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• Nieuwe regels verliesverrekening definitief ingevoerd

• Brief Minister van BZK ontwikkeling Vpb-druk corporatiesector

• Lopende procedures afwaarderen bij sloop en afkoop derivaten

Nieuwsbrief woningcorporaties – juni 2021

In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste actuele fiscale wijzigingen voor 
woningcorporaties op een rij.

Loonheffingen

• Ontwerpadvies Sociaal Economische Raad 

• Uit de praktijk… de Wet DBA

• Controle herzieningsgrond Awf-premie

Btw en overdrachtsbelasting

• Besluit inzake btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders 
en leden van diverse commissies gepubliceerd

• Verhuur van bergruimte kwalificeert als verhuur van parkeerruimte

• Nieuw besluit registratiedrempel voor kleine ondernemers

Overige belastingen / maatregelen

• Tarief verhuurderheffing 2021 en 2022 na huurbevriezing

• ISDE: nog ruim budget beschikbaar

• Regionale en lokale subsidiekansen voor 
woningbouwcorporaties
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Vennootschapsbelasting

Nieuwe regels verliesverrekening definitief ingevoerd

Op 4 juni 2021 is het Koninklijk Besluit tot 
inwerkingtreding van de wetswijziging over 
verliesverrekening in de Vpb in het 
Staatsblad gepubliceerd.

Dit betekent voor woningcorporaties die te 
maken hebben met verrekenbare verliezen 
het volgende:

• Verliezen uit 2012 en eerder zijn en 
blijven maximaal 9 jaar voorwaarts 
verrekenbaar. Een verlies uit 2012 kan 
derhalve maximaal tot en met boekjaar 
2021 worden verrekend. Voor deze 
verliezen hebben de nieuwe regels geen 
gevolgen.  

• Verliezen uit 2013 en verder zijn vanaf 
1 januari 2022 onbeperkt in de tijd 
voorwaarts verrekenbaar 
(geen verdampingsrisico meer).

• Vanaf 1 januari 2022 kunnen positieve 
fiscale jaarresultaten tot € 1 mln nog 
steeds volledig worden verrekend met 
verrekenbare verliezen uit eerdere jaren. 
Indien het positieve fiscale jaarresultaat 
hoger is dan € 1 mln, mag over het 
meerdere slechts 50% worden verrekend 
met verliezen uit eerdere jaren en dient 
over het meerdere in het boekjaar zelf 
acute Vpb te worden voldaan.  

• De termijn voor achterwaartse 
verliesverrekening (carry back) is en blijft 
1 jaar. De hiervoor genoemde beperking 
bij verliezen hoger dan € 1 mln gaat ook 
bij achterwaartse verliesverrekening 
gelden.

• De termijn voor voorwaartse verrekening 
van niet-aftrekbare rente als gevolg van 
de renteaftrekperking van ATAD 1 was al 
onbeperkt, dit wijzigt niet.

Vooral voor corporaties die per 1 januari 
2022 nog omvangrijke bedragen aan 
verrekenbare verliezen hebben staan, 
kunnen deze nieuwe regels een belangrijke 
impact hebben. 

Aan de ene kant kunnen hierdoor eerdere 
verdampingsrisico’s verdwijnen; aan de 
andere kant wordt de betaling van acute 
Vpb in de tijd naar voren gehaald. 

We raden corporaties aan bij opstellen van 
de begroting en de kasstroomprognoses 
rekening te houden met de gevolgen van 
deze wijziging op de Vpb-lasten. 

Naast de kasstromen kan de wijziging ook 
gevolgen hebben voor de waardering van de 
actieve Vpb-latentie voor verrekenbare 
verliezen in de jaarrekening. 
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Brief Minister van BZK ontwikkeling Vpb-druk corporatiesector

Vragen Tweede Kamer

Op 3 juni 2021 heeft de Minister van BZK 
vragen beantwoord van de vaste commissie 
voor Financiën over onder meer de 
ontwikkeling van de fiscale lastendruk van 
woningcorporaties.

Vpb-last t/m 2020

De Minister schetst allereerst de 
ontwikkeling van de fiscale afdracht van Vpb
door corporaties over de afgelopen jaren:

Wij merken op dat dit de ontwikkeling 
betreft op kasstroombasis, waardoor het 
effect van invoering van de 
renteaftrekbeperking uit ATAD 1 in de jaren 
2019 en 2020 minder duidelijk zichtbaar is. 
Doordat een deel van de corporaties in deze 
boekjaren nog beschikte over verrekenbare 
verliezen, was afdracht van Vpb op dat 
moment voor hen nog niet aan de orde. 

GroenLinks vroeg de Minister om de impact 
van de renteaftrekbeperking uit ATAD 1 op 
de Vpb-afdrachten van corporaties specifiek 
inzichtelijk te maken. De Minister laat weten 
dat deze gegevens niet beschikbaar zijn. De 
renteaftrekbeperking vormt een van de vele 
onderdelen van de berekening van het 
fiscale resultaat, waaruit de Vpb-afdracht 
wordt afgeleid. Daarbij zijn voor boekjaar 
2019 volgens de Minister nog vrijwel alleen 
maar voorlopige aanslagen Vpb 2019 
opgelegd. Veel ingediende aangiften Vpb
2019 zijn derhalve nog niet beoordeeld. 

Naast de implementatie van ATAD 1 wijst 
het Ministerie van BZK ook op de stijging 
van de WOZ-waarden als oorzaak van de 
toename van de Vpb-afdracht. Deze stijging 

zorgt voor het terugnemen van eerdere 
fiscale afwaarderingen bij corporaties die dit 
fiscale stelsel hanteren.  

Vpb-last vanaf 2021

Op basis van de dPi 2019 wordt de volgende 
ontwikkeling in de Vpb-afdracht door 
corporaties verwacht:

Als gevolg van de inwerkingtreding van de 
gewijzigde regels voor verliesverrekening 
(zie vorige onderwerp) zal een actualisering 
van deze gegevens naar onze inschatting tot 
nog hogere afdrachten leiden. 

Door de Staatssecretaris van Financiën is 
eerder dit jaar benoemd dat hij de huidige 
renteaftrekbeperking uit ATAD 1 mogelijk 
nog verder wil aanscherpen. Dit viel ook 
terug te lezen in de verkiezingsprogramma’s 
van veel politieke partijen. Dit zou de Vpb-
afdracht van veel corporaties uiteraard nog 
verder verhogen. 

Tegenover deze aanscherping staat mogelijk 
de invoering van de zogenaamde 
‘vermogensaftrek’ in de Vpb, waarbij –kort 
gezegd- financiering via eigen vermogen in 
de Vpb wordt beloond. Dit zou voor 
woningcorporaties fiscaal voordeel kunnen 
opleveren ten opzichte van het huidige 
stelsel. 

De Minister van BZK laat hierover weten dat 
de invoering van deze maatregelen voor 
corporaties per saldo positief of negatief kan 
uitpakken. Daarbij geeft Minister aan dat 
ingeval van een negatief saldo-effect is 
afgesproken dat de corporatiesector 
hiervoor zal worden gecompenseerd. Over 
de vormgeving van deze compensatie zijn 
nog geen verdere details vermeld.
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Lopende procedures afwaarderen bij sloop en afkoop derivaten

Conclusies A-G Wattel

Kort na elkaar heeft Advocaat-Generaal 
Wattel conclusie uitgebracht in twee 
procedures op het gebied van de 
vennootschapsbelasting die door 
woningcorporaties worden gevoerd. 

In beide procedures is de Hoge Raad nu aan 
zet om tot een eindoordeel over de 
rechtsvragen te komen. 

Afwaarderen bij sloop

In de eerste procedure is de vraag aan de 
orde op welke wijze fiscaal kan worden 
afgewaardeerd bij de sloop van bestaande 
huurwoningen voor vervangende 
nieuwbouw. 

Volgens de Belastingdienst kan worden 
afgewaardeerd tot de bedrijfswaarde (in 
fiscale zin) van grond en opstal van de 
huurwoningen, volgens de woningcorporatie 
hoeft in dit geval geen rekening te worden 
gehouden met de bedrijfswaarde van de 
opstal en kan worden afgewaardeerd naar 
de bedrijfswaarde van alleen de grond. 

Hierbij beroept de woningcorporatie zich op 
een arrest van de Hoge Raad, waarbij twee 
warenhuizen van een glastuinbouwbedrijf 
warden gesloopt en vervangen door een 
nieuw warenhuis. Hoewel aan de opstallen 
van de gesloopte warenhuizen nog wel een 
bedrijfswaarde was toe te kennen, hoefde 
die volgens de Hoge Raad niet te worden 
toegerekend aan het nieuwe warenhuis. 

In zijn conclusie worstelt de Advocaat-
Generaal met de precieze duiding van dit 
eerdere arrest. Het is nu aan de Hoge Raad 
om de reikwijdte van zijn eerdere arrest 
duidelijk toe te lichten. 

Afkoop derivaten

In de tweede procedure worden derivaten 
die het renterisico op leningen met een 
variabele rente afdekken door een 

woningcorporatie afgekocht vanwege de 
eisen uit de (toenmalige) stresstest van het 
CFV. De leningen met een variabele rente 
worden in dit kader overgesloten naar 
leningen met een vaste rente. De derivaten 
hadden op het moment van afkoop een 
negatieve waarde, dus de corporatie heeft 
bij de afkoop vergoedingen moeten betalen. 

In de procedure is –kort gezegd- de vraag 
aan de orde of deze betalingen fiscaal als 
last ineens mogen worden genomen, of 
verplicht moeten worden geactiveerd en 
geamortiseerd.

De Advocaat-Generaal beschouwt het 
samenstel van het rentederivaat en de 
lening met een variabele rente in feite als 
een lening met een vaste rente. De betaling 
bij afkoop van de derivaten kan volgens 
hem dan ook beschouwd worden als 
boeterente. Deze dient volgens hem fiscaal 
geactiveerd te worden voor zover de 
omvang van de afkoopsom van het derivaat 
gelijk staat aan de omvang van de betaling 
van boeterente. Voor zover de afkoopsom 
van het derivaat hoger is, kan het meerdere 
volgens de Advocaat-Generaal worden 
toegerekend aan het beëindigen van 
liquiditeitsrisico’s en wel ineens ten laste 
van het fiscale resultaat worden gebracht.

We zijn benieuwd of de Hoge Raad de 
Advocaat-Generaal volgt in zijn opvatting 
dat het samenstel van het rentederivaat en 
de lening bij afkoop als lening met een vaste 
rente moet worden behandeld en daaraan 
de conclusie verbindt dat boeterente 
geactiveerd moet worden, of dat de Hoge 
Raad meent dat het afkoopverlies op het 
derivaat wel direct in aftrek kan worden 
gebracht. 
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Loonheffingen

Ontwerpadvies Sociaal Economische Raad (1)

Op woensdag 2 juni jl. heeft de Sociaal-
Economische Raad (SER) een ontwerpadvies 
voor middellange termijn gepubliceerd aan 
het nieuwe kabinet. Het advies is tot stand 
gekomen door vakbonden en 
werkgeversorganisaties en bevat onder 
andere uitgebreide regels met betrekking tot 
flexwerken. Het advies geeft op drie 
terreinen aanbevelingen: arbeidsmarkt, 
inkomensbeleid en gelijke kansen, 
investeringen in brede welvaart, publieke 
sector en toekomstig verdienvermogen, en 
budgettair beleid. 

Kernpunten SER Rapport

De SER wil kortgezegd de ongelijkheid in de 
samenleving inperken door aanpassingen 
door te voeren op de arbeidsmarkt en op 
het inkomensbeleid en op een duurzame 
manier vertrouwen, duidelijkheid en 
zekerheid te bieden. Met de adviezen beoogt 
de SER gelijke kansen te bieden aan 
flexwerkers ten opzichte van personen die 
een dienstbetrekking hebben en meer werk-
en inkomenszekerheid te bewerkstelligen. 
Dit mede door flexibele arbeidsrelaties terug 
te dringen en het gebruik van de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
aantrekkelijker te maken. 

In de visie van de SER moet structureel 
werk worden georganiseerd op basis van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd, voor tijdelijke werkzaamheden kunnen 
flexibele arbeidsrelaties blijven bestaan, 
maar zonder te concurreren op 
arbeidsvoorwaarden. 

In het rapport worden meerdere 
aanbevelingen gedaan om de risico’s voor 
flexwerkers te verminderen. Denk aan:

• het rechtsvermoeden van een 
dienstbetrekking bij een uurtarief van 
onder € 30 à € 35 per uur;

• het verplichten van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
zzp’ers;

• de doorontwikkeling van de webmodule; 
en 

• afschaffing van het 
handhavingsmoratorium. 

Daarnaast komt de onderbrekingstermijn bij 
tijdelijke contracten te vervallen en worden 
oproep-/nulurencontracten vervangen door 
contracten met minimaal een 
kwartaalurennorm. Voor beide maatregelen 
geldt dat een uitzondering wordt gemaakt 
voor scholieren en seizoenarbeiders.

Voorts wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan om werkgevers ten aanzien van de 
vaste werknemers de benodigde flexibiliteit 
te bieden. Zo zou bij bedrijfseconomische 
omstandigheden de arbeidsduur van alle 
werknemers tijdelijk met maximaal 20% 
mogen worden verlaagd om ontslag te 
voorkomen. Dit met een 
compensatieregeling van 75% van de 
loonkosten over de verlaagde 
arbeidsduurvergelijkbaar met de 
systematiek van de NOW. 

* Zie vervolg op pagina 9.



9

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Loonheffingen

Ontwerpadvies Sociaal Economische Raad (2)

Verder kunnen werkgever en werknemer bij 
dreigend ontslag met wederzijds goedvinden 
kiezen voor beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met inbegrip van een 
van-werk-naar-werk-route. De 
transitievergoeding kan dan achterwege 
blijven. 

Tot slot nog een aantal voorstellen voor een 
betere privé – werkbalans die zien op de 
inzet van maatschappelijk verlof, inzet op 
herstel en terugkeer bij ziekte en pensioen. 

Publieke sector 

Voor de publieke sector doet de SER 
specifieke de aanbeveling tot langdurige 
investeringen van belang om opgelopen 
achterstanden in de publieke dienstverlening 
in te lopen. Het vertrouwen van de burger in 
de publieke sector dient toe te nemen, 
waarbij de overheid vanuit haar rol naast en 
ten dienste van de burger moet staan. Een 

professional werkzaam in de publieke sector 
moet niet bekneld worden door de overheid 
en zou dan ook in de toekomst meer 
bewegingsruimte moeten krijgen. Ook 
bereidt de SER een nieuw advies voor dat 
inspeelt op de personeelsproblemen in de 
publieke dienstverlening: het betreft een 
adviesaanvraag over ‘de 
arbeidsmarktproblematiek van 
maatschappelijke sectoren’. 

Het huidige SER-advies kent diverse 
maatregelen rondom de flexibele 
arbeidsschil van publieke organisaties en de 
nieuwe adviesaanvraag lijkt hier ook op in te 
spelen. Gelet op de voorstellen die worden 
gedaan, is het naar onze mening van belang 
om (meer) grip te krijgen op de processen 
rondom uw flexibele schil. 
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Uit de praktijk… de Wet DBA

Controles/uitvraag door de 
Belastingdienst

Wij zien in de praktijk dat de Belastingdienst 
steeds meer organisaties, waaronder 
woningcorporaties, benadert/controleert op 
een goede naleving van de Wet 
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
(Wet DBA). Of de Belastingdienst hierop 
vooruitloopt op een eventuele opheffing van 
het handhavingsmoratorium per 1 oktober 
2021, is niet duidelijk.

In ieder geval stuurt de Belastingdienst bij 
sommige organisaties eerst een vragenbrief 
waarmee de Belastingdienst een beeld 
probeert te vormen van het proces rondom 
de inhuur van derden binnen een 
organisatie. Bij andere organisaties 
constateren wij dat de Belastingdienst de 
naleving van de Wet DBA controleert. Ook 
uw woningcorporatie kan door de 
Belastingdienst worden benaderd of 
gecontroleerd. 

Bij een eventuele controle of bevraging door 
de Belastingdienst is het van belang dat uw 
woningcorporatie inzichtelijk kan maken hoe 
het proces rondom de inhuur van zzp’ers is 
ingericht (opzet, bestaan en werking van 
het inhuur derden proces). Hierbij is het 
tevens van belang dat uw woningcorporatie 
beheersmaatregelen, zoals monitoring van 
de naleving van de contractuele afspraken, 
treft en inzichtelijk kan maken (lees: de 
zogenoemde toetsing van het proces).

Om zelf grip te hebben en te houden op het 
proces rondom inhuur derden adviseren wij 
u om actief aan de slag te gaan met het 
proces rondom de inzet van derden. Waarbij 
benadrukken om de naleving van de 
overeenkomsten van opdracht te 
monitoren/toetsen en deze controles vast te 
leggen. Op deze manier bent u voorbereid 
op een eventuele benadering/controle van 
de Belastingdienst. 
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Controle herzieningsgrond Awf-premie

Herzieningsgrond en verzoek  
Belastingdienst

Met inwerkingtreding van de Wet 
arbeidsmarkt in balans geldt voor alle 
werkgevers, met uitzondering voor de sector 
overheid en onderwijs, een gedifferentieerde 
premie voor het Algemene 
Werkloosheidsfonds (Awf): een lage en een 
hoge WW-premie. Indien sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
die schriftelijke is overeengekomen welke 
niet kwalificeert als een 
oproepovereenkomst, mag de lage WW-
premie worden toegepast. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met (in ieder 
geval) de volgende herzieningssituatie op 
grond waarvan de lage WW-premie moet 
worden herzien, namelijk op het moment 
dat de dienstbetrekking uiterlijk twee 
maanden na aanvang van de 
dienstbetrekking eindigt.

In de praktijk merken wij dat de 
Belastingdienst controleert op de juiste 
afdracht van de Awf premie en toets of 
sprake is van bovengenoemde 
herzieningssituatie. Indien sprake is 
geweest van een overgang van 
onderneming of indien werknemers zijn 
overgezet naar een andere 
loonheffingen(sub)nummers leidt dat dat bij 

de Belastingdienst tot een automatiseerde 
controle en ontvangt de werkgever een brief 
waarin de werkgever wordt verzocht om 
alsnog de hoge WW-premie toe te passen. 
Deze verzoeken lijken echter niet altijd 
terecht te zijn. 

Heeft u een dergelijk verzoek gehad van de 
Belastingdienst en is bij uw 
woningcorporatie sprake geweest van een 
overgang van onderneming of zijn er 
werknemers intern overgezet? Neem dan 
contact met ons op. 

Verlaging Awf-premie

Volledigheidshalve merken wij ook op dat op 
25 juni jl. het wijzigingsbesluit over de 
verlaging van de Awf-premie is gepubliceerd 
in verband met de eerdere intrekking van de 
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). 
In de periode van 1 augustus tot en met 31 
december 2021 daalt de lage WW-premie 
naar 0,34% (in plaats van 2,70%) en de 
hoge WW-premie naar 5,34% (in plaats van 
7,70%). Voor werkgevers die per 4 weken 
verlonen gaat deze daling in per 16 
augustus 2021. 

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust 
contact op met Jolanda Jansen 
(JJansen@deloitte.nl) of Lyanne Dekker 
(ldekker@deloitte.nl)

mailto:JJansen@deloitte.nl
mailto:ldekker@deloitte.nl
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Btw

Besluit inzake btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en 
leden van diverse commissies gepubliceerd (1)

Op 6 mei jl. is het besluit van de 
staatssecretaris inzake de btw-heffing bij 
werkzaamheden van toezichthouders en 
leden van diverse commissies gepubliceerd.

Dit besluit geeft duidelijkheid over het btw-
ondernemerschap voor toezichthouders, 
commissarissen en andere leden van 
commissies (hierna: toezichthouders).

Achtergrond

Het btw-ondernemerschap van 
toezichthouders staat naar aanleiding van 
jurisprudentie van het Europese Hof van 
Justitie (op 13 juni 2019) en de Hoge Raad 
(op 26 juni 2020) al enige tijd ter discussie.

Zowel het Hof van Justitie als de Hoge Raad 
hebben in de voornoemde uitspraken 
geoordeeld dat een toezichthouder van een 
stichting, respectievelijk een lid van de 
bezwarenadviescommissie niet als 
ondernemer voor de btw kon worden 
aangemerkt, vanwege het ontbreken van de 
vereiste zelfstandigheid.

De staatssecretaris heeft al in juli 2019 
aangegeven na de voornoemde uitspraak 
van de Hoge Raad te bezien of er aanleiding 
is een beleidsbesluit te publiceren over de 
btw-behandeling van toezichthouders. Dit 
beleidsbesluit is nu gepubliceerd.

Belangrijkste punten uit het besluit

Hieronder gaan wij nader in op een aantal 
van de onderwerpen die in het besluit 
genoemd worden. 

Voorwaarden besluit 

In het besluit worden vier verschillende 
situaties beschreven waarin geen sprake is 
van btw-ondernemerschap. Het gaat dan 
om leden of vergelijkbare personen van:

a. een toezichthoudend orgaan bij een BV 
of NV (wettelijke grondslag); 

b. het toezichthoudend orgaan van 
bijvoorbeeld een stichting of vereniging 
(geen wettelijke grondslag); 

c. bezwarenadviescommissies of 
commissies met een wettelijke taak; en 

d. toetsingscommissies en 
geschillencommissies dan wel 
commissies die daarmee vergelijkbaar 
zijn.

Voor toezichthouders bij woningcorporaties 
is categorie b relevant. Er is kort gezegd 
geen sprake van ondernemerschap als het 
lid op persoonlijke titel is benoemd én niet 
zelfstandig optreedt, maar zijn 
werkzaamheden verricht als lid van het 
toezichthoudend orgaan en namens het 
orgaan zijn werkzaamheden uitvoert 
(conform de eerdere uitspraken van het Hof 
van Justitie en de Hoge Raad).

Met ‘op persoonlijke titel’ benoemd wordt 
bedoeld dat de natuurlijk persoon in persoon 
is benoemd. Het feit dat de betaling voor de 
werkzaamheden via een BV/personal 
holding loopt doet hieraan niet af. 

ii. Nevenactiviteiten

In het besluit wordt verduidelijkt dat 
wanneer een toezichthouder naast zijn/haar 
toezichthoudende taken ook andere 
werkzaamheden verricht waarvoor hij/zij als 
btw-ondernemer wordt aangemerkt, deze 
nevenwerkzaamheden los staan van de 
toezichthoudende werkzaamheden. In het 
geval geen sprake is van btw-
ondernemerschap voor de toezichthoudende 
taken, heeft dit geen gevolgen voor de 
nevenactiviteiten waarvoor het btw-
ondernemerschap blijft bestaan.

* Zie vervolg op pagina 13



14

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Btw

Besluit inzake btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en 
leden van diverse commissies gepubliceerd (2)

iii. Meer toezichthoudende functies niet 
van belang

Daarnaast wordt in het besluit verduidelijkt 
dat voor de kwalificatie als btw-ondernemer 
niet van belang is of de natuurlijke persoon 
één of meer toezichthoudende functies 
vervult. Als de toezichthouder voor geen van 
die activiteiten zelfstandig optreedt, is er 
geen sprake van btw-ondernemerschap.

iv. Terugwerkende kracht en in aftrek 
gebrachte btw 

In het besluit is opgenomen dat het besluit 
terugwerkende kracht heeft tot 13 juni 2019 
(moment van uitspraak van het Hof van 
Justitie). Dit betekent dat de toezichthouder 
die aan de voorwaarden zoals genoemd in 
het besluit voldoet, vanaf 13 juni 2019 geen 
btw-ondernemer is. 

Voor zover de btw door de onderneming 
waarvoor de toezichthouder de 
werkzaamheden heeft verricht (de afnemer) 
in aftrek is gebracht, wordt in het besluit 
goedgekeurd dat daarop niet hoeft te 
worden teruggekomen.

Gevolgen voor de praktijk

Op grond van het besluit is duidelijk dat 
toezichthouders die voldoen aan de in het 
besluit omschreven situaties niet meer als 
btw-ondernemer worden aangemerkt. Dit 

betekent dat toezichthouders die tot op 
heden nog handelden als btw-ondernemer 
vanaf datum besluit geen btw meer in 
rekening mogen brengen. Ook de btw op 
kosten voor deze activiteiten kan vanaf 
datum besluit niet meer in aftrek worden 
gebracht. 

Aangezien dit besluit terugwerkende kracht 
heeft tot 13 juni 2019, kan dit ook leiden tot 
correcties voor het verleden. In het geval de 
door de toezichthouder in rekening 
gebrachte btw door de afnemer in aftrek is 
gebracht, is in het besluit goedgekeurd dat 
daarop niet hoeft te worden teruggekomen. 
Als dit wenselijk is, mag daarop wel worden 
teruggekomen. 

Er bestaat op dit moment echter nog 
onduidelijkheid over hoe de in het besluit 
opgenomen goedkeuring moet worden 
toegepast bij toezichthouders van 
woningcorporaties, die geen (volledig) recht 
op aftrek van voorbelasting hebben. De 
praktische uitwerking van het besluit is 
hierdoor afhankelijk van de specifieke 
situatie van de toezichthouders van uw 
woningcorporatie. Indien gewenst kunnen 
wij u hierbij uiteraard ondersteunen.
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Btw

Verhuur van bergruimte kwalificeert als verhuur van parkeerruimte

De rechtbank Gelderland heeft recent 
uitspraak gedaan in een voor de praktijk 
interessante casus.

Achtergrond

Belanghebbende verhuurt bergruimten aan 
derden (o.a. particulieren, ondernemers, 
verenigingen en stichtingen). Deze 
bergruimten betreffen stenen gebouwen, 
met een plat dak en een kanteldeur. In de 
bergruimten zijn geen aanvullende 
voorzieningen aangebracht.

Centraal staat de vraag of de verhuur van 
de bergruimten onder de btw-vrijstelling 
voor de verhuur van onroerend goed valt. 
Meer specifiek gaat het om de vraag of de 
bergruimten kwalificeren als parkeerruimten 
voor de btw. De verhuur van een 
parkeerruimte voor voertuigen is immers 
uitgezonderd van de vrijstelling voor 
verhuur van onroerend goed.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Gelderland heeft geoordeeld 
dat de verhuur van de bergruimten 
inderdaad moet worden aangemerkt als de 
verhuur van parkeerruimten. De 
bergruimten zijn immers naar hun aard en 

inrichting bestemd voor het parkeren van 
voertuigen. 

Daarnaast is in de huurovereenkomsten niet 
uitgesloten dat de bergruimten gebruikt 
kunnen worden als parkeerruimten. Om die 
reden is voldaan aan de vereisten die gelden 
voor de verhuur van parkeerruimten.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak is in lijn met eerdere 
rechtspraak over de vraag of een 
bergruimte of garagebox als parkeerruimte 
dient te worden aangemerkt. 

Indien een parkeerruimte door een 
woningcorporatie verhuurd wordt, dient 
beoordeeld te worden of de verhuur van de 
parkeerruimte opgaat in de btw-vrijgestelde 
verhuur van (met name) een woning. 
Hiervoor is relevant of de parkeerplaats zich 
‘in de nabijheid’ van de woning bevindt.  

Als (enkel) een parkeerplaats wordt 
verhuurd, zal deze verhuur als uitgangspunt 
belast zijn met btw. 

Het is zaak bij verhuur van parkeerruimte 
goed te letten op de van toepassing zijnde 
btw-regels.
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Btw

Nieuw besluit registratiedrempel voor kleine ondernemers

De staatssecretaris van Financiën heeft een 
besluit gepubliceerd waarin is goedgekeurd 
dat zeer kleine ondernemers zich niet voor 
de vrijstelling van de kleineondernemings-
regeling (‘KOR’) hoeven aan te melden. 

Achtergrond

Btw-ondernemers met een jaaromzet van 
maximaal € 20.000 kunnen ervoor kiezen 
om de KOR toe te passen. In dat geval zijn 
zij geen btw verschuldigd over de door hen 
verrichte leveringen en diensten en worden 
zij ontheven van de administratieve 
verplichtingen (o.a. het doen van periodieke 
btw-aangifte), maar bestaat ook geen recht 
op aftrek van btw. 

Toepassing van de KOR vereist aanmelding 
bij de Belastingdienst vanwege duidelijkheid 
voor de ondernemer en handhaving door de 
Belastingdienst. 

Dit gebeurt in de praktijk onder meer 
veelvuldig door zonnepaneelhouders. 

Goedkeuring

De staatssecretaris erkent echter dat het 
feit dat zonnepaneelhouders zich moeten 
registreren voor de btw en vervolgens 
moeten verzoeken voor toepassing van de 
KOR tot een onevenredig zware last leidt. 

Om die reden is in het nieuwe besluit 
goedgekeurd dat ondernemers met een 
jaaromzet van maximaal € 1.800 de KOR 
kunnen toepassen zonder zich hiervoor aan 
te melden. Dit betekent in de praktijk een 
vrijwillige registratiedrempel. 

Gevolgen voor de praktijk

Met name voor zonnepaneelhouders die 
geen btw op investeringskosten in aftrek 
kunnen brengen, leidt deze goedkeuring tot 
een administratieve lastenverlichting. Uit 
formeel oogpunt waren bijvoorbeeld 
huurders van zonnepanelen verplicht zich 
als btw-ondernemer aan te melden bij de 
Belastingdienst voor de (terug)levering van 
stroom aan de energieleverancier om zich 
vervolgens weer aan te melden voor de 
KOR.  

Op basis van deze goedkeuring kunnen 
zonnepaneelhouders met een jaaromzet van 
maximaal € 1.800 de KOR toepassen zonder 
zich hiervoor aan te melden. Naar onze 
inschatting zullen de meeste huurders van 
zonnepanelen hier gebruik van kunnen 
maken.
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4. Overige maatregelen
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Overige belastingen - verhuurderheffing

Tarief verhuurderheffing 2021 en 2022 na huurbevriezing

Op 17 februari 2021 heeft de Minister van 
BZK bekend gemaakt dat de sociale huren in 
2021 worden bevroren en dat de eigenaren 
van sociale huurwoningen hier deels via de 
verhuurderheffing voor zullen worden 
gecompenseerd.

Op 20 april 2021 is een nieuwe brief 
verstuurd door de Minister, waarmee iets 
meer duidelijk is geworden over deze 
compensatie. In deze brief kondigt de 
Minister aan dat de compensatie pas vanaf 
2022 wordt ingezet. 

Het tarief van de verhuurderheffing voor 
2021 blijft dus ongewijzigd staan op 
0,526%.

Vanaf 2022 zal volgens de brief een 
structurele compensatie van € 150 mln per 
jaar worden verleend. De vertaling van dit 
bedrag naar de tarieven die golden voor 
deze compensatie (2022: 0,527%) is echter 
nog niet bekend gemaakt. 
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Overige – Subsidies

ISDE: nog ruim budget beschikbaar

De voor woningcorporaties interessante 
subsidie Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE) kent 
voor de periode tot het eind van het jaar 
nog ruim budget. De ISDE subsidieert kleine 
installaties voor duurzame energieproductie 
die geen gebruik kunnen maken van andere 
subsidieregelingen, zoals de SDE++.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget voor 
investeringen in warmtepompen, 
zonneboilers door zakelijke gebruikers en/of 
particulieren bedraagt in 2021 €124 miljoen. 
Hiervan is momenteel nog een kleine €100 
miljoen beschikbaar. Daarnaast is nog €40 
miljoen beschikbaar gesteld voor de 
investeringen in windturbines en 
zonnepanelen, daarvan is reeds nog €35 
miljoen beschikbaar.

Woningcorporaties

ISDE is voor woningcorporaties interessant 
omdat het een relatief laagdrempelige 
subsidie betreft die voordelen biedt op 

interessante verduurzamingsmogelijkheden 
in (voornamelijk) bestaande bouw. 

Grofweg zijn er voor woningcorporaties vier 
mogelijkheden te onderscheiden binnen de 
ISDE:

• Warmtepompen (alleen bij bestaande 
bouw)

• Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
• PV-installaties (zonnepanelen, alleen bij 

bestaande bouw)
• Windturbines

Belangrijk
ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de 
koopverplichting of opdrachtverstrekking. 
Nadat de beschikking is afgegeven geldt de 
reguliere termijn van 12 maanden om de 
investering te realiseren. miljoen 
beschikbaar.

Deloitte kan helpen bij het identificeren of 
aanvragen van ISDE-mogelijkheden. 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 
corporatie? Neem contact op met onze 
experts.
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Overige – Subsidies

Regionale en lokale subsidiekansen voor woningbouwcorporaties

Landelijke vs. Regionale en lokale 
subsidies

Op landelijk niveau zijn er een aantal 
subsidieregelingen die interessant zijn voor 
woningbouwcorporaties. Regelingen zoals de 
Regeling Vermindering Verhuurderheffing, 
de Stimuleringsregeling Aardgasvrije 
Huurwoningen en de Investeringssubsidie 
Duurzame Energie zullen hopelijk bekend 
voorkomen en waar mogelijk zijn toegepast. 
Regionale en lokale regelingen zijn over het 
algemeen minder bekend en worden nog wel 
eens over het hoofd gezien. Echter kunnen 
deze opties gemoeid gaan met significante 
bedragen. 

Ter voorbeeld – Regio Amsterdam

In Amsterdam zijn er momenteel meerdere 
regelingen beschikbaar voor de 
verduurzaming van de woningvoorraad:

• Subsidie Duurzame zelfbouw: Onder 
andere woningbouwcorporaties kunnen 
subsidie aanvragen voor het bouwen van 
een of meerdere duurzame 
nieuwbouwwoningen.

• Subsidie Gebiedsgericht aardgasvrij 
Amsterdam: Een eenmalige subsidie voor 
het verbouwen van een vastgoed (o.a. 
woningen) naar aardgasvrij.

• Verduurzamingsinitiatieven 
woningcorporaties Noord-Holland, 
subsidie: Het stimuleren van 
woningbouwcorporaties om samen te 
werken bij het innovatief verduurzamen 
van de woningvoorraad in Noord-Holland.

De mogelijkheden in uw regio

Elke gemeente, provincie en regio kent een 
eigen pakket aan subsidieregelingen. Deze 
regelingen kunnen bestaan uit een 
stimulans voor de verduurzaming van 
woningen, zoals de genoemde voorbeelden 
in Amsterdam. Daarnaast zijn er ook 
regionale en lokale subsidies beschikbaar 
om de bouw van woningen te versnellen.

Benieuwd naar wat de mogelijkheden in uw 
regio zijn? Treed gerust met ons in contact. 
Onze experts zoeken graag voor u uit welke 
regionale en lokale regelingen er voor u 
beschikbaar zijn.
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Agenda

Deloitte organiseert regelmatig cursussen, trainingen en seminars met betrekking tot actuele 
ontwikkelingen of specifieke onderwerpen voor woningcorporaties. In onderstaande agenda 
hebben wij een overzicht opgenomen van de opleidingen en bijeenkomsten die wij in de 
tweede helft van 2021 aanbieden. De genoemde periode is in alle gevallen onder voorbehoud. 

Voor elke opleiding / bijeenkomst wordt tijdig een separate uitnodiging gestuurd. Mocht u een 
van de genoemde trainingen inhouse voor uw corporatie willen laten verzorgen, dan kunt u 
contact opnemen met Sebastiaan Timmermans (E: STimmermans@deloitte.nl / 
T: 06 – 8333 9415). Wij schetsen u graag de mogelijkheden en voorzien u van een passend 
voorstel!

Wat? Wanneer?

Aangifte verhuurderheffing 7 september (direct inschrijven)

Prinsjesdag 23 september 2021

Aangifte vennootschapsbelasting 5 oktober 2021

Btw in de praktijk Oktober 2021

Loonheffingen in de praktijk Oktober / november 2021

Masterclass btw November 2021

mailto:STimmermans@deloitte.nl
https://view.deloitte.nl/webinar-praktijktips-voor-de-aangifte-verhuurderheffing.html
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Verhuurderheffing In Kaart

Door toepassing van onze slimme oplossing Verhuurderheffing In Kaart, krijgt u de
verhuurderheffing onder controle. Door gebruik van dashboarding en data
transformatie krijgt u overzicht, besteed u minder tijd aan het opmaken van de
aangifte en betaalt u onder aan de streep een onderbouwd bedrag aan heffing.

Verhuurderheffing In Kaart bestaat uit data transformatie en een dashboard. Voor
de data aanlevering stellen wij een template beschikbaar. Uw data en aangeleverde
data van de WOZ administratie van de gemeente wordt getransformeerd en er
worden regels toegepast voor de verhuurderheffing. O.a. wordt uw eigen activa
administratie gecontroleerd met de WOZ administratie van de gemeenten en
andersom, waarbij de resultaten worden gevisualiseerd in het dashboard.

Na afloop van de uitgevoerde controles blijven objecten over. Standaard controles
kunnen worden toegepast zoals bijvoorbeeld het verifiëren van objecten via het
Rijksmonumentenregister. Het dashboard is via web beschikbaar om inzicht te
krijgen in de overgebleven objecten. Uw data blijft bewaard voor volgende jaren
alsmede de data transformatie waardoor uw kosten lager zijn in een volgend jaar.

Proces

Data 
transformatie

Dashboard 
& controles

Resultaten & 
aangifte

Een klein Deloitte team ondersteunt u om uw huidige gegevens in te laden. U levert uw
gegevens aan volgens een standaard template. Tijdens dit proces vindt de data
transformatie en een standaard configuratie van het dashboard plaats.

Het dashboard bevat gegevens uit uw eigen activa administratie welke vergeleken worden
met de WOZ beschikkingenontvangen van de gemeenten.

De resultaten uit de controle worden optioneel vergeleken met of verwerkt in uw aangifte
verhuurderheffing voor het kalenderjaar, resulterend in inzicht in de onderbouwing van het
uiteindelijk af te dragen bedrag aan verhuurderheffing.

Aanpak

Advies door Deloitte specialisten

3-4 dagen

Beschikbaar via web

In het kort
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Fiscale tools

Graag informeren wij u over diverse fiscale tools die Deloitte voor woningcorporaties heeft 
ontwikkeld. Indien gewenst kunt u hiervan een vrijblijvende demonstratie of offerte 
ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen of met uw 
vaste contactpersoon van Deloitte.  

PAYROLL 
ANALYTICS (LITE)

BTW DATA 
ANALYSE

© 2020 Deloitte The Netherlands

Deze innovatieve en speciaal 
voor woningcorporaties 
ontwikkelde tool analyseert, 
identificeert en registreert 
potentieel misgelopen btw-
voordelen, mogelijke btw-
risico’s en andere opvallende 
zaken uit de data van uw 
btw-administratie. Voor meer 
informatie verwijzen wij u 
naar de volgende link.

Deze tool is in staat om op 
eenvoudige en snelle wijze 
vast te stellen of er binnen 
het woningbestand wellicht 
adressen / complexen 
aanwezig zijn die in 
aanmerking komen voor een 
teruggaaf energiebelasting. 

ENERGIEBELASTING-
SCAN

Mark van der Wielen

Partner

(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen
@deloitte.nl

Martijn Hoffer

Senior Manager

(m) 06 1004 2476 
(e) mahoffer@deloitte.nl

Op basis van uw 
loonaangiften voert Deloitte 
Payroll Analytics (lite) diverse 
controles en analyses uit met 
betrekking tot de wet- en 
regelgeving op het gebied 
van de loonheffingen. Voor 
meer informatie verwijzen wij 
naar de volgende pagina.

Kevin van de Wal

Senior Manager

(t) 088 288 7096 
(m) 06 1312 7266 
(e) KvandeWal@deloitte.nl

https://www.youtube.com/watch?v=LMlQtktaPbw&feature=youtu.be
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:KvandeWal@deloitte.nl


Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop Deloitte u kan ondersteunen, neemt u dan contact 
op met uw vaste contactpersoon van Deloitte of met een van onderstaande contactpersonen. 

Ontvang u onze nieuwsbrief nog niet automatisch? Meldt u dan nu aan via de volgende link. 

Btw / 
overdrachtsbelasting

Mark van der Wielen

Partner – btw / ovb
(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen@deloitte.nl

Loonheffingen

Kevin van de Wal

Senior Manager –
loonheffingen
(t) 088 288 7096
(m) 06 1312 7266
(e) KvandeWal@deloitte.nl

Overkoepelend / 
vennootschapsbelasting 

Reinder Wiersma

Partner - vennootschapsbelasting 
(t) 088 288 3790 
(m) 06 1258 1548 
(e) ReWiersma@deloitte.nl
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Let op: als gevolg van de invoering van het OOB-regime voor woningcorporaties per 1 januari 2020, is het niet 
toegestaan dat Deloitte overige (fiscale) diensten verleent aan woningcorporaties waarbij Deloitte al als 
accountant controlediensten verricht. In deze nieuwsbrief benoemde diensten en/of producten zijn in dat geval 
niet beschikbaar.  

https://view.deloitte.nl/Aanmelding-nieuwsbrief-WoCo-AVG.html
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:KvandeWal@deloitte.nl
mailto:ReWiersma@deloitte.nl
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