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‘Gratis rekenmodule voor snelle 
toetsinG en optimaliserinG

van projectresultaten’ 
Voor projectontwikkelaars vormt de exploitatieberekening de basis voor veel beslissingen. 
Maar er wordt vaak gerekend met verkeerde cijfers, constateerde Gerton Rademaker van 
Dirkzwager legal & tax.  Daarom ontwikkelde hij een rekenmodule die snel en makkelijk 

inzicht geeft in de kosten van een project. ‘Je weet binnen een dag waar je aan toe bent.’

Toen Gerton Rademaker 7 jaar geleden een cursus 
gaf aan jonge projectontwikkelaars, stuitte hij 
op een opmerkelijk gegeven. Bij controle van de 
exploitatiebegroting van een cursist kwam er een heel 
ander getal uitrollen dan de man zelf had berekend. 
In plaats van een projectresultaat van 80 euro, kwam 
Rademaker uit op 200.000 euro. De ontwikkelaar had 
de fiscaliteit niet op de juiste wijze verwerkt. ‘Zoiets heeft 
grote gevolgen’, stelt Rademaker. ‘Met 200.000 euro 
maak je een heel andere afweging dan met 80 euro.’ 

De afgelopen jaren bleek dat bijna iedere 
projectontwikkelaar moeite heeft met het verwerken van 
de fiscaliteit in de exploitatieberekening. Met de overstap 
naar Dirkzwager ontstond het idee om een rekenmodule 
te ontwikkelen. Vorig jaar was het zover. Met de gratis 
online check voor de fiscale analyse van vastgoedprojecten 
biedt Dirkzwager projectontwikkelaars de kans om snel 
en eenvoudig hun projectresultaten te toetsen en te 
optimaliseren. Je krijgt binnen 24 uur een overzicht met 

de juiste fiscale cijfers en de juridische mogelijkheden. Het 
daadwerkelijk optuigen van de optimale structuur kan 
binnen een week op de rails staan. 

Wat is jouW positie als fiscalist?
‘Je kunt mij zien als een fiscale ‘verkenner’. Vaak zit de 
fiscalist aan het eind van het project, maar ik probeer 
aan het begin te zitten. Zo kun je fouten voorkomen en 
behoud je maximale flexibiliteit voor de klant.’

is het echt noodzakelijk voor ontWikkelaars om hun 
cijfers te laten controleren?
‘Uit onze controles blijkt dat projectontwikkelaars 9 
van de 10 keer een verkeerde berekening maken. Dat is 
nogal wat! Een ontwikkelaar gebruikt de berekening voor 
belangrijke beslissingen. Dan wil je je  niet een miljoen 
te rijk of te arm rekenen. Als de cijfers niet kloppen, kun 
je niet de juiste afwegingen maken. De rekenmodule legt 
een stevige basis onder die keuzes.’

Wat kan iemand die de rekenmodule 
invult precies verWachten?
‘De eerste stap is de controle van 
de exploitatiebegroting die door de 
ontwikkelaar is ingevuld. De tweede 
stap is het zoeken van de beste juridische structuur. 
Hiervoor werken we met 3 varianten. De module 
berekent voor elke variant het projectresultaat. De 
uitkomst delen we niet in ellenlange notities, maar in 4 
overzichtelijke spreadsheets: de controleberekening en de 
uitwerking van de verschillende varianten. Het is direct 
duidelijk welke variant het optimale resultaat oplevert. 
Vervolgens is het aan de klant om de keuze te maken. 
Wij hebben de modelcontracten klaarliggen en kunnen 
die binnen een paar dagen tailor made maken.’

Wat kan de rekenmodule ontWikkelaars opleveren?
‘Inzicht in de juiste cijfers en de juiste structuur is veel 
waard. Het maakt nogal uit in welk juridisch vat je het 
project giet. Het verschil tussen het meest ongunstige en 

‘ Als de cijfers 
niet kloppen kun 
je geen goede 
Afwegingen 
mAken’
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het meest gunstige scenario  kan veel geld schelen. Een 
voorbeeld. Bij de controle van de exploitatiebegroting 
kwamen wij een half miljoen lager uit dan de klant zelf. Hij 
had zichzelf dus te rijk gerekend. Vervolgens berekenden we 
het resultaat bij de 3 verschillende structuren. Daar zaten 
enorme verschillen in. In de optimale structuur kwamen we 
uit op een plus van 1 miljoen.’

hoe zijn de reacties tot nu toe?
‘Iedereen is enthousiast, want het model is objectief. De 
rekenmodule rekent af met de gebruikelijke discussies 
tussen kopers en verkopers over berekeningen. Stel dat je 
het fiscale voordeel op 50-50 basis verdeelt, dan rekent 
de module uit wat de partijen krijgen. Dat zijn harde 
cijfers, dus daar kan geen discussie over ontstaan.’ ■

de rekentool stAAt vrijblijvend en mAkkelijk 

toegAnkelijk op onze website 

WWW.dirkzWaGer.nl/fiscale-projectanalyse/


