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Vennootschapsbelasting

• Hoge Raad hakt knoop door over behandeling RVV

• Mogelijk nieuwe regels voor renteaftrek vanaf 2024

• Ontwikkelingen rond Vpb-tarief 2023

Nieuwsbrief woningcorporaties – juli 2022

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

Loonheffingen

• Ontwikkelingen op het gebied van werken met zelfstandigen 

Btw en overdrachtsbelasting

• Perceel grond met beklinkerd parkeerterrein is geen bouwgrond

• Rechtbank oordeelt dat op basis van het Vastgoedbesluit 
sprake is van levering van bebouwde grond

Overige belastingen / maatregelen

• Indiening wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing

• Nog ruim budget ISDE
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Vennootschapsbelasting

Hoge Raad hakt knoop door over behandeling RVV (1)

Inleiding

Sinds de invoering van de 
heffingsvermindering verhuurderheffing 
(ook wel: RVV), is discussie ontstaan tussen 
woningcorporaties en de Belastingdienst 
over de wijze waarop deze moet worden 
verwerkt in de aangifte 
vennootschapsbelasting: als bate in de 
verlies- en winstrekening, of via een 
afboeking op de geactiveerde investeringen 
waar de vermindering betrekking op heeft. 

Als gevolg hiervan is een woningcorporatie, 
vertegenwoordigd door Deloitte, een 
procedure gestart bij de Rechtbank 
Gelderland over de verwerking in de Vpb 
van een RVV voor transformatie, waarna in 
hoger beroep Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden zich erover heeft gebogen. In 
beide instanties werd de belanghebbende 
woningcorporatie niet in het gelijk gesteld. 

Belanghebbende is na de uitspraak van het 
Gerechtshof in cassatie gegaan en de Hoge 
Raad heeft recentelijk, op 8 juli 2022, 
uitspraak gedaan in deze zaak. 

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad begint het arrest met de 
vaststelling dat een tegemoetkoming die 
naar haar aard en strekking een 
objectsubsidie is, moet worden afgeboekt op 
de boekwaarde van het desbetreffende 
object.

De Hoge Raad stelt vast dat een 
belastingplichtige met betrekking tot een 
gerealiseerde investering een definitieve 
investeringsverklaring verkrijgt en als 
gevolg daarvan een aanspraak op de RVV. 

De voorwaarden voor de verkrijging van een 
aanspraak op de RVV en de wijze waarop 
het bedrag wordt berekend houden 

uitsluitend verband met de investering zelf: 
het verbouwen van niet voor bewoning 
bestemde ruimten tot huurwoningen. 
Hierdoor is volgens de Hoge Raad naar haar 
aard sprake van een objectsubsidie. 

Ook naar haar strekking is de RVV volgens 
de Hoge Raad een objectsubsidie. Blijkens 
de parlementaire geschiedenis strekt het 
ertoe de voorbrengingskosten van de 
betreffende huurwoningen te verlagen. 
Hieraan doet niet af dat het in de Wet 
maatregelen woningmarkt 2014 II is 
opgenomen, aangezien dit enkel is gedaan 
zodat de RVV efficiënt uitvoerbaar is. 

De Hoge Raad concludeert op basis van het 
bovengenoemde dat het brutobedrag van de 
verhuurderheffing aftrekbaar is bij de 
winstberekening voor de heffing van 
vennootschapsbelasting. Ook wordt 
aangegeven dat het om een objectsubsidie 
gaat en de vermindering moet worden 
afgeboekt op de kostprijs van de objecten 
waarvoor zij is verleend.

Praktische gevolgen

Het arrest van de Hoge Raad gaat over de 
RVV voor transformatie, maar naar onze 
mening kan de uitkomst van het arrest ook 
worden toegepast bij de RVV’s voor andere 
typen investeringen. 

Bij de RVV verduurzaming is nog wel van 
belang om vast te stellen dat de 
verduurzamingsuitgaven waar de RVV 
betrekking op heeft fiscaal zijn geactiveerd. 
Indien dit niet het geval is, zal moeten 
worden getoetst of dit terecht is.
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Vennootschapsbelasting

Hoge Raad hakt knoop door over behandeling RVV (2)

Bij de RVV sloop zal getoetst moeten 
worden of een fiscale afwaardering is 
verwerkt voor de waardedaling als gevolg 
van de sloop. De RVV sloop ziet namelijk 
mede op deze waardedaling. Op basis van 
de huidige lijn van de Belastingdienst over  
fiscale afwaarderingen bij sloop zou een 
dergelijke afwaardering overigens in 
principe niet mogelijk zijn.

Indien een woningcorporatie de ontvangen 
RVV’s al in de ingediende aangiften Vpb 
heeft verwerkt als investeringssubsidie en 
de Belastingdienst heeft dit niet 
gecorrigeerd, is in zoverre geen verder actie 
nodig.

Indien een woningcorporatie de ontvangen 
RVV’s in een of meer ingediende aangiften 
Vpb conform het standpunt van de fiscus 
(tot aan dit arrest) heeft verwerkt als bate, 
zijn de volgende situaties denkbaar:

1) De Belastingdienst heeft nog geen 
definitieve aanslag Vpb opgelegd over het 
betreffende boekjaar;
2) De Belastingdienst heeft een definitieve 
aanslag Vpb opgelegd en de 
woningcorporatie heeft hier tijdig bezwaar 
tegen aangetekend en er is nog geen 
uitspraak op bezwaar;
3) De Belastingdienst heeft een definitieve 
aanslag Vpb opgelegd en de 
woningcorporatie heeft niet (tijdig) bezwaar 
aangetekend. 

In de eerste situatie kan de 
woningcorporatie een herziene aangifte Vpb
indienen waarin de ontvangen RVV alsnog 
als investeringssubsidie wordt verwerkt. 

In de tweede situatie zal de Belastingdienst 
het bezwaar met als grond de verwerking 
van de ontvangen RVV naar verwachting 
toekennen. Mocht er op een andere grond 
bezwaar zijn gemaakt door de corporatie en 
het punt van de RVV nog niet zijn 
aangedragen, dan kan dit naar onze mening 
nog worden meegenomen als aanvullende 
bezwaargrond.

In de derde situatie kan naar onze mening 
een beroep worden gedaan op de 
foutenleer. De foutenleer houdt in dat de 
balanscontinuïteit kan worden doorbroken, 
indien op de eindbalans van het vorige 
boekjaar een fout is gemaakt en het 
doorbreken van de balanscontinuïteit niet 
ten gevolge heeft dat winst dubbel dan wel 
in het geheel niet wordt belast. Aangezien 
de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 
vermindering van de verhuurderheffing een 
objectsubsidie is en dus moet worden 
afgeboekt op de boekwaarde van het object, 
is naar onze mening sprake van een 
balansfout indien dit niet is gedaan. 
Daarnaast leidt een correctie niet tot 
dubbele en geen belasting van de winst. 

Echter, voordat de foutenleer kan worden 
toegepast, moeten wel eerst de andere 
methodes van foutherstel zijn beproefd. Er 
moet dus eerst een verzoek om ambtshalve 
vermindering zijn gedaan die is afgewezen, 
voordat de foutenleer kan worden 
toegepast. De afboeking moet dan 
plaatsvinden in het oudste openstaande 
jaar.

De foutenleer kan dus naar onze mening 
uitkomst bieden om toch de RVV af te 
kunnen boeken op de boekwaarde van het 
object als de Belastingdienst niet tegemoet 
komt aan een verzoek om ambtshalve 
vermindering.



6

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Vennootschapsbelasting 

Mogelijk nieuwe regels voor renteaftrek vanaf 2024

Huidige renteaftrekbeperking (ATAD 1)

Sinds boekjaar 2019 worden veel 
woningcorporaties geconfronteerd met de 
situatie dat een deel van de betaalde rente 
in aftrek in beperkt bij het bepalen van de 
fiscale winst. Dit leidt tot een hogere acute 
Vpb-last dan zonder de 
renteaftrekbeperking het geval zou zijn.

Deze renteaftrekbeperking is opgenomen in 
de Wet op de vennootschapsbelasting en 
vormt de Nederlandse implementatie van de 
Europese richtlijn ATAD 1. Doordat 
Nederland heeft gekozen voor een zeer 
strenge implementatie, vallen ook veel 
woningcorporaties onder deze 
renteaftrekbeperking.   

Vanaf boekjaar 2022 heeft het kabinet 
besloten de renteaftrekbeperking nog extra 
aan te scherpen (20% fiscale EBITDA in 
plaats van 30%). 

Nieuwe Europese richtlijn: DEBRA

Na ATAD 1 heeft de Europese Commissie 
recent een nieuw richtlijnvoorstel 
gepubliceerd: DEBRA. Anders dan ATAD 1 
bevat dit voorstel niet alleen een beperking 
in renteaftrek, maar ook een fiscale 
tegemoetkoming bij financiering via eigen 
vermogen, in de vorm van een fictieve 
aftrekpost. 

Kort gezegd wordt de fictieve aftrekpost 
berekend over de aangroei van het 
commerciële eigen vermogen (inclusief 
waardemutaties) over het boekjaar. Over 
deze aangroei mag 10 jaar lang een fictief 
bedrag aan rente in aftrek worden gebracht. 
Het fictieve rentepercentage waar mee mag 
worden gerekend is 1,5% voor kleinere 
ondernemingen en 1% voor grotere 
ondernemingen, verhoogd met de 10-jaars 
risicovrije rente voor de Euro (op het 
moment van schrijven ca. 2%). 

Als voorbeeld: stel het commerciële eigen 
vermogen neemt in enig boekjaar toe met 
€ 25 mln, dan zou bij een risicovrije rente 
van 2% voor een grote corporatie in 
beginsel 10 jaar lang € 750.000 (3%) 
aftrekbaar zijn in de Vpb. 

Het voorstel bevat een cap op de jaarlijkse 
aftrekpost van maximaal 30% van de fiscale 
EBITDA over het betreffende boekjaar.

Mocht het commerciële eigen vermogen in 
latere jaren dalen, dan wordt de eerdere 
aftrekpost onder omstandigheden terug 
genomen. Verder worden diverse 
antimisbruikregels voorgesteld, die bij 
woningcorporaties echter minder relevant 
lijken. 

Tegenover dit potentiële fiscale voordeel 
bevat het voorstel een verdere aanscherping 
van de renteaftrek: de bestaande regels 
(max. € 1 mln / 20% fiscale EBITDA) blijven 
bestaan, maar daarnaast mag jaarlijks 
maximaal 85% van het rentesaldo worden 
afgetrokken als minimale correctie op de 
renteaftrek. De hoogste correctie van de 
twee geldt. 

Als het richtlijnvoorstel ongewijzigd wordt 
aangenomen door de EU-lidstaten, moet dit 
net als ATAD 1 worden geïmplementeerd in 
de nationale belastingwetgeving en zou dit 
per 1 januari 2024 in werking treden. 

Woningcorporaties zouden er naar onze 
verwachting fiscaal op vooruit gaan als het 
voorstel wordt ingevoerd. De Nederlandse 
regering heeft als eerste commentaar op dit 
voorstel laten weten op onderdelen twijfels 
te hebben bij de uitvoerbaarheid en de 
beoogde invoeringsdatum. 
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Ontwikkelingen rond Vpb-tarief 2023

Tarief 2022

Het Vpb-tarief in 2022 bedraagt 15,0% over 
de eerste € 395.000 aan fiscale winst 
(eerste schijf) en 25,8% over het meerdere 
(tweede schijf).

Aanpassing eerste schijf 2023

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet 
aangekondigd de eerste schijf vanaf 2023 te 
willen inkorten tot de eerste € 200.000 aan 
fiscale winst. Er zijn op dit moment nog 
geen signalen vanuit het kabinet over 
aanpassing van het tarief van 15,0% voor 
de eerste schijf. 

Aanpassing tarief tweede schijf 2023?

In een brief van 1 juli jl. kondigt het kabinet 
aan te overwegen het hoogste Vpb-tarief 
van 25,8% in 2023 te verhogen. 
Besluitvorming hierover vindt plaats in de 
maand augustus. 

Op 7 juli jl. is daarnaast een motie in de 

Tweede Kamer aangenomen die het kabinet 
oproept “de belastingen op winst en 
vermogen te verhogen, teneinde de 
belasting op arbeid te kunnen verlagen.” De 
motie kreeg een meerderheid doordat onder 
meer de coalitiepartijen D66 en de 
Christenunie deze steunden. 

Uiterlijk op 20 september aanstaande 
(Prinsjesdag) verwachten we een meer 
concrete invulling hierover. 
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Loonheffingen

Ontwikkelingen op het gebied van werken met zelfstandigen 

Inleiding
De afgelopen maand is een tweetal
kamerbrieven verschenen met daarin, onder 
andere, ontwikkelingen rond het zzp dossier. 
Hieronder schetsen wij de huidige situatie 
en de voorgestelde maatregelen. Ook gaan 
wij kort in op het advies van de advocaat-
generaal (AG) van de Hoge Raad met 
betrekking tot de arbeidsrelatie van 
maaltijdbezorgers (Deliveroo). Tot slot 
geven wij weer wat de vervolgstappen 
zullen zijn vanuit het kabinet. 

Huidige situatie
Sinds de Wet deregulering arbeidsrelaties 
(Wet DBA) de verklaring arbeidsrelaties 
(VAR) heeft afgeschaft, bestaat er 
onduidelijkheid en onzekerheid over de wijze 
waarop een arbeidsrelatie wordt 
gekwalificeerd voor de loonheffingen. In 
afwachting van nieuwe wet- en regelgeving 
die deze onrust moet verhelpen, is een 
handhavingsmoratorium ingesteld. Door dit 
moratorium kan de Belastingdienst op dit 
moment alleen handhaven bij 
kwaadwillenden. Van kwaadwillendheid is 
sprake wanneer de Belastingdienst kan 
bewijzen dat er een (fictieve) 
dienstbetrekking voor de loonheffingen 
aanwezig is en daarnaast sprake is van 
evidente én opzettelijke 
schijnzelfstandigheid. Ook kan de 
Belastingdienst handhaven wanneer zij een 
aanwijzing geeft en deze niet (voldoende) 
tijdig wordt opgevolgd door de betreffende 
organisatie. Na het opheffen van de 
coronamaatregelen heeft de Belastingdienst 
de bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken 
(buitentoezicht) weer opgepakt en zal dit de 
rest van het jaar voortzetten. Daarbij zal 
ook (extra) toezicht op arbeidsrelaties 
plaatsvinden. 

Huidige ontwikkelingen
Kamerbrieven
In de meest recente kamerbrieven kondigt 
het kabinet aan welke maatregelen zij wil 
treffen over de volle breedte van de 
arbeidsmarkt. Dit zijn niet alleen 
maatregelen voor de loonheffingen , maar 
ook maatregelen op het gebied van 
arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. 

Het kabinet werkt, onder andere, 
maatregelen uit om (de regels rondom) het 
werken met en als zelfstandige(n) meer 
toekomstbestendig te maken. Deze 
maatregelen hebben als doel om voor alle 
werkenden te voorzien in adequate 
bescherming tegen sociale risico’s, 
oneerlijke concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden tegen te gaan, de 
solidariteit binnen het sociale en fiscale 
stelsel te borgen en de wet- en regelgeving 
rondom te kwalificatie van de arbeidsrelatie 
te verduidelijken. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/documenten/kamerstukken/2022/06/24/kamerbrief-reactie-op-rapporten-over-schijnzelfstandigheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/documenten/kamerstukken/2022/07/05/hoofdlijnenbrief-arbeidsmarkt
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2022:578
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Ontwikkelingen op het gebied van werken met zelfstandigen 

Om deze doelen te bereiken heeft het 
kabinet drie verschillende ‘lijnen’ vastgesteld 
waarbinnen maatregelen worden getroffen. 

1. Een gelijker speelveld voor 
contractvormen wat betreft 
arbeidsrecht, sociale zekerheid en 
fiscaliteit. 
Om dit speelveld gelijker te maken 
wordt een arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor zelfstandigen verplicht 
gesteld. Daarnaast bouwt het kabinet 
de zelfstandigenaftrek verder en 
versneld af en wordt de fiscale 
oudedagsreserve afgeschaft per 1 
januari 2023. Ook op het 
pensioengebied treft het kabinet 
verschillende maatregelen. Zo zal de 
fiscale ruimte om via pensioensparen 
(derde pijler pensioen) op te bouwen 
worden vergroot. En wordt via 
experimenteerwetgeving aan 
zelfstandigen de mogelijkheid geboden 
om zelfstandigen vrijwillig aan te 
kunnen laten sluiten bij 
pensioenregelingen (tweede pijler 
pensioen). Het is aan de 
pensioenmaatschappijen zelf om hier 
ook daadwerkelijk gebruik van te 
maken. 

2. Meer duidelijkheid over de vraag 
wanneer gewerkt wordt als werknemer 
dan wel als zelfstandige (beoordeling 
van arbeidsrelaties) en het 
ondersteunen van werkenden om hun 
rechtspositie op te eisen. 
Het kabinet heeft al eerder geprobeerd 
om de beoordeling van een 
arbeidsrelatie te verduidelijken. Zo is 
een bijlage aan het Handboek 
Loonheffingen toegevoegd waarin het 
criterium gezag nader wordt uitgelegd 
en moet de pilot webmodule
opdrachtgevers helpen om de 
arbeidsrelatie te beoordelen. 

Toch is er nog een grote behoefte aan 
een verdere verduidelijking. Het 
kabinet heeft geconstateerd dat bij de 
beoordeling van het criterium ‘gezag’ 
de meeste onduidelijkheid ontstaat. 
Daarom wil het kabinet dit begrip 
verder verduidelijken. Omdat dit een 
proces is waarbij verschillende zaken, 
zoals de grenzen die Europese wetten 
en jurisprudentie stellen, in acht 
moeten worden genomen, komt het 
kabinet hier later op terug. Hierbij heeft 
het kabinet aangegeven dat het grijze 
gebied niet volledig weg genomen zal 
kunnen worden. Het kabinet wil dit 
grijze gebied echter wel zo klein 
mogelijk maken, waarbij aanpassing 
(verduidelijking) van wetgeving 
essentieel is. Daarnaast werkt het 
kabinet een, weerlegbaar, 
rechtsvermoeden van een 
arbeidsovereenkomst bij platformwerk 
uit. Wanneer een werkende voldoet aan 
de criteria van het rechtsvermoeden, 
kan hij de rechten die bij een 
arbeidsovereenkomst horen opeisen. 
Het is dan aan de werkgever om aan te 
tonen dat geen sprake is van een 
arbeidsovereenkomst. Het is de wens 
van het kabinet om een dergelijk 
rechtsvermoeden in breder in te zetten, 
om zo kwetsbare werkenden te 
ondersteunen om hun rechtspositie op 
te eisen. 

3. Het verbeteren van toezicht en 
handhaving op schijnzelfstandigheid.
Het kabinet wil het ingestelde 
handhavingsmoratorium uiterlijk per 1 
januari 2025 opheffen en indien 
mogelijk al eerder. De capaciteit vanuit 
de Belastingdienst om toezicht uit te 
oefenen op arbeidsrelaties zal 
opgeschaald worden en de wijze van 
het uitoefenen van dit toezicht zal 
worden bijgesteld indien nodig. 



11

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Loonheffingen

Ontwikkelingen op het gebied van werken met zelfstandigen

Conclusie AG
De AG heeft recent een conclusie 
geschreven in de procedure omtrent 
maaltijdbezorgers. Zij adviseert dat bij de 
beoordeling van het criterium ‘gezag’ 
gekeken moet worden of het werk 
organisatorisch is ingebed in de organisatie 
van de werkverschaffer. Wanneer de 
werkzaamheden een wezenlijk onderdeel 
vormen van de bedrijfsvoering is van 
organisatorische inbedding al snel sprake. 
De conclusie van de AG is een advies aan de 
Hoge Raad. De Hoge Raad is niet verplicht 
om dit advies over te nemen. 

Vervolg
Zoals hiervoor is weergegeven, kondigt het 
kabinet verschillende maatregelen aan, 
maar zijn deze nog niet uitgewerkt tot 
concrete wetgeving. In het najaar zal het 
kabinet meer informatie verstrekken over de 
verduidelijking van het begrip ‘gezag’ en de 
vormgeving en uitwerking van het 
rechtsvermoeden van een 
arbeidsovereenkomst bij platformwerk. Ook 
zal het kabinet in het najaar weergeven 
wanneer en op welke wijze het 
handhavingsmoratorium zal worden 
opgeheven. 
De uitspraak van de Hoge Raad inzake de 
procedure omtrent de maaltijdbezorgers 
wordt 23 december 2022 verwacht. 



3. Btw en 
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Btw

Perceel grond met beklinkerd parkeerterrein is geen bouwgrond

Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat 
een perceel met een beklinkerd 
parkeerterrein is aan te merken als 
bebouwde grond. 

Achtergrond 

Voorafgaand aan de realisatie van een 
appartementencomplex heeft 
belanghebbende appartementsrechten 
verkocht aan kopers met betrekking tot 
percelen grond waarop opstallen zijn 
gevestigd. De opstallen worden na de 
levering in opdracht van de kopers gesloopt. 

Geschil en oordeel rechtbank 

In geschil was of de levering van 
appartementsrechten die betrekking hebben 
op een perceel grond met daarop een 
beklinkerd parkeerterrein en een 
fietsenstalling, de levering van bouwgrond 
betreft. 

De rechtbank oordeelde dat het perceel 
volledig is aan te merken als bebouwde 
grond en derhalve dat de levering is 
vrijgesteld van btw:

• Het perceel omvat een beklinkerd 
parkeerterrein, omzoomd met 
stoepranden en voorzien van zware 
aanrijdblokken. Daarnaast omvat het 
perceel een in beton verankerde 
fietsenstalling van hout en metaal, een 
hekwerk en hier en daar enkele 
groenstroken.

• Voor het oordeel of sprake is van de 
levering van bouwgrond, is van belang of 
de opstallen op het perceel kwalificeren 
als een bouwwerk.

• Door een ruime uitleg van het begrip 
‘bouwwerk’ brengt – naar het oordeel van 
de rechtbank – met zich mee dat wegen, 
parkeerplaatsen, straten, pleinen, 
trottoirs die zijn vervaardigd met niet-

natuurlijke materialen, als gebouw 
moeten worden aangemerkt. 

• Daarbij is niet van belang met welke niet-
natuurlijke materialen dergelijke 
bouwwerken zijn vervaardigd. Zo wordt 
door de rechtbank geen onderscheid 
gemaakt tussen asfalt en klinkers.

• De rechtbank acht het als een feit van 
algemene bekendheid dat de aanleg van 
een parkeerterrein met klinkers meer 
omvat dan het enkel neerleggen van 
klinkers, zoals het verstevigen en 
egaliseren van de ondergrond, het 
plaatsen van opsluitbanden en het 
aantrillen van de klinkers. 

• Daarnaast is van belang dat de 
klinkerbestrating niet eenvoudig kan 
worden verwijderd en verwijdering met 
zich brengt dat het parkeerterrein als 
zodanig niet meer bestaat. 

• Het is naar het oordeel van de rechtbank 
niet relevant dat de klinkers na 
verwijdering kunnen worden hergebruikt 
en of het parkeerterrein en de 
fietsenstalling onlosmakelijk met de grond 
zijn verbonden.

Belang voor de praktijk 

In de praktijk blijkt dat veel discussie 
bestaat of grond met daarop een 
klinkerbestrating bebouwde grond voor de 
omzetbelasting betreft. De Belastingdienst 
neemt steeds vaker het standpunt in dat 
klinkerbestrating geen bouwwerk betreft. 
Deze uitspraak toont in ieder geval aan dat 
dat op zijn minst genuanceerd ligt. Indien u 
een perceel grond met klinkerbestrating 
koopt of verkoopt, is het dan ook zaak tijdig 
te beoordelen of sprake is van bebouwde 
grond.
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Btw

Rechtbank oordeelt dat op basis van het Vastgoedbesluit sprake is van 
levering van bebouwde grond

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde 
recent dat vertrouwen mag worden ontleend 
aan het Vastgoedbesluit en dat derhalve 
sprake was van levering van bebouwde 
grond. 

Achtergrond 

Belanghebbende heeft kavels waar voorheen 
varkensstallen en een loods op stonden 
geleverd aan derden. De opstallen zijn 
grotendeels door Belanghebbende gesloopt. 
Bij de verkoop van kavel 2 en 4 is 
belanghebbende aanvankelijk 
overeengekomen de nog aanwezige 
opstallen te slopen. Deze verplichting is na 
de notariële levering van deze kavels teniet 
gedaan. Bij de verkoop van kavel 3 is 
overeengekomen dat de koper zorg zou 
dragen voor de sloop van de nog aanwezige 
opstallen.

Geschil en oordeel rechtbank 

In geschil was of bij deze leveringen sprake 
was van de levering van bebouwde grond en 
daarmee van een voor de omzetbelasting 
vrijgestelde levering. 

De rechtbank oordeelde dat sprake was van 
de levering van bebouwde grond en 
derhalve is vrijgesteld van btw:

• Ten tijde van de levering van kavel 3 
waren mestputten, funderingen van de 
stallen en loods en enkele muren boven 
het maaiveld aanwezig. 

• De rechtbank oordeelde dat de 
overgebleven bebouwing de functie van 
een gebouw kon vervullen, waardoor 
sprake is van de levering van bebouwde 
grond en dat de levering daarmee 

vrijgesteld is van btw.

• Op het moment van leveren van kavel 2 
en 4 waren funderingen van de stallen en 
mestputten onder het maaiveld aanwezig. 

• De rechtbank oordeelde dat sprake is van 
de levering van een bouwterrein omdat de 
op het kavel aanwezige (resten van) 
bebouwing niet (meer) de functie van 
gebouw kon vervullen.  

• Gelet op de verrichte sloophandelingen 
door belanghebbende, voor aanvang van 
de levering, is sprake van de levering van 
bouwterrein. 

• Voor kavel 2 en 4 heeft belanghebbende 
vervolgens een beroep gedaan op het 
Vastgoedbesluit. In het Vastgoedbesluit 
staat vermeld dat grond waarop zich een 
gedeeltelijk gesloopt gebouw bevindt, nog 
steeds bebouwde grond vormt. Hierbij 
wordt expliciet gerefereerd aan 
‘(restanten van) muren en/of fundering’.

• De rechtbank oordeelde dat gelet op de 
bewoordingen van het Vastgoedbesluit 
belanghebbende gerechtvaardigd mocht 
vertrouwen dat sprake was van bebouwde 
grond en daarmee de levering vrijgesteld 
is van btw.

Belang voor de praktijk 

Het is zeer afhankelijk van de feiten en 
omstandigheden of sprake is van de levering 
van bebouwde of onbebouwde grond. Deze 
rechtszaak toont aan dat het van belang is 
dat, zeker bij gedeeltelijke sloop voor de 
levering, kritisch beoordeeld wordt of al dan 
niet sprake is van de levering van bebouwde 
grond.
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4. Overige maatregelen
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Overige – Verhuurderheffing 

Indiening wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing

Minister De Jonge heeft op 30 juni jl. de 
Tweede Kamer nader geïnformeerd over de 
wet afschaffing verhuurderheffing.

In zijn brief aan de Tweede Kamer laat hij 
weten, dat met de ondertekening van de 
Nationale prestatieafspraken is voldaan aan 
de voorwaarde om bindende 
prestatieafspraken te maken met de sector, 
in ruil voor afschaffing van de 
verhuurderheffing.  

Hij zal het wetsvoorstel tot afschaffing van 
de verhuurderheffing dan ook binnenkort 
indienen. 
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Overige - Subsidies

Nog ruim budget Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie 
en energiebesparing (ISDE) is een 
woningcorporaties aantrekkelijke regeling. 
Uit een recentelijke budgetupdate vanuit 
RVO is gebleken dat in 2022 nog ruim 
budget beschikbaar is voor nieuwe 
aanvragen.

Budget

Het in 2022 totaal beschikbare budget voor 
de ISDE is € 228 miljoen. Medio juli is 
hiervan reeds € 117,6 miljoen geclaimd. Het 
deel hiervan dat door zakelijke gebruikers, 
waar woningcorporaties onder vallen, is 
geclaimd bedraagt € 23,8 miljoen. € 2,5 
miljoen voor zonneboilers en € 21,3 miljoen 
voor warmtepompen.

Aantrekkelijke regeling

ISDE is een voor woningcorporaties 
aantrekkelijke regeling dankzij het relatief 
eenvoudige aanvraagtraject, het gegeven 
dat het om een cash subsidie gaat en het 
relatief hoge voordeelpercentage. ISDE 
biedt mogelijkheden bij investeringen in 
zonneboilers en warmtepompen, maar ook 

bij de aanschaf van windturbines en 
zonnepanelen.

Timing

Het moment van aanvragen is belangrijk. 
Dit moet namelijk liggen voordat de 
koopovereenkomst met een leverancier is 
gesloten. Daarnaast geldt dat de 
warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen 
en/of windturbine in gebruik moeten worden 
genomen binnen 12 maanden nadat de 
beslissing over de subsidieaanvraag is 
ontvangen. Daarnaast is belangrijk om te 
weten dat ISDE niet mag worden 
gecombineerd met de energie 
investeringsaftrek (EIA). 

Hulp bij aanvragen

Deloitte kan helpen bij het identificeren van 
mogelijkheden en het aanvragen van de 
subsidie. Ook kunnen wij voor u nagaan 
wanneer ISDE of EIA aantrekkelijker is. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem 
contact op met onze susbidie specialisten 
Thomas Klink of Jeroen van Dijk



5. Onze trainingen, 
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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 2022 
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?

Cursus ‘Hoe zet ik een tax control 
framework op voor ‘mijn’ publieke 
instelling’

Dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei 2022 van 
10.00 – 15.00 uur in het NBC Congrescentrum te 
Nieuwegein

Cursus verduurzaming 17 mei 2022

Wat? Wanneer?

Nyenrode Leergang Taxmanagement
Vastgoed Woningcorporaties

Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden

8 dagen in de periode 14 september tot en met 
16 november

Diverse in fiscaliteit voor woningcorporaties 
gespecialiseerde adviseurs van Deloitte treden op 
als docent bij deze door Nyenrode 
georganiseerde leergang.  

Prinsjesdag September

Hoe zet ik een tax control framework
op voor ‘mijn’ publieke instelling’?

Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden

Dinsdag 4 oktober en donderdag 13 oktober 2022 
(locatie: NBC Congrescentrum te Nieuwegein)

Aangifte vennootschapsbelasting Oktober

Keten- en inlenersaansprakelijkheid November

mailto:STimmermans@deloitte.nl
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/leergang-taxmanagement-vastgoed-woningcorporaties
https://view.deloitte.nl/registratie-cursus-tax-control-framework-publieke-sector-okt-2022.html?mkt_tok=NTAyLVdJQi0zMDgAAAGFr0uAxSAT37prr5OXR0fP-U17JV98M9dk8nKTdOfWMLV7LfRia_Ehu06ptWvs4Mt5M8tZyH98hDrtmGLYhOjtdrzrGot3TQavUneT2Dsz9Q
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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

Overkoepelend / 
vennootschapsbelasting 

Reinder Wiersma

Partner - vennootschapsbelasting 
(t) 088 288 3790 
(m) 06 1258 1548 
(e) ReWiersma@deloitte.nl

Nieuwsbrief Woningcorporaties

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:ReWiersma@deloitte.nl
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