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Vennootschapsbelasting

• Uitspraak rechtbank over verkoop na afwaardering en HIR

Nieuwsbrief woningcorporaties – november 2021

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

Loonheffingen

• Thuiswerkvergoeding

• Gedifferentieerde premie Whk en Aof 2022

• Laadpaal elektrische auto’s

• Bezoldigingsnorm WNT 2022

• VTW-beroepsregel 2022

Btw en overdrachtsbelasting

• eHerkenning voor indienen btw-aangiften vereist in 2022

• Rechtbank oordeelt dat juridische fusie niet op hoofdzakelijk zakelijke 
overwegingen heeft plaatsgevonden

Overige belastingen / maatregelen

• Verhuurderheffing: prestatieafspraken na verlaging tarief

• Deloitte biedt geautomatiseerde energiebelastingscan ter 
identificatie van mogelijkheden teruggaaf energiebelasting

• Subsidies nationaal isolatieprogramma gepresenteerd
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Vennootschapsbelasting

Uitspraak rechtbank over verkoop na afwaardering en HIR

Diverse woningcorporaties hebben hun bezit 
in het verleden afgewaardeerd naar lagere 
WOZ-waarde met toepassing van artikel 
2.2.8, lid 3 VSO-2. Bij een stijging van de 
WOZ-waarde moeten deze afwaarderingen 
worden teruggenomen op grond van lid 4 
van deze bepaling. 

Indien de oorspronkelijke afwaardering nog 
niet volledig terug is genomen, omdat de 
WOZ-waarde nog niet terug is op het 
oorspronkelijke niveau, en de huurwoning 
wordt verkocht met een fiscale winst, komt 
de vraag naar voren in hoeverre deze winst 
aan de herinvesteringsreserve (HIR) kan 
worden gedoteerd.  

Rechtbank Den Haag heeft op 4 november 
jl. uitspraak gedaan in deze kwestie. 
Volgens de rechtbank volgt uit het 
realiteitsbeginsel van goed 
koopmansgebruik dat bij verkoop de 
oorspronkelijke afwaardering eerst terug 
moet worden genomen en kan alleen het 
eventuele surplus aan fiscale boekwinst 
worden gedoteerd aan de HIR. 

De bepalingen in VSO-2, waarin is 
opgenomen dat een afwaardering van 
huurwoningen op basis van VSO-2 moet 
worden terug genomen naar rato van een 
stijging van de WOZ-waarde, zijn hier 
volgens de rechtbank niet van toepassing. 
De rechtbank motiveert dit met de stelling 
dat het hier uitsluitend gaat om de bepaling 
van de boekwinst die onder gebracht kan 
worden in de HIR.  

De rechtbank gaat ook nog in op de 
vereisten bij de aanwending van de HIR op 
investeringen gedaan voor de vervreemding 
van de bedrijfsmiddelen waarvoor een HIR is 
gevormd. Kort gezegd kan dit volgens de 
rechtbank alleen indien er voldoende 
causaal verband is tussen de eerdere 
investering en de vervreemding en was dit 
verband in dit geval onvoldoende 
aangetoond. Volgens de rechtbank moet ten 
tijde van de investering een voornemen 
bestaan om het andere bedrijfsmiddel te 
vervreemden. 

Commentaar Deloitte

Omdat wij belanghebbende bij hebben 
gestaan in deze procedure en er mogelijk 
nog hoger beroep volgt, zijn wij op dit 
moment nog terughoudend in ons 
commentaar. 

Wel valt op dat de rechtbank enerzijds 
oordeelt dat er sprake is van de bepaling 
van de boekwinst en dus VSO-2 niet van 
toepassing is. Anderzijds werd in de eerdere 
rechtsoverweging nog geoordeeld dat 
sprake is van het terugnemen van een 
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde. Dit 
verschil in benadering kunnen wij niet goed 
verklaren.  

De standpunten die namens 
belanghebbende zijn ingenomen zijn hier te 
lezen (vanaf rechtsoverweging 24).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12576&showbutton=true
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Loonheffingen

Thuiswerkvergoeding (1)

Onlangs is een extra nota over de 
thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag 
verschenen.

In deze nota is een aantal punten 
verduidelijkt dan wel roept een en ander ook 
weer vragen op. Hieronder treft u een aantal 
opvallende punten aan.

Opbouw thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding van € 2 netto per 
dag is als volgt opgebouwd:

Let op, bij het verstrekken van een gerichte 
vrijgestelde thuiswerkvergoeding vallen de 
gedeelten van de thuiswerkvergoeding die 
zien op "voedsel, drank en genotmiddelen" 
onder de aftrekbeperking gemengde

kosten in vpb-sfeer. Immers, ook als op 
kantoor in voedsel, drank en genotmiddelen 
wordt voorzien (dus niet bij thuiswerken), 
vallen deze kosten onder de reikwijdte van 
die aftrekbeperking.

Vaste vergoeding op basis van 
arbeidspatroon

Zoals in onze nieuwsbrief naar aanleiding 
van Prinsjesdag is aangegeven, is het ook 
mogelijk om naast een vaste vergoeding 
voor thuiswerkdagen een vergoeding voor 

woon-werkverkeer (vaste werkplek) te 
betalen. Het is daarbij echter niet mogelijk 
om de gerichte vrijstelling voor reiskosten 
woon-werkverkeer en de thuiswerkkosten 
op één dag toe te passen. 
Wel kunt u dus de regels van de vaste 
reiskostenvergoeding (214-dagenregeling en 
de vaste thuiswerkkostenvergoeding  ad 
€ 2 netto (214-dagenregeling) combineren. 

Van belang is dan dat u met uw werknemer 
afspreekt hoeveel werkdagen op de vaste 
werkplek en thuis wordt gewerkt. 
Vervolgens kan naar rato de 214-
dagenregeling voor reiskosten woon-
werkverkeer en de 214-dagenregeling voor 
thuiswerkkosten worden toegepast. Voor 
beide regelingen geldt vervolgens ook de 
ondergrens van het aantal reis- of 
thuiswerkdagen van 128 dagen naar rato. 
Een incidentele wijziging in de verdeling van 
de dagen leidt daarom niet tot een 
aanpassing van de vaste 
kostenvergoedingen. 

Een aanpassing van de vaste 
kostenvergoedingen voor reisvergoeding 
en/of thuiswerkvergoeding vindt uiteraard 
wel plaats bij een structurele wijziging van 
het afgesproken werkpatroon.

NB. Wat onder ‘vaste werkplek’ wordt 
verstaan is in de nota verduidelijkt: “Van 
een vaste plaats van werkzaamheden is in 
ieder geval sprake als een werknemer op 
kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar 
de betreffende plek reist, ongeacht de 
datum van indiensttreding, het aantal 
contracturen en de lengte van het verblijf. 
Er kan sprake zijn van meerdere vaste 
werkplekken.”

* Zie voor vervolg pagina 7

Kostensoort Bedrag

Elektriciteitsverbruik € 0,50

Waterverbruik € 0,05

Verwarming € 0,45

Koffie/thee € 0,95

Toiletpapier € 0,05

Totaal € 2,00
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Loonheffingen

Thuiswerkvergoeding (2)

Verder gaat De Belastingdienst ervan uit dat 
werkgevers in hun administratie de 
afspraken over de verhouding thuiswerken 
en werken op de vaste werkplek in het 
kader van de reiskostenvergoeding 
vastleggen en eventuele overige zakelijke 
reizen naar aanleiding van een declaratie 
vergoeden. Indien de vastleggingen daartoe 
aanleiding geven, kan dit leiden tot nader 
onderzoek door de Belastingdienst. 

Wanneer u overweegt om in 2022 een vaste 
thuiswerkvergoeding en/of een vaste 
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer te 
gaan betalen, dan is het van belang dat u de 
afspraken rondom het arbeids-/reispatroon 
van de werknemer goed vastlegt en bij de 
administratie bewaart.

Daarnaast is het van belang om het feitelijk 
arbeids-/reispatroon te monitoren in 
verband met noodzakelijke aanpassingen in 
de vaste vergoeding bij een structureel 
ander arbeids-/reispatroon. 

Ook zal de ondergrens om de vaste 
vergoedingen te mogen betalen van 128-
dagen (naar rato) gemonitord moeten 
worden. Hierbij dient ook rekening te 
worden gehouden met het feit dat bij 40 
dagen pas sprake is van een vaste werkplek 
als het gaat om het toekennen van een 
vaste reiskostenvergoeding. Dit zou tot 
praktische uitvoeringsproblemen kunnen 
leiden indien de dienstbetrekking niet het 
gehele kalenderjaar duurt.

Gedifferentieerde premie Whk en Aof 2022

In de komende weken ontvangt u een 
beschikking met een door het UWV 
vastgestelde individuele Whk premie. Hierin 
worden de lasten van de van de WGA- en 
Ziektewetuitkeringen aan (ex-) werknemers 
in rekening gebracht. 

Het komt regelmatig voor dat de 
beschikkingen onjuistheden bevatten, dus 
het is zinvol de beschikking te controleren. 
Bij verkeerde bedragen zou het kunnen dat 

u 10 jaar ten onrechte teveel premies 
betaalt.

In onze speciale alert hierover lichten wij 
een aantal aandachtspunten toe, waaronder 
de no-riskpolis, de sectorindeling en de 
terugkeerpremie. Tevens wordt in de alert 
ingegaan op gedifferentieerde premie 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) per 1 
januari 2022. Klik hier om meer te lezen

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/gedifferentieerde-premie-whk-en-aof-2022.html
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Loonheffingen

Laadpaal elektrische auto’s

In het Handboek Loonheffingen van oktober 
2021 is een nieuwe passage opgenomen 
met betrekking tot laadpalen voor 
elektrische auto’s die bij de werknemer thuis 
wordt geplaatst.

Het voordeel van de laadpaal bij de 
werknemer thuis gaat gedurende de ter 
beschikking stelling van de auto op in de 
fiscale bijtelling voor het privégebruik van 
de auto. Door de Belastingdienst is nu 
verduidelijkt dat bij uitdiensttreding of het 
niet langer ter beschikking stellen van een 
elektrische auto de waarde in het 
economische verkeer van de laadpaal tot 
het belastbare loon voor de loonheffingen 
van de werknemer gerekend moet worden. 
Desgewenst kan de werkgever dit 
loonvoordeel met betrekking tot de laadpaal 
aanwijzen als eindheffingsloon onder de 
vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Let wel, daar het gaat om een 
loonbestanddeel in natura wordt de waarde 
in het economische verkeer tot het 
belastbare loon gerekend. Dit is niet 
dezelfde waarde als de restwaarde op basis 
van een bedrijfseconomische afschrijving.

Uit praktische overwegingen is het daarom 
aan te bevelen om hier afspraken over te 
maken met de Belastingdienst, zodat op een 
eenvoudige manier de waarde in het 
economische verkeer kan worden 
vastgesteld dat tot het loon van de 
werknemer gerekend moet worden.

Daarnaast heeft dit loonvoordeel in natura 
ook impact als het gaat om de Wet 
normering topinkomens (WNT). Afhankelijk 
van de situatie en de wijze waarop dit 
voordeel in de belastingheffing wordt 
betrokken, dient dit voordeel tot de 
bezoldiging of de beëindigingsvergoeding 
van de topfunctionaris te worden gerekend. 
Let in dat verband erop dat 
eindheffingsbestanddelen onder de 
werkkostenregeling geen uitzondering 
vormen op het begrip 
beëindigingsvergoeding zoals bedoeld in de 
WNT. 

Het is gelet op het bovenstaande van belang 
om hier aandacht voor te hebben en 
hierover duidelijke afspraken te maken met 
de topfunctionarissen binnen uw 
woningcorporatie.
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Loonheffingen

Bezoldigingsnorm WNT 2022

Op 15 november 2021 is in de 
Staatscourant de bezoldigingsstaffel voor 
het jaar 2022 gepubliceerd. 

Voor het jaar 2022 ziet de 
bezoldigingsstaffel voor woningcorporaties 
er als volgt uit:

Alle bedragen gelden voor uitvoerende 
topfunctionarissen in dienstbetrekking of 
buiten dienstbetrekking na 12 maanden op 
fulltime jaarbasis.

Voor uitvoerende topfunctionarissen buiten 
dienstbetrekking geldt in 2022 dat de 
bezoldiging in de eerste 12 maanden niet 
hoger mag zijn dan de som van € 28.600 
per kalendermaand voor de eerste 6 
kalendermaanden van de functievervulling 
en € 21.700 per kalendermaand voor de 7e  
tot en met de 12e kalendermaand van de 
functievervulling. Tevens geldt een 
maximaal tarief van € 206 per uur.

Voor de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen geldt  op grond van de WNT 
15% van het geldende maximum en voor de 
leden van de Raad van Commissarissen 
10% van het geldende maximum.
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Loonheffingen

VTW-beroepsregel 2022

De ALV van de VTW heeft op 23 november 
2021 ingestemd met de aangepaste 
beroepsregel bezoldiging commissarissen 
voor het jaar 2022. Deze beroepsregel 
vervangt per 2022 de huidige beroepsregel 
en is voor de leden van de VTW algemeen 
geldig en bindend.

Zo is het advies om de bezoldigingsmaxima 
in deze beroepsregel niet te overschrijden. 
In bijzondere situaties zou hiervan kunnen 
worden afgeweken. Wel zal dan een 
toelichting moeten komen in de jaarrekening 
en geldt uiteraard het plafond uit de WNT 
als absoluut bezoldigingsmaximum.

Tot slot geldt er een maximaal 
bezoldigingsbudget voor 2022. De totale 
bezoldiging van alle RvC-leden mag dit 
budget niet overschrijden. 

Als de RvC een commissaris een hogere 
bezoldiging toekent dan het geadviseerde 
maximum wegens bijzondere redenen mag 
de RvC het maximaal bezoldigingsbudget 
van de RvC niet overschrijden. Dit laatste 
geldt ook als een RvC een grotere omvang 
kent dan zes leden.

Voor meer informatie over de beroepsregel 
verwijzen wij kortheidshalve naar de website
van VTW.

Bezoldigingsklasse
Voorzitter RvC 
(in €)

Lid RvC
(in €)

Bezoldigingsbudget 
totale RvC

A 12.120 8.080 52.520

B 13.800 9.200 59.800

C 15.240 10.160 66.040

D 16.320 10.880 70.720

E 18.960 12.640 82.160

F 21.720 14.480 94.120

G 24.360 16.240 105.560

H (t/m J) 25.920 17.280 112.320

https://www.vtw.nl/data/media/files/Beroepsregel_bezoldiging_commissarissen_per_2022.pdf
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Btw

eHerkenning voor indienen btw-aangiften vereist in 2022

Ondernemers, waaronder woning-
corporaties, kunnen voor het indienen van 
hun btw-aangifte vanaf 2022 niet meer 
terecht op het oude ondernemersportaal van 
de Belastingdienst. Zij worden verplicht om 
per 1 januari 2022 via een nieuwe weg 
belastingaangifte te doen, namelijk met 
eHerkenning op Mijn Belastingdienst 
Zakelijk. De reden voor de vervanging van 
het portaal houdt volgens de Belastingdienst 
verband met een veiligere en 
gebruiksvriendelijkere aangifteomgeving.

Mijn Belastingdienst Zakelijk

Momenteel dienen veel ondernemers hun 
btw-aangifte nog in via het oude 
ondernemersportaal van de Belastingdienst. 
De Belastingdienst heeft te kennen gegeven 
dat na 1 januari 2022 dit portaal volledig 
verdwijnt. 

eHerkenning – nieuw inlogmiddel

Btw-ondernemers zijn vanaf dat moment 
verplicht om via eHerkenning niveau 3 of 
een Europees erkend inlogmiddel in te 

loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk voor 
het indienen van btw-aangiften, suppleties 
bij aangiften of opgaven 
intracommunautaire prestaties (ICP) over 
2022 en daarna. De Belastingdienst heeft dit 
middels een brief gecommuniceerd naar 
ondernemers. Bekijk hier het stappenplan 
voor eHerkenning aanvragen.

Een tweetal punten die van belang zijn: 

• Indien u uw aangiften verricht met de 
tussenkomst van een intermediair of een 
eigen administratiesoftwarepakket, heeft 
u geen eHerkenning nodig voor uw 
belastingaangiften. Desalniettemin is 
eHerkenning wel van belang, omdat u 
hiermee wijzigingen van persoonlijke- of 
correspondentiegegevens kan doorgeven 
in Mijn Belastingdienst Zakelijk. 

• Voor het gebruik van eHerkenning dient u 
jaarlijks een vergoeding te betalen, waar 
u onder voorwaarden een compensatie 
voor kunt verkrijgen. 

https://mijn.belastingdienst.nl/AuthenticatieVoorziening/toonServiceBerichten.do
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zo-werkt-eherkenning
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Overdrachtsbelasting

Rechtbank oordeelt dat juridische fusie niet op hoofdzakelijk zakelijke 
overwegingen heeft plaatsgevonden

De rechtbank Noord-Holland heeft recent 
uitspraak gedaan in een voor de praktijk 
interessante casus.

Achtergrond

De casus betrof een woningcorporatie 
(‘belanghebbende’) die middels een 
juridische fusie diverse 
vermogensbestanddelen had verkregen van 
een stichting die door haar in het verleden is 
opgericht. Een van de 
vermogensbestanddelen betrof een 
kantoorpand. Ter zake van de verkrijging 
van dit kantoorpand heeft belanghebbende 
overdrachtsbelasting afgedragen. 

In geschil is of (juridische) fusievrijstelling 
voor de overdrachtsbelasting van toepassing 
is op de verkrijging van het kantoorpand 
door belanghebbende. Meer specifiek is in 
geschil of de juridische fusie heeft 
plaatsgevonden op grond van hoofdzakelijk 
zakelijke overwegingen.

Rechtbank Noord-Holland

Naar oordeel van de rechtbank heeft de 
juridische fusie echter niet plaatsgevonden 
op grond van hoofdzakelijk zakelijke 

overwegingen. De door belanghebbende 
gestelde schaal- en synergievoordelen die 
de juridische fusie zouden hebben 
opgeleverd, hangen naar het oordeel van de 
rechtbank niet rechtstreeks samen met de 
juridische fusie. Zonder de fusie hadden 
deze immers ook gerealiseerd kunnen 
worden. 

Overigens merkt de rechtbank wel op dat 
het feit dat de fusie niet noodzakelijk was en 
dat belanghebbende had kunnen kiezen 
voor een andere weg, met minder gunstige 
fiscale consequenties, de gekozen weg niet 
automatisch onzakelijk maakt.

Belang voor de praktijk

De uitspraak van de rechtbank Noord-
Holland geeft aan dat de 
overdrachtsbelastingvrijstelling bij juridische 
fusie niet altijd eenvoudig toe te passen is. 

Wanneer uw woningcorporatie overweegt te 
fuseren (bijvoorbeeld met een 
nevenstichting), is het derhalve van belang 
om voorafgaand stil te staan bij de zakelijke 
overwegingen die hier (in de zin van de 
overdrachtsbelasting) aan ten grondslag 
(kunnen) liggen.
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Overige belastingen - verhuurderheffing

Prestatieafspraken na verlaging tarief

In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over de motie die in de 
Tweede Kamer is aangenomen om de 
verhuurderheffing jaarlijks met 
€ 500 miljoen te verlagen. 

Deze motie is via een nota van wijziging 
opgenomen in de wetsvoorstellen van het 
Belastingplan. Indien de Eerste Kamer deze 
voorstellen aanneemt, zal het tarief in 2022 
0,332% bedragen. 

Ten opzichte van het oorspronkelijke tarief 
van 0,527% dat in 2022 zou gaan gelden, 
wordt daarmee een verlaging van 0,042%-
punt doorgevoerd als compensatie voor de 
huurbevriezing en 0,153%-punt als 
structurele verlaging met € 500 miljoen en 
compensatie voor aanscherping van de 

renteaftrekbeperking uit ATAD 1 (van 30% 
fiscale EBIDTA naar 20% fiscale EBITDA).

Onderdeel van de motie was dat 
prestatieafspraken met de sector gemaakt 
moesten worden over nieuwbouw en 
verduurzaming. Minister Ollongren heeft de 
Tweede Kamer op 12 november 2021 een 
update gestuurd over de stand van zaken 
van het overleg hierover. 

De Minister laat weten in gesprek te zijn met 
Aedes over de wijze waarop de extra 
middelen ingezet kunnen worden. Dit moet 
leiden tot bestuurlijke afspraken op landelijk 
niveau tussen het Rijk en Aedes. Deze 
zouden vervolgens vertaald moeten worden 
naar lokale- /regionale prestatieafspraken.  
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Overige – Energiebelasting

Deloitte biedt geautomatiseerde energiebelastingscan ter identificatie van 

mogelijkheden teruggaaf energiebelasting

Aanleiding

Energiebelasting en Opslag Duurzame 
Energie (ODE) betaalt u via de energienota 
aan de energieleverancier. De 
energieleverancier betaalt de door haar 
geïncasseerde energiebelasting en ODE op 
haar beurt weer door aan de 
Belastingdienst.

Mogelijkheden voor een teruggaaf 
energiebelasting

De wet biedt echter diverse mogelijkheden 
om een teruggaaf van energiebelasting te 
realiseren en daarmee een besparing ten 
aanzien van de energiekosten te krijgen. 
Kortgezegd is een teruggaaf van de 
energiebelasting mogelijk in het specifieke 
geval dat sprake is van één hoofdaansluiting 
voor de levering van elektriciteit bij een 
complex met meerdere zelfstandige WOZ-
objecten. De factuur van de 
energiemaatschappij wordt door uw 
organisatie ontvangen en niet door de 
bewoners individueel.

Een verzoek teruggaaf energiebelasting 
heeft in beginsel betrekking op de huidige 
verbruiksperiode. Wij zien echter ook goede 
mogelijkheden om voor de voorliggende vijf 
jaren een teruggaaf energiebelasting te 
realiseren. Daarmee kan de besparing 
aanzienlijke vormen aannemen. Bovendien 
heeft uw organisatie daarbij nog recht op 
een teruggaaf van de in verband hiermee 
verschuldigde BTW.

Verjaren 2016

Gelet op de vijfjaarstermijn is het aldus van 
belang om nog voor het einde van het jaar 
te onderzoeken of uw organisatie nog recht 
heeft op een teruggaaf energiebelasting. 
Immers, tot en met 31 december 2021 
heeft uw organisatie dan nog recht op een 
teruggaaf energiebelasting over 2016. Vanaf 
1 januari 2022 vervalt dit recht over 2016 

en verliest u daarmee mogelijk een 
(aanzienlijk) deel van uw teruggaaf 
energiebelasting.

Energiebelastingscan

Het inschatten of een wooncomplex in 
aanmerking komt voor een teruggaaf 
energiebelasting wordt – al dan niet ten 
onrechte – vaak als arbeidsintensief 
ervaren. Tevens zien wij in de praktijk dat 
door miscommunicatie of onbekendheid op 
het terrein van de energiebelasting nog niet 
is verzocht om een teruggaaf 
energiebelasting of ten onrechte is afgezien 
van een dergelijk verzoek. 

De door Deloitte ontwikkelde robot (de 
Energiebelastingscan) identificeert of de 
complexen/adressen van uw organisatie 
mogelijk voldoen aan de voorwaarden en 
daarmee in beginsel in aanmerking kunnen 
komen voor een teruggaaf van 
energiebelasting.

Voor het kunnen uitvoeren van de 
Energiebelastingscan kunnen wij gebruik 
maken van bij uw organisatie reeds 
bestaande (Excel) lijsten met daarin een 
overzicht van jullie woningenbezit. Dit kan 
bijvoorbeeld een WOZ-lijst, MVA-staat of 
een overzicht met alle huurwoningen zijn. 
Belangrijk is dat in ieder geval de volgende 
informatie op de lijst is opgenomen: Adres, 
Huisnummer, Postcode en Woonplaats.

Het doel is dat uw organisatie met 
een minimale inspanning inzicht krijgt in de 
mogelijkheden op een teruggaaf 
energiebelasting. Voor de analyse hoeft dus 
geen speciale lijst gecreëerd te worden 
danwel onderscheid naar woningen te 
maken. De beste resultaten worden behaald 
als wij een overzicht krijgen met het 
volledige woningbezit. 

Wij berekenen geen kosten voor deze scan.
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Overige – Energiebelasting

Deloitte biedt geautomatiseerde energiebelastingscan ter identificatie van 

mogelijkheden teruggaaf energiebelasting

Wat biedt Deloitte

Wij hebben jarenlange ervaring in het 
realiseren van teruggaven energiebelasting. 
In de praktijk zien wij dat organisaties soms 
niet of beperkt gebruik maken van de 
mogelijkheden die de energiebelasting hun 
biedt. Daarom hebben wij de eerder 
genoemde scan ontwikkeld. Daarnaast 
kunnen wij uw organisatie assisteren bij het 
realiseren van de teruggaaf 
energiebelasting. Door onze goede 
contacten met de Belastingdienst en ons 
gestandaardiseerde teruggaafprocedure 
kunnen wij uw organisatie op efficiënte wijze 
assisteren bij het realiseren van een zo hoog 
mogelijke teruggaaf energiebelasting. Met 
de Energiebelastingscan zetten wij de 

volgende stap met onze werkzaamheden 
waarmee wij u op voorhand een inschatting 
kunnen geven van mogelijk kwalificerende 
complexen zonder dat u hiervoor zelf werk 
hoeft uit te voeren. Dit bespaart uw 
organisatie een hoop tijd en geld en geeft u 
direct duidelijkheid en zekerheid over de 
mogelijkheden voor een teruggaaf 
energiebelasting.

Contact 

Mocht u naar aanleiding van het 
bovenstaande nog vragen hebben of 
interesse hebben in de energiescan, dan 
kunt u contact opnemen met Martijn Hoffer 
of Cissy Renkers.

Martijn Hoffer

Telefoon: +31 (0)88 288 60 97

Mobiel: +31 (0)6 1004 2476

Email: MaHoffer@deloitte.nl

Cissy Renkers

Telefoon: +31 (0)88 288 4231

Mobiel: +31 (0)6 2361 3174

E-mail: CRenkers@deloitte.nl
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Overige – Subsidies

Nationaal isolatieprogramma gepresenteerd.

Op Prinsjesdag 2021 is bekend gemaakt dat 
er € 514 miljoen is gereserveerd voor het 
nationaal isolatieprogramma. Dit 
programma biedt mogelijkheden voor het 
beter isoleren van koop- en huurhuizen. 
Minister Ollongren heeft op 12 november de 
inhoud van het nationaal isolatieprogramma 
gepresenteerd. In deze nieuwsbrief hebben 
wij de belangrijkste programmaonderdelen 
voor eigenaren van huurhuizen uiteengezet.

Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing Verduurzaming 
(RVVV)

Om verdergaande isolatie in de huursector 
te stimuleren zal het nationaal 
isolatieprogramma aansluiten bij de RVVV. 
De RVVV is een bestaande regeling die 
fiscaal voordeel biedt bij het verduurzamen 
van sociale huurwoningen in Nederland. In 
aanvulling op de geplande openstelling voor 
2022 is bekend gemaakt dat er vanaf 2023 
structureel € 104 miljoen beschikbaar is. 

Budget voor een nieuwe regeling voor 
de huursector

In totaal zal er vanuit het nationaal 
isolatieprogramma € 100 miljoen 
beschikbaar gesteld worden voor de 
huursector. Deze middelen zullen in 2023 en 

2024 worden ingezet in de vorm van een 
nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming 
van woningen. De regeling zal zich 
voornamelijk richten op de aanpak van de 
energetisch slechtste woningen en zal qua 
uitvoering lijken op de RVVV. 

Hybride warmtepomp

Naast het nationaal isolatieprogramma heeft 
het kabinet bekend gemaakt dat er € 288 
miljoen wordt vrijgemaakt voor het 
stimuleren van de hybride warmtepomp. 
Een hybride warmtepomp is een aanvulling 
op de cv-ketel. De cv-ketel kan bijspringen 
als het buiten erg koud is en blijft aanwezig 
voor het verwarmen van het tapwater. Het 
subsidiepercentage voor de investering in 
een hybride warmtepomp via de 
investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) zal worden 
verhoogd van 20% naar 30%. De ISDE kan 
worden toegepast om een te verhuren 
woning te verduurzamen.

Heeft uw corporatie plannen om sociale 
huurwoningen te verduurzamen? Treed 
gerust met ons in contact. Onze experts 
zoeken graag voor u uit of de RVVV, ISDE 
en/of andere regelingen voor u beschikbaar 
zijn.



5. Onze trainingen, 
bijeenkomsten en tools
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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?

Fiscale actualiteitensessies Januari 2022

Ons volledige cursusprogramma voor woningcorporaties voor het jaar 2022 wordt
opgenomen in onze nieuwsbrief die eind januari 2022 zal verschijnen! 

mailto:STimmermans@deloitte.nl
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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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