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Afbeelding 1 Structuuroverzicht 
 
eventuele verkoopresultaat. Deze C.V. neemt echter niet direct 
deel in het vastgoed maar verstrekt een lening aan een 
samenwerkingsverband tussen NPI en NPIN Canada Ltd. Deze 
laatste vennootschap is een 100% dochter van het fonds. Het 
risico van de deelname is beperkt tot maximaal het bedrag van 
de inleg. De zeggenschap berust in belangrijke mate bij de 
beherend vennoot. Via NPIN Canada Ltd is er gedeelde invloed 
met NPI op het vastgoed. 
Fiscaal is het fonds transparant wat betekent dat niet het fonds 
maar de vennoten in de belastingheffing worden betrokken. 
Voor de commanditaire vennoten zal dit meestal betekenen dat 
zij, als privé persoon, betrokken worden in de 
inkomstenbelasting en de inkomsten fictief worden belast in Box 
3 met een effectieve belastingdruk van 1,2% per jaar over de 
waarde van de belegging. Let op dat de winst in Canada wordt 
belast. Op het Canadese niveau hebben vennoten te maken met 
bronheffing op rente (10%) en dividenden en Canadese 
vennootschapsbelasting van ruim 30%, wat een 
totaalbronbelasting van ca. 20% over het rendement zal 
opleveren. 
 

Vastgoed 
 
Het fonds belegt indirect in landbouwgrond in Edmonton, 
Alberta in Canada. De initiatiefnemer NPI heeft 526 acre 
(ongeveer 212 ha) grond aangekocht voor ! 17.325.000, -. De 
grond is getaxeerd door het internationaal opererend  

 
 
taxatiebureau van Colliers op ! 14.100.000, -. Volgens de 
aanbieder is dat rekening houdend met de huidige koers van de 
Canadese dollar (hierna: “CAD”) inmiddels ruim ! 18.000.000, -. 
Volgens het taxatiebureau zal, na het verkrijgen van de 
toestemming tot herbestemming en nieuwe herindeling van de 
grond naar een bedrijventerrein voor lichte industrie, de waarde 
! 34.800.000, - bedragen (ruim ! 46 miljoen bij huidige CAD 
koers. Volgens de meest recente informatie van de aanbieder 
hebben er nieuwe hoorzittingen plaatsgehad en lijkt het erop 
dat het toestemmingsproces zonder problemen zal verlopen en 
begin volgend jaar zal zijn afgerond. Zekerheid hierover kan niet 
gegeven worden. Volgens de aanbieder is het regionale 
herbestemmingplan inmiddels op 9 juni goedgekeurd zodat de 
verdere procedure in werking is gesteld. Lees tevens het artikel 
“Horsehill Energy and Technology Park” op de website van de 
gemeente Edmonton. Na aftrek van financiering- en 
ontwikkelkosten resteert een aanzienlijk resultaat. Dit resultaat is 
deels voor de initiatiefnemer en deels voor het fonds. De NPI 
gronden, in totaal ca. 212 ha., zullen vanwege hun locatie direct 
aan de toegangswegen tot het gebied highway 37, 28A en ca. 
250 meter van highway 15 waarschijnlijk als eerste worden 
herbestemd en verkocht. Daartoe is de joint venture tussen NPI 
en NPIN Canada opgericht. Het fonds belegt in de joint venture 
door aandelen in NPIN Canada en de directe financiering van 
NPI. De Provincie Alberta, en specifiek het gebied bij Edmonton, 
is een economisch sterk ontwikkelde regio met een goed 
toekomstperspectief. Dit wordt met name veroorzaakt door de 


