 
grondbedrijf.

Op basis van de door de Belastingdienst te 
verstrekken “standaard VSO” tekst, worden 
de belangrijkste onderdelen van een te 
sluiten VSO hierna nader toegelicht.

Op 23 november 2018 is een bericht gepubliceerd op de website van de 
VNG over een afspraak die gemeente Oosterhout heeft gemaakt over de 
openingsbalanswaardering van haar grondbedrijf. Naar aanleiding van dit 
nieuwsbericht heeft de Belastingdienst ook een aantal andere gemeenten 
geïnformeerd over de mogelijkheid in dit kader afspraken te maken. In 
deze bijdrage gaan wij hier nader inhoudelijk op in.

Meer duidelijkheid over openingsbalans vpb
Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst met 
gemeente Oosterhout

GREXpert | Meer duidelijkheid over openingsbalans vpb

1 https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/rijksbelastingen/vennootschapsbelasting-voor-overheden
2 https://vng.nl/files/vng/20170628-nieuwsflits-svlo-beoordeling-winstoogmerk-grondbedrijf-quickscan.pdf
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Bepalen fiscale openingsbalans
De fiscale openingsbalans van de per 
1-1-2016 bestaande grondexploitaties die 
tot het fiscale ondernemingsvermogen 
horen, wordt bepaald op basis van 
de in de Handreiking omschreven 
DCF-methodiek, waarbij in de VSO de 
volgende uitgangspunten/parameters 
worden gehanteerd:
1. De BBV-kasstromen gelden als 

uitgangspunt voor de DCF-berekening, 
het is in uitzonderingsgevallen mogelijk 
om hiervan af te wijken.

2. Kasstromen worden halfjaarlijks 
contant gemaakt.

3. Er hoeft – in afwijking van de 
Handreiking en daarop volgende 
publicaties – geen rekening te worden 
gehouden met een vpb kasstroom, 
hetgeen de berekening vergemakkelijkt. 

4. De kostenvoet vreemd vermogen in 
de WACC wordt als gevolg van het 
voorgaande punt niet verlaagd met 
25%.

5. Er wordt een WACC gehanteerd van 
3,36%, bestaande uit een aandeel 
vreemd vermogen van 65,5%, een 
aandeel eigen vermogen van 34,5% 
en een kostenvoet vreemd vermogen/
kostenvoet eigen vermogen van 3,36% 
(ofwel een kostenvoet eigen vermogen 
die normatief gelijk is gesteld aan de 
kostenvoet vreemd vermogen).

Een openstaand vraagpunt hierbij is 
nog wel, hoe in dit kader moet worden 
omgegaan met grondexploitaties die een 
looptijd van meer dan 10 jaar kennen, 
aangezien de VSO in beginsel een 
maximale looptijd kent van 10 jaar.

Bepalen fiscale jaarwinst
Ten behoeve van de fiscale 
jaarwinstbepaling worden in de VSO twee 
onderdelen c.q. twee aparte rekenmodules 
onderscheiden, zijnde “silo 1” en “silo 2”. 

Silo 1 
In silo 1 is de fiscale openingsbalanswaarde 
opgenomen. Deze openingsbalanswaarde 
wordt tot nihil teruggebracht naar rato 
van de verkoop van de vierkante meters 
bouwrijpe grond in het betreffende jaar. Bij 
de bepaling van het fiscale resultaat wordt 

dit deel van de openingsbalanswaarde 
als kostprijs van de omzet in aanmerking 
genomen. De fiscaal toe te rekenen rente in 
silo 1 als volgt worden bepaald:
65,5% x 3,36% x de gemiddelde silo 1 
voorraadpositie op 1-1 en 31-12 van het 
betreffende jaar

Daarbij is van belang, dat dit een 
extra-comptabele rentetoerekening 
betreft vanuit de onbelaste sfeer 
aan de ondernemingssfeer. Binnen 
de ondernemingssfeer worden géén 
financieringsschulden op de fiscale balans 
gepassiveerd. 

Silo 2 
De jaarlijks gerealiseerde kasstromen 
worden verantwoord in silo 2. Voor deze 
silo geldt dat het resultaat wordt bepaald 
op basis van goed koopmansgebruik. We 
verwijzen in dit kader gemakshalve naar de 
SVLO nieuwsflits van 8 februari 2018 inzake 
de toepassing van het Zwembad-arrest. De 
fiscaal toe te rekenen rente in silo 2 kan als 
volgt worden bepaald:

Gemiddeld aandeel rentedragend VV 
gemeente x gemiddeld daadwerkelijk 
verschuldigde rentepercentage gemeente x 
gemiddelde voorraadpositie in silo 2
Voor alle gemiddelde posities geldt dat dit 
de gemiddelde posities zijn op 1-1 en 31-12 
van enig jaar. Indien de geconsolideerde 
rente-allocatie in silo 2 over enig jaar 
leidt tot een rentebate, dan kan de rente-
allocatie in silo 2 over het betreffende jaar 
op nihil worden gesteld. Ook hier geldt dat 
er géén financieringsschulden op de fiscale 
balans worden gepassiveerd.

Vervolgstappen
Indien u als individuele belastingplichtige 
zekerheid wenst over de fiscale 
openingsbalanswaardering, kunt u een 
VSO sluiten met de Belastingdienst. 
Hiertoe dient u contact op te nemen 
met de klantcoördinator of de betrokken 
BBO-inspecteur. Het lijkt hierbij niet uit 
te maken of de rentevoet en het aandeel 
vreemd vermogen van een specifieke 
belastingplichtige binnen of buiten de 
bandbreedtes van de Handreiking vallen. 

Om de VSO te kunnen sluiten, zal in ieder 
geval de volgende informatie moeten 
worden aangeleverd:
1. Alle relevante BBV grondexploitaties.
2. Per BBV grondexploitatie de fiscale 

openingsbalanswaardering.
3. Een onderbouwing van de aansluiting 

van de BBV grondexploitatie op de 
fiscale openingsbalanswaardering.

4. Een specificatie van de gemeentelijke 
solvabiliteitsratio.

Tot slot
Het is van belang om te beseffen dat 
een VSO in sommige gevallen vanuit 
financiële optiek niet leidt tot de meest 
gunstige uitkomst. Ons inziens zijn er 
goede argumenten om op bepaalde 
onderdelen andere standpunten in te 
nemen, die leiden tot een financieel 
gunstigere uitkomst (i.e. een hogere 
openingsbalanswaardering en derhalve 
uiteindelijk een lagere vpb afdracht). 

Daarnaast geldt dat voor 
belastingplichtigen binnen de Handreiking 
een integrale toepassing mogelijk tot 
nadeligere uitkomsten kan leiden dan 
toepassing van de methodiek zoals deze is 
opgenomen in de VSO.

Het is dus van groot belang dat in alle 
gevallen wordt beoordeeld wat het meest 
wenselijke/gunstige scenario is. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat eventuele van de VSO afwijkende 
standpunten naar verwachting niet alleen 
leiden tot discussie met de Belastingdienst, 
maar waarschijnlijk ook tot bezwaar- en 
beroepsprocedures. Het is aldus van 
belang om niet alleen de financiële impact 
van een eventueel te sluiten VSO te 
kennen, maar ook de financiële impact van 
de fiscaal gunstigere standpunten. 

Zodra dit inzicht verkregen is, kan een 
weloverwogen keuze worden gemaakt om 
de VSO wel of niet te sluiten. Deloitte kan u 
ondersteunen in het inzichtelijk maken van 
de gevolgen van het al dan niet sluiten van 
een VSO.

Mr. Ronald Frins 
RFrins@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 48. 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.

Vriendelijke groet, 

De redactie
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