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Handreiking Vpb grondbedrijf
SVLO geeft meer inzicht,  
maar we zijn er nog niet

De wet ‘modernisering Vpb-plicht 
overheidsondernemingen’ treedt per 1 januari 2016 
effectief in werking. Deze wet houdt in dat overheden 
vennootschapsbelasting moeten betalen over de 
winsten, die zij met ondernemingsactiviteiten hebben 
behaald. Ondanks dat de wet onherroepelijk is, bestaat 
er op veel punten nog onduidelijkheid over de 
toepassing van de regels in de praktijk. De 
koepelorganisaties en de Belastingdienst hebben zich 
verenigd in de Samenwerking Vennootschapsbelasting 
Lokale Overheden (SVLO) met als doel in overleg te 
komen tot handreikingen voor de praktijk. Een 
belangrijk onderwerp van overleg is de toepassing van 
de wet op gemeentelijke grondexploitatieactiviteiten. 
Na eerdere publicaties, zoals de toelichting QuickScan 
winstoogmerk grondbedrijven (11 september 2015) en 
de recente notitie normaal vermogensbeheer, heeft het 
SVLO op 6 november de ‘handreiking 
vennootschapsbelasting en het gemeentelijke 
grondbedrijf’ doen verschijnen. In dit relatief 
omvangrijke document worden nadere uitgangspunten 
geschetst voor toepassing van de Vpb-wetgeving op 
grondexploitaties. Veel van de inhoud was al bekend, 
maar op een aantal punten worden aanvullende 
uitspraken gedaan. Wij hebben er voor u enkele 
belangrijke uitgelicht.
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1. Grond wordt toegevoegd aan de onderneming 
vanaf het moment raadsbesluit aankoop of 
herontwikkeling

Grondexploitatie is vaak ‘going concern’ bij een gemeente, 
een lopende onderneming dus. Aan die lopende 
onderneming worden tijdens de rit ook nieuwe activiteiten 
toegevoegd. Als uitgangspunt stelt het SVLO dan het 
volgende: Indien grond met de intentie tot herontwikkeling 
wordt/is gekocht, dan wordt de grond vanaf het moment 
van raadsbesluit aankoop aan die onderneming toegevoegd. 
Gronden die al in bezit waren van de gemeente (zonder 
directe intentie tot herontwikkeling) worden aan de 
onderneming toegevoegd vanaf het moment dat de Raad 
besluit tot herontwikkeling. In beide gevallen geldt voor de 
fiscale berekening de waarde economisch verkeer, ongeacht 
de boekwaarde. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe 
werkbaar deze afbakening is.

2. Waarde openingsbalans wordt berekend met de 
Discounted CashFlow-methode (DCF)

Geen nieuw gegeven, maar nu wel bevestigd: de 
fiscale waarde van een grex wordt vastgesteld met de 
DCF-methode. Daarbij worden enkel de toekomstige 
(realistisch ingeschatte) kasstromen betrokken, historische 
boekwaarde maakt géén onderdeel uit van de berekening. 
De vraag is immers wat een ‘denkbeeldige investeerder’ 
bereid zou zijn te betalen voor ‘het recht’ op de 
(toekomstige) geldstromen, rekening houdend met het 
door die investeerder geëiste rendement op die investering. 
Gevolg van deze methodiek is dat ook een nadelige 
grondexploitatie in uw MPG tot winstbelasting kan leiden.

In de voorbeeldberekeningen van het SVLO valt ons op dat 
de Vpb-last in de kasstromen wordt meegenomen. Het is 
ons vooralsnog niet duidelijk wat hiervan de achtergrond is. 
Qua systematiek roept dit de nodige vragen op. 

3. Methode bepalen disconteringsvoet is gedefinieerd

De handreiking geeft de volgende samenvatting: “Doel 
van deze stap is het bepalen van het ‘geëiste’ rendement 
vanuit het oogpunt van de ‘denkbeeldige investeerder’. 
Bij een aankoop in de praktijk wordt in beginsel uitgegaan 
van een in de markt gebruikelijke financieringsverhouding 
Eigen Vermogen (EV) / Vreemd Vermogen (VV). Bij het 
bepalen van de disconteringsvoet wordt met deze beide 
elementen rekening gehouden. In de uitvoeringspraktijk van 
de DCF-methodiek wordt daarbij in veel gevallen gewerkt 
met een gewogen gemiddelde op basis van de ‘WACC’ 
(Weighted Average Cost of Capital).” Als uitgangspunt 
daarbij geldt, dat de kostenvoet voor het VV wordt 
gecorrigeerd met -25% (zijnde het percentage Vpb).

De Deloitte Academy biedt een korte en compacte 

training aan om u mee te nemen in de veranderingen 

op het gebied van BBV en Vpb voor gemeentelijke 

grondexploitaties. Voor dit jaar zijn er geen plaatsen 

meer beschikbaar, maar vanwege het grote animo 

zullen extra dagen worden georganiseerd. Zie www.

deloitte.nl/academy voor nadere info over de training 

en houd onze berichtgeving in de gaten!

Het SVLO gaat in haar rekenvoorbeeld uit van het landelijke 
gemiddelde en stelt de verhouding VV/EV op 66%:34% 
en de te hanteren marktrente op 3,85%. Gemeenten 
mogen volgens de handreiking uitgaan van de werkelijke 
verhouding VV/EV en rente, indien deze binnen de volgende 
bandbreedte bewegen:

• Aandeel EV: 30–40% 

• Marktrente: 3,0–5,0% 

De notitie geeft niet duidelijk aan wat er dient te gebeuren, 
indien de werkelijke cijfers niet binnen deze bandbreedten 
liggen.

In de notitie wordt voorts gesteld dat de schulden op de 
fiscale openingsbalans tegen nominale waarde mogen 
worden gewaardeerd (in plaats van de waarde in het 
economisch verkeer), mits de verhouding EV/VV en de 
verschuldigde rente binnen de genoemde bandbreedtes 
liggen. Hiermee wordt voorkomen dat een fiscaal (dis)agio 
moet worden berekend. Onder de huidige marktcondities 
is dat doorgaans gunstig. Deze stelling geldt overigens 
alleen in geval van totaalfinanciering, in geval van 
projectfinanciering dient in beginsel wel een fiscaal (dis)agio 
te worden bepaald.

4. Oproep om onredelijke uitkomsten te melden

Het SVLO sluit niet uit dat de gehanteerde 
berekeningsmethodiek tot onredelijke uitkomsten kan 
leiden. Een nadere uitleg van de term ‘onredelijk’ wordt niet 
gegeven. Wellicht wordt bijvoorbeeld de situatie bedoeld 
dat er winstbelasting moet worden afgedragen over een 
nadelige grondexploitatie in uw MPG. De VNG/VvG roept 
daarom gemeenten op om onredelijke uitkomsten te melden 
via reactieformulieren, te vinden op hun websites. Op basis 
van een analyse van de reacties is de VNG/VvG voornemens 
om met de belastingdienst te zoeken naar alternatieve 
oplossingen, vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders. 
Het is daarom belangrijk dat u voorkomende situaties uiterlijk 
in januari meldt.
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5. Vpb-plicht bij Samenwerkingsverbanden

Het SVLO behandelt in het rapport de vier meest 
voorkomende samenwerkingsvormen: GR zonder 
rechtspersoonlijkheid, GR met rechtspersoonlijkheid, BV/
NV en de besloten CV. Per samenwerkingsvorm wordt in 
stappen aandacht besteed aan de fiscale kwalificatie. Het 
voert hier te ver om alle varianten uitgebreid te behandelen 
(we verwijzen u naar de tekst van de handreiking). Het 
is wel van belang om te constateren dat indien uw 
gemeente rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een 
participatiemaatschappij) deelneemt in een besloten CV, de 
resultaten van deze CV direct toekomen aan de gemeente. 
Dit betekent dat daarmee ook de verschuldigde Vpb dient 
te worden verwerkt in de aangifte vennootschapsbelasting 
van de gemeente. Bij het parlement ligt momenteel een 
voorstel tot wijziging van de wet voor, dat ertoe strekt 
dat deze deelname als afzonderlijke onderneming moet 
worden geconsolideerd in het aangifteproces. In het 
licht van deze notitie suggereert dit dat er géén sprake 
zou zijn van verwevenheid met de fiscale onderneming 
‘grondexploitaties’. Voor de CV zal in die lezing dus 
zelfstandig moeten worden beoordeeld of is voldaan aan de 
fiscale ondernemingscriteria.

Tot slot

Veel gemeenten zijn doende om de potentiële gevolgen 
van de Vpb-plicht in kaart te brengen. De financiële impact 
kan immers aanzienlijk zijn. Gebrek aan duidelijkheid 
maakt het echter nog steeds noodzakelijk om op enkele 
punten nog van gefundeerde aannames uit te gaan. Zo 
wordt bijvoorbeeld door het SVLO géén uitspraak gedaan 
over de methodiek van toerekening fiscale kosten aan 
gerealiseerde opbrengsten. Dat kan veel invloed hebben 
op de daadwerkelijke belastingdruk per jaarschijf en dus 
op uw begroting. Wilt u hierover meer weten, neem 
dan contact op met onze specialisten op het gebied van 
vennootschapsbelasting en grondbedrijf. 

ing. Arnold Joost  
Arjoost@deloitte.nl

mr. Ronald Frins 
RFrins@deloitte.nl
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Gemeentelijk vastgoedbeleid en 
vastgoedmanagement 
5 focusgebieden voor verbetering

Op dit moment hebben gemeenten te maken met 
krimpende budgetten. Dat raakt ook het gemeentelijk 
vastgoed. Onderhoudsbudgetten staan onder druk en 
vanuit de gemeenteraden zijn taakstellende bezuinigingen 
op het vastgoedbeheer vastgesteld. Op zich al voldoende 
aanleiding voor gemeenten om hun vastgoedbeleid en 
vastgoedmanagement kritisch te bekijken. Maar naast deze 
directe economische aanleiding zijn er ook andere trends 
en ontwikkelingen, die invloed hebben op de portefeuille. 
Zo leiden duurzaamheidsambities in combinatie met nieuwe 
technologische mogelijkheden vaak tot de politieke wens 
om meer duurzame kwaliteit in het vastgoed te realiseren. 
In krimpgebieden neemt de vraag naar maatschappelijke 
gebouwen af en ontstaat leegstand, terwijl in veel grote 
steden de druk op deze voorzieningen juist toeneemt. 
Demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
maken tegelijkertijd dat de behoefte ook kwalitatief 
verandert.

De gemeente treedt behalve als eigenaar van de publieke ruimte ook op als 
‘private’ eigenaar van gebouwen en grond. Met het inzetten van deze 
vastgoedobjecten wil ze haar maatschappelijke doelstelling realiseren. Voor een 
gemeente is het hebben van vastgoed daarom ook geen doel op zich. Het bezit 
van vastgoed schept mogelijkheden om te kunnen inspelen op de economische 
en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, de maatschappelijke behoeften en de 
behoeften van de eigen organisatie. Voor elk pand of voor elk perceel grond dat 
de gemeente in bezit heeft zal dus een specifieke reden aanwezig zijn.

Vastgoedstrategie

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om 
te beschouwen of de portefeuille aan vastgoed op 
langere termijn nog uitlijnt met de vraag én met de 
maatschappelijke doelen die de gemeente zich stelt. Een 
integrale vastgoedstrategie, waarin de gemeentelijke ambitie 
wordt vertaald naar het fysieke domein, wordt daarmee 
steeds belangrijker. Deze strategie is de basis voor een 
uitvoeringsprogramma, waarin bijvoorbeeld staat waar 
handige combinaties van gebruikers mogelijk zijn, welke 
panden afgestoten of herontwikkeld moeten worden en wat 
moet worden aangehouden. In onze waarneming zien wij 
op dit punt grote verschillen tussen gemeenten.

Vastgoedmanagement

Voor een effectieve uitvoering van de strategie, is 
een professionele vorm van vastgoedmanagement 
in de gemeente noodzakelijk. Wij verstaan onder 
professioneel een bedrijfsmatige benadering van het 
vastgoedmanagement, gestoeld op een integrale visie 
op de benodigde maatschappelijke voorzieningen in 
de gemeente. In de praktijk constateren wij dat in veel 
gemeentelijke organisaties de verantwoordelijkheid 
voor het gemeentelijke vastgoed (lees: eigenaarschap) is 
versnipperd over verschillende afdelingen. Dit komt voort 
uit een sectorale benadering van vraagstukken, waarbij 
het vastgoed naar beleidsdoelstelling in de organisatie is 
toegewezen. Vaak is dit historisch gegroeid. Hierdoor kan 
de situatie ontstaan dat voor verschillende objecten door 
verschillende functionarissen zaken als afspraken over 
huurprijs, looptijd huurovereenkomst of afspraken over 
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het beheer en onderhoud op verschillende wijze worden 
geregeld. Gevolg is dat het ontbreekt aan actueel inzicht 
in de portefeuille als geheel, maar ook in de juridische en 
financiële consequenties van de exploitatie van individueel 
vastgoed. Daarmee is overigens niet gezegd dat de 
gemeente in deze taak structureel tekort schiet, maar wel 
dat het proces op onderdelen onvoldoende meetbaar is en 
daarmee ook onvoldoende stuurbaar. Financiële risico’s, 
maar ook mogelijke meevallers zijn daarmee niet afdoende 
in beeld. In recent onderzoek is dit nog eens bevestigd. Het 
lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool 
Groningen constateerde in haar onderzoek Barometer 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2015 dat slechts een 
klein deel van de gemeenten pro-actief risicomanagement 
voert1.

Focusgebieden voor verbetering

Bij de vraag naar verbeteringsmogelijkheden komen steeds 
vijf focusgebieden terug:

1. Basisregistratie: Veel gemeenten hebben onvoldoende 
inzicht in hun portefeuille vastgoed. Door versnippering 
over verschillende afdelingen is het totaalbeeld vaak niet 
of niet actueel voorhanden. Weten wat je hebt, wat het 
kost, wat het oplevert en waar de risico’s zitten is de 
basis om te sturen. Essentiële stuurinformatie: 

a. huidige en gewenste bezettingsgraad (en dus huidige 
leegstand in beeld brengen!);

b. huidige en gewenste m2 werkplek per werknemer 
(gedacht kan worden aan een streefoppervlak van ca. 
15 m2/werknemer; wat heeft dit voor consequenties 
voor het vastgoed op termijn?);

c. volledig inzicht in de (toelaatbaarheid van) kosten 
van o.a. energieverbruik, verzekering en onderhoud. 
In hoeverre is deze informatie op pandniveau 
beschikbaar en zijn de kosten in overeenstemming 
met afgesloten contracten? Vaak is dit lastiger te 
achterhalen bij een situatie met meerdere gebruikers 
en/of meerdere energieleveranciers;

d. volledig inzicht in de huuropbrengsten, looptijden en 
voorwaarden van de huurovereenkomsten.

e. inzicht in het huidige gedrag van gebruikers. De 
menselijke factor is cruciaal in de beheersing van 
kosten en vaak zijn alleen al door gedragsbeïnvloeding 
snelle verbeteringen mogelijk.

1. Bron:www.corporaterem.nl/documenten/Barometer%20
gemeentelijk%20maatschappelijk%20vastgoed%202015%20%20.
pdf.

2. Portefeuille: Gemeentelijke vastgoedportefeuilles hebben 
niet zelden een (latente) overmaat of sluiten niet meer 
optimaal aan bij wat de gemeente aan huisvesting 
wil en kan faciliteren. Toekomstvisie is noodzakelijk.  
Uitgekiende huisvestingsconcepten in een flexibele 
portefeuille levert efficiencyvoordelen. Dat betekent ook 
in voorkomende gevallen transformatie of afstoten van 
objecten.

3. Organisatie: De verantwoordelijkheden voor het 
vastgoed zijn vaak versnipperd en worden op 
verschillende wijze ingevuld. Levert centraliseren 
voordelen? Welke organisatie past bij de maat en schaal 
van de gemeente? Welke taken zijn toe te wijzen? 
Welke plek in het organigram is geschikt voor een 
vastgoedorganisatie? Wat is de benodigde formatie? 
Welke competenties zijn essentieel? Wij zien een trend 
naar meer uitbesteden en samenwerken en dus (iets) 
minder benodigde formatie, waarbij de competenties 
wezenlijk wijzigen. Het bewaken van contracten, het 
toezichthouden op de prestaties van een marktpartij en 
het maken van afspraken over meerwerk ten opzichte 
van een contract vraagt ook andere eigenschappen van 
de vastgoedmedewerker. Beheer en onderhoud kan 
ook in een intergemeentelijke samenwerking worden 
ondergebracht om schaalvoordelen te behalen.

http://www.corporaterem.nl/documenten/Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2015  .pdf
http://www.corporaterem.nl/documenten/Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2015  .pdf
http://www.corporaterem.nl/documenten/Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2015  .pdf
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4. Bedrijfsmatige uitgangspunten: Niet zelden is 
de exploitatie van objecten meer gebaseerd op 
een historisch gegroeide situatie dan op uniforme 
zakelijke uitgangspunten, die je bij een rationeel 
beheer van vastgoed zou verwachten. Invoering van 
een marktconforme en minimaal kostprijsdekkende 
huur2 en het verhogen van de bezettingsgraad zijn 
voorbeelden van rationeel financieel beheer. Nieuwe 
vormen van exploiteren kunnen aanzienlijke besparingen 
opleveren en/of de duurzaamheid van het vastgoed 
verhogen en risico’s verminderen. Een goed voorbeeld 
hoe dit vorm te geven is het opstellen van een 
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) om de 
duurzaamheidsambities concreet te maken. Daarbij is het 
belangrijk om als gemeente te beseffen wat je wel en 
niet in huis hebt. Vaak hebben marktpartijen meer kennis 
van hoe duurzaamheid en kostenbeheersing te vergroten 
in het vastgoed. Uitbesteden kan dan een middel zijn, 
waarbij de gemeente haar inkoopkracht benut. Wat doet 
de gemeente zelf? Wat uit te besteden? Uitbesteden met 
vaste prijsafspraken kan efficiënt zijn, maar vraagt veel 
aan voorbereiding en monitoring. In de praktijk is sprake 
van een glijdende schaal:

Hoe meer de keuze richting uitbesteden gaat, hoe meer de 
‘opdrachtgever-opdrachtnemer-afspraken’ van belang zijn. 
Om volledig uitbesteden, bijvoorbeeld aan een Esco3, goed 
vorm te kunnen geven zijn de volgende punten van belang:

a. Basisgegevens moeten echt 100% op orde zijn.

b. Gebouw zelf moet in de nul-situatie op voldoende 
onderhoudsniveau zijn.

c. Omvang beheer en onderhoud moet voldoende 
massa hebben.

d. Beheer en onderhoud moet komende 10 jaar stabiel 
zijn.

e. Tussentijds aanpassen in het contract is lastig/
tijdrovend.

Beheer en onderhoud

Zelf doen

Eigen technische dienst.

Aanbesteden concrete 
opdrachten

Main contracting: langjarig 
vastleggen afspraken over een 
vorm van onderhoud met een 
partij.

Prestatiecontracten

Esco’s

Volledig uitbesteden

2  Er wordt verschillend gedacht over de vraag hoe kostprijsdekkendheid berekend moet worden. Gemeenten hanteren grofweg ofwel een 
methode gebaseerd op kapitaallasten ofwel een Discounted Cash Flow benadering.  Invoeren van kostprijsdekkendheid betekent maatwerk 
per gemeente en het zorgvuldig plannen van een implementatietraject om van bestaande naar nieuwe huurprijs te komen.

3  ESCo (Energy Service Company) is het bedrijf, met kennis en ervaring in gebouwbeheer en installatietechniek, dat de aanleg en het 
beheer en onderhoud van installaties in een gebouw overneemt. Daarbij garandeert de Esco een besparing ten opzicht van het reguliere 
onderhoudsbudget en financiert het uit die besparing de aanlegkosten. Dit alles op basis van een energieprestatiecontract.

f. Afspraken over monitoring is belangrijk; interne kennis 
van contract en competenties van geselecteerde 
aannemer is belangrijk.

g. Een keer gedaan? Dan uitrol voor andere objecten 
makkelijker. Maar houd voor de eerste keer rekening 
met extra aanloopkosten.

h. Leg een deel van je MJOP-budget vast: je bent dus 
minder flexibel bij reductie totaalniveau MJOP-budget.

i. Gebouwen gaan (over het algemeen) zeker 40 jaar 
mee; contract loopt maar ca. 10 tot 15 jaar. Leidt 
de afspraak over kwaliteitsniveau oplevering na de 
contractperiode tot gewenste kwaliteit?

j. Uitbesteden is loslaten, maar hoe organiseer je 
toezicht? Gebouwbeheerder/bedrijfsleider heeft 
signalerende rol.

k. Lastig hierbij is een krimpende formatie en krimpend 
budget aan gemeentezijde.

5. Governance: In welke mate stuurt het gemeentebestuur 
expliciet met het middel huisvesting op maatschappelijke 
doelstellingen? Door helderheid in rollen, strategie en 
informatie kan het middel maatschappelijk vastgoed ook 
doeltreffend bestuurlijk worden geagendeerd.

Advies

De druk op de middelen in combinatie met trends als 
bevolkingskrimp of -groei, kansen voor duurzaamheid 
en nieuwe vormen van beheer en onderhoud, maken 
een kritische beschouwing van de vastgoedportefeuille 
noodzakelijk. Ons advies voor een actie-agenda:

• Vaststellen huidige situatie gebouwen (bijvoorbeeld 
per pand: bezettingsgraad; energie- en beheerkosten, 
inzicht in gedrag gebruikers, vertalen actieagenda 
bijvoorbeeld t.a.v. vergroten bezettingsgraad);

• Vaststellen huidige situatie gebruikers (bijvoorbeeld 
welke huurovereenkomsten, wanneer vallen deze vrij, 
afwegingen over huurprijs en –verlenging, vertalen naar 
actieagenda gebruikers);
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• Bepalen strategie voor komende 10 jaar voor het 
maatschappelijk vastgoed. Prioriteer panden op basis van 
de vuistregel: op 20% van de panden is 80% verbeterd 
resultaat te bepalen.

• Toetsen MJOP en opstellen van een separaat 
DMJOP met concrete acties, die later op kan 
gaan in het regulier MJOP (check op kasstromen 
portefeuilleniveau en waar nodig op elkaar afstemmen 
van investeringen, gebruik investeringsmomenten om 
extra duurzaamheidsmaatregelen in te voeren.)

• Inventariseer de risico’s van het gemeentelijk vastgoed 
en breng scenario’s in beeld. Ook met betrekking tot 
nieuwe investeringen en bijbehorende (bedachte) 
Terugverdientijd (TVT)!

• Onderzoek of door centralisatie van vastgoed en 

vastgoedmedewerkers in de organisatie voordelen 
en besparingen kunnen worden gerealiseerd op 
transparantie, efficiency en risicomanagement. In dit 
onderzoek zijn ook alternatieven te betrekken zoals 
(gedeeltelijke) uitbesteding van taken.

drs. Maurice Schenk MSRE MRICS 
MauSchenk@deloitte.nl

ing. Arnold Joost 
ArJoost@deloitte.nl

Met dank aan Ruud de Graaf  
(contractmanager gemeente Rotterdam)
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De waarde van het vastgoed maakt vaak een belangrijk onderdeel uit 
van uw balanstotaal en eventuele afwaarderingen kunnen belangrijke 
impact hebben op de hoogte van uw jaarresultaat. Ook kan sprake 
zijn van aanzienlijke ‘stille reserves’. Daarnaast is een juiste 
waardering van belang voor verkooptrajecten. Heeft uw gemeente 
grip op de totstandkoming van de taxatiewaarde en begrijpt u de 
uitkomsten? Een aantal tips om rekening mee te houden.

Waardering gemeentelijk vastgoed
Heeft u met alles rekening gehouden?

Gemeentelijk vastgoed (de materiële vaste activa) wordt 
in de regel gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of 
vervaardigingsprijs. Afhankelijk van de situatie en de 
categorie-indeling van het vastgoed kan afwaardering naar 
directe opbrengstwaarde aan de orde zijn. Afwaardering 
kan spelen bij bedrijfseconomisch vastgoed, maar ook bij 
maatschappelijk vastgoed indien daar de intentie is dit 
te verkopen. De directe opbrengstwaarde kan worden 
bepaald door het laten uitvoeren van een onafhankelijke 
taxatie. De taxatiewaarde kan het best worden vastgesteld 
aan de hand van transactieprijzen op een actieve markt 
voor gelijksoortige onroerende zaken op gelijke locatie 
en in gelijke staat. Recente vergelijkbare transacties 

zullen met name voorhanden zijn in een markt waarin 
relatief veel vergelijkbare objecten worden verhandeld. De 
vastgoedmarkt kenmerkt zich de laatste jaren niet als een 
actieve markt, waardoor de taxatiewaarde veelal modelmatig 
wordt bepaald. 

Waarderingsmethoden

Er is een aantal benaderingswijzen om de taxatiewaarde 
vast te stellen. De inkomstenbenadering en de 
vergelijkingsbenadering zijn de meest geschikte 
benaderingswijzen. De inkomstenbenadering gaat uit van 
de veronderstelling dat de onroerende zaak zelfstandig 
inkomen kan opleveren. Door middel van kapitalisatie 
van de inkomsten tegen een bepaalde factor, gebaseerd 
op een geëist rendement, worden deze omgezet in een 
kapitaalsbedrag. De vergelijkingsbenadering kenmerkt zich 
door de in de markt gerealiseerde transacties te vergelijken 
met het object dat getaxeerd moet worden. Dat houdt in dat 
de verschillende transacties vergelijkbaar met elkaar gemaakt 
moeten worden. Voor de inkomstenbenadering worden 
twee methodieken gehanteerd:

1. conventionele methode (BAR/NAR- taxatie);

2. contante waardemethode (DCF-methode). 

Belangrijk is dat de gekozen waarderingsmethode onder de 
gegeven omstandigheden passend is en consistent wordt 
toegepast. Daarnaast is het aan te bevelen zoveel mogelijk 
twee waarderingsmethoden toe te passen, zodat u de 
uitkomsten kunt vergelijken.

Als slechts één methode kan worden toegepast dan heeft de 
DCF-methode de voorkeur, omdat deze methode een goed 
inzicht geeft in toekomstige kasstromen en de waardering.

In een DCF-berekening worden meerdere soorten informatie/
elementen betrokken. Denk hierbij onder andere aan:

• huuropbrengsten, de (resterende) looptijd van de huidige 
huurcontracten en de leegstand;

• gangbare huurprijzen (per vierkante meter of anderszins) 
voor vergelijkbare objecten;

• kwaliteit huurders;

Beheer Levens- 
duur Exit-yield

Beklem- 
mingen

 

Huurprijzen

 
 

 

 
 

Black Box
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Mutatie  
graden
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rings voet



GREXpert    9

• onderhoud, verhuur en beheerlasten en directe 
exploitatielasten, waarbij aangesloten kan worden op 
externe normen zoals de VEX-norm;

• marktrente en risico-opslagen, leidend tot de 
disconteringsvoet;

• exploitatieperiode, zijnde de periode waarover de 
kasstromen contant worden gemaakt;

• eindwaarde/restwaarde, gebaseerd op de rendementseis 
(‘exit-yield’).

Dit zijn subjectieve veronderstellingen over de toekomst, 
want het blijft natuurlijk een inschatting. Het is belangrijk 
te beseffen dat nagenoeg zeker de uiteindelijke realisatie 
en dus de hiermee samenhangende waarde zal afwijken 
van de eerder gedane veronderstellingen. Het is aan te 
bevelen de taxatiewaarde van het vastgoed (periodiek) 
vast te stellen op basis van een waardering door een 

onafhankelijke en deskundige taxateur. Afwaarderingen 
naar lagere directe opbrengstwaarde moeten verantwoord 
worden ten laste van de exploitatie in de periode waarin de 
wijziging zich voordoet. De verwerking van de duurzame 
waardevermindering door middel van een voorziening ligt 
het meest voor de hand zodat waardeherstel in de toekomst 
via de voorziening kan worden verwerkt.

Het taxatieproces op hoofdlijnen

Om te komen tot een taxatiewaarde dient u een aantal 
stappen te zetten. Er kan sprake zijn van een intensief traject 
waarbij verschillende partijen zijn betrokken. Het is cruciaal 
hiermee op tijd te beginnen. Stel dus een goede planning 
op. Daarnaast is het aan te bevelen het taxatieproces 
inclusief mijlpalen en controlemomenten deel uit te laten 
maken van uw planning & control cyclus. In onderstaand 
figuur zijn de processtappen schematisch weergegeven:
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Startpunt van het traject is de selectie van de taxateur en 
de opdrachtverstrekking. Bij de keuze van de taxateur/
het taxatiebureau gaat u onder andere na of het bureau 
de benodigde kennis heeft van de lokale vastgoedmarkt en 
de beschikking heeft over relevante deskundigheid als het 
bijvoorbeeld gaat om specifieke vormen van vastgoed.

De schriftelijke opdracht aan de taxateur moet helder zijn 
wat betreft de scope, taken en verantwoordelijkheden. 
Zo voorkomt u discussie achteraf over bijvoorbeeld de 
waarderingsmethode, de diepgang (mate van fysieke 
inspectie) van de taxatie en de wijze van rapporteren. 
Het Platform taxateurs en accountants (PTA*) heeft 28 
aanbevelingen opgesteld en ook de relevante standaarden 
van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en 
International Valuation Standards (IVS) moeten hierbij in 
ogenschouw te worden genomen. De 28 aanbevelingen zijn 
onderverdeeld in de volgende vijf categorieën:

1. de onafhankelijkheid van de taxateur;

2. het opleidingsniveau van de taxateur;

3. de vastlegging van de verantwoordelijkheden van de 
taxateur en de opdrachtgever;

4. de werkzaamheden en de rapportage van de taxateur, 
zoals minimaal uit te voeren werkzaamheden, te hanteren 
methoden, toegepaste bronnen en gevoeligheidsanalyse;

5. het bevorderen van een kwalitatief beter taxatieproces 
(onder andere eisen dossiervorming en validatie van 
gebruikte rekenmodellen).

*Op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants (NBA) is het platform taxateurs 

en Accountants (PTA) opgericht. Het PTA heeft het 

primaire doel om de efficiency en kwaliteit van de 

werkzaamheden van zowel taxateurs als accountants 

te bevorderen. Het PTA heeft het rapport ‘Goed 

gewaardeerd vastgoed: 28 aanbevelingen voor taxeren 

en taxatierapporten’ opgesteld.

Door de aanbevelingen van het PTA deel uit te laten 
maken van het taxatieproces en deze ook deel uit te laten 
maken van de overeenkomst met de taxateur, legt u een 
goede basis voor een transparant, objectief en kwalitatief 
waarderingsproces. Het verdient aanbeveling dat u, 
eventueel samen met uw accountant, de inhoud van het 
PTA-rapport tijdig bespreekt met uw taxateur en schriftelijk 
vastlegt in de opdracht aan de taxateur.

Voor de taxatie van vastgoed wordt gebruikgemaakt van 
verschillende data/basisgegevens, zoals vierkante meters, 
huurprijzen en dergelijke. Data die wellicht in het verleden 
minder belangrijk waren, worden nu opeens ten behoeve 
van het taxatieproces wel belangrijk. Het is van belang deze 
data op orde te hebben.

Uit recente casussen is gebleken dat taxatietrajecten 
vertraging opliepen doordat basisgegevens niet direct 
voorhanden waren. Laat de controle op de basisgegevens 
deel uitmaken van uw interne controleprogramma.

Laat u jaarlijks al uw vastgoed taxeren of roulerend een deel 
van de portefeuille? Het is sterk aan te bevelen jaarlijks – in 
lijn met de aanbevelingen van het PTA – een derde van 
de portefeuille te laten taxeren (mits er geen significante 
wijzigingen hebben plaatsgevonden). Indien niet de gehele 
portefeuille wordt getaxeerd, is het van belang de gekozen 
steekproef goed te onderbouwen. Is de steekproef 
representatief voor de totale populatie? Bij de bepaling 
van de steekproef kan de portefeuille bijvoorbeeld worden 
onderverdeeld in locatie, bouwperioden en type object.

De uitgevoerde taxatie leidt uiteindelijk tot een 
taxatierapport. Stel vast dat deze aansluit met de 
opdrachtverstrekking. 

Gaat u direct akkoord met het taxatierapport? Het is 
zaak dat u taxatie-uitkomsten bespreekt (‘challenget’) 
met uw taxateur en intern controleert. Begrijpt u de 
totstandkoming van de taxatie en kunt u de waardemutatie 
ten opzichte van de voorgaande periode verklaren? Wees 
daarbij tenminste alert op de volgende zaken:

1. is er een rekenkundige onderbouwing toegevoegd?

2. worden de juiste referenties gehanteerd (deze mogen niet 
te ver van de peildatum liggen en moeten overeenkomst 
vertonen met het te waarderen object)?

3. is gebruikgemaakt van de juiste inputdata? (bijvoorbeeld 
juiste huurprijzen, oppervlakten, etc.)?

4. is het taxatierapport voldoende onderbouwd (onder 
andere ontbreken onderbouwing of referenties van 
huurprijs/m², leegwaarde/m² en BAR)?

5. is sprake van realistische aannames met betrekking 
tot leegstand, incentives/huurkortingen, markthuur, 
mutatiegraden en onderhoud (kengetallen) en dergelijke? 
Vaak worden deze te positief ingeschat.

6. worden de juiste indexeringen gebruikt?

7. zijn eventueel bijzondere uitgangspunten nader 
toegelicht? 
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De verwerking in de boekhouding

Als de taxatiewaarden definitief zijn, volgt de 
boekhoudkundige verwerking in de administratie en 
jaarrekening. Besteed hierbij goede aandacht aan de 
presentatie en toelichting in de jaarrekening. Naast de juiste 
toepassing van de verslaggevingsregels is het zaak om na te 
gaan of uit de toelichting op de jaarrekening in voldoende 
mate blijkt:

• de / het gekozen taxatiemethode / -model;

• of al dan niet gebruik gemaakt is van een onafhankelijke 
taxateur en of deze de gehele portefeuille heeft 
getaxeerd of een deel;

• welke veronderstellingen, normen en parameters 
zijn gehanteerd. Als een waardering modelmatig 
wordt bepaald, is het essentieel inzicht te geven in de 
gehanteerde uitgangspunten;

• of de waardemutaties ten opzichte van voorgaand jaar 
voldoende inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Waar wordt 

de mutatie door veroorzaakt? Besteed aandacht aan de 
tekstuele toelichtingen;

• wat de gevoeligheid van de waardering voor wijzigingen 
in veronderstellingen is;

• welke risico’s of onzekerheden zijn aan de orde bij de 
uitgevoerde waardebepaling (looptijd, markt, vervuiling, 
etc.);

• of zichtbare aansluiting tussen balansmutatie, exploitatie 
en voorziening bestaat.

Ernst-Jan Jungheim MSc RA 
EJungheim@deloitte.nl

Frank van Kuijck RA RO EMIA 
FvanKuijck@deloitte.nl
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Lichte intramurale zorg

De verzorgingshuiszorg die verdwijnt, verschilt aanzienlijk per 
gemeente en varieert van 2% tot 70%. Deze verschillen zijn 
het grootst bij de kleine gemeenten. De grote gemeenten 
tenderen meer naar het nationaal gemiddelde maar laten 
naar verwachting op wijkniveau eenzelfde variatie zien. 
Gemeenten hebben nog lang niet overal even goed zicht op 
en de effecten zijn nog nauwelijks verwerkt in de ruimtelijke 
plannen van gemeenten.

Zware intramurale zorg

In het onderzoek is ook gekeken naar de ontwikkeling 
van het aanbod zware intramurale zorg. Als gevolg van 

de vergrijzing zou het zware intramurale zorgaanbod bij 
ongewijzigd beleid en omstandigheden blijkens onze 
analyse met 28.000 plaatsen groeien tot 2020, een groei 
van 22%. Dit is per gemeente en zorgkantoorregio in 
kaart gebracht. De regio’s Limburg en Noord-Brabant 
laten de grootste stijgingen zien. De grootstedelijke regio’s 
Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden zitten op de 0-lijn 
of licht daarboven. De effecten van medisch-technologische 
ontwikkelingen, VPT, MPT en een verwachte verkorting 
van de verblijfsduur alsook nieuwe doelgroepen zijn hierin 
bewust niet meegenomen, aangezien het nog te vroeg is 
voor een eenduidige conclusie over de impact van deze 
effecten.

Door overheidsmaatregelen gaat het verzorgingshuis in zijn huidige 
vorm verdwijnen met leegstand tot gevolg. Ouderen met een lichte 
zorgvraag zullen langer thuis blijven wonen en de zorg voortaan thuis 
ontvangen. In totaal verdwijnen ca. 86.000 verzorgingshuisplekken 
voor lichte zorg in Nederland. Dit is circa 30 procent van het totale 
intramurale zorgaanbod in de ouderenzorg.  
 
Zorginstellingen staan voor de vraag wat met dit zorgvastgoed te 
doen: verlaten, verhuren, verbouwen, verkopen of slopen? Waar 
bevinden zich op dit moment deze verzorgingshuizen en zijn deze 
gebouwen geschikt om getransformeerd te worden? Deloitte 
onderzocht de impact op basis van data-analyse. 

Waar verdwijnen verzorgingshuizen?
Welke transformatiekansen zijn er voor 
leegstaand zorgvastgoed?

Kijk op www.stateofthestate.nl om te zien wat de 
implicaties zijn voor uw gemeente
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De ontwikkeling van de zware intramurale
zorg per gemeente
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Casus gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg is als pilot-case voor verdiepend 
onderzoek gebruikt. In veel opzichten (omvang, stedelijke 
problematiek, mate van vergrijzing) is Tilburg illustratief 
voor de 32 grootste gemeenten. In de gemeente Tilburg 
verdwijnen 774 verzorgingshuisplaatsen voor lichte 
intramurale zorg op een totaal van 2.345 plaatsen. Dit is een 
daling van 33%. Het gros van die daling (twee derde deel) 
is terug te voeren op drie wijken in de gemeente: Oud-Zuid, 
Oud-Noord en West. Hier verdwijnen in totaal maar liefst 
520 verzorgingshuisplaatsen.

De (openbare) data over zorgvastgoed zijn beperkt. Door 
data uit meerdere bronnen te combineren is een uitspraak 
te doen over de kans op transformeerbaarheid van het 
zorgvastgoed. Slechts twee locaties in Tilburg hebben enige 
kans om te transformeren. Het merendeel is functioneel 
of bouwkundig onvoldoende geschikt of vraagt een 
investering die niet terugverdiend kan worden. De vraag 
of dit een ongunstig beeld is wordt niet beantwoord in 
het onderzoek. Daarvoor is enerzijds een validatie van de 
onderzoeksresultaten met lokale partners (zorginstellingen, 
woningcorporaties, gemeenten) noodzakelijk en anderzijds 
de gezamenlijke visie van partijen. Het onderzoek vormt de 
aanleiding om op deze vragen antwoorden te krijgen.

Over State of the State

Doelstelling van dit specifieke data-onderzoek van Deloitte 
is om inzichten te genereren die de lokale dialoog tussen 
ouderenzorginstellingen, woningaanbieders en gemeenten 
over het leegstandsvraagstuk faciliteren.

Het onderzoek naar de transformatie van verzorgingshuizen 
is onderdeel van Deloitte’s State of the State, een actuele 
data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en 
organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het 
gebied van onder meer het zorgvastgoed. Daarnaast komen 
ook de kantoren- en woningmarkt, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt aan bod in dit onderzoeksprogramma. Deloitte 
analyseert hiervoor open data en kijkt naar onderlinge 
samenhang.

ir. Iwan Zuidberg MRICS 
IZuidberg@deloitte.nl

drs. Matthijs Kloek MBA 
MKloek@deloitte.nl
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Financiële beleidskeuzes riolering
Sparen of activeren en afschrijven?

De wens van de lokale politiek is om de lastendruk voor de burgers 
minimaal stabiel te houden, of liever nog naar beneden te brengen. 
Voor de rioolheffing dreigt, onder meer door de kosten van 
noodzakelijke vervangingen in naoorlogse wijken, een stijging van de 
tarieven. Beleidskeuzes, zoals de keuze om vooraf wel of niet te gaan 
sparen voor vervangingsinvesteringen, bepalen de omvang van de 
stijging en het meerjarig verloop van de tarieven. Om dit inzichtelijk 
te maken zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) relevant. Het BBV is ingericht om deze 
beleidskeuzes te ondersteunen. De combinatie van deskundigheid op 
het gebied van riolering en het BBV blijkt in de praktijk nog best een 
uitdaging te zijn.

Uit een onderzoek van het COELO1  blijkt dat de 
tarieven voor rioolheffing meer zijn gestegen dan voor 
afvalstoffenheffing en OZB. De tarieven voor rioolheffing 
(voorheen rioolrechten) zijn in de periode 1998–2013 sterker 
gestegen dan de stijging van het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per huishouden. Ook in de toekomst dreigt een 
verdere stijging, onder andere door de noodzaak bestaande 
rioleringen te vervangen. In naoorlogse jaren zijn veel 
nieuwe wijken gebouwd. De kosten van de aanleg van de 
riolering zijn indertijd niet geactiveerd, maar bijvoorbeeld 
vaak gedekt door een grondexploitatie. Dit betekent dat de 
investeringen niet op de balans staan en dat in de tarieven 
geen kapitaallasten zijn verwerkt. Bij vervanging moeten 
de investeringskosten op grond van het BBV worden 
geactiveerd en worden de toekomstige kapitaallasten 
verwerkt in het tarief voor de rioolheffing. Dit is anders 
wanneer in de tarieven een spaarbedrag voor vervanging is 
opgenomen. De toekomstige investeringskosten worden dan 
verlaagd met het eerder gespaarde bedrag en de jaarlijkse 
kapitaallasten zullen dan lager zijn. Bij een verwachte 
toename van de vervangingsinvesteringen heeft sparen als 
nadeel dat de tarieven nu hoger zullen zijn, dan wanneer 

1  B&G, juli/augustus 2013; Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 
1998-2013

niet zou worden gespaard. Het voordeel van sparen is dat 
op middellange termijn een minder sterke stijging van de 
tarieven nodig is. De kunst is om de politiek ten behoeve 
van de besluitvorming van inzichtelijke informatie te 
voorzien en om een goed inzicht te hebben in de kosten 
van de toekomstige vervangingsvraag en de hiermee 
samenhangende financiële consequenties.

Het BBV is ingericht om beleidskeuzes, zoals de keuze 
tussen wel of niet sparen, te ondersteunen. In 2014 
heeft de commissie BBV een nieuwe notitie Riolering2  
gepubliceerd. In de inleiding van de notitie wordt opgemerkt 
dat “de doelgroep van deze notitie de (BBV)vakspecialisten 
“riolering” zijn. Er wordt bij de lezer dus een relatief hoge 
voorkennis van zaken verondersteld.” Het risico is dat de 
(financiële) informatie in een gemeentelijke beleidsnota 
riolering ook een hoge dosis vaktechniek gaat bevatten. 
Om de politiek goed inzicht te kunnen geven in de effecten 
van beleidskeuzen zullen de vakspecialisten riolering én 
BBV samen aan de slag moeten. Als eerste moet duidelijk 
zijn welke beleidskeuzes de gemeente heeft. Op vier aan 

2 Commissie BBV, 2014, Notitie Riolering
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het BBV gerelateerde beleidskeuzes gaan we hieronder 
in. Ten tweede moet het effect van de beleidskeuzes op 
een eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt. Hierna 
is dit door middel van een voorbeeld uitgewerkt voor de 
beleidskeuze ‘wel of niet sparen via het tarief’.

Financiële beleidskeuzes riolering

De gemeente heeft de keuze (1) om uit eigen middelen bij 
te dragen aan de riolering, bijvoorbeeld voor uitbreiding, 
vervanging of groot onderhoud. Als uit eigen middelen 
wordt gespaard voor uitbreiding of vervanging, moeten de 
investeringen voor het volledige bedrag worden geactiveerd. 
Het gespaarde bedrag mag dan niet in mindering gebracht 
worden op de investering. Jaarlijks valt dan, ter dekking van 
het tekort op het product riolering, een deel vrij ten gunste 
van het resultaat. 

Om tekorten op het product riolering in de toekomst 
te voorkomen en/of abrupte stijgingen van het tarief 
te vermijden kan de gemeente besluiten (beleidskeuze 
2) om het tarief van de heffing te verhogen met een 
spaarcomponent voor vervanging of groot onderhoud. 
Jaarlijks wordt het gespaarde bedrag dan gestort in één 
van de door het BBV voorgeschreven voorzieningen. Op 
de uitgaven voor vervanging wordt op het moment van de 
investering het gespaarde bedrag in mindering gebracht. 
Groot onderhoud waarvoor is gespaard wordt ten laste 
van de gevormde voorziening gebracht in het jaar van de 
besteding.

De notitie riolering van de commissie BBV bevat een schema 
waarin wordt samengevat welke exploitatieresultaten naar 
welke voorziening moeten vloeien en welke eventueel in 
een bestemmingsreserve kunnen worden gestort of aan de 
algemene middelen kunnen worden toegevoegd.

Het gaat in het kader van dit artikel te ver om dit schema 
volledig toe te lichten, een uitgebreide toelichting is 
opgenomen in de eerder genoemde notitie. Het op de wet 
en jurisprudentie gebaseerde uitgangspunt van de notitie 
riolering en van het schema is dat overschotten (waaronder 
gespaarde bedragen) op de door rioolheffing gegeneerde 
middelen bestemd blijven voor uitgaven die verband 
houden met de gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, 
hemelwater en grondwater. Deze verplicht nog te besteden 
bedragen worden opgenomen in een voorziening. Er gelden 
een paar uitzonderingen:

Een overschot op het product riolering omdat meer 
inkomsten zijn gegenereerd als gevolg van een hoger 
dan begroot aantal aansluitingen is vrij besteedbaar. De 
beleidskeuze (3) is of deze middelen via het jaarresultaat 
worden toegevoegd aan de algemene middelen of gestort 
worden in een bestemmingsreserve (bijvoorbeeld om 
toekomstige tekorten te kunnen dekken).
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Vervangingsinvestering: kapitaallasten volledig in tarief

Jaar 
Bestaande 

kosten 
 Kapitaallasten 

investering
 Onderhoud 
voorziening

Stijging jaarlijks 
onderhoud

Totale 
kosten 

#Aan- 
sluitingen

Tarief 

2012 2.560.000 2.560.000 10.000 256

2013 2.560.000 2.560.000 10.000 256

.….. …………. ………… ………. …

2019 2.560.000 2.560.000 10.000 256

2020 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

2021 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

2022 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

…… ……….. ………… ……….. ………. …………. …….. …

2035 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

2036 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

2037 2.060.000 1.322.700 160.000 178.500 3.721.200 10.000 372

Alternatief: vormen vervangingsvoorziening

Jaar 
Bestaande 

kosten 
 Kapitaallasten 

investering
Dotatie Vervanging 

voorziening
 Stand Verv. 

Voorz.
Onderhoud

voorz.
Stijging

onderhoud 
Totale
kosten

Tarief 

2012 2.560.000 2.560.000 256

2013 2.560.000 125.000 125.000 2.685.000 269

2014 2.560.000 250.000 375.000 2.810.000 281

2015 2.560.000 375.000 750.000 2.935.000 294

2016 2.560.000 500.000 1.250.000 3.060.000 306

2017 2.560.000 625.000 1.875.000 3.185.000 319

2018 2.560.000 750.000 2.625.000 3.310.000 331

2019 2.560.000 875.000 3.500.000 3.435.000 344

2020 2.060.000 1.123.300 160.000 178.500 3.521.800 352

2021 2.060.000 1.123.300 160.000 178.500 3.521.800 352

…… …………. …………. ………. ……….. …………. …...

2036 2.060.000 1.123.300 160.000 178.500 3.521.800 352

2037 2.060.000 1.123.300 160.000 178.500 3.521.800 352
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Een zelfde soort beleidskeuze (4) geldt voor overschotten 
als gevolg van aanbestedingsresultaten en efficiënt werken. 
De gemeente heeft de keuze deze overschotten in het 
jaarresultaat op te nemen of in een bestemmingsreserve te 
storten. 

Bij een tekort vanwege bovengenoemde redenen werkt 
voorgaande andersom: het tekort komt dan ten laste van het 
jaarresultaat dan wel ten laste van de bestemmingsreserve.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 zullen gemeenten 
voor de eerste keer het resultaat op het product riolering 
moeten analyseren en afhankelijk van de aard van het 
overschot of tekort, het resultaat moeten “toewijzen” over 
de voorzieningen, de bestemmingsreserve of het resultaat. 
Het verdient tevens aanbeveling om hierover in de financiële 
spelregels richting de raad duidelijke afspraken over te 
maken.

Voorbeelden scenario’s

Het in beeld brengen van een aantal scenario’s kan helpen  
het inzicht in het effect van beleidskeuzen te vergroten. 
Op die manier kan bijvoorbeeld inzicht worden gegeven in 
de korte – en lange termijn ontwikkeling van de tarieven 
uitgaande van het scenario ‘sparen’ en uitgaande van het 
scenario ‘investeren en afschrijven’. Op voorgaande pagina 
is een voorbeeld uitgewerkt. Uitgangspunt is een gemeente 
die werkt met een tarief dat 100% kostendekkend is. In 
2020 wordt een investering gedaan en geactiveerd.

In voorbeeld 1 wordt niet gespaard. Vanaf 2020 worden 
jaarlijks over het gehele geïnvesteerde bedrag kapitaallasten 
berekend. Hierdoor nemen de kosten fors toe en stijgt 
het tarief in het jaar van de investering van € 256 naar 
€ 372, een stijging van 45%. In voorbeeld 2 is vanaf 
2013 gespaard door een jaarlijkse toevoeging aan de 
voorziening vervanging riolering. Het tot en met 2019 

gespaarde bedrag wordt in 2020 in mindering gebracht op 
de investering en verlaagt zo het geactiveerde bedrag en 
daarmee de kapitaallasten. Door deze werkwijze worden 
burgers eerder met een tariefsverhoging geconfronteerd, 
maar het tarief zal uiteindelijk lager uitkomen. Door in het 
tarief een spaarbedrag op te nemen bespaart de gemeente 
rentekosten, wat ook een drukkend effect op de tarieven 
heeft.

Informeer de raad

Verhoging van het tarief voor rioolrecht is voor de 
lokale politiek niet aantrekkelijk, maar kan op termijn, 
uitgaande van een beleid van kostendekkende tarieven, 
onontkoombaar zijn. Toch zijn er, los van mogelijkheden 
voor bezuiniging en uitstel van investeringen, beleidskeuzes 
mogelijk met een verschillend effect op het verloop 
van de tarieven. Het per beleidskeuze presenteren van 
een meerjarig scenario’s ondersteunt de gemeenteraad 
bij haar besluitvorming. Het is aan te bevelen daarbij 
een (veel) langere tijdshorizon te hanteren dan voor de 
reguliere meerjarenbegroting van 4 jaar. Het gemeentelijk 
rioleringsplan bevat de hiervoor benodigde informatie.  

drs. Katie Zwetsloot RA 
KZwetsloot@deloitte.nl 

drs. Toby Bergshoeff RA 
TBergshoeff@deloitte.nl 
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