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SUPERMARKTEN ZIJN HOT

In deze, qua aantal vastgoedtransacties, mindere tijden lijkt het volume aan 

bepaalde “retail-transacties” toe te nemen. Supermarkten met bijbehorende 

aanleunende winkels lijken hot te zijn. Het schijnt zo’n beetje het enige 

vastgoed te zijn waar banken nog enigszins enthousiast van worden. 

Vastgoedbeleggers en zelfs speciaal daartoe opgezette supermarktfondsen 

lijken naarstig op zoek naar supermarktondernemers die nog in het bezit 

zijn van de eigen winkel in de hoop een “sale/lease back” transactie te 

kunnen sluiten. Voor de supermarktondernemer kan een dergelijke propositie 

interessant zijn omdat hij daarmee geld vrij speelt dat hij of zij wellicht 

kan aanwenden voor de verdere groei van de onderneming dan wel de 

welverdiende pensionering. Fiscaal spelen bij een dergelijke “sale/lease back” 

allerlei issues.  

Een belangrijk punt is natuurlijk altijd de 6 procent overdrachtsbelasting die 

een koper uiteindelijk mag/moet betalen aan de fiscus. Met name als koper 

en verkoper het interessant achten om de verkoper zich tegen zakelijke 

voorwaarden een beperkt recht (erfpacht, vruchtgebruik) voor te laten 

behouden, kan de overdrachtsbelastingdruk meevallen. 

Naast de overdrachtsbelasting is natuurlijk ook de heffing van 

vennootschapsbelasting over de boekwinst bij verkoop van de supermarkt 

een belangrijk aandachtspunt. Doorgaans kan de belastingheffing over de 

boekwinst eenvoudig worden uitgesteld door gebruik te maken van de 

herinvesteringsreserve. Bij een supermarkt in eigen gebruik moet er dan 

echter wel binnen drie jaar na het jaar van verkoop weer een nieuw pand 

aangekocht worden voor eigen gebruik. Indien de desbetreffende verkopende 

ondernemer geen nieuwe panden voor eigen gebruik nodig heeft, dreigt 

het uitstel van heffing over de boekwinst te stranden. Met name als het gaat 

om een ondernemer die zijn onderneming middels bv’s exploiteert zijn 

er mogelijkheden om te zorgen dat zijn eigen gebruiksvastgoed voor de 

herinvesterings-reserve wordt “omgekat” naar aan derden verhuurd vastgoed. 

Een herinvesterings-reserve die relateert aan derden verhuurd vastgoed 

kan worden benut door ander aan derden verhuurd vastgoed te kopen. In 

dat geval is het veel eenvoudiger om een herinvesteringsreserve benut te 

krijgen, althans daartoe zijn legio mogelijkheden zoals bijvoorbeeld door 

het verwerven van participaties in de diverse vastgoed-CV’s of besloten 

vastgoedfondsen voor gemene rekening of gewoon door zelf een verhuurd 

pand aan te kopen. Belangrijk blijft dat vooraf wordt getoetst dat de beoogde 

vervangende vastgoedinvestering ook daadwerkelijk als (afdoende) vervanging 

kwalificeert voor de herinvesteringsreserve. 

René maat is belastingadviseur / partner van Rechtstaete. Hij adviseert 

Nederlandse en buitenlandse cliënten over de vennootschaps-, omzet- en 

overdrachtsbelastingaspecten van vastgoedbeleggingen en -ontwikkelingen.
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