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Op 10 juli jl. verscheen een belangrijk “Voornemen tot
herziening verslaggevingsregels grondexploitatie in het
BBV met ingang van 1 januari 2016”. Tot op heden werd
nog veel ruimte gelaten aan de gemeente zelf waar het gaat
om inrichting van grondexploitaties, bijvoorbeeld ten
aanzien van looptijden, kostentoerekening en parameters
bij grondexploitaties. Zo werd in de eerdere notitie van de
Commissie BBV over grondexploitaties (febr. 2012) nog
uitdrukkelijk gesteld dat er geen spelregels waren voor
omvang en duur van de plannen. Daarnaast was voor het
vaststellen van een reëel en stellig voornemen bij een
NIEGG een raadsbesluit voldoende, zonder verdere
vormvereisten.
In de nu voorliggende notitie wordt echter (alsnog) op veel onderdelen een aanscherping
verplicht gesteld. Als aanleiding worden o.a. de “forse afboekingen op grondposities” en
de wens tot verbetering van transparantie en vergelijkbaarheid genoemd. Ofschoon in
het laatste rapport over de jaarcijfers 2013 geen sprake bleek van grote verder oplopende
verliezen op grondposities en ook de markt in grote delen van het land weer aantrekt,
wordt door de commissie BBV nog gesteld (pag. 5 onderaan): “Tot slot vragen ook de nog
steeds oplopende tekorten op grondexploitaties om een transparante verantwoording
en aanscherping van de verslaggevingsregels.” Het zou echter zomaar kunnen dat deze
aanleiding (‘forse afboekingen’) tegelijk ook het toekomstig resultaat van de voorliggende
notitie wordt.

Waar gaat het dan over? De belangrijkste wijzigingen lijken
ons de volgende (maar lees vooral zelf de gehele notitie op
www.commissiebbv.nl):
• Looptijd langer dan 10 jaar: richttermijn voor de duur van
grondexploitaties is maximaal 10 jaar (voortschrijdend).
Voor langer durende grondexploitaties geen indexering
van opbrengsten meer na 10 jaar.
• Kostentoerekening: voor kostentoerekening aan BIE
(Bouwgrond In Exploitatie) binnen het BBV verplicht
aansluiten op de kostenverhaalsmogelijkheden in Wro/
Bro.
• Rentetoerekening: óf direct gerelateerde rente
bij projectfinanciering óf gewogen gemiddelde
rentepercentage van de leningenportefeuille (exclusief
rente over eigen vermogen).
• NIEGG: afschaffing van de categorie ‘Niet in Exploitatie
Genomen Gronden’ in het BBV; overhevelen naar
Materiële Vaste Activa ‘strategische gronden’ met
overgangsregeling van vier jaar.
Hierna volgen enkele toelichtingen en opmerkingen bij de
hiervoor genoemde punten.
Looptijd langer dan 10 jaar
Voor BIE (Bouwgrond In Exploitatie) geldt dat gronden
zich in het transformatieproces moeten bevinden
en worden omgevormd naar bouwrijpe grond met
als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. De
grondexploitatiebegroting is dan de financiële vertaling
van een ruimtelijk plan, waarbij de kosten en opbrengsten
zijn gefaseerd in de tijd, met een richttermijn van tien jaar.
De Cie BBV heeft als standpunt dat de grondexploitatie
in beginsel geen langere voortschrijdende termijn dan 10
jaar mag beslaan. Volgens de commissie betekent een
toenemende looptijd ook een toenemende onzekerheid
over de begrote opbrengsten en een hoger risico op
kostenoverschrijdingen. Van deze tienjaarstermijn kan
alleen gemotiveerd worden afgeweken door de raad én
als er sprake is van beheersmaatregelen. Hierbij stelt de
commissie als beheersmaatregel verplicht dat opbrengsten
na tien jaar niet meer mogen worden geïndexeerd.
Daarnaast geeft de commissie voorbeelden van aanvullende
beheersmaatregelen, zoals het hebben van harde contracten
(of ‘herleidbare’ afspraken, waarbij wordt verwezen naar
‘intenties van projectontwikkelaars’) voor die periode verder
dan tien jaar, of het hebben van opbrengsten uit eerdere
jaren die alle kosten van de grondexploitatie op voorhand
dekken.
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Over het algemeen rekenen veel gemeenten nog met
een heel voorzichtige indexering van de opbrengsten die
met de jaren iets oploopt (bv. nul tot 2018 en daarna een
stijging van 1 a 2% per jaar). De gemiddelde indexering is
volgens het laatste onderzoek over de grondposities (op
basis van jaarrekeningen 2013) 0,31% met nog zo’n € 28,5
miljard aan nog te realiseren opbrengsten. Juist nu dus veel
grondexploitaties voorzichtig zijn geraamd voor de toekomst
en de markt (in delen van Nederland) aantrekt, kan deze
regel leiden tot een doorgetrokken voorzichtigheidsbeginsel
vanuit het dieptepunt van de markt, oftewel het
extrapoleren van de 7 magere jaren in een periode dat we
wellicht zeven vettere jaren ingaan. En dat zou dan weer
kunnen betekenen dat meevallers in de toekomst hierdoor
een hogere Vpb-lastkrijgen, maar de relatie met de Vpb
is sowieso een verhaal apart. Daarover in een volgende
Grexpert meer.
Een breder probleem is dat veel grondexploitaties ook
al op korte termijn een minder harde programmering
kennen (met name door ‘organische gebiedsontwikkeling’,
waarbij niet meer zeker is wat wanneer, hoe en door
wie zal worden ontwikkeld), en dus ook een globalere
kosten- en opbrengsteninschatting kennen. Onzekerheid
over opbrengsten en kosten, ook in de periode van de
komende tien jaar, is dus inherent aan grondexploitaties en
niet verschillend vóór of na tien jaar. Hier is ook de vraag
of een intentieovereenkomst met ontwikkelaars voor een
periode over die tien jaar heen, wel echt harde opbrengsten
garandeert. Daarmee zou de escape op deze nieuwe regel
wel weer heel eenvoudig weerlegbaar worden, wat niet de
bedoeling kan zijn.
Kostentoerekening
Ook de beoogde kostentoerekening lijkt op het eerste
gezicht weinig helderheid te scheppen. Het voornemen
is om voor de mogelijkheden van kostentoerekening
aan BIE binnen het BBV volledig aan te sluiten op de
kostenverhaalsmogelijkheden zoals benoemd in Wro/
Bro (en dus de zogenaamde kostensoortenlijst). In deze
kostensoortenlijst is echter geen rekening gehouden met
bijvoorbeeld de post onvoorzien; de vraag is dus nu of
alle posten onvoorzien uit de grondexploitaties moeten
worden gehaald? We nemen aan dat dat niet de bedoeling
van de commissie is. Immers, als alternatief voor de
verplichte beheersmaatregel inzake de indexering stelt
zij ‘ofwel dat de onvoorziene kosten worden verhoogd
met de indexering van opbrengsten na tien jaar’. Ook
bestaat in Wro/Bro onduidelijkheid over de toe te rekenen
apparaatskosten en over de termen ‘bijdragen ruimtelijke
ontwikkeling’, ‘bovenplanse kosten’ en ‘kosten buiten
het exploitatiegebied’ (beter bekend als ‘bovenwijkse
voorzieningen’). Daarnaast hanteert de commissie de
term kostenverhaalsmogelijkheden. Betekent dit dat er
sprake kan zijn van aftopping van kosten, analoog aan het
kostenverhaal bij private grondexploitatie? De voorgenomen
helderheid laat dus nog wel een paar puntjes open.

Rentetoerekening

NIEGG

Voor wat betreft de rentetoerekening en disconteringsvoet
zegt de commissie aansluiting te zoeken bij de fiscale
waardering. Uitgangspunt voor de fiscus zou – volgens de
commissie – zijn dat alleen de betaalde rente over vreemd
vermogen als kosten bij de fiscale winstbepaling mag
worden betrokken. Ingeval een gemeente gebruik zou
maken van (directe) projectfinanciering, geldt de daarvoor
te betalen rente. In de huidige marktomstandigheden zou
dat interessant kunnen zijn voor grondbedrijven, maar
tegelijk een probleem vormen voor de treasury op basis van
concernfinanciering; de rentelast van eerder aangetrokken
leningen wordt dan niet gemiddeld, derhalve een tegenvaller
voor de algemene dienst. Indien geen sprake is van partiële
financiering – wat bij de meeste gemeenten het geval
is – dan is de werkelijk betaalde rente af te leiden uit het
gewogen gemiddelde rentepercentage van de gehele
leningenportefeuille van de gemeente (de interne reken- of
omslagrente). Uit onderzoek is gebleken dat ca. 80% van de
gemeenten eind 2013 een rentevoet hanteerde van tussen
de 3 en 5 %, met een gemiddelde van 3,85%. Ingeval
gemeenten geen externe financiering hebben aangetrokken,
maar dit wel voor de komende jaren verwachten, moet
uitgegaan worden van de marktrente voor leningen
met een looptijd van 10 jaar. De disconteringsvoet (die
wordt gebruikt in de berekening van de contante waarde
van de geprognosticeerde lasten en baten voor de
verliesvoorziening), moet nu hetzelfde zijn als de rentevoet
op basis van de hiervoor geschetste uitgangspunten. Het is
echter nog de vraag of dit fiscaal ook zo gaat.

Tot slot verdwijnt de categorie NIEGG. Ook hier meer
helderheid; het is óf een actieve grondexploitatie en dus
BIE, of niet actief en dan hoort het onder MVA. Juist op de
NIEGG’s is de afgelopen jaren al veel afgeboekt en resteerde
eind 2013 nog ca. € 2,9 mrd. Voor gronden niet zijnde BIE
is het vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan (zo is het
voornemen van de commissie) om rente of andere indirecte
kosten toe te rekenen. Bij gronden die overgaan van NIEGG
naar MVA betekent de overgang dat als de huidige NIEGG
boekwaarde door oprenten en vervaardigingskosten hoger is
dan de waarde in het huidige economisch verkeer, er verder
afgeboekt moet worden. Hiervoor is een overgangsregeling
voorgesteld van vier jaar, waarbij de huidige NIEGG
wordt omgezet naar boekwaarde per 1-1-2016 zonder
afwaardering en uiterlijk eind 2019 een toets moet
plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden in
huidige bestemming. Eventuele afwaardering zal dan uiterlijk
eind 2019 moeten plaatsvinden.

Bovenstaande heeft ongetwijfeld gevolgen voor de
begroting, zeker daar waar gemeenten ook interne
rentetoerekening hanteerden over het eigen vermogen (de
zgn. bespaarde rente die ten goede kwam aan reserves
en/of de algemene dienst), die nu over grondexploitaties
wegvalt. Anderzijds heeft bijstelling van de disconteringsvoet
ook gevolgen voor de te berekenen hoogte van de
verliesvoorzieningen. Wij gaan er daarbij van uit dat de
verliesvoorzieningen hoger moeten worden omdat je in
veel gevallen mag verwachten dat de te hanteren rente en
disconteringsvoet lager worden op basis van alleen rente op
vreemd vermogen en/of door projectfinanciering. Daarnaast
blijft het BBV toestaan dat de rentevoet per gemeentelijke
activiteit gedifferentieerd kan worden. Bijvoorbeeld voor
kapitaallasten zou een andere rente kunnen worden
gehanteerd (waarin bijvoorbeeld weer wél bespaarde rente
opgenomen zou mogen blijven).

Conclusie
Bovenstaande voorstellen kunnen flinke financiële gevolgen
hebben. De tien jaarstermijn voor actieve grondexploitaties
kan een risico meebrengen op hogere Vpb afdracht bij een
verder aantrekkende markt. Een andere reactie zou kunnen
zijn om tot afspraken met marktpartijen te komen op basis
waarvan mogelijk nog wel geïndexeerd mag worden. De
kostentoerekening cfm Bro zal vragen oproepen over de
posten onvoorzien en de toe te rekenen apparaatskosten. De
voorschriften met betrekking tot rente en disconteringsvoet
kunnen leiden tot een vlucht naar projectfinanciering,
wat een bom is onder de integrale concernfinanciering.
Daarnaast kan verlaging van de disconteringsvoet leiden
tot mogelijk hogere verliesvoorzieningen. Tot slot leiden de
voorschriften voor het afschaffen van de NIEGG mogelijk
tot verdere afwaarderingen en verschuiving van rentekosten
naar de algemene dienst. Overigens kan dit laatste mogelijk
een prikkel zijn om voor eind van dit jaar een aantal
NIEGG’s actief te laten goedkeuren en ze om te zetten naar
BIE. Kortom, financieel slecht nieuws terwijl nu juist het
zonnetje weer bleekjes ging schijnen voor het gemeentelijke
grondbedrijf door marktherstel. En dan hebben we het nog
niet gehad over de gevolgen van de aanstaande Vpb-plicht.
Daarover in de volgende Grexpert meer (niet alle ellende
tegelijk). Leuker kunnen we het niet maken…
drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl

GREXpert

3

Een derde van lege kantoren kan
getransformeerd worden naar
woningen
Kantorentransformatie geen volledig alternatief
voor nieuwbouw

Van de 8,7 miljoen vierkante meters leegstaande kantoorpanden in Nederland
kan ruim een derde worden omgebouwd tot woningen. Deze extra woningen
voorzien in circa 5% van de woningbehoefte van de 258 onderzochte
gemeenten. Het gaat hierbij om ongeveer 25.000 woningen op een totale vraag
van 490.000 woningen tot aan 2025 in de onderzochte gemeenten. Dit blijkt
uit de data-analyse die Deloitte uitvoerde in samenspraak met
makelaarsvereniging NVM en mede op basis van data van het Kadaster.
De directe transformatiepotentie bedraagt ongeveer 9.600
woningen. Dit is het deel van de leegstaande kantoren
dat volledig leegstaat en op korte termijn kan worden
getransformeerd naar woningen. Frank ten Have, partner
bij Deloitte Real Estate: ”Dit onderzoek laat zien dat
transformatie in een aantal gemeenten interessant is: 80%
van de transformatiepotentie concentreert zich in ongeveer
dertig gemeenten. In circa de helft van die gemeenten
biedt de huidige plancapaciteit voldoende ruimte voor
uitbreiding met de gesignaleerde transformatiepotentie van
kantoren. Het vormt aanvullende capaciteit ten opzichte
van de bestaande harde en zachte plancapaciteit om de
toekomstige woningbehoefte in die gemeenten op te
vangen.”
In het data-onderzoek van Deloitte is de centrale vraag
of en waar transformatie van kantoren naar woningen
een volwaardig alternatief kan zijn voor nieuwbouw. Bij
de uitgangspunten van het onderzoek is gekeken naar
de verwachte huishoudensgroei in Nederland tot 2025
als indicator voor de vraag naar woningen. Voor de
kantorenmarkt is onder andere gebruikgemaakt van cijfers
van makelaarsvereniging NVM.

Huishoudensgroei in potentie op te
vangen door kantorentransformatie
0%
0 - 5%
5% - 10%
> 10%
Daling in huishoudensgroei
Transformatiepotentie onbekend
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“De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt
bedraagt op dit moment ongeveer 17,5%. Een
groot deel van deze leegstand is bovendien
structureel”, aldus Marcel de Boer, voorzitter van
de vakgroep Business binnen makelaarsvereniging
NVM. “Om de leegstand terug te dringen zijn
daarom creatieve oplossingen nodig. Transformatie
naar woningen biedt goede mogelijkheden, maar is
vrijwel altijd maatwerk”.

De data-analisten van Deloitte selecteerden gemeenten
met een kantorenvoorraad van minimaal 10.000 vierkante
meter, kantoren van minimaal 500 vierkante meter met een
bouwjaar van voor 2000 die al minimaal een jaar leegstaan.
In het onderzoek zijn 258 Nederlandse gemeenten
meegenomen. Zij voldeden aan de voorwaarden die onder
meer inhielden dat er voldoende kantorenaanbod in de
gemeente is. Ook moeten de kantoren liggen in buurten met
meer dan 100 huishoudens.
Op basis van deze uitgangspunten laat de data-analyse
zien dat circa 35% van het kantorenaanbod potentie heeft
om getransformeerd te worden tot woningen. Het gaat
in dit geval om zo’n 25.000 nieuw te creëren woningen.
Een aandachtspunt is dat twee derde van de leegstaande
kantoren die voor ombouw naar woningen in aanmerking
komt, niet geheel leeg is op dit moment. In die gevallen
zouden bestaande huurders eerst moeten worden
uitgeplaatst. Dat maakt dat het ombouwproces van een leeg
kantoor naar een geschikte woning nog niet op korte termijn
kan plaatsvinden.
Het aantal te realiseren woningen door transformatie loopt
tussen de gemeenten uiteen van enkele woningen tot circa
3.000 woningen per gemeente. Het grootste deel van de
leegstaande kantoren die kunnen worden omgebouwd staat
in de Randstad: 60% is geconcentreerd in de provincies
Noord- en Zuid-Holland.

Plancapaciteit tot 2025

Over State of the State
Het onderzoek naar de transformatiepotentie van
leegstaande kantoren is een onderdeel van State of the
State van Deloitte. Dit is een actuele data-analyse van
ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van
bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs,
zorg, woningmarkt en arbeidsmarkt. Deloitte analyseerde
hiervoor voor het tweede jaar op rij open data in onderlinge
samenhang. Op stateofthestate.nl zijn deze nieuwe inzichten
te vinden, vormgegeven in interactieve visuals. In 2014
stond het thema scheefwonen centraal. Op basis van open
data is in 2014 een analyse gemaakt waarmee voor het
eerst binnen een gemeente op wijk- en buurtniveau een
indicatie te krijgen is van het aantal scheefwoners. Daarmee
wordt duidelijk welke wijken en buurten de meest aandacht
verdienen.
Meer weten?
Wilt u weten wat de transformatiepotentie is van
leegstaande kantoren in uw gemeente? Breng een bezoek
aan stateofthestate.nl en bekijk de transformatiepotentie in
uw gemeente.
Jan-Willem Santing MSc RE MRICS
jsanting@deloitte.nl
drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl

Plancapaciteit incl. transformatiepotentie
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Nieuw perspectief voor PPS-praktijk
door terugfluiten Europese Commissie?
Staatssteunuitspraak Leidschendam-Voorburg

Op 30 juni 2015 vernietigde het
Gerecht het besluit van de Europese
Commissie over de kwestie
Leidschendam. De Europese
Commissie vond eerder dat de
afspraken over de herinrichting van
het centrum van Leidschendam
leidden tot ongeoorloofde staatssteun
voor de ontwikkelaar. Dat oordeel had
- al dan niet terecht - een blokkerende
werking op de Nederlandse
PPS-praktijk. Mochten de
overheidspartijen nog onverkoopbare
lucht uit de publiek-private
grondexploitaties laten lopen? Of
waren zij gehouden private partijen
aan gemaakte afspraken te houden?
Hoe zat het ook al weer?
De gemeente Leidschendam-Voorburg participeerde in een
PPS waarin de gemeente en de ontwikkelaar 50 procent van
de kosten en risico van de grondexploitatie deelden. In de
grondexploitatie was ook de realisatie van een parkeergarage
opgenomen. Het overeengekomen voorverkooppercentage
van 70 procent voor de vrije sectorwoningen die op die
parkeergarage zouden worden gerealiseerd werd niet
gehaald, omdat kopers van woningen door het langdurige
vergunningentraject hun koopovereenkomst konden
ontbinden. De gemeente paste vervolgens in 2010 de eerder
gemaakte afspraken aan. De grondprijs werd verlaagd tot
een marktconform geacht niveau en de exploitatiebijdrage
werd op nihil gesteld.
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Particuliere investeerder
In 2013 oordeelde de Europese Commissie over een klacht
hierover van een lokale belangengroep. De Europese
Commissie was van mening dat de verlaging van de
grondprijs en kwijtschelding van de exploitatiebijdrage
een duidelijk voordeel met zich meebrachten voor de
ontwikkelaar. Volgens de Europese Commissie was het
‘onwaarschijnlijk dat een particuliere investeerder bereid
zou zijn geweest om de ontwikkelaar door verlaging van de
grondprijs en kwijtschelding van de exploitatiebijdrage te
compenseren voor de dalende huizenprijzen en de slechte
vooruitzichten op de huizenmarkt’. Aan de eisen van het
zogenaamde ‘market economy investor principle’, waardoor
het een overheid toegestaan is te handelen zoals een private
(‘particuliere’) investeerder dat ook zou doen, was niet
voldaan.
Naar het oordeel van de Europese Commissie zou die
particuliere investeerder zich slechts door financiële
overwegingen hebben laten leiden. Het feit dat het centrum
van Leidschendam op korte afstand van de historische
bebouwing aan de Vliet braak zou blijven liggen, zou die
particuliere investeerder anders dan de gemeente niet
betrekken bij investeringsbeslissingen. Met andere woorden:
juist de publieke – en dus niet de particuliere - wens om het
centrum ‘smoel’ te geven, maakte dat er ongeoorloofde
steun was. Daarnaast was de Europese Commissie ook van
mening dat het niet halen van het voorverkooppercentage er
niet aan in de weg stond om de afspraak over de realisatie
van de parkeergarage na te komen.

Gebondenheid
In de uitspraak voert het Gerecht een uitgebreide en
‘ingewikkelde’ economische ‘denkoefening’ (r.o. 87) uit over
de reikwijdte van het market economy investor principle.
Het Gerecht wijst op de ruime beoordelingsbevoegdheid
van de Europese Commissie en constateert dat het de
Europese Commissie niet is toegestaan om een eigen
economische beoordeling te maken. Voorts brengt het
Gerecht het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel in
stelling. Daar gaat het voor de Europese Commissie mis:
niet alle relevante aspecten van de transactie noch van
haar context zijn voldoende betrokken in het besluit.
Vooral de flexibiliteitsbepalingen in de oorspronkelijke
samenwerkingsovereenkomst lijken van belang:
• Nadere afspraken over de grondprijzen dienden te
worden gemaakt indien de omgevingsvergunning niet
tijdig werd verleend;
• De overeenkomst mocht alleen worden ontbonden in
enkele expliciet genoemde gevallen;
• Bij onvoorziene omstandigheden en geschillen dienden
partijen in overleg te treden alvorens de overeenkomst
kon worden beëindigd.
Deze gebondenheid tussen partijen kan volgens het Gerecht
worden verklaard door de complexiteit van het project. De
Europese Commissie heeft dit onvoldoende meegewogen.
De gemeente had juist een particulier belang om de grond
spoedig te kunnen leveren, zodat uitzicht bestond op
grondopbrengsten. Door het achterwege laten van het
opnemen van een minimaal voorverkooppercentage in de
nieuwe overeenkomst kon dit doel worden bereikt.
Vervolgens omzeilt het Gerecht met enige lenigheid de
parkeergarage. De Europese Commissie was van mening dat
niet was aangetoond dat die garage technisch verbonden
was met de woningen; deze garage kon dus zelfstandig
worden gerealiseerd. Het Gerecht hecht meer waarde aan
de financiële samenhang in het gehele project. In ieder geval
heeft de Europese Commissie onvoldoende onderzocht wat
de strekking is van de 70 procent-bepaling voor het gehele
project.
Commercieel alternatief
Droog wordt opgesomd wat de Europese Commissie beter
had moeten onderbouwen. De volgende punten zijn in de
optiek van het Gerecht met name onvoldoende inzichtelijk
gemaakt:
• de onzekerheid ten aanzien van de strekking van de
70 %‑bepaling;
• de complexiteit van het project;

De inhoud van veel
samenwerkingsovereenkomsten
die voor 2008 zijn gesloten
lieten overigens al vaak ruimte
voor toegestane aanpassing
van financiële afspraken.
Ook kwam het voor dat deze
overeenkomsten wel ‘schadevrij’
konden worden beëindigd.
1

• het feit dat het Damplein het centrale deel van het
project Leidschendam Centrum was en dat de Gemeente
ook belang had bij het zo snel mogelijk ontvangen van de
inkomsten uit de commerciële ruimten en woningen;
• het niet kunnen voorzien hoeveel schade en rente
eventueel gedragen moesten worden;
• de gestelde schade in geval van niet-uitvoering van het
project Damplein;
• en het feit dat de Gemeente uiteindelijk slechts 50 % van
het verlies als gevolg van de betrokken maatregel moest
dragen, is onvoldoende inzichtelijk gemaakt.
In ieder geval had de Europese Commissie niet tot het
oordeel kunnen komen dat de optie van beëindiging
in combinatie met een aanbesteding ‘commercieel
interessanter’ zou zijn voor de gemeente. Daarbij mocht de
gemeente zich gesteund voelen door het oordeel van de
taxateur die de gemeente voor het sluiten van de nieuwe
overeenkomst had benoemd. Het Gerecht is van mening dat
de Europese Commissie bij een volledige analyse ook tot een
ander oordeel had kunnen komen.
Massale heronderhandelingen
Het is even afwachten op welke wijze de Europese
Commissie opvolging geeft aan de nietigverklaring. Gaat
nu massaal worden heronderhandeld in PPS-land? Dat zal
meevallen. Voor de Nederlandse praktijk zijn echter wel
enkele bakens te herkennen. Deze betwiste pre-crisis PPS
was ingericht over gebruikelijke assen, de contractuele
flexibiliteit is herkenbaar en ook de complexiteit is
vergelijkbaar met die van veel andere projecten, evenals
de voorverkoopafspraken. Bij lezing van het arrest ontstaat
het beeld dat het Gerecht erkent dat aanpassing van het
samenspel van complexe PPS-afspraken voor gemeenten
‘economischer’ is dan beëindiging van de PPS die - daar
waar mogelijk - gevolgd wordt door een transparante
aanbesteding, zelfs wanneer daardoor één partij voordeel
krijgt. Deze constatering doet de lucht enigszins opklaren1.
De uitspraak van het Gerecht lijkt onze redelijke complexe
PPS-afspraken redding te bieden. Het zal de Europese
Commissie bij een volgend geval veel moeite kosten om
aan te tonen dat de gemeente bij aanpassing van reeds
gemaakte PPS-afspraken niet als een particulier investeerder
handelt. Voor de constatering of daarmee nu is gezegd dat
het Europese vergrootglas op de Nederlandse PPS-praktijk zal
verdwijnen, is het echter nog te vroeg.

Mr. A. de Boer
adeboer@deloitte.nl

• de sterke contractuele positie van de ontwikkelaar daarin
omdat zij als enige een PPP met de Gemeente had
gesloten;
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Position paper Grex: niets geks …

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de waardering van het
onderhanden werk bij grondexploitaties. Enerzijds door de teruglopende markt
en de forse afboekingen, anderzijds wordt hier ook vanuit de
accountantscontrole nadrukkelijker om gevraagd. Daarbij is een belangrijk punt
of inschattingen, veronderstellingen en uitgangspunten transparant en
voldoende onderbouwd zijn, maar ook intern kritisch zijn beoordeeld. In de
praktijk blijkt dit een weerbarstige materie voor veel organisaties, en leidt dit
tot vragen en opmerkingen vanuit de kant van bijvoorbeeld planeconomen en
projectleiders.
Waarom zou U een dergelijk memorandum maken? Wat is de toegevoegde
waarde hiervan voor de organisatie, het college, de raad en toezichthouder? De
accountant vraagt er om, maar zou u het zelf ook niet moeten willen weten?
Om met de laatste vraag te beginnen, een ‘position
paper’ maakt u niet voor de accountant maar draagt bij
aan de interne beheersing van uw organisatie. Het is een
van de instrumenten waarmee u als planeconoom en/of
projectleider verantwoording kan afleggen over gemaakte
keuzes, gehanteerde uitgangspunten en verwijzing naar de
onderliggende parameters. Daarnaast draagt dit bij aan de
(verdere) verbetering van het systeem van risicomanagement
binnen uw organisatie.
Ook helpt een ‘position paper’ u in de discussie over de
waardering van het onderhanden werk met de accountant.
De accountant dient inzicht te verkrijgen in de wijze waarop
het management, de directie en het bestuur schattingen
maakt, en de gegevens waarop deze schattingen zijn
gebaseerd. Met andere woorden: het position paper helpt
u om aan te tonen dat er niets geks in uw GREX zit! Het
afleggen van deze verantwoording is niet louter of in de
eerste plaats voor de accountant, maar juist intern voor de
directie en het college of in het kader van een onderzoek
door de (lokale) rekenkamer. Het is ook niet voor niets dat
in de recente notitie van de commissie BBV (zie elders in
dit nummer) als verplicht onderdeel van de jaarrekening
het opnemen van de uitgangspunten en parameters bij de
waardering van de grondexploitaties wordt voorgesteld.
Het risicoprofiel en de omvang van de programmering per
project zijn leidend voor de onderwerpen die terugkomen in
het position paper. De omvang van het huidige geïnvesteerd
vermogen en de omvang van de nog te maken kosten
en nog te realiseren opbrengsten zijn daarbij indicatoren
die mede het risicoprofiel bepalen. Ook de omvang,
segmentering (kwaliteit) en planning van het programma zijn
hierbij een belangrijke indicator.
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Inzicht in de interne beheersing ten aanzien van
schattingsprocessen

5. Zijn er significante wijzigingen ten opzichte van de vorige
periode?

De (externe) accountant dient op grond van
controlestandaard 540 ‘De controle van schattingen inclusief
reële waarde’ zijn werkzaamheden te plannen en uit te
voeren om zekerheid te verkrijgen over de waardering van
jaarrekeningposten waarop schattingen van toepassing
zijn. Deze controlestandaard geeft handvatten voor het
inrichten van het schattingsproces, en de daarin opgenomen
interne beheersingsmaatregelen. Onderstaand een
opsomming van de relevante aandachtsgebieden vanuit deze
controlestandaard:

6. Backtesting: Wat was de betrouwbaarheid van de
inschatting van vorig boekjaar afgezet tegen de realisatie
en hadden we dit kunnen voorzien?

1. Wat is de methode van de schatting en het model dat
daarbij wordt gehanteerd?
2. Wat zijn de veronderstellingen die aan de schattingen ten
grondslag liggen?
3. Welke interne beheersingsmaatregelen zijn er binnen de
organisatie als het gaat om het maken van schattingen?
Wie zijn er bij betrokken, welke informatie wordt hierbij
gebruikt en wordt deze intern getoetst?
4. Worden er door de organisatie deskundigen ingehuurd
voor het maken van deze schattingen?

Onderwerp

Voorbeeld van relevante items

Projectinformatie

• Boekwaarde op balansdatum

7. Wat is de variantie in de schatting, de
schattingsonzekerheid?
Deze stappen worden in de praktijk al vaak toegepast
voordat een nieuwe grondexploitatie wordt opgesteld,
of een bestaande wordt geactualiseerd, alleen zijn
deze vaak onvoldoende transparant, objectiveerbaar en
reproduceerbaar. Door een goede verslaglegging wordt
het schattingsproces ook minder persoonsafhankelijk,
zodat dossiers makkelijker overdraagbaar zijn in geval van
personele discontinuïteit.
De inhoud van het position paper
Afhankelijk van de uitkomsten uit de risicoanalyse komen
één of meer van onderstaande onderwerpen terug in het
position paper per project:

• Overzicht van de gemaakte en nog te maken kosten, de gerealiseerde en nog te realiseren
opbrengsten.
• Weergave van en verwijzing naar (recente) besluitvorming door de Raad over het plan:
Bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen.
• Overzicht van de grondpositie en grondbewegingen in het plan (totaal plangebied = inzet voor
openbare ruimte + reeds uitgegeven + nog uit te geven)
• Evaluatie van de inschatting van de kasstromen in het afgelopen boekjaar (back-testing).
Programma

• Kwantiteit van het programma – afgestemd op regionale ontwikkelingen en afspraken vanuit de
provincie en of gemeentelijke overlegorganen.
• Kwaliteit van het programma – afgestemd op de vraag vanuit de markt (bijvoorbeeld starters-,
eengezins- of seniorenwoningen, hoogbouw of grondgebonden).

Prijs

• Marktconformiteit van de verkoopprijzen door middel van residuele berekeningen, (externe)
onderzoeksrapporten en/of recente verkooptransacties in het (nieuwe) boekjaar.

Parameters

• Wat is de basis voor de parameters die zijn gehanteerd voor de kosten- en opbrengstenstijging?
Zijn deze realistisch en voldoende onderbouwd.
• Wat is de basis voor de disconteringsvoet, denk hierbij ook aan het feit dat rekening gehouden
dient te worden met de aangekondigde wijzigingen van het BBV

Plan- en
apparaatskosten

• Toets van de kosten voor planvoorbereiding, administratie en toezicht aan de hand van de
plankostenscan vanuit het Ministerie van I&M.

Kostentoerekening

• Marktconformiteit van het toegepaste prijzenboek, afstemming met ingenieursbureau, evaluatie
van recente aanbestedingen et cetera.
• Evaluatie van de ingerekende meters te ontwikkelen gebied, zowel voor bouw- en woonrijpmaken als de aanleg openbare ruimte.

Planning

• Wat is de basis voor de gekozen fasering in het totale project?
• In hoeverre kan de planning worden gestaafd, bijvoorbeeld door middel van overeenkomsten,
opties et cetera.
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9

Ervaring tijdens de diverse jaarrekeningcontroles leert dat
deze informatie vaak bij gemeenten wel voorhanden is, zij
het versnipperd. Soms zijn al wel zaken opgenomen bij de
toelichting op de grondexplotiatie, maar niet altijd volledig.
Door middel van het opstellen van een position paper en
het afstemmen van de inhoud hiervan met de (concern)
controller en het bespreken met het management, de
directie en de portefeuillehouder vergroot u de grip op uw
eigen grondexploitatieprojecten. Het vastleggen van de
gemaakte keuzes vergroot zowel de beschikbaarheid als de
toegankelijkheid van de informatie over de waardering van
de projecten en verbetert de sturing. Ook wordt de positie
van het gemeentelijke grondbedrijf minder kwetsbaar, de
informatie is tenslotte gedocumenteerd en reproduceerbaar.
Wanneer de opzet van het position paper eenmaal staat,
is een jaarlijkse actualisatie op basis van de ontwikkelingen
in de plannen, de afzet en de economische ontwikkelingen
voldoende om weer een actueel inzicht in uw exploitatie
te hebben. Een prettige bijvangst is dat het ook bijdraagt
aan een effectieve en efficiënte discussie met uw (externe)
accountant over de waardering van het onderhanden werk
in de jaarrekening.
Een analyse op de totale portefeuille mag niet
ontbreken
Een analyse per plan is veelal alleen niet genoeg. Het risico
bestaat dat individuele plannen in de totale portefeuille met
elkaar concurreren. Dit vraagt om een goede analyse van
het totale programma – zowel kwantitatief als kwalitatief voor de totale projectportefeuille van uw gemeente. Daarbij
moet u ook rekening houden met de concurrentie van de
particuliere ontwikkelingen in uw gemeente. In de praktijk
wordt hierover veelal gerapporteerd in de vorm van een
Meerjarenperspectief Grondexploitaties, het MPG.
Daarbij is het relevant om aandacht te hebben voor de lokale
uitgangspunten (woonvisie, visie op bedrijventerreinen) en
de relatie met de regionale en provinciale uitgangspunten.
Denk aan de provinciale bevolkings- en woningprognoses,
de afstemmingen over de ontwikkeling van
bedrijventerreinen en het aanwijzen van locaties, maar ook
de afspraken met de regiogemeenten over de ontwikkeling
van het woningbouwprogramma.
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Op portefeuilleniveau is het ook mogelijk om de variantie
van de schattingen en de schattingsonzekerheid aan te
geven. Voorbeelden van indicatoren die de variantie van de
schatting beïnvloeden zijn:
• Toe-/afname van de parameters voor de kosten en
opbrengstenstijging;
• Versnelling of vertraging van de afzet in de plannen; en
• Kwalitatieve aanpassingen in de programmering.
Klaar voor de toekomst!
De actualiteit maakt ook dat de relevantie van het opstellen
van een position paper toeneemt. Denk hierbij aan de
voorgenomen herziening van de BBV-verslaggevingsregels
rondom grondexploitaties, de fiscale toets op de
waardering van de grondexploitatie met de invoering van
de vennootschapsbelastingplicht en het voorstel van de
werkgroep vernieuwing accountantscontrole gemeenten
ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording door
het college (het in-control statement). Desgewenst kunnen
onze Real Estate adviseurs u uiteraard behulpzaam zijn bij
het opstellen van een dergelijk ‘accountants-proof’ position
paper. (Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker).

Harold Maas MSc RA
HarMaas@deloitte.nl
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