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Recreeren, wonen, werken, leven.

Verschi l lende sferen versterken elkaar.
Met respect voor natuur en omgeving.

Een kracht ig geheel .
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het tiueede nummer van de MasterClass
van dit jaar. Pieter Camps besteedt in dit nummer
aandacht aan “Kabels en overdrachtbelasting" naar
aanleiding van een belangwekkend door de Hoge
Raad op 6 juni 2003 gewezen arrest. Dat arrest

heeft grote gevolgen voor de praktijk. Zowel in
civielrechtelijke zin (‘Wat is roerendC), maar ook in
fiscale ziti (Is er overdrachtsbelasting verschuldigd?).
Nu een kabelnetiverk door de Hoge Raad als onroe-
rend is gekwalificeerd, geldt daarvoor dat voor de
levering vereist is een notariele akte en inschrijving
in de openbare registers. Indien het kabelnetwerk
zich uitstrekt over meerdere percelen brengt dat,

indien er niet innovatief mee wordt omgegaan, in
beginsel zeer hoge notariele kosten met zich mee.
Een enkele notaris heeft daarop al iets gevonden,
wat flinke kostenbesparing oplevert. In de ze uitgave
wordt ook het nieuwe wetsvoorstelpersonenvennoot-
schappen besproken. Er wordt aangegeven wat het
wetsvoorstel met zich mee zal brengen voor de vast-
goedfojidsen. Wiel Arets laat ons over de grenzen kij-
ken. Van Tom Berkhout lezen wij over de activitei-
ten van Nijenrode Real Estate Centre. En ook deze
keer ontbreken eeri professoraal woord en de rubriek
van de voorzitter’ vanzelftprekend niet. Veel leesple-
zier gewenst.

Van de redactie 2

Van de voorzitter 2

Van de professor 4

Geen waardering voor erfpacht 4

Seminar hitemational Financial

Reporting Standards 6

Wetsvoorstel

Personenvennotschappen 8

VAN DE VOORZITTERInterview met Wiel Arets 10

Wijnproeverij 11
beheersvergoedingen en rentelasten, maar zorgt in
ieder geval voor wat leven in de vastgoedsoapseries
en zal na het nemen van voorzieningen wellicht een
plnsje kunnen laten zien .

Kabels en overdrachtsbelasting 12

Boirel MRE Vak Zuid 13

Alumni nascholingsmiddagen Gelukkig is er ook goed nieuws: 22 juni jl. is Peter
van Gool benoemd tot bijzonder hoogleraar. Hij
zal na het vertrek van Pe Kohnstamm, ivie kent
hem niet, de SBV School of Real Estate verder hel-
pen uitbreiden en haar rol op het gebied van onder-
wijs en onderzoek verstevigen. Blijft het hierbij?
Nee, want onze eigen Tom Berkhout, ja wie kent
hem niet, is eveneens benoemd tot bijzonder hoogle-
raar aan de Universiteit Neyenrode alwaar hij Ti-
ding geeft aan het kersverse Nyenrode Real Estate
Center. Volgens Tom gaat Nyenrode Real Estate
Center geen MRE-opleidingen verzorgen, maar als
een nichespeler opereren (zie ook het artikel hier-
nain deze Masterclass). Ook zal samen worden
gewerkt met de SBV School of Real Estate. Ook te
vermelden is dat veel Duits-Nederlandse woorden
boeken weer in het archief verdwijnen, ik doel hier
op de overname door RABO van de FGH Bank, de
Vastgoedbank. Het is een goede ontwikkeling voor
de markt dat de FGH zonder het rigide beleid van
haar voormalige Duitse moeder weer zaken kan
gaan doen. Al met al gaat de professionalisering in
onze sector gewoon door en dat is goed voor ons
alien. Rest mij nog u te attenderen op de diverse
evenementen zoals de Mastercart, de MRE borrels
en last but not least....The night of the Masters,
voorafgegaan door ons annual dinner.

bij de SBV 14

Het zat er aan te komen. De schandalen bij de
diverse beursfondsen, zijn met de gebruikelijke ver-
tragingsfactor, waaraan wij in onze sector zo
gewend zijn, zijn ook de beursgenoteerde vastgoed-
fondsen negatiefin het nieuws gekomen. Zo hebben
wij te maken met een nieuwe CEO bij Vastned die
een luerkkast in Nieuwegein opende en daar een
hopeloze ontwikkeling aantrof; Trinovium, beter
bekend bij de ‘coleur locale als Trinixium. Een
afwaardering volgde en vermoedelijk blijft het hier
niet bij. En neem het het moddergevecht bij Corio.
De vertrokken bestuursvoorzitter Thom Wernink
zou eerst wel en later niet vrijwillig vertrokken zijn.
Jammer dat dit fonds zo in de publiciteit moet

komen en betreurenswaardig voor de medewerkers
die de portefeuille op orde moeten houden. Komt er
een nieuwe daadkrachtige kapitein op het
Corioschip of laten commissarissen de beleggers
maar zwemmen? Ook nog steeds problemen voor
het 'enfant terrible’ van het vastgoedfonds
Sarakreek. Dit fonds gaat gebukt onder hoge

Redactie:
•Robert van Eijk
•Geert Janssen
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srisico’s, markthuurprijsdalingen en huur-
vrije perioden. Vastgoedmensen, waaronder
makelaars en taxateurs, zijn van nature vaak
optimisten. Ja en dan dalen ook de markt-
waarderingen van oudere panden met nog
kortlopende huurcontracten niet gauw. In
de praktijk duurt het een paar jaar voor de
malaise op de huurmarkten doorklinkt in de
rendementscijfers. Dit geeft vastgoed een
andere cyclus, hetgeen men in de beleg-
gingswereld nu juist zo zeer waardeert.

VAN DE PROFESSOR
Van professor P. van Gool

Het persbericht van de ROZ/IPD meldt
dat het totaal rendement van Nederlands
vastgoed in het tweede kwartaal van 2003 is
toegenomen. Gemeten over de laatste twaalf
maanden kwam het eind juni 2003 uit op
7,9%, tegen 7,4% in de twaalfmaandsperio-
de tot en met het eerste kwartaal van dit
jaar. Winkelbeleggingen scoren het hoogst
met 9,9% over de afgelopen jaarperiode,
gevolgd door woningen (7,6%) en kantoren
(met 6,9%). Nog zeer fraaie resultaten!
Maar....hoe vertel ik dit de buitenwereld?
Collega’s werkzaam in de sfeer van aandelen
en vastrentende waarden geloven dit niet.
De familie evenmin. Iedereen kan op straat

de malaise op de huurmarkten voor kanto-
ren, bedrijfsruimten en winkels waarnemen.
Het lijkt net zo iets als vertellen dat de
gemiddelde temperatuur in juli in
Nederland 12 graden is geweest. Maar toch
liegen de cijfers niet. Onze index-coryfee,
Aart Hordijk, hoewel verbaasd, kan het
prima verklaren. Per kwartaal loopt er ver-
houdingsgewijs maar een paar procent van
de huurcontracten af. En na de forse markt-

huurstijgingen in de afgelopen jaren wordt
er bij contractverlenging vaak ook nog een
stijging naar hogere contracthuren gereali-
seerd. Verder hebben sommige institutionele
beleggers besloten een groter deel van hun
beleggingen te investeren in vastgoed.
Droevige ervaringen met aandelen in de
afgelopen jaren en nieuwe ALM-studies
geven daartoe aanleiding. Dit heeft geleid
tot een daling van yields bij winkels en
woningen, met waardestijgingen als gevolg.
Hierdoor bleven de rendementen intact,
ondanks het stijgen van de marktleegstand.
Maar alle goede verklaringen ten spijt, enig
ongeloof blijft hangen. Nu is dat in de hui-
dige tijd van ontkerkelijking natuurlijk niet
vreemd, maar toch! Een of twee jaar huur-
vrij bij kantoorverhuur in de regio
Amsterdam is nu niet ongewoon, maar de
sector doet veel pogingen de officiele markt-
huren (de zogeheten face rents) hoog te

houden, ook gelet op het nominale effect
van toekomstige huurindexaties. Cash flow-
prognoses blijven ook vaak zonnig. Bij taxa-
ties wordt misschien niet altijd veel gedaan
met toegenomen leegstanden en leegstand-

Peter van Gool
Hoogleraar Vastgoedkunde
SBV Amsterdam School of Real Estate

Geen waardering voor
rfjpacht is veelal het domein van juristen en de politici. De markt leeft ermee,
zonder waardering ervoor. De dogmatische erfpacht is op de terugtocht. Bij

een gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad worden de dogma’s die ten

grondslag lagen aan de invoering binnen een etmaal losgelaten. Met het loslaten
van erfpacht zijn we er nog niet. Dan staan we aan het begin van conversiepro-
blemen. Erfpacht blijft in een kleiner wordend aantal gemeenten in stand voor
de (onevenredige) baat. Nu de erfpacht afneemt zal de incourantheid meer gaan
opvallen. Erfpacht is niet geliefd en de waarde ervan wordt nu nog te vaak
gebrekkig bepaald.

(her)invoeren. De canon moest voortaan

geindexeerd worden, herzien worden aan de
hand van de grondwaardeontwikkeling en
de canonrente werd niet meer gebaseerd op
een redelijke grondrente, maar op de maxi-
male geldrente. Dit leidde in die gemeenten
vervolgens tot stagnatie van bouwinitiatie-
ven vanuit de marktsector. In de gemeente
Den Haag viel de vrije sector woningbouw
stil. Dat was ook weer niet de bedoeling. Na

E

Geschiedenis in het kort
In de praktijk rond 1900 waren er veel

redenen voor de invoering van erfpacht. Het
grip houden op de zaak was vaak doorslag-
gevend. De meest genoemde reden voor
invoering was: grond is van iedereen en de
waardestijging van grond moet de gemeen-
schap toekomen. Dogmas dus. Sinds de
invoering zien we in de gemeenten die erf-

pacht invoerden veel mengvormen: of alleen
erfpacht voor haven- en industrieterrein, of
alleen voor woningbouw of toepassing van
erfpacht soms wel en soms weer niet. Het
aantal gemeenten met dogmatische erfpacht
nam na 1913 weer af. Rond 1975 is erf-
pacht een belangrijk item in de linkse poli-
tick. Erfpachtsvoorwaarden worden ver-
zwaard. Gemeenten gaan erfpacht

K 0 R T E G E S C H I E D E N I S
1895- 1915: grootschalige invoering in

veel gemeenten
1970 - 1980: verzwaring van

erfpacht-voorwaarden en
(her)invoering
aanpassing of afschaffing
van erfpacht

1985- :

J
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zelden op de juiste waarde geschat. Toch
voelt men zich bij erfpacht unheimisch door
alle, soms terugkerende onzekerheden, die
de erfpachter boven het hoofd hangen. Dit
gevoel kan verdwijnen als alle nadelen goed
in kaart worden gebracht en vervolgens
goed in de waardering verwerkt worden. Dit
gevoel schept incourantheid. Bij een verko-
persmarkt wordt daar nauwelijks bij de
prijsvorming rekening mee gehouden. Bij
een kopersmarkt wel.

Waarde grond
en opstal op
eigen grand

Waarde erfpacht

Conversieproblemen
Erfpachters in gemeenten die omzetten

of heruitgeven kennen conversieproblemen.
Gemeenten realiseren zich niet altijd slechts
bloot eigenaar te zijn en ontvangen liever de
grondwaarde dan de reele waarde van de
bloot eigendom. De grondwaarde als een
belangrijk element voor een bepaling van de
waarde van de bloot eigendom is al lastig te
bepalen. Grond en opstal zijn een, waarbij
de grondwaarde bij de bouw en na de sloop
bekenden zijn. In de tussentijd is de split-
sing van grond- en opstalwaarde theorie. De
kunst is vooral dat de gemeente de bloot
eigendom aan de erfpachter overdraagt
tegen een reeele prijs, waarvoor redelijk han-
delde partijen wensen te kopen en te ver-
kopen. De ene gemeente zoals Vlaardingen
slaagt daar goed in, bij andere gemeenten
kan dit nog problematisch zijn.

Waarde bloot
eigendom
Incourantheid

uitgebreide discussieronden werd de eeuwig-
durende erfpacht (her)ingevoerd. De canon
kon voor altijd worden afgekocht tegen de
grondwaarde. In het tijdsbeeld van toen een
progressive en werkbare oplossing. Ook in
andere steden laaide de discussie op. Soms
met mager resultaat, maar in een aantal
gevallen ook leidend tot afschaffmg. Veel
steden zijn op de terugtocht. Rotterdam
schaft erfpacht af voor woningen en kanto-
ren, maar ook in gemeenten als Delft,
Vlaardingen en Schiedam is erfpacht afge-
schaft of gaat het verdwijnen. Waar erfpacht
verdwijnt blijven voorlopig nog de conver-
sieproblemen. Hoe wordt de overgang van
erfpachtgrond naar eigen grond georgani-
seerd? Wat is de waarde van de bloot eigen-
dom, die aan de erfpachter verkocht wordt,
waarbij door het samengaan weer eigen
grond ontstaat? Amsterdam en een afne-
mend aantal gemeenten hangen erfpacht
nog aan. Het extra geld, dat erfpachters
opbrengen geeft daarvoor de doorslag. Is
zo’n ommezwaai als in Rotterdam een
cadeautje voor de onroerend goed handel ter

plaatse? Dat zal meevallen. Bij de conversie
moet de waarde van bloot eigendom op tafel
worden gelegd. Bij een correcte waardering
van de bloot eigendom vindt de overgang
naar eigen grond marktconform plaats.
Hoe? Dat vraagt een hele aparte verhande-
ling.

Waardetechnisch geldt dat ook. De waarde
van een recht van erfpacht ligt altijd onder
het plafond van de waarde als bij eigen
grond. Het is in strijd met de wetten van de
logica als een afkoopsom voor de canon
hoger uitvalt dan de grondwaarde. In Den
Haag had men dat al door in 1985;

Amsterdam snapt dat nu nog niet. Als een
afkoopsom hoger is dan de waarde klopt de
canonrente, de rekenrente en/of de grond-
waarde niet. Om het nadeel van erfpacht
financieel in kaart te brengen moeten alle
nadelen gelabeld en geprijsd worden: de
canonverplichting, de effecten van canon-
herziening door indexering, rentewijziging
en aanpassing aan de grondwaarde, de ter-
mijn van vooruitbetaling van de canon, de
beperkingen van tijdelijk erfpacht, de onze-
kerheden bij voortdurende erfpacht, de
financiele consequenties bij expiratie, de
effecten van extra regelgeving, de volume-
en functiebeperkingen en de beperkingen
van horizontale en verticale splitsing.

Pragmatische erfpacht
Uitgifte in erfpacht blijft bij bijzondere

omstandigheden een zinnig instrument. Een
verkoper kan om goede redenen grip willen
houden op een zaak, die door een ander
gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld als er
veel overheidsgeld mee gemoeid is of als
milieuaspecten een rol spelen. Denk maar
aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie of
corporatiewoningen. De toekomst voor
pragmatische erfpacht ziet er beter uit, dan
de toekomst voor de dogmatische erfpacht,
die op de terugtocht is.

Dit nu gebeurt zelden. De particular
denkt hooguit een paar jaar vooruit en
wordt zelden volledig voorgelicht over alle
consequenties van erfpacht. In het beste
geval richt de voorlichting zich op de hoogte
van de canon en de in het verschiet liggende
canonherziening. De scoop van de profes-
sional is doorgaans ook maar zo’n tien jaar.
Natuurlijk wegen de effecten van de nadelen
de eerste tien jaar het zwaarst, maar een
cumulatie van nadelen heeft na tien jaar
eveneens impact op de waarde. De bloot
eigendom, wat de erfpachter mist, wordt

P. G. Jager

Peter Jciger is directeur van Frisia Makelaars, de
Haagse partner van Dynamis vastgoedconsultants
en makelaars. Vanaf 1970 spelen erfpachtzaken
een belangrijke rol in zijn dagelijkse praktijk. Hij
werkt op dat terrein voor overheden en voor
marktpartijen.

Aftrekprincipe: juridisch,
maar ook waardetechnisch

Juridisch is erfpacht afgeleid van eigen
grond: de eigendom wordt ingesnoerd.
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Seminar International
Financial Reporting

Standards

A

De Universiteit
Nyenrode heeft een lange
traditie van hoogstaand

onderwijs en ondememer-
schap. Opgericht in 1946
door en voor het bedrijfs-
leven, is Nyenrode pionier

en leider voor de ont-
wikkeling van het Europese
bedrijfsleven. Centraal in

Nyenrodes aanpak stoat de
nadruk op het ontwikkelen
van 'totale' managers die in
stoat zijn effectiefte opere-
ren en te communiceren in

een intemationale om-
geving. Gesitueerd in de

toegangspoort van Europa
is Universiteit Nyenrode
de business school van

et kersverse Nyenrode Real Estate Center organiseert in november een semi-
nar van vier middagen over de International Financial Reporting Standards.

Wie geefit leiding aan dit nieuwe instituut? Onze eigen Tom Berkhout, sorry,
Professor Berkhout. De eerste gepromoveerde MRE-er die naast zijn werkzaam-
heden voor de SBV nu de scepter in Breukelen zwaait. Tom zal niet als concur-
rent van de SBV gaan opereren, maar op opleidingengebied samenwerken met
de SBV en als nichespeler gaan opereren.

H

komt daarmee buiten Nederland te liggen.
Ondertussen zien we dat de Amerikaanse
jaarrekeningregels (US GAAP) en de IFRS
in sterke mate naar elkaar groeien. De des-
betreffende organisaties hebben afgesproken
ernaar te streven voor 2005 de belangrijkste
verschillen weg te werken. Uiteindelijk zal
een eenduidige, wereldwijd toepasbare stan-
daard voor externe verslaggeving ontstaan

die bijdraagt aan transparantie en vergelijk-
baarheid van jaarrekeningen. In Europa,
maar ook daarbuiten, zullen ondernemingen
met behulp van dezelfde regels gaan rappor-
teren over de gang van zaken rond vastgoed
in hun onderneming.

In het seminar worden de interpretatie
en de verstrekkende gevolgen van de IFRS
voor ontwikkelaars, beleggers en gebruikers
van vastgoed besproken. Aangezien
(na)scholing eveneens tot de doelstelling van
onze vereniging behoort treft u hieronder
een korte introductie van het IFRS Seminar.

Met ingang van 1 januari 2005 worden
Europese beursgenoteerde ondernemingen
verplicht een stelsel van intemationale ver-
slaggevingsregels toe te passen op hun
geconsolideerde jaarrekening: de
International Financial Reporting Standards
(IFRS). In Nederland zal deze verplichting
ook gelden voor alle niet-beursgenoteerde
financiele instellingen. Naar verwachting
zullen de regels op termijn ook voor het
MKB verplicht gesteld worden. De regie
over standaarden voor de verslaggeving van
de grote intemationale ondernemingen

Nederland.

een misleidend beeld zou ontstaan, maar
dan zal daar een uitgebreide toelichting op
noodzakelijk zijn.

Meer aandacht voor markt-
waarden en vermindering
van subjectiviteit

De intemationale regelgeving laat wei-
nig ruimte voor subjectieve opvattingen over
de toepassing en interpretatie van de regels.
Deze zullen wel in belangrijke mate waarde-
ring en resultaatbepaling op basis van reeele
waarden (marktwaarden) verplichtstellen of
mogelijk maken. Maar schattingen van de
omvang van de reeele waarde zijn per defini-
tie subjectief. Dat wordt echter ingeperkt
door strenge regels voor de waardering en
door uitgebreide toelichtingen op de gehan-
teerde grondslagen en gevoeligheidsanalyses.
Er is een geleidelijke verschuiving te consta-
teren van het accounting concept of profit’
(historische kosten en afschrijven) naar het
‘economic concept of profit’ (actuele
waarde/niet-afschrijven met een jaarlijkse
impairment test). De marktwaardebenade-
ring zou voor de gebruiker de meest relevant

Gevolgen voor de
NederDandse richtlijnen

In de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving worden de intemationale
regels nu nog verwerkt voor zover ze voor
Nederland aanvaardbaar en toepasbaar zijn.
De Richtlijnen zijn al voor een deel in over-
eenstemming met de intemationale regelge-
ving gebracht, maar toch zal er veel verande-
ren. Belangrijk is echter dat er verschil
bestaat in de mate van afdwingbaarheid.
Van de Richtlijnen kan men thans afwijken
als daar gegronde redenen voor bestaan.
Deze behoeven niet uit de jaarrekening te

blijken. Als van een belangrijke regel wordt
afgeweken, zal dat in veel gevallen toch in
de jaarrekening tot uitdrukking moeten

komen. De IFRS zullen echter integraal
moeten worden toegepast, waarbij geen
enkele afwijking is toegestaan. Er bestaat
wel een mogelijkheid af te wijken van de
regels als er bij de toepassing van de IFRS

(Adviseurs van) ont-
wikkelaars, belegggers

en beheerders van
vastgoed zullen in

hun (inter)nationale
praktijk de regels,

het begrippen-
arsenaal en de toe-

passingen van de IFRS
moeten beheersen.

J
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informatie moeten opleveren, maar voor
ondernemingen is het gevolg dat bijna elke
(markt)waardeverandering van activa en pas-
siva in de winst- en verliesrekening wordt
verwerkt. Dit alles kan leiden tot een grotere
volatiliteit in de resultaten die moeilijk
beheersbaar zijn. Voor eigengebruikers leidt
de invoering van de IFRS tot minder keuze-
mogelijkheden, daar de vrijheid tot het
gebruik van de actuele waarde wordt
beperkt. Ook kunnen zij geconfronteerd
worden met verplichte afwaarderingen,
waarbij bedrijfsonderdelen met behulp van
business valuation technieken worden
gewaardeerd.

De seminardagen bestaan uit drie
blokken van: 12.30-14.15, 14.30-16.15 en
16.45 -18.30.

Het seminar wordt gegeven in zaal 102
van gebouw De Rooij van de Universiteit
Nyenrode te Breukelen. Er is ruimschoots
parkeergelegenheid voorhanden.

De kosten bedragen normaal
1.400,00, maar SBV Alumni betalen

1.330,00. De inchrijving sluit op 15 Sep-
tember aanstaande. Aanmeldingen kunnen
gedaan worden via het navolgende email-
adres: t.mberkhont@fi-eeler.nl

Programmaleiding:
Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS
en Drs. Hans D. Gronloh RA MRE.

Algemeen overzicht van de modules (wijzigingen voorbehouden)

Onderwerp
Inleiding en raamwerk.
Ontwikkelingen en betekenis
van IAS, gevolgen voor de
vastgoedbranche

Datum
1 4-11-2003

Docenten
Prof. dr. M.N. Hoogendoorn
Universiteit van Amsterdam
Ernst & Young

Gevolgen voor de vastgoed-
branche

(Adviseurs van) Ontwikkelaars, beleg-
gers en beheerders van vastgoed zullen in
hun (inter)nationale praktijk de regels, het
begrippenarsenaal en de toepassingen van de
IFRS moeten beheersen. Zo zijn internatio-
nale organisaties van taxateurs (R1CS,
IVSC, Tegova) bezig eenduidige afspraken
te maken over de definiering van waarde-
ringsbegrippen en -methodieken, mede met
het oog op de invoering van de IFRS. Ook
speelt in EU-verband al de vraag in hoeverre
IFRS-uitkomsten gevolgen hebben of
gebruikt kunnen worden voor de belasting-
heffing van vastgoed.

Drs. H.D. Gronloh RA MRE
Nyenrode Real Estate Center
KPMG Accountants

2 Interpretatie en communicatie
van lAS-cijfers op de vennoot-
schappelijke balans

Interpretatie van lAS-cijfers
voor de fiscale balans,
belastinglatenties

Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS
Nyenrode Real Estate Center

3

Waarderen en calculeren
Financiele vastgoedvraagstukken
rond eigengebruiksvastgoed en
beleggingsvastgoed

4 5-11-2003
Ir. W.NJ. Rust
RJ.A. Hamers MRE MRICS RT
FAKTON

drs. D. van Sluis MBA MBI RV
T. Notenboom RA RV
Talanton Business Valuators

5 Impairment ( 1)
(Af)waarderen van vastgoed-
portefeuilles en vastgoed-
ondernemingen.

drs. D. van Sluis MBA MBI RV
T. Notenboom RA RV
Talanton Business Valuators

Impairment (2)
(Af)waarderen van vastgoed-
portefeuilles en vastgoed-
ondernemingen.

7 25-11-2003 Internationale waarderings-
standaarden en best practices

6
In dit vierdaagse seminar worden de

gevolgen van de invoering van de IFRS voor
de vastgoedpraktijk aan de hand van vier
invalshoeken behandeld:
• Raamwerk IFRS, vennootschappelijke

en fiscale balans.
• Praktijk: rekenen, cijfermatige

consequenties.
• Waarderen: theorie en praktijk.
• Capita selecta: financiele instrumenten;

construction contracts; leasing en huur;
voorzieningen en verplichtingen.

Drs. A.C. Hordijk MRICS
Universiteit van Amsterdam
Raad voor Onroerende Zaken
Lid International Valuation
Standards Committee

Case Business Valuation drs. D. van Sluis MBA MBI RV
T. Notenboom RA RV
Talanton Business Valuators

8

Financiele instrumenten
en vastgoed

9 H. van Damme RA
KPMG AccountantsAlle modules zijn afgestemd op de

praktijk van ontwikkelaars, beleggers en
(corporate) real estate managers en ont-
wikkeld door het Nyenrode Real Estate
Center in samenwerking met FAKTON,
Talanton, KPMG, Ernst & Young, Deloitte
& Touche en Price Waterhouse Coopers.
De modules hebben een interactief karakter
en worden direct na afloop geevalueerd.

Drs. H.H.H. Wieleman RA &
drs. H.R Kranenberg RA
Deloitte en Touche

10 26-11-2003 Construction contracts

Leasing en huur Drs. F.M. van der Lof RA
Ernst & Young Accountants
Bureau Vaktechniek Verslaggeving
Drs. E. Hartkamp RA MRE
Price Waterhouse Coopers
Accountants

1 1

Voorzieningen, verplichtingen
en schulden

12

j
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WETSVOORSTEL PERSONEN-
VENNOOTSCHAPPEN:

FEN KORTE BESCHOUWING
door mw. mr. S.H. van der Graaf;

werkzaam als kandidaat notaris bij Simmons & Simmons Trenite

/T-xXp 24 december 2002 is bij de
Tweede Kamer wetsvoorstel 28746

ingediend. Het betreffende wetsvoorstel
ziet op de vaststelling van titel 7.13
(vennootschap) van het Burgerlijk
Wetboek. Zij biedt nieuwe mogelijk-
heden voor personenvennootschappen.
Voordat ik overga tot een korte in-
houdelijke bespreking van het wets-
voorstel, volgt hierna eerst een beknopte
beschouwing van de thans bestaande
soorten personenvennootschappen.

De rechtspersoonlijkheid gaat in op de dag
na de dag waarop de vennootschap onder
opgave van haar rechtspersoonlijkheid in het
handelsregister is ingeschreven (artikel 802
lid 1).

De v.o.f. en de c.v. worden gezien als
bijzondere maatschapsvormen. De maat-
schap is in Boek 7A van het Burgerlijk
Wetboek geregeld. In het Wetboek van
Koophandel zijn thans de specifieke bepa-
lingen van de v.o.f. en de c.v. geregeld.

De naam van de openbare vennoot-
schap met rechtspersoonlijkheid vangt aan
of eindigt met de woorden Openbare
Vennootschap met rechtspersoonlijkheid,
hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot

‘OVR’ (artikel 802 lid 4).

Alle bovengenoemde personenvennoot-
schappen vertonen thans de volgende gelij-
kenis: zij hebben alien geen rechtspersoon-
lijkheid.

Wetsvoorstel 28746
Huidig recht

Naar huidig recht kunnen de volgende
soorten personenvennootschappen (bijzon-
dere overeenkomsten) worden onderschei-
den:
1. de stille maatschap: een vennootschaps-

verband waarin, zonder gebruikmaking
van een gemeenschappelijke naam, een
beroep of een bedrijf wordt uitgeoefend,
of beroeps-of bedrijfshandelingen wor-
den verricht;

2. de openbare maatschap: een vennoot-
schapsverband waarin, op voor derden
duidelijk kenbare wijze, onder gemeen-
schappelijke naam een beroep wordt
uitgeoefend;

3. de vennootschap onder firma (v.o.f ):
een maatschap, waarin onder gemeen-
schappelijke naam een bedrijf wordt uit-
geoefend;

4. de commanditaire vennootschap (c.v.):
een maatschap, waarin onder gemeen-
schappelijke naam een bedrijf wordt uit-
geoefend. De c.v.-vorm wordt vaak
gebruikt in situaties waarbij er een of
meer geldschieters (commanditaire ven-
noten) zijn die op de achtergrond wen-
sen te opereren en geen bedrijfsactivitei-
ten zullen verrichten, alsmede een of
meer beherende vennoten die de c.v.
extern zullen vertegenwoordigen.

Bij uittreding van een vennoot ‘verblijft’
het aandeel van de uittredende vennoot aan
de vennootschap. Verblijvings-en toedelings-
bedingen, zoals deze thans vaak worden
opgenomen, zullen daarmee in beginsel
onnodig worden.

Het wetsvoorstel kent de volgende soor-
ten personenvennootschappen:

1. De (niet-openbare) vennootschap: de
overeenkomst tot samenwerking voor
gemeenschappelijke rekening van twee

of meer personen, de vennoten, welke
samenwerking is gericht op het behalen
van vermogensrechtelijk voordeel ten

behoeve van alle vennoten door middel
van inbreng door ieder van de venno-
ten. De (niet-openbare) vennootschap
wordt aangeduid als maatschap (artikel
801).

3. De commanditaire vennootschap (c.v.):
de als zodanig optredende openbare
vennootschap welke naast een of meer

gewone vennoten een of meer comman-
ditaire vennoten heeft (artikel 836 lid
1). De commanditaire vennoot is de
vennoot die niet uitsluitend arbeid
inbrengt, die uitgesloten is van de
bevoegdheid om rechtshandelingen te

verrichten voor rekening van de ven-
nootschap en die in het verlies van de
vennootschap niet verder hoeft te delen
dan tot het bedrag van hetgeen hij heeft
ingebracht of verplicht is in te brengen
(artikel 836 lid 2). De gewone vennoten

zijn hoofdelijk verbonden voor de ver-
bintenissen van de vennootschap, de
commanditaire vennoten niet, behou-
dens bepaalde uitzonderingen.

2. De openbare vennootschap: de vennoot-
schap tot het uitoefenen van een beroep
of een bedrijf, die op een voor derden
duidelijk kenbare wijze naar buiten
optreedt onder een door haar als zoda-
nig gevoerde naam.

De openbare vennootschap is een
rechtspersoon, indien:
(A) dit in de overeenkomst van ven-

nootschap is bepaald;

(B) de overeenkomst in een notariele
akte verleden in de Nederlandse
taal is opgenomen;

(C) zij is ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.

J
8
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2. Het omzetten van een openbare ven-
nootschap met rechtspersoonlijkheid in
een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en vice versa.

Wetsvoorstel 28746 biedt de mogelijkheid om
rechtspersoonlijkheid, weliswaar ‘beperkt’, toe te

kennen cum de (toekomstige) openbare vennootschap
en de c.v.. Vooral vastgoedfondsen zullen hier in de

toekomst hun voordeel mee kunnen behalen.

Stand van zaken
Op 17 juni 2003 is door de vaste com*

missie voor Justitie (bestaande uit leden van
verschillende politieke partijen), belast met
het voorbereidend onderzoek van het wets-
voorstel 28746, verslag uitgebracht van haar
bevindingen. In het verslag is een aantal
aanvullende vragen opgenomen, welke vra-
gen aan de regering ter beantwoording zul-
len worden voorgelegd. Voorgesteld is onder
meer de relevante bepalingen uit Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek geheel in titel 7.13
over te nemen, om de overzichtelijkheid en
de leesbaarheid van de betreffende bepalin-
gen te bevorderen. Tevens is gevraagd naar
de financiele gevolgen voor alle partijen,
waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden
aan de verplichte inschrijving in het han-
delsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken.

De naam van de commanditaire ven-
nootschap met rechtspersoonlijkheid
vangt aan of eindigt met de woorden:
Commanditaire vennootschap met

rechtspersoonlijkheid, hetzij voluit
geschreven, hetzij afgekort tot ‘CVR’
(artikel 836 lid 3). De commanditaire
vennootschap heeft geen in aandelen
verdeeld kapitaal (artikel 836 lid 4).

Vooral voor beleggingsfondsen zal het
verkrijgen van rechtspersoonlijldieid in de
toekomst uitkomst kunnen bieden . Een
openbare vennootschap of c.v. met rechts-
persoonlijkheid, met als (hoofd-)activiteiten
"beleggen", kan namelijk, dankzij haar
rechtspersoonlijkheid, voor de Wet toezicht
beleggingsinstelling ("Wtb") worden aange-
merkt als een beleggingsmaatschappij (arti-
kel 1 sub a Wtb). Een beheerder en
bewaarder zijn bij een dergelijke beleggings-
maatschapppij niet verplicht. Naar huidig
recht wordt een dergelijke vennootschap
aangemerkt als een beleggingsfonds (artikel
1 sub b Wtb), waarbij het aanstellen van een
beheerder en een bewaarder wel verplicht
zijn. Doorgaans worden thans voor nieuwe
vastgoedfondsen twee afzonderlijke besloten
vennootschappen met beperkte aansprake-
lijkheid opgericht, welke vennootschappen
als beheerder respectievelijk bewaarder zul-
len fungeren. De te maken extra kosten en
tijd voor deze oprichtingen kunnen in de
toekomst worden bespaard.

Mogelijkheden van wets-
voorstel 28746

Opteren voor rechtspersoonlijldieid
wordt mogelijk voor openbare vennoot-
schappen en commanditaire vennootschap-
pen. Het is echter niet zo dat de personen-
vennootschap daarmee een rechtspersoon
wordt als bedoeld in Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid of
de naamloze vennootschap. Het wetsvoor-
stel vermeldt namelijk dat titel 1 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek slechts van toe-
passing is voor zover titel 13 daarnaar ver-
wijst. De betekenis van deze rechtspersoon-
lijkheid blijft derhalve beperkt: de vennoten

blijven bij een openbare vennootschap of
c.v. hoofdelijk aansprakelijk en voor credi-
teuren van de openbare vennootschap of c.v.
maakt het ook geen verschil.

Aan het verkrijgen van rechtspersoon-
lijkheid is wel een groot goederenrechtelijk
voordeel verbonden: vermogensbestanddelen
kunnen goederenrechtelijk tot het eigen ver-
mogen van de vennootschap behoren.
Registergoederen kunnen derhalve aan de
vennootschap zelf worden geleverd, in plaats
van aan de vennoten. De vennootschap
wordt zelfstandig drager van rechten en ver-
plichtingen. Eventuele problemen rond het
gemeenschappelijk vennootschapsvermogen
van vennoten zullen hiermee (mogelijk)
worden voorkomen. Een kanttekening is
hier echter wel op zijn plaats, namelijk dat
de aansprakelijkheid van de vennoten niet
verandert.

Conclusie
Wetsvoorstel 28746 biedt de mogelijk-

heid om rechtspersoonlijldieid, weliswaar
‘beperkt’, toe te kennen aan de (toe-
komstige) openbare vennootschap en de c.v..

Vooral vastgoedfondsen zullen hier in de
toekomst hun voordeel mee kunnen behalen.

Wanneer het wetsvoorstel (uiteindelijk)
in werking zal treden, is thans nog niet
geheel te overzien.Andere mogelijkheden die het wetsvoor-

stel creeert zijn:
1. Het omzetten van een bestaande open-

bare vennootschap zonder rechtsper-
soonlijkheid in een openbare vennoot-
schap met rechtspersoonlijldieid
(waarbij als extra vereiste geldt dat alle
goederen behorend tot de vennoot-
schappelijke gemeenschap blijkens de
notariele akte worden ingebracht in de
rechtspersoon) en vice versa; en

Uit navraag bij het Ministerie van

Justitie is gebleken dat er zeker haast achter
de verdere procedure wordt gezet, maar dat
het niet voor het einde van dit jaar zal zijn
afgerond, mede gelet op de nog op te stellen
aanpassing van onder meer de handelsre-
gisterwet en de fiscale regelgeving hierom-
trent.

Aan het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid
is wel een groot goederenrechtelijk voordeel
verbonden: vermogensbestanddelen kunnen

goederenrechtelijk tot het eigen vermogen van
de vennootschap behoren.
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Interview met Wiel Arets Architecture in Londen en later Columbia

University in New York en de Stadle Schule
in Wenen.Marktconform

viffid ok eem
vreselijk w©®rel

//

In 1990 is het Berlage Instituut opge-
richt. In 1995 ben ik de eerste decaan
Herman Hertzberger opgevolgd. Ik heb de
afgelopen zeven jaar als decaan hard gewerkt
aan het internationaal op de kaart zetten

van het Berlage Instituut. Mijn doel was het
instituut veel meer te laten zijn dan een
onderwijsinstelling. De afgelopen jaren is
het ons gelukt dit Nederlandse instituut, dat
zich richt op 'post-graduates', te laten
groeien tot een internationaal laboratorium
worden voor onderwijs, onderzoek en ont-
wikkeling binnen de werkvelden (land-
schaps)architectuur, stedenbouw/ruimtelijke
ontwikkeling. Het Berlage Instituut is dus
geen architectuur instituut, zoals nog wel
gedacht wordt. Dat kan ook niet, omdat
architectuur geen autonoom gegeven is,
maar het resultaat van verschillende maat-
schappelijke krachten moet zijn.
Architectuur als samenhangend resultaat van
krachten uit de samenleving kan op haar
beurt dan weer het beginpunt zijn voor ver-
betering van stedenbouwkundige en maat-
schappelijk samenhang.”

If

innen het vastgoed heeft iedereen er een mening over: stedenbouw en
architectuur. Deze meningen lopen echter sterk uiteen. De een beweert dat

goede, ambitieuze stedenbouw en architectuur de dragers zijn van duurzame,
succesvolle ontwikkelingen. Anderen stellen dat stedenbouwkundigen en
architecten de werkelijkheid regelmatig uit het oog verliezen en ambitie op
ambitie stapelen. Tijd om een aantal meningen en visies in de komende uitgaven
van Masterclass eens te laten horen. Als eerste komt Wiel Arets aan het woord.
Arets was tot voor kort decaan van het Berlage Instituut en heeft een uitge-
sproken mening over stedenbouw.

B

kundige opzet van de stad was, die de succes-
volle integratie van diverse maatschappelijke
ontwikkelingen mogelijk maakte. Dat die
stedenbouwkundige opzet vanaf het begin
van de twintigste eeuw tot in de jaren zestig
van diezelfde eeuw zo consequent is door-
gevoerd is te danken aan drie stedenbouw-
kundigen; Stuit, Kleine en Holst. Zij wisten
zich door de jaren heen wisten gesteund
door een goed en visionair gemeentebestuur.
Stedenbouw was leidend in de ruimtelijke
ordening en daarmee ontwikkeling en
expansie van de stad. Stedenbouw was het
samenbindende middel.”

Fascinatie en gebrek
“Zoals ik al aangaf, had ik tijdens mijn

studie al een grote fascinatie voor Japan.
Wat mij zo aanspreekt aan de ruimtelijke
ontwikkeling van Japan is dat, hoewel ste-
denbouw als vak er niet uitgeoefend wordt,
alle Japanners, overheid en marktpartijen, de
essenties van goede stedenbouw in de ruime
en naar mijn mening juiste zin van het
woord in hoofd hebben en impliciet onder-
schrijven. Deze essenties zijn een perfecte
infrastructuur en openbare ruimte. Dit zijn
de dragers voor de architectuur en daarmee
de gebouwde omgeving in Japan.

“Hierdoor gegrepen ben ik stedenbouw
en architectuur gaan studeren in Eindhoven.
In mijn studie maakte ik kennis met steden-
bouwkundigen en hun uiteenlopende visies
op steden. Rossi en zijn compacte stad,
Hejduk die de poezie van de Amerikaanse
stad beschreef en Shinohara die de organisch
gegroeide, chaotische stad schetste. Nog
tijdens mijn studie ben ik onderzoek gaan
doen op basis waarvan ik een aantal artike-
len over Japanse Architectuur heb geschre-
ven en ben ik colleges gaan geven.”

Hoe het began en verder ging
“Stedenbouw is naar mijn mening de

drager voor de bundeling van verschillende
krachten en ontwikkelingen binnen de
samenleving. Dat gevoel had al van jongs af
aan. Ik ben geboren in Heerlen. In de jaren
zestig was Heerlen een compacte, moderne
stad die door de mijnbouw economisch flo-
reerde. Het economisch succes trok mensen
aan uit West-Nederland, Oostenrijk, Italie,
Spanje, noem maar op. Allemaal op zoek
naar werk en welvaart. Dit betekende dat er
in Heerlen al heel vroeg sprake was van een
multiculturele samenleving. In tegenstelling
tot wat je vandaag de dag vaak ziet, leefden
de verschillende bevolkingsgroepen zonder
noemenswaardige problemen samen. Later
kwam het besef dat het de stedenbouw-

“In 1984 heb ik een eigen architecten-
bureau opgericht. Naast het bouwen van
kleine werken en het ontwerpen van steden-
bouwkundige plannen liet het doen van
onderzoek en het onderwijs mij niet los.
Naast mijn werk in Nederland ben ik daar-
om gaan doceren aan de AA School of
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quente keuze van de rijksoverheid in con-
centrate van de bevolking in de steden leidt
er toe, dat de inspanningen voor de aanleg
van infrastructuur veel minder verspreid
hoeven te worden en derhalve adequater
kan. Ook het openbaar vervoer wordt
middels de concentratie van mensenstromen

kostendekkend. Daarnaast denk ik dat het
aansluit bij de wensen van de bevolking.

Mensen willen stedelijkheid, dicht bij een
breed aanbod van voorzieningen wonen en
geen files. De tuin als exponent van de
behoefte van de mens aan prive-ruimte en
voor velen de reden om suburbaan te gaan
wonen kan architectonisch uitstekend opge-
lost worden in appartementencomplexen
binnen de stad.”

Oplossing: samenwerking
en durf

“Vaak hoor je dat de markt dergelijke
oplossingen niet zou willen. Dergelijke ver-
nieuwende concepten zijn niet marktcon-
form. Ik vind dat een vreselijk woord. Een
dergelijke oplossing leidt tot stilstand in
plaats van vernieuwing. De mobiele telefoon
of de auto waren in eerste instantie ook niet
marktconform. Niemand heeft om die pro-
ducten gevraagd. Maar toen ze er eenmaal
waren werden ze een groot succes en niet
meer weg te denken uit onze maatschappij.
Er zijn dus markten gecreeerd. Ik denk dat
niet alleen de overheid maar ook de markt-
partijen moeten investeren in toekomstvisies.
Projectontwikkelaars doen veel te weinig aan
research. Marktpartijen moeten bereid zijn
niet alleen op basis van het verleden te acte-
ren, maar moeten willen innoveren. Men

In Nederland is dit heel anders. Hier is
er te weinig of geen visie op ruimtelijke ont-
wikkeling. Het rijk schiet te kort op het lan-
delijk niveau en de gemeenten hebben vaak
geen overall visie op de stad. Door het ont-
breken van een overheidsvisie wordt de ver-
antwoordelijkheid al gauw bij marktpartijen
gelegd. Gemeenten willen steeds vaker dat
de markt de (semi-)openbare ruimte inricht.
De markt is daarin veelal niet geinteresseerd
en beperkt zich tot de gebouwen. Het zal
niemand verwonderen, dat ik op het gebied
van de ruimtelijke ontwikkeling pleit voor
een sterke overheidsrol. De overheid dient
een gedegen ruimtelijke visie te ontwikke-
len, zowel op rijks- als gemeenteniveau.”

moet dus meer durven. Neem nou bijvoor-
beeld het project Hoge Heren aan de
Zalmhaven in Rotterdam. Zonder precedent
in Nederland heeft Vesteda het aangedurfd
niet alleen woningen te willen bouwen, maar
tevens een zwembad, een sauna, fitness en
andere services in het appartementencomplex
te willen integreren. De vraag bleek uiteinde-
lijk overweldigend en nu worden dergelijke
concepten overal gerealiseerd. De markt en
de overheid moeten dus leren in vernieuwen-
de concepten te leren denken en te durven.
Het Berlage Instituut zou een uitstekend
podium zijn waar overheid en bedrijfsleven
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
en stedenbouw constructief aan toekomstvi-
sies zouden kunnen samenwerken.”

Verkeerde keuzes
“Het vol- en daarmee vastlopen van

onze weg- en in mindere mate railinfrastruc-
tuur heeft alles te maken met de fijnmazige
stedelijk ontwikkeling van Nederland. Te
weinig heeft de rijksoverheid in haar ruimte-
lijke ordeningsnota’s duidelijke keuzes
gemaakt. Teveel is gekozen voor de groei
van suburbane samenleving. Het gevolg is
een spreiding van de bevolking over een
groot gebied. Omdat de mensen vaak niet
werken waar ze wonen moet er een uitge-
breid infrastructureel net worden aangelegd
en ontstaan er dagelijks enorme pendelstro-

men. Het aanleggen en onderhouden van
zo’n groot, fijnmazig en toereikend net kost
teveel geld. De overheid kan niet alle pro-
blemen gelijktijdig oplossen, dus moeten er
keuzes worden gemaakt. Het gevolg is dage-
lijks vele files op onze wegen. Een conse-

Auteur: D.J. Somsen

W I J N P R O E V E R I J
Op 10 juli j.l. vond in het Excelsior

stadion te Rotterdam de aangekondigde
Alumni Wijnproeverij plaats. Het geheel
was verzorgd door Fred van Alphen, die
van zijn hobby ook een beetje zijn (bij)vak
heeft gemaakt. Fred heeft gedurende de
proeverij ons een mooie selectie aan wijnen
voorgezet. Tijdens de proeverij heeft Fred
een kort college gegeven over wijn en het
proeven en drinken ervan. Mocht Fred niet
langer in het vastgoed werkzaam willen zijn
dan kan hij docent worden bij het (nog op
te richten) Wijninstituut.

r
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Kabels en overdrachtsbelasting:
Gevolgen voor (echt) vastgoed?
6 juni heeft de Hoge Raad bepaald dat kabelnetwerken voortaan als

onroerende zaken moeten worden beschouwd. Op zich een puur civiel-juri-
dische zaak zou men denken ware het niet dat de procedure ging over een nahef-
fingsaanslag overdrachtsbelasting. Ook heeft de Hoge Raad vastgesteld wie nu

eigenlijk de eigenaar is van een kabelnetwerk. Dat is niet de partij die jaren
geleden voor de kabels meestal een fors bedrag heeft neergeteld of de eigenaar
van de grond waar de kabels in liggen, maar degene die het netwerk heeft aange-
legd. Het gevolg is dat zowat alle kabeltransacties hebben plaatsgevonden als
roerende zaak en er voor de overdrachtsbelasting met terugwerkende kracht een
overdracht van economische eigendom heeft plaatsgevonden.

Overdrachtsbelasting is verschuldigd
door de koper van vastgoed. Bij de over-
dracht van een econoom zonder notariele
akte, is de verkoper hoofdelijk aansprakelijk
als de koper niet betaalt. Als de koper
inmiddels kopje onder is gegaan of geliqui-
deerd is, moet de verkoper na al die jaren
dus alsnog rekening houden met een 6%
lagere verkoopopbrengst.

Een logische strohalm is om te bezien of
er destijds geen vrijstellingen van toepassing
konden zijn. Zoals bekend kent de over-
drachtsbelasting vele vrijstellingen met name
waar het gaat om de overdracht van vast-
goed binnen dezelfde groep van bedrijven,

bij fusies en splitsingen, bij doorverkoop
binnen zes maanden, en soms ook als er

samenloop met BTW is.
Als de aanlegger van het netwerk dit

voor ingebruikname levert met BTW, zou

de verkrijger een beroep op vrijstelling kun-
nen doen. Door middel van de projectont-
wikkelaarsresolutie zou er zelfs 6 maanden
in gebruik mogen zijn genomen. Een
belangrijke eis voor het gehonoreerd zien
van een vrijstelling is dat er binnen een

maand na de verkrijging van het vastgoed in
een aangifte of in de akte een beroep op de
vrijstelling wordt gedaan onder opgaaf van

feite gekochte onderneming is. Die goodwill
zou kunnen worden bepaald door hetgeen
wat is betaald voor het netwerk met de
klanten te verminderen met kostprijs, plus
misschien een kleine opslag, van het techni-
sche netwerk. Het wordt interessant om

deze discussie te volgen. Want stel je eens

voor dat bij de verkoop van een bedrijfsver-
zamelgebouw met vele huurders gesteld kan
worden dat behalve voor het vastgoed ook
een bedrag voor het klantenbestand wordt
betaald. Over een deel van de koopprijs zou
dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd
zijn. Overigens heeft de belastingdienst bij
de inmiddels achterhaalde discussie over

afschrijvingen bij vastgoedmaatschappen
gesteld dat niet zozeer in vastgoed danwel in
huurcontracten werd belegd. Wellicht is dit
voer voor nader onderzoek.

De eerste vraag die opkomt is tot hoe
ver terug in de tijd mag de belastingdienst
eigenlijk mag naheffen? Voor de overdracht
van een ‘econoom’ kan de fiscus 12 jaar
teruggaan met een aanslag overdrachtsbe-
lasting. Daar de econoom pas vanaf 31
maart 1995 belast werd, kan tot die datum
worden nageheven. Terugdenkend aan de
telecomhype en dito aandelenkoersen van
eind jaren negentig zijn er enorme bedragen
betaald voor kabelnetwerken. Op grond van
het arrest kan de fiscus dus alsnog 6% over-
drachtsbelasting heffen over de toenmalige
waarde van een netwerk. Een latere waarde-
daling doet hier niets aan af.

Toch valt er voor de telecombedrijven
wel wat te verdienen door eens goed naar de
waardering te kijken. De prijs voor een

kabelnetwerk werd vaak uitgedrukt in het
aantal aansluitingen vermenigvuldigd met

een vast bedrag. Behalve het technische net-
werk werd dus eigenlijk ook een ldantenpor-
tefeuille overgedragen. Zelfs de meest ruim-
denkende inspecteur zal niet met droge
ogen kunnen beweren dat over een klanten-
bestand overdrachtsbelasting verschuldigd
zou zijn. Overdrachtsbelasting is volgens de
Wet Belastingen van Rechtsverkeer slechts
verschuldigd over de werkelijke waarde van

in Nederland gelegen onroerende zaken of
rechten waaraan deze zijn onderworpen.
Het is dus zaak allereerst te kijken naar de
kostprijs van het aangelegde netwerk. Dat
lijkt me de minimumbasis, waarna bekeken
dient te worden wat de goodwill van de in

De belastingdienst heeft bij
de inmiddels achterhaalde discussie

over afschrijvingen
bij vastgoedmaatschappen gesteld

dat niet zozeer in vastgoed
danwel in huurcontracten

we
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dozen Timberlay Rouge 2000 a 13,05 per fles (zes flessen per doos; de lle en 12* fles is telkens gratis).Ik bestel

dozen Timberlay Blanc 2001 a 11,85 per fles (zes flessen per doos; de 11* en 12* fles is telkens gratis).Ik bestel

Naam In een ongefrankeerde
envelop opsturen naar

Adres
Vinifins
Antwoordnummer 408
1300 WB Aimere

Postcode en plaats

Telefoonnummer Handtekening

Alle prijzen inclusief btw. Vanaf 24 flessen franco huis. Bijdrage transportkosten bij 12 flessen 8,-.

Volrood, rijp fruit, lange afdronk. Cuvee Prestiges van Chateau Timberlay uit de Bordelais.
Timberlay Rouge 2000. 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot. Rijping op nieuw eikenhout. Overeenkomst met een goede Pomerol. Prijs 13,05 per

fles. 11* en 12* fles gratis. Timberlay Blanc 2001. 70% Sauvignon Blanc,30% Semilion. Gisting en rijping op nieuw eikenhout. Rijke wijn. Overeenkomst

Elegant, delicaat,met de grote witte wijnen van Graves Pessac-Legnan. Prijs 11,85 per fles. 11* en 12* fles gratis.
toetsen van noot en honing.
Vinifins. Groot assortiment wijnen uit alle delen van de wereld. Optimale prijs en kwaliteit. Vinifins vestiging Aimere De Paal 7,Unit 6,1351JB Aimere,
tel 036 538 6740, fax 036 538 6752 Vinifins vestiging Maastricht Chablislaan 2, 6213 GK Maastricht, tel 043 354 0189, fax 043 354 0192 info@vinifins.nl

www.vinifins.nl Vanaf 24 flessen franco huis. Bijdrage transportkosten bij12 flessen 8,- Alle prijzen inclusief btw.


