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Op 6 november 2015 is de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf 
gepubliceerd. In deze handreiking is een specifiek hulpmiddel benoemd, de zogenoemde ‘QuickScan’, 
waarmee gemeentelijke grondbedrijven een eerste indicatie krijgen of er sprake is van een fiscaal 
winstoogmerk. In bijlage 1 van die handreiking is de QuickScan nader toegelicht en uitgewerkt. In de 
toelichting op de QuickScan staat dat een onduidelijke uitkomst geen acceptabele uitkomst is: verder 
onderzoek is nodig.  

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk is in de SVLO-notitie Vragen en antwoorden bij de 
Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 14 december 2015 
ingegaan op de rentekosten in grondexploitaties. Aangegeven is dat in die gevallen waarin de 
uitkomst van de QuickScan aanleiding geeft tot twijfel, een eerste stap in het nader onderzoek kan 
bestaan uit het toevoegen van rentekosten. Deze rentekosten mogen niet meer bedragen dan de 
daadwerkelijk betaalde rente over het aandeel vreemd vermogen (VV) van het grondbedrijf.  

Een aantal gemeentelijke grondbedrijven heeft op basis hiervan kasstroomoverzichten opgesteld 
waarin rekening is gehouden met rentekosten. 

In de praktijk is een aantal vragen opgekomen over deze (aangevulde) kasstroomoverzichten. Een 
deel van die vragen ziet op de uitleg en toepassing van de ‘vermogensoverschottenjurisprudentie’. 

Vraagpunten 
De vragen zijn te herleiden tot de volgende twee punten: 

 Hoe wordt bij het nader onderzoek invulling gegeven aan de onderliggende periode, ook 
‘jaarvensters’ genoemd (mede in relatie tot het bij de QuickScan gehanteerde uitgangspunt)? 

 Wat zijn concreet de fiscaal toerekenbare rentekosten waarmee rekening kan worden gehouden 
in het nader onderzoek? 

In deze nieuwsflits gaan wij op beide punten in. Het nader onderzoek naar aanleiding van de 
QuickScan noemen wij in deze nieuwsflits consequent ‘Post QuickScan’. In de praktijk is er verwarring 
over welke werkzaamheden nog binnen een QuickScan vallen en welke werkzaamheden naar 
aanleiding van een QuickScan moeten worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: de activiteiten in 
het kader van de Post QuickScan staan op zichzelf.  

Bij deze nieuwsflits is een bijlage gevoegd waarin stapsgewijs (aan de hand van fictieve voorbeelden 
en situaties) invulling is gegeven aan zowel de QuickScan als de Post QuickScan. Aan de hand van 
deze stappen kan het gemeentelijk grondbedrijf zelfstandig invulling geven aan de Post QuickScan. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Net zoals alle producten van het SVLO is ook deze nieuwsflits geschreven vanuit de context dat 
overheidsondernemingen (in casu gemeentelijke grondbedrijven) zelfstandig (of met hulp van –
externe – specialisten) invulling geven aan het proces van inventariseren en analyseren van de 
(potentiële) belastingplicht.  

Een belangrijk gegeven is dat gemeentelijke grondbedrijven zich ontwikkelen. Feiten en 
omstandigheden wijzigen voortdurend. Er is sprake van een continu proces van inventariseren en 
analyseren. Naarmate grondexploitaties (‘grexen’) zich ontwikkelen in de tijd worden cijfers ‘harder’. 
Voorcalculatorische inschattingen maken plaats voor gerealiseerde cijfers. Omstandigheden in de 
markt kunnen wijzigen, waardoor gemaakte inschattingen aanpassing behoeven. In de handreiking is 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vpb_gem_grondbedr_vpb3111z1fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vragen_antwoorden_handreiking_vennootschapbel_gem_grondbedrijf_vpb3211z1fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vragen_antwoorden_handreiking_vennootschapbel_gem_grondbedrijf_vpb3211z1fd.pdf
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het belang van een goede planning- en controlcyclus al benoemd. De praktijk van alledag bevestigt 
dat belang. Er is sprake van een weerbarstig proces dat de nodige aandacht vergt. In het proces 
moeten periodiek conclusies worden getrokken. Deze nieuwsflits heeft als doel op de benoemde 
aandachtspunten voor de grondbedrijven helderheid te creëren. Op die punten is individuele 
afstemming in het kader van vooroverleg met de Belastingdienst dan niet meer nodig.1  

Toepassing jaarvensters 
Voor de toepassing van de Post QuickScan worden in principe dezelfde jaarvensters gebruikt als bij 
toepassing van de QuickScan. De ‘aanvliegroute’ is evenwel anders. Waar binnen de QuickScan de 
totaal-kasstromen per grex worden opgeteld, worden binnen de Post QuickScan de afzonderlijke 
‘jaarresultaten’ opgeteld. In de bijlage is dit inzichtelijk gemaakt aan de hand van stappen en 
praktijkvoorbeelden. Per saldo zijn de ‘jaarvensters’ binnen de QuickScan en Post QuickScan met 
elkaar in overeenstemming. 

Fiscaal toerekenbare rente in het kader van de Post QuickScan 
Bij het bepalen van de fiscaal toerekenbare rente is in de praktijk een aantal aandachtspunten 
opgekomen. 

Bij het benoemen van de aandachtspunten is het belangrijk onderscheid te maken in de periode (al 
betaalde rente in het ‘verleden’ en de nog te betalen rente in de ‘toekomst’) en het soort 
financiering (‘totaalfinanciering’ versus ‘projectfinanciering’). 

Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven, waarbij binnen de kwadranten de 
aandachtspunten zijn benoemd: 

 Betaalde rente (‘verleden’) Te betalen rente (‘toekomst’) 

Projectfinanciering 

 ‘Definitie’ 

 Is RC gemeente aan te 
merken als 
projectfinanciering? 

 Wat is een een-op-
eenrelatie? 

‘Historisch toerekenbaar’ 

 Looptijd 

 Aflossing 

 Feitelijke realisatie 

 Liquiditeitsbegroting 

Totaalfinanciering 

 Allocatie EV/VV 

 Toerekenbare rente 

 Rente% ‘concern’ 

 Grondslag  
(omslagrente, 

grondbedrijfvreemde activiteiten, 
kapitaalstortingen en -

onttrekkingen) 

 Rente% ‘concern’ 

 Grondslag  

(stand OHW, omslagrente, 

ramingen treasury) 

 Risicoprofiel en context PQS: 
Behoudendheid aangeraden 

  

  

                                                

1  Zie ook de SVLO-Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen van 4 december 2015.  
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Toelichting op de kwadranten 

Projectfinanciering 
Met betrekking tot projectfinanciering belichten we hier de belangrijkste aandachtspunten, waarbij 
we een nader onderscheid maken in ‘verleden’ en ‘toekomst’. Van projectfinanciering is sprake 
indien er een historisch verband bestaat tussen de grondexploitatie en de daarbij behorende schuld. 
Gemeentes werken normaliter met totaalfinanciering. Projectfinanciering doet zich met name voor 
bij grondexploitaties in een afgezonderde rechtsvorm, zoals een gemeenschappelijke regeling.  

Verleden 

Bij projectfinanciering kan voor de werkelijk betaalde rente over het verleden normaliter worden 

aangesloten bij het feitelijke verloop van de schuld en de rente op de extern aangegane lening.2 

Toekomst  
Gelet op het historische verband tussen de schuld en de grondexploitatie is denkbaar dat de 
toekomstige rentestromen zich ook laten voorspellen, bijvoorbeeld aan de hand van de looptijd van 
de betreffende lening, zeker wanneer in de looptijd en de omvang rekening is gehouden met de 
afloop van de lopende grondexploitatie.  
 
Om bij projectfinanciering rente in het kader van de Post QuickScan mee te kunnen nemen, is van 
belang dat inzicht bestaat in de looptijd, de rente, de liquiditeitsbegroting en het aflossingsschema. 
In het kader van een redelijke verdeling van de bewijslast dient het grondbedrijf met een adequate 
onderbouwing aannemelijk te maken dat het redelijk is bepaalde rentelasten in aanmerking te 
nemen. In dat geval komt een maatwerkoplossing in beeld. Daarbij is mede van belang dat het in het 
kader van de winstoogmerktoets gaat om de uiteindelijk behaalde resultaten. 
 

Totaalfinanciering 
Met betrekking tot totaalfinanciering belichten we hier de belangrijkste aandachtspunten, waarbij 
we nog een nader onderscheid maken in ‘verleden’ en ‘toekomst’. 

Verleden 
De rente over het verleden kan slechts worden meegenomen in de vervolgberekening indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan. 
1. Het betreft feitelijk betaalde rente aan een (externe) geldverstrekker.3 
2. Er is een onderbouwing van de toerekening van deze externe rente aan het grondbedrijf.4 
 
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat 
volstaan kan worden met een meer pragmatische benadering als een causale allocatie van het 
vreemd vermogen niet mogelijk is. In die pragmatische benadering wordt aan activiteiten met een 

                                                

2  Ingeval sprake is van een lening van een verbonden lichaam dan wel een lening, waarop door een 

verbonden lichaam een garantie is afgegeven, dient het arm’s length-beginsel, zoals verwoord in artikel 8b 

Wet Vpb, in ogenschouw te worden genomen. 
3  Ingeval sprake is van een lening van een verbonden lichaam dan wel een lening, waarop door een 

verbonden lichaam een garantie is afgegeven, dient het arm’s length-beginsel, zoals verwoord in artikel 8b 

Wet Vpb, in ogenschouw te worden genomen. 
4  In de verplichte paragraaf ‘financiering’ in de jaarrekening wordt toegelicht of sprake is van rente over 

vreemd vermogen en/of totaalfinanciering. Deze informatie, aangevuld met een toerekening van de externe 

rente aan het grondbedrijf, kan veelal dienen als (basis voor de) onderbouwing. 
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hoger risico meer eigen vermogen toegerekend dan aan activiteiten met een lager risico. Bij een 
pragmatische oplossing voor de winstoogmerktoets kan worden aangesloten bij de gemiddelde 
verhouding vreemd vermogen - eigen vermogen, zoals beschreven in de Handreiking 
Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf (VV:EV = 66:34).5 Voor de rente kan in dat 
verband worden aangesloten bij het gemiddeld rentepercentage op de schuld van de betreffende 
gemeente. De te alloceren rente kan niet meer bedragen dan de rente die de gemeente feitelijk in 
enig jaar betaalt. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan het gegeven dat de passiefzijde 
van de balans doorgaans voor een aanzienlijk deel bestaat uit overlopende schulden en 
voorzieningen die niet rentedragend zijn. Deze mogen het beeld niet vertroebelen.  
 
De aldus gevonden parameters kunnen worden toegepast op de grondslag van het grondbedrijf. 
Voor deze grondslag kan worden aangesloten bij de stand onderhanden werk volgens het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), exclusief rente en nadat eventuele 
voorzieningen op de stand in mindering zijn gebracht (netto stand onderhanden werk).  
 
Aangezien de nettostand onderhanden werk, het gemiddelde rentepercentage en de feitelijk 
betaalde rente van jaar tot jaar zullen verschillen, dienen deze parameters voor elk van de jaren 
afzonderlijk bepaald te worden om de fiscaal toelaatbare rente van dat jaar te benaderen. 
 
Toekomst  
Waar de rente voor de verstreken periode redelijk nauwkeurig aan de hand van bovenstaande 
parameters valt vast te stellen, is dat voor de toekomstige rente veel minder het geval. Het 
benaderen van die toekomstige rente is vanuit de aard dan ook met veel onzekerheden omgeven.  
 
Wellicht kan een inschatting gemaakt worden aan de hand van de feitelijke stand van het 
onderhanden werk op enig moment (waarbij rekening gehouden moet worden met de inschatting 
van een mogelijke toekomstige verliesvoorziening).6  
 
Het is wel raadzaam om deze benadering te plaatsen in de context van de Post Quick Scan en het 
hoge risicoprofiel op dit punt. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt met zich dat het 
grondbedrijf met een adequate onderbouwing aannemelijk maakt dat het redelijk is bepaalde 
rentelasten in aanmerking te nemen.  
 
Als de uitkomst van de Post Quick Scan vooral afhankelijk is van de toerekening van rente op dit 
onderdeel, adviseren wij aanvullende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden dienen 
niet alleen gericht te zijn op de validatie van de berekening als zodanig, maar vooral op de periodieke 
herijking van de gehanteerde uitgangspunten. Gegeven de hoge mate van onzekerheid op de 
uitgangspunten dient binnen de planning- en controlcyclus in een continu proces aandacht te 
worden besteed aan dit deel van de berekening en daarmee aan het (eventueel) bijstellen van de 
conclusies (mogelijk met terugwerkende kracht).  
 

                                                

5 Hoewel gebaseerd op cijfers 2013 wordt deze verhouding bevestigd in een door Deloitte uitgevoerde data-

analyse (peildatum ultimo 2015): Onderzoek SVLO-uitgangspunten EV d.d. 9 november 2016. 
6  In de praktijk komt het voor dat op dit punt de afdeling treasury een prognose afgeeft. Als dat het geval is, 

moet die prognose (in voorkomende gevallen) worden uitgebreid naar een berekening op fiscale 

grondslagen. Daarnaast kan een pragmatische benadering worden gehanteerd: voor langlopende grexen 

wordt het gemiddelde bedrag aan extern betaalde rente van de afgelopen 5 jaar geëxtrapoleerd, rekening 

houdend met de fiscale grondslagen. 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vpb_gem_grondbedr_vpb3111z1fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vpb_gem_grondbedr_vpb3111z1fd.pdf
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In deze gevallen komt een maatwerkoplossing in beeld.  
 
Finale beoordeling 
De QuickScan en de Post QuickScan zijn een hulpmiddel om zicht te krijgen op (het ontbreken van) 
het winstoogmerk van een gemeentelijk grondbedrijf. Uiteindelijk gaat het om de vraag of een 
grondbedrijf in structurele zin voldoet aan de winstoogmerktoets.  

Als de uitkomst van de berekeningen niet past in het ‘structurele beeld’, kan het zinvol zijn nadere 
werkzaamheden te verrichten om het structurele beeld te duiden en inzichtelijk te maken. Aandacht 
voor de vastlegging van de overwegingen (dossiervorming) is dan essentieel. 



Winstoogmerktoets

Stap 1 Opstellen kasstroomoverzichten:
• Basis MPG aangepast naar fiscale 

uitgangspunten.

Zie Handreiking Vennootschapsbelasting 
en het gemeentelijk grondbedrijf

Kapitaalstortingen

Kapitaalonttrekkingen

Rentecomponent

Prijsstijgingen

Uitgaven GREX
Ontvangsten GREX

Uitgaven Niet-
GREX

Ontvangsten
Niet-GREX

MPG

Uitgaven GREX
Ontvangsten GREX

QS

Stap 2 Verwerken kasstroomoverzichten:
• Het in kaart brengen van de 

kasstromen over de jaren.
• Bepalen kasoverschot of tekort (per 

saldo over gehele looptijd per grex).

Voor de gedachtevorming zijn de 
kasstromen in het figuur per grex steeds 
scheef in de tijd weergegeven, waarbij 
uitgaven meer in het begin en ontvang-
sten meer aan het eind in aanmerking 
zijn genomen. De praktijk is weerbarsti-
ger. Het komt in de praktijk ook voor dat 
na initiële uitgaven sprake is van hogere 
ontvangsten, waarna weer sprake is van 
hogere uitgaven. Kenmerk van de grex is 
dat de uitgaven en ontvangsten zelden 
matchen in een jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stap 3 Analyseren kasstroomoverzichten:
MPG jaar T
• Beoordeling winstoogmerk op basis 

van de MPG jaar T
(de  handreiking gaat uit van een 
eerste analyse over 2015).

• De uitkomsten van de kasstromen 
van de grexen in de MPG worden 
getotaliseerd.

NB: 
Alle cijferreeksen zijn louter willekeurig.

Dit is een niet actieve grex in de actuele MPG.

QuickScan (conform bijlage 1 Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MPG
2015
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Winstoogmerktoets

Stap 4 Analyseren kasstroomoverzichten:
MPG jaar T-1
• Beoordeling winstoogmerk op basis 

van de MPG jaar T -1
(voor het eerst 2014).

• De kasstromen van de actieve grexen
in de MPG worden getotaliseerd.

Dit is een niet actieve grex in de actuele MPG.

QuickScan (conform bijlage 1 Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015) 

Stap 5 Analyseren kasstroomoverzichten:
MPG jaar T+1
• Beoordeling winstoogmerk op basis 

van de MPG jaar T +1
(voor het eerst 2016: bij een eerste 
beoordeling in 2015 -zoals beschreven 
in de handreiking- waren de cijfers 
2016 nog voorcalculatorisch).

• De uitkomsten van de kasstromen 
van de grexen in de MPG worden 
getotaliseerd.

Stap 6 Winstoogmerktoets aangifte 2016:
• Verzamel de uitkomsten van de 

stappen 3, 4 en 5.
• Analyseer het overall beeld en trek 

een conclusie en leg deze vast 
(dossiervorming).

NB: 
Een duidelijk overall positief resultaat uit 
de stappen 3, 4 en 5 had een duidelijke 
indicatie voor belastingplicht opgeleverd. 

Kasstroom MPG T (MPG 2015) Duidelijk negatief

Kasstroom MPG T - 1 (MPG 2014) Duidelijk negatief

Kasstroom MPG T + 1 (MPG 2016) Duidelijk negatief

Conclusie:
Op basis van dit fictieve cijfervoorbeeld is het overall beeld duidelijk: Er is sprake van een 
duidelijk negatief resultaat. Dit is een sterke indicatie dat de grondbedrijfactiviteiten van 
de gemeente (nog) niet onderhevig worden aan de heffing van vennootschapsbelasting.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MPG
2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MPG
2014

Op basis van het hiervoor uitgewerkte 
voorbeeld kan (op basis van casus-
specifieke cijferreeksen) als volgt 
invulling worden gegeven aan de 
uitkomst van de QuickScan

 Winstoogmerk aanwezig
 Geen winstoogmerk aanwezig
 Winstoogmerk nog niet te duiden

Duidelijk positief Voorbereiding op ondernemerschap 
(uitgaande van het feit dat aan de twee overige relevante criteria is voldaan)

Duidelijk negatief Geen nadere voorbereiding op ondernemerschap 
noodzakelijk 
(wel periodieke herijking en documentatie)

Geen duidelijkheid Nadere werkzaamheden noodzakelijk

Uitkomst 
QuickScan
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Winstoogmerktoets

Post QuickScan (verduidelijking Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en gemeentelijk grondbedrijf van 14 december 2015) 

Uitgangs-
punt

Situatie 1
Stap 1

Situatie 1
Stap 2

Nadere werkzaamheden
noodzakelijk

Vrije bewijsleer met koppeling aan 
vermogensoverschottenjurisprudentie.
• Op basis van de QS is het niet 

mogelijk een duidelijke conclusie te 
trekken in het kader van het 
winstoogmerk.

• Nadere werkzaamheden op basis van 
de vermogensoverschottenjurispru-
dentie zijn dan mogelijk.

• De vermogensoverschottenjurispru-
dentie is gebaseerd op (fiscale) 
resultaten in plaats van op 
kasstromen. 

• Een eerste indicatie van de fiscale 
resultaten kan worden verkregen 
door de kasstroomoverzichten vanuit 
de QS aan te vullen met de fiscaal 
aftrekbare rente.

• Zie voor een toelichting op de fiscaal 
aftrekbare rente de tekst van de 
nieuwsflits waarvan deze bijlage deel 
uitmaakt.

Bepalen fiscaal aftrekbare 
rentecomponent

Verwerken kasstroomoverzichten 
aangevuld met de fiscaal toerekenbare 
rente:
• Het in kaart brengen van de 

kasstromen over de jaren (op basis 
van kasstroomoverzichten QS).

• Toerekenen fiscaal aftrekbare rente 
(zie tekst nieuwsflits nadere 
toelichting).

Evenals bij de QS zijn voor de gedachte-
vorming de kasstromen in het figuur per 
grex steeds scheef in de tijd weergege-
ven. Uitgaven zijn steeds meer in het 
begin en ontvangsten meer aan het eind 
in aanmerking genomen. De praktijk is 
weerbarstiger. Het komt in de praktijk 
ook voor dat na initiële uitgaven sprake is 
van hogere ontvangsten, waarna weer 
sprake is van hogere uitgaven. Kenmerk 
van de grex is dat de uitgaven en 
ontvangsten zelden matchen in een jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bepalen ‘resultaten’ binnen de grexen:
• Bepaal het ‘resultaat’ per jaar op 

basis van de kasstroomoverzichten 
inclusief fiscaal toerekenbare rente.

• Pas (zoveel mogelijk) de 
uitgangspunten voor de fiscale 
winstbepaling toe.

• De som van ‘jaarresultaten’ per grex
is gelijk aan het totaalresultaat op 
grex niveau.

Uitgaven GREX
Ontvangsten GREX

PQS

Fiscaal aftrekbare rentecomponent
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Winstoogmerktoets

Post QuickScan (verduidelijking Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en gemeentelijk grondbedrijf van 14 december 2015) 

Situatie 1
Stap 3

Bepalen ‘resultaten’ binnen de jaren:
• Bij het totaliseren van de resultaten 

op jaarbasis vormen de actieve 
grexen op het moment van het 
beoordelingsjaar de basis.

• Conform de handreiking heeft de 
eerste beoordeling in 2015 kunnen 
plaatsvinden.

• Bepaal het ‘resultaat’ per jaar op 
basis van de kasstroomoverzichten, 
inclusief fiscaal toerekenbare rente.

• Trek op basis van de analyse van de 
som van jaarresultaten een conclusie.

• In het cijfervoorbeeld is dat een 
duidelijk negatief beeld.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Situatie 2
In dit voorbeeld heeft de QS 2015 
eveneens geen duidelijk beeld 
opgeleverd. Een analyse op basis van de 
Post QS wordt uitgevoerd:
• Bij het totaliseren van de resultaten 

op jaarbasis vormen de actieve 
grexen op het moment van het 
beoordelingsjaar de basis.

• Bepaal het ‘resultaat’ per jaar op 
basis van de kasstroomoverzichten, 
inclusief fiscaal toerekenbare rente.

• Trek op basis van de analyse van de 
som van jaarresultaten een conclusie.

• In dit cijfervoorbeeld is dat een 
duidelijk positief beeld.

Dit gestileerde voorbeeld geeft aan hoe 
belangrijk het is om bij de winstoogmerk-
toets ‘de vinger aan de pols te houden’. 
Hoewel de beschreven situatie 2 
cijfermatig geheel afwijkt van situatie 1 is 
het goed voorstelbaar dat door het 
verstrijken van jaren, op basis van feiten 
en omstandigheden, op enig moment 
een feitencomplex vergelijkbaar met 
situatie 1 omslaat naar een feiten-
complex vergelijkbaar met situatie 2. 

Het gemeentelijk grondbedrijf dient zo 
vroeg mogelijk zicht te hebben op het 
moment dat voldaan is aan de 
‘winstoogmerktoets’. Zodra die situatie 
zich voordoet moet het grondbedrijf zich 
voorbereiden op het fiscaal ondernemer-
schap.

Dit is voor het grondbedrijf mede van 
belang in relatie tot mogelijke 
belastingrente.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ana-
lyse

2015

Ana-
lyse

2015
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