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Vennootschapsbelasting

• Hoge Raad hakt knoop door over fiscale verwerking afkoop derivaten

• Energietransitie: gevolgen voor afschrijving en (af)waardering vastgoed?

• Versoepeling markttoets en gemengde projecten

Nieuwsbrief woningcorporaties – maart 2022

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

Btw en overdrachtsbelasting

• Recht op aftrek van omzetbelasting op bouwkosten bij niet-
geïntegreerde zonnepanelen op verhuurde woning

• Verhuur van bij appartement behorende parkeerplaats vrijgesteld 
van btw

• Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over begrip ‘in 
wezen nieuwbouw’ 

• Hoge Raad oordeelt dat de netwerkvrijstelling van toepassing is op 
de verkrijging van WKO-installaties

Overige belastingen / maatregelen

• Subsidieregelingen voor verduurzaming van huurwoningen

• Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering

• Verhuurderheffing: wet geschrapt of tarief op 0%?
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Vennootschapsbelasting

Hoge Raad hakt knoop door over fiscale verwerking afkoop derivaten (1)  

Woningcorporaties en derivaten
Verschillende woningcorporaties hebben in 
het verleden hun investeringen gefinancierd
door het aangaan van leningen met een
variabele rente, waarbij het renterisico voor
een lange periode is afgedekt door het 
aantrekken van renteswaps (ook wel: 
derivaten). 

Mede door ontwikkelingen in het toezicht
van de Aw en in de marktrente hebben
diverse corporaties de afgelopen jaren
besloten om hun derivaten voortijdig af te
wikkelen middels afkoop of doorzak. De 
achtergrond hiervan is onder meer dat de 
derivatencontracten bepaalde clausules
bevatten die tot liquiditeitsrisico’s leiden
voor de corporatie, zoals margin calls.

Na afkoop van een rentederivaat vervalt de 
afdekking, dus herleeft het renterisico op de 
onderliggende lening met een variabele
rente. Om die reden wordt deze lening in de 
praktijk vaak geherfinancierd naar een
nieuwe lening met een vaste rente, met 
dezelfde hoofdsom en looptijd als de oude
lening. 

Door het verschil tussen de contractrente en
de actuele marktrente is de waarde van de 
rentederivaten bij afwikkeling doorgaans
negatief. Daarmee ontstaat dus een verlies
en (bij afkoop) een uitgaande kasstroom. 

Tegelijkertijd zorgt ditzelfde renteverschil
ervoor dat de vaste rente op de nieuwe
lening meestal lager is dan de contractrente
van het rentederivaat. Daarmee zou gesteld
kunnen worden dat er tegenover het directe

nadeel ook een toekomstig (rente)voordeel
kan worden onderkend. 

De fiscale vraag is vervolgens of het 
ontstane verlies in een keer mag worden
genomen of verplicht moet worden
geactiveerd en geamortiseerd (matching), 
zoals dat vaak ook in de commerciële
jaarrekening bij woningcorporaties gebeurt.

Over deze fiscale vraag heeft een
woningcorporatie geprocedeerd, wat heeft
geleid tot een arrest van de Hoge Raad. 
Deloitte was de gemachtigde in deze
procedure. 

Hoge Raad
Op 25 februari jl. heeft de Hoge Raad arrest 
gewezen over de afkoop van rentederivaten.   

De Hoge Raad begint met het herhalen van 
zijn eerdere arrest uit 2019 over de fiscale
waardering van renteswaps die in hoge
mate samenhangen met leningen met een
variabelrenterisico. In de periode van 
samenhang moet het fiscale resultaat op de 
lening en swap gezamenlijk worden bepaald, 
op dezelfde manier als wanneer een lening
met een vaste rente zou zijn aangegaan. 

Bij afkoop verbreekt deze periode van 
samenhang en geeft het eerdere arrest dus
geen handvatten meer voor de fiscale
verwerking. Om die reden formuleert de 
Hoge Raad vervolgens verschillende nieuwe
rechtsregels. 
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Vennootschapsbelasting

Hoge Raad hakt knoop door over fiscale verwerking afkoop derivaten (2)  

1. Boeterente voor afkoop lening met vaste
rente
De Hoge Raad geeft eerst nieuwe
rechtsregels voor de situatie waarbij van 
meet af aan sprake was van een lening met 
een vaste rente en deze voortijdig wordt
afgelost met betaling van boeterente, in 
verband met een rentedaling. 

De betaalde boeterente moet fiscaal
verplicht worden geactiveerd en
geamortiseerd als na de aflossing een
‘vervangende lening’ wordt afgesloten met 
een lagere rente. Daarbij geeft de Hoge 
Raad een aantal handvatten om te kunnen
beoordelen wanneer sprake is van een
vervangende lening, zoals looptijd, 
aflosingsschema en zekerheden. Zonder een
vervangende lening mag de boeterente
fiscaal ineens ten laste van het resultaat
worden gebracht. 

2. Afkoop rentederivaten
Dan gaat de Hoge Raad in op de situatie
waarbij rentederivaten worden afgekocht. 

Als een rentederivaat wordt afgekocht en de 
samenhangende variabelrentende lening
wordt beëindigd, mag de afkoopsom in 
beginsel ineens ten laste van de fiscale
winst worden gebracht.

Dit is anders als in samenhang met de 
afkoop van het rentederivaat en de 
beëindiging van de variabelrentende lening
een nieuwe lening wordt afgesloten met een
lagere vaste rente. In die situatie moet
worden beoordeeld of met de nieuwe lening
in wezen de ‘oorspronkelijke
swapcombinatie’ wordt voortgezet. De 
criteria om dit te beoordelen zijn volgens de 

Hoge Raad gelijk aan de criteria om te
beoordelen of sprake is van een
‘vervangende lening’ na voortijdige aflossing
van een lening met vaste rente onder
betaling van boeterente (zie vorige
paragraaf). 

3. Gevolgen margin call verplichtingen
De derivatencontracten van de corporatie
die de procedure voerde, bevatten margin 
call verplichtingen. Volgens de Hoge Raad is 
de aanwezigheid van margin call 
verplichtingen in derivatencontracten al 
voldoende om vast te kunnen stellen dat de 
‘oorspronkelijke swapcombinatie’ niet wordt
voortgezet door de herfinanciering naar een
lening met een vaste rente. De corporatie
mag de betaalde afkoopsommen fiscaal dus
ineens ten laste van het resultaat brengen.

Praktijkgevolgen
Voor de praktijk is het fijn dat de Hoge Raad
rechtsregels heeft gegeven over wanneer
het mogelijk is om een fiscaal verlies ineens
te nemen bij de afkoop van rentederivaten. 

Daarbij past meteen de kanttekening dat de 
renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet 
Vpb (implementatie ATAD 1) bij afwikkeling
in 2019 en verder het verschil in fiscaal
jaarresultaat tussen het nemen van een
verlies ineens en het amortiseren van het 
verlies kan neutraliseren. 
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Vennootschapsbelasting

Hoge Raad hakt knoop door over fiscale verwerking afkoop derivaten (3)  

Voor de praktijk zijn met dit arrest nog niet
alle vragen over de fiscale verwerking van 
de afwikkeling van derivaten beantwoord. 
Als eerste komt de vraag op of de 
rechtsregels, behalve bij een afkoop, ook bij 
een doorzak van rentederivaten en
variabelrentende lening integraal zijn toe te
passen. Wij zien geen aanwijzingen in het 
arrest waarom dit niet zo zou zijn, maar 
mogelijk neemt de Belastingdienst hier een
ander standpunt over in. 

Verder zal bij derivatencontracten zonder
margin call verplichtingen getoetst moeten
worden of hier andere bijzondere
voorwaarden in zijn opgenomen, die maken
dat de nieuwe lening met vaste rente geen
voortzetting is van de oorspronkelijke
swapcombinatie. In dat kader zouden
mogelijk toezichtbelemmerende bepalingen
in derivatencontracten en/of bepaalde
breakclausules relevant kunnen zijn. 

Overigens benoemt de Hoge Raad in de 
feiten dat bij de rentederivaten van de 
woningcorporatie uit de procedure optional 
breakclausules waren opgenomen. In de 
rechtsoverwegingen verbindt de Hoge Raad 
hier geen gevolgen aan, mogelijk omdat de 
aanwezigheid van de margin call 
verplichtingen alleen al voldoende was om 
tot een conclusie te komen. 

Er liggen al enige tijd diverse vraagstukken
over de fiscale behandeling van 
rentederivaten bij woningcorporaties voor
bij de Belastingdienst. Hopelijk biedt dit
arrest de fiscus de nodige handvatten om 
daar op korte termijn een oordeel over te
geven. 

Wij geven woningcorporaties met 
rentederivaten in overweging om aan de 
hand van het arrest te beoordelen of de 
eerder in de aangifte Vpb ingenomen
posities herzien kunnen worden. 

Ook voor de behandeling van rentederivaten
in toekomstige aangiften Vpb geeft het 
arrest belangrijke richtsnoeren. Zoals
gemeld dient voor de fiscale verwerking in 
de jaren 2019 en verder daarbij ook de 
renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet 
Vpb in de beschouwing betrokken te
worden.      
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Vennootschapsbelasting

Energietransitie: gevolgen voor afschrijving en (af)waardering vastgoed? 

Onlangs verscheen er in het Financieele
Dagblad een artikel waarin door professor 
T. Berkhout aandacht werd gevraagd voor
de gevolgen van de energietransitie voor de 
vennootschapsbelasting. 

Dit is ook voor woningcorporaties zeer
relevant, omdat de sector komende jaren
naar verwachting forse uitgaven zal doen
voor verduurzaming. Dit gaat niet alleen om 
verduurzaming van bestaand bezit, maar 
ook om herontwikkeling van bestaand bezit
naar BENG of NOM nieuwbouw.  

In het artikel wordt aandacht gevraagd voor
de omstandigheid dat de onrendabele top 
van duurzaamheidsinvesteringen fiscaal
doorgaans niet mag worden afgewaardeerd. 
Een fenomeen waar woningcorporaties al 
jaren goed bekend mee zijn. Dit fiscale
afwaarderingsverbod kan volgens het artikel
een beletsel zijn voor dit type investeringen. 

Daarnaast stelt het artikel dat er 
onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid
tot fiscale afwaardering na het besluit om de 
exploitatie van bestaande bedrijfsmiddelen
te beëindigen omdat deze niet meer voldoen
aan de energie-vereisten en het vanuit de 
bedrijfsvoering niet verantwoord wordt
geacht hier nog verder in te investeren. Dit
raakt aan de discussie over de 
(on)mogelijkheid tot afwaardering bij sloop 
van huurwoningen door woningcorporaties, 
een kwestie die op dit moment bij de Hoge 

Raad ligt. 

Het artikel signaleert dat de open normen
van het fiscale begrip ‘goed
koopmansgebruik’ tot onzekerheid leiden
over de juiste fiscale (af)waardering van 
bedrijfsmiddelen in relatie tot de 
energietransitie. Dat zorgt voor
onvoorspelbaarheid van de Vpb-kasstroom
van belastingplichtigen en zou voor de 
wetgever aanleiding kunnen zijn om hier
heldere normen voor te introduceren.      

Naar aanleiding van het FD artikel zijn
Kamervragen gesteld door D66. De 
Staatssecretaris van Financiën heeft deze
vragen op 15 februari jl. beantwoord. 

De Staatssecretaris is niet voornemens om 
met nieuwe wettelijke normen te komen en
meent dat de fiscale verwerking geen
significante invloed zal hebben op het tempo 
van de energietransitie. 

De effecten van de energietransitie op de 
fiscale waardering van bedrijfsmiddelen
moeten vooralsnog dus binnen de bestaande
kaders van goed koopmansgebruik worden
opgelost. De kans lijkt groot dat dit tot 
nieuwe gerechtelijke procedures leidt en
daarmee tot onzekerheid voor
belastingplichtigen over Vpb-kasstromen.  
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Vennootschapsbelasting

Versoepeling markttoets en gemengde projecten

Sinds vorig jaar geldt een tijdelijke
versoepeling van de markttoets, waardoor
woningcorporaties meer mogelijkheden
hebben gekregen om middenhuur, BOG en
(sociale) koop te ontwikkelen. Deze
versoepeling geldt tot 1 januari 2024. 

Recent is in het coalitieakkoord afgesproken
dat de versoepeling voor de 
middenhuurwoningen niet slechts tot 
1 januari 2024, maar voor de gehele
kabinetsperiode zal gelden. 

De ontwikkeling van niet-DAEB vastgoed
door corporaties kan onder omstandigheden
een grote impact hebben op de Vpb-
kasstromen. Dit is met name aan de orde bij 
herontwikkelingsprojecten. 

Bij sloop van bestaande sociale
huurwoningen en herontwikkeling naar
nieuwe sociale huurwoningen bestaat, op 
basis van de voorwaarden die de 
Belastingdienst stelt, doorgaans weinig
ruimte voor een fiscale afwaardering van de 
boekwaarde van het gesloopte bezit. Wat 
dan resteert, is fiscale afschrijving op de 
opgeleverde nieuwbouw, voor zover de 
bodemwaarde daar ruimte toe biedt.

Bij toepassing van de gemengde
projectenregeling uit VSO-2 kunnen vaak
hogere fiscale lasten worden verantwoord. 
Bij de middenhuur omdat er veel meer
ruimte kan ontstaan tussen de fiscale

boekwaarde na oplevering en de 
bodemwaarde. Bij de (sociale) koop omdat
de hoge fiscale stichtingskosten (incl. 
toegerekende fiscale boekwaarde gesloopt
bezit) van de koopwoningen per saldo tot 
een fiscaal verkoopverlies kunnen leiden. 
Deze verkoopverliezen kunnen overigens
wel een nadelig effect hebben op de ruimte
voor renteaftrek door artikel 15b Wet Vpb
(ATAD). Voor de fiscale afschrijvingslasten
geldt dit niet.

Gezien de potentiële impact van de 
projectsamenstelling op de Vpb-kasstromen
van de corporatie valt te overwegen om het 
verschil in Vpb-effecten tussen de scenario’s 
voor de samenstelling van nieuwe projecten
mee te nemen. 
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Btw

Recht op aftrek van omzetbelasting op bouwkosten bij niet-geïntegreerde 
zonnepanelen op verhuurde woning

Het gerechtshof Den Haag heeft recent 
geoordeeld dat de btw op (een deel van de) 
bouwkosten van een nieuwe woning door de 
plaatsing van niet-geïntegreerde 
zonnepanelen waarmee (btw-belast) 
elektriciteit aan het net wordt geleverd, 
deels in aftrek kan worden gebracht. 

Achtergrond

Belanghebbende heeft op een zorgwoning 
niet-geïntegreerde zonnepanelen geplaatst. 
De zorgwoning werd door belanghebbende 
vrijgesteld van btw verhuurd en maakte 
daarmee als investeringsgoed deel uit van 
diens ondernemingsvermogen. 

Gerechtshof Den Haag

Het Hof oordeelt dat de woning een dubbele 
functie heeft, namelijk het genereren van 
huurinkomsten en het dienen als 
draagconstructie voor de zonnepanelen. 
Door plaatsing van de zonnepanelen wordt 
een deel van de woning dus voor btw-
belaste prestaties gebruikt. Uitkomst van de 
zaak is dat belanghebbende de btw op het 
deel van de bouwkosten dat ziet op de 
draagconstructie van de woning pro rata in 
aftrek kan brengen. De situatie in deze zaak 
verschilt dan ook van de situatie waarin een 

particulier zonnepanelen op zijn woning voor 
privégebruik plaatst. In dat geval komt de 
btw op bouwkosten niet voor aftrek in 
aanmerking.

Belang voor de praktijk

In de uitspraak van het Hof is weliswaar 
sprake van een woning waarbij de 
elektriciteit voor een deel btw-belast aan de 
energiemaatschappij wordt geleverd, maar 
wij zien ook argumenten om deze zienswijze 
toe te passen bij woningcorporaties die 
zonnepanelen btw-belast verhuren aan 
huurders. Als sprake is van btw-belaste 
verhuur van zonnepanelen biedt de 
uitspraak naar onze mening ruimte de btw 
op bouwkosten die zien op de dragende 
constructie van de woningen pro rata in 
aftrek te brengen. Mogelijk kan ook worden 
gesteld dat een deel van de btw op 
onderhoudskosten van de woningen voor 
aftrek in aanmerking komt. 

Tegen de uitspraak van het Hof Den Haag is 
cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Hoewel 
de uitspraak van het Hof dus ruimte lijkt te 
bieden is het nog even afwachten wat de 
Hoge Raad hierover oordeelt. 
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Btw

Verhuur van bij appartement behorende parkeerplaats vrijgesteld van btw

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 
recent geoordeeld dat de verhuur van een 
parkeerplaats aan een huurder nauw 
verband houdt met de verhuur van de 
woning aan de betreffende huurder. 
Hierdoor is voor de btw zowel de verhuur 
van de woning als de verhuur van de 
parkeerplaats vrijgesteld van btw.

Achtergrond

Belanghebbende is eigenaar van twee 
appartementencomplexen, bestaande uit 
woningen en parkeerplaatsen. De 
parkeerplaatsen worden verhuurd aan 
bewoners van de appartementen. In de 
huurovereenkomsten is onder meer bepaald 
dat de beëindiging van de 
huurovereenkomst van de parkeerplaats 
samenvalt met de beëindiging van de 
verhuur van het woonappartement. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

Volgens het hof houdt de verhuur van de 
parkeerplaatsen dusdanig nauw verband 

met de verhuur van de appartementen, dat 
sprake is van één economische handeling 
voor de btw, bestaande uit de btw-
vrijgestelde verhuur van een woning met 
parkeerplaats. 

Dat de verhuur van de parkeerplaats in 
afzonderlijke overeenkomst is 
overeengekomen, doet hier niets aan af. Dat 
een woonappartement en een parkeerplaats 
ook los van elkaar te gebruiken zijn, en in 
dat geval wellicht kwalificeren als 
zelfstandige onroerende zaken, doet aan dit 
oordeel evenmin af.

Belang voor de praktijk

De uitspraak van het hof is naar onze 
mening in lijn met eerdere jurisprudentie. 

De uitspraak benadruk echter wel eens te 
meer dat het voor woningcorporaties die 
tevens parkeerplaatsen verhuren, van 
belang is na te gaan in hoeverre de 
betreffende verhuur vrijgesteld van btw kan 
plaatsvinden. 
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Btw

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over begrip ‘in wezen 
nieuwbouw’ 

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft 
recent prejudiciële vragen gesteld aan de 
Hoge Raad over de uitleg van het ‘in wezen 
nieuwbouw’-criterium. Een verduidelijking 
van dit criterium door de Hoge Raad is met 
name van belang voor woningcorporaties die 
betrokken zijn bij de transformatie en/of een 
ingrijpende verbouwing van bestaand 
vastgoed.

Achtergrond

Een vervaardigd goed is volgens de Hoge 
Raad voortgebracht indien ‘in wezen 
nieuwbouw’ heeft plaatsgevonden. Wanneer 
aan dit criterium wordt voldaan is de 
levering van de vervaardigde onroerende 
zaak belast met 21% btw en kan de 
samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting 
worden toegepast. Indien geen sprake is 
van ‘in wezen nieuwbouw’ is de levering van 
de zaak vrijgesteld van btw en is de 
verkrijging belast met overdrachtsbelasting. 

Prejudiciële vragen

Volgens de rechtbank heeft in de 
rechtspraak tot op heden geen eenvormige 
invulling van het begrip ‘in wezen 
nieuwbouw’ plaatsgevonden. 

De rechtbank verzoek om die reden de Hoge 
Raad de volgende vragen door middel van 
een prejudiciële beslissing te beantwoorden: 

1. Dient de beoordeling of ‘in wezen 
nieuwbouw’ is gerealiseerd plaats te 
vinden aan de hand van de onderstaande 
criteria dan wel (mede) aan de hand van 
andere criteria? 

• wijzigingen in de bouwkundige 
identiteit/uiterlijke herkenbaarheid; 

• wijzigingen in de bouwkundige 
constructie;

• wijzigingen in functie in de zin van 
aanwendingsmogelijkheden; 

• de grootte van de gedane 
investeringen en/of de door 
verbouwing gerealiseerde 
meerwaarde.

2. Welk(e) van de onder 1 bedoelde criteria 
moet(en) als noodzakelijke 
voorwaarde(n) voor ‘in wezen 
nieuwbouw’ worden aangemerkt? 

3. Welk (relatief) gewicht moet in zijn 
algemeenheid worden toegekend aan de 
in vraag 1 bedoelde criteria?

Belang voor de praktijk

Als de Hoge Raad besluit antwoord te geven 
op de vragen van de Rechtbank zal dit 
normaal gesproken tot meer duidelijkheid en 
daarmee meer rechtszekerheid leiden voor 
de praktijk. Echter zal het casuïstische 
karakter omtrent de transformatie en 
verbouwing van vastgoed naar verwachting 
ook dan nog voor onduidelijkheid zorgen. 
Daarnaast kan belang bestaan bij 
ingrijpende renovatie / verduurzaming van 
bestaande woningen. Indien deze leiden tot 
‘in wezen nieuwbouw’, kan het verlaagde 
btw-tarief niet worden toegepast op daartoe 
kwalificerende werkzaamheden (schilderen, 
stukadoren en het aanbrengen van op 
energiebesparing gericht isolatiemateriaal).  
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Overdrachtsbelasting

Hoge Raad oordeelt dat de netwerkvrijstelling van toepassing is op de 
verkrijging van WKO-installaties

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen in 
een voor de praktijk interessante casus.

Achtergrond

In dit arrest betrof het een zorgaanbieder 
die in 2015 het eigendom verkreeg van een 
aantal gebouwen met daarin diverse 
zorgappartementen. Verder wordt door de 
zorgaanbieder het economische eigendom 
verkregen van een warmte-
koudeopslaginstallatie (hierna: WKO) die bij 
de appartementen hoort. Ter zake van deze 
verkrijging heeft de zorgaanbieder 
overdrachtsbelasting afgedragen. 

In geschil is (o.a.) of voor de WKO de 
vrijstelling voor netwerken geldt.

Hof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft 
geoordeeld dat de netwerkvrijstelling van 
toepassing is op de WKO.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt eveneens dat de 
netwerkvrijstelling van toepassing is op de 
verkrijging door de zorgaanbieder van de 
bronnetten. Hierbij wordt van belang geacht 
dat de bronnetten met behulp van leidingen 
via water warmte transporteren. Dat het 
bronnet van de woningcorporatie is gelegen 
in de tuin en de omringende grond van het 
gebouw is verder niet van belang. 

Belang voor de praktijk

Het arrest van de Hoge Raad geeft aan dat 
de netwerkvrijstelling kan worden toegepast 
op de verkrijging van de bronnetten c.q. 
WKO-installaties. 

Wanneer uw woningcorporatie de eigendom 
verwerft van een gebouw met een WKO-
installatie, die bij de appartementen van het 
aangekochte gebouw hoort, en niet reeds op 
andere gronden sprake is van een 
vrijstelling overdrachtsbelasting (bijv. de 
samenloopvrijstelling of de vrijstelling in 
geval van taakoverdracht) raden wij aan na 
te gaan in hoeverre de netwerk-vrijstelling 
voor de overdrachtsbelasting kan worden 
toegepast. 
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3. Overige maatregelen
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Overige - Subsidies

Subsidieregelingen voor verduurzaming van huurwoningen

Nog ruim €111 miljoen over voor 
stimuleringsregeling aardgasvrije 
huurwoningen (SAH) 

Voor de opschaling en versnelling van het 
aardgasvrij maken van huurwoningen is de 
SAH in het leven geroepen. In de periode 
van 1 mei 2020 tot en met 31 december 
2023 is er een subsidiebudget van €195,3 
miljoen beschikbaar. Meer dan anderhalf 
jaar na de invoering is er nog ruim €111 
miljoen van het budget over.

De subsidie kan worden aangevraagd voor 
alle bestaande huurwoningen die binnen 5 
jaar na de subsidieaanvraag van het 
aardgas afgaan. Per huurwoning kunt u 
maximaal €5.000 subsidie krijgen.

Subsidieregeling verduurzaming en 
onderhoud huurwoningen (SVOH) 
gepubliceerd

In afgelopen januari heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de SVOH regeling gepubliceerd. Deze 
regeling stimuleert energiebesparing door 
budget beschikbaar te stellen voor het 
isoleren en onderhouden van huurwoningen. 
De regeling is beschikbaar voor verhuurders 
met maximaal 100 huurwoningen onder de 
liberalisatiegrens. Het is mogelijk om 
subsidie te ontvangen voor diverse 
energiebesparende onderhouds- en 
isolatiemaatregelen voor maximaal 50 
gereguleerde woningen per verhuurder. 
Verhuurders met woningen boven de 
liberalisatiegrens, waarvan de huur bij 
aanvang van het huidige huurcontract onder 
de toenmalige liberalisatiegrens viel komen 
ook in aanmerking voor de SVOH regeling. 

De SVOH opent op 1 april 2022 en zal 
geopend zijn tot en met 31 december 2025. 
In deze periode is er een budget van € 152 
miljoen beschikbaar. Per woning kan er 
maximaal € 6.000 aan subsidie worden 
aangevraagd. Daarnaast zijn er specifieke 

eisen voor het moment van indienen. 
Aanvragen van € 125.000 of meer moeten 
vóór de uitvoering ingediend worden en 
aanvragen van € 125.000 of minder moeten 
ná de uitvoering ingediend worden.

Voorbeelden van energiebesparende 
maatregelen die in aanmerking komen zijn 
spouwmuurisolatie en het installeren van 
een energiezuinig ventilatiesysteem. 
Daarnaast kan een verhuurder subsidie 
krijgen voor onderhoudsmaatregelen zoals 
het vervangen van een deur of raam. Ook 
kan de SVOH regeling gebruikt worden voor 
het financieren van een energieadvies. 

Stand van zaken voor de 
investeringssubsidie duurzame energie 
en energiebesparing (ISDE)

Woningcorporaties kunnen te verhuren 
woningen verduurzamen met behulp van de 
ISDE. Deze regeling biedt subsidie voor de 
aanschaf van zonneboilers en 
warmtepompen. Daarnaast kan een 
woningcorporatie in aanmerking komen voor 
subsidie voor het opzetten van een 
kleinschalig zonnepanelen- of 
windturbineproject die huurwoningen van 
duurzame energie kan voorzien.

In 2022 is het budget voor zonneboilers, 
warmtepompen, isolatiemaatregelen en 
aansluitingen op een warmtenet €228 
miljoen. Voor kleinschalige windturbines en 
zonnepanelen is er € 30 miljoen euro 
beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt tot 
2030 en jaarlijks komt er nieuw budget 
beschikbaar. In januari van dit jaar zijn er 
4.172 aanvragen ingediend met een totale 
claim van € 15,4 miljoen. 

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

Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering (1/2)

De enorm stijgende trend van afgelopen 
jaren zet door, de WOZ-waarden zullen in 
2022 weer gaan stijgen en dit heeft grote 
gevolgen voor uw woningen. De WOZ-
waarde en objectafbakening van een 
gebouw zijn bepalend voor verschillende 
lokale heffingen. Kortom, de stijgende WOZ-
waarden en stijgende tarieven van de 
gemeentelijke belastingen resulteren in 
hogere lasten. Een te hoge WOZ-waarde of 
verkeerde objectafbakening kan ervoor 
zorgen dat er onnodig veel belasting betaald 
wordt. Wij kunnen voor jullie locaties 
nagaan of de WOZ-waarde en 
objectafbakening juist zijn vastgesteld. Het 
is verstandig om tijdig in gesprek te gaan 
met de gemeente als u vooraf zekerheid wil 
hebben over de WOZ-waarden. 

Lees hier hoe een verlaging van de WOZ-
waarde tot aanzienlijke besparingen kan 
leiden:

Modelmatige waardering

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van 
het grootste deel van de woningen middels 
een computergestuurde modelmatige 
waardering, dit betekent dat de gemeente 
geen rekening houdt met de staat van uw 
woningen. Mochten de woningen 
bijvoorbeeld een onderhoudsachterstand 
hebben dan heeft dit mogelijk invloed op de 
WOZ-waarde van uw woning. 

Lokale heffingen en belastingen

Een verlaging van de WOZ-waarde betekent 
automatisch een vermindering van de 
aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) en 
watersysteemheffing gebouwd. Voor diverse 
andere lokale heffingen, zoals de 
rioolheffing, de afvalstoffenheffing, en 
baatbelasting zijn de WOZ-waarde en 
objectafbakening bepalend voor de hoogte 
van de te betalen belasting.

Puntensysteem

De WOZ-waarde is daarnaast van belang ter 
bepaling van de maximale huur die 
gevraagd kan worden voor uw woning op 
grond van het Woningwaarderingsstelsel 
(WWS). Om het maximale uit uw 
woningportefeuille te halen hebben wij de 
WOZ-optimalisatietool ontwikkeld die een 
optimale WOZ-waarde berekend rekening 
houdend met verschillende soorten 
belastingen en de maximaal te vragen huur.

Zelfbewoningsplicht, verhuurverbod en 
verkoopverbod

Steeds meer gemeenten gaan over tot het 
invoeren van een verhuurverbod bij 
aankoop van een woning. Deze 
regelgevingen ontwikkeld zich in razendsnel 
tempo in verschillende gemeenten, in 
hoeverre deze regels invloed gaan hebben 
op de WOZ-waarden is momenteel 
onbekend. Wel is het goed om de 
ontwikkelingen hieromtrent en de invloed op 
uw woningportefeuille hiervan goed in de 
gaten te houden. Deloitte houdt deze 
ontwikkelingen nauw in de gaten en waar 
mogelijk zullen wij u adviseren over de 
invloed hiervan op de WOZ-waarden van uw 
woningportefeuille.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?

Ons kleine team van WOZ-experts en 
fiscalisten heeft goede relaties met 
gemeentes en de Belastingdienst. Buiten 
ons team hebben we toegang tot een groot 
intern netwerk en innovatieve tools. De 
WOZ-experts en fiscalisten van Deloitte 
adviseren u graag over de WOZ-waarde en 
objectafbakening. Voor de beoordeling is het 
van belang om binnen zes weken na 
dagtekening (pro-forma) bezwaarschrift in 
te dienen bij de gemeente en het 
onderliggende taxatieverslag op te vragen.

* Zie voor vervolg pagina 17
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Overige – WOZ-waardering

Belastingbesparing door een juiste WOZ-waardering (2/2)

Maak gebruik van de door Deloitte 
ontwikkelde tools en bespaar uw organisatie 
een hoop tijd en moeite:

Onze WOZ-MANAGER is een 
geautomatiseerd systeem dat op basis van 
een database met markttransacties een snel 
en betrouwbaar inzicht geeft in de WOZ-
waarde van uw woningportefeuille. Hierdoor 
kunnen we nauwkeuriger en efficiënter 
werken. De manager berekent een WOZ-
waarde op basis van de database met 
markttransacties. Dit geeft ons snel inzicht 
in de juistheid van de WOZ-waarde.

Deloitte’s WOZ-OPTIMALISATIE TOOL is 
een applicatie die voor grote (woning) 
vastgoedportefeuilles een optimale WOZ-
waarde kan berekenen. Deze tool houdt 
rekening met verschillende belastingen die 
van toepassing zijn op de residentiële 
vastgoedportefeuille. Bijvoorbeeld de 
verhuurderheffing, de lokale belastingen en 
de vennootschapsbelasting. Er wordt ook 
rekening gehouden met de gevraagde 
huurprijs. Na verwerking van al deze 
factoren wordt een meest optimale WOZ-
waarde berekend.
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Overige belastingen - verhuurderheffing

Wet geschrapt of tarief op 0%?

In het coalitie-akkoord van het nieuwe 
kabinet is opgenomen dat de 
verhuurderheffing wordt afgeschaft. 

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het 
kabinet op 14 januari jl. bevestigd dat de 
verhuurderheffing in 2023 in zijn geheel 
wordt afgeschaft en niet geleidelijk.

Op 27 januari jl. heeft de Minister voor 
Volkshuisvesting laten weten dat er nog niet 
is besloten of de wettelijke bepalingen over 
de verhuurderheffing worden geschrapt of 
alleen het tarief op 0% wordt gesteld. In dat 
laatste geval lijkt het politiek makkelijker 
voor het huidige of een volgend kabinet om 
op een bepaald moment het tarief weer 
omhoog te doen, waardoor de sector toch 
weer verhuurderheffing zou moeten gaan 
voldaan. 

Een definitieve keuze hierover volgt in het 
tweede kwartaal van dit jaar en hangt 
volgens de Minister mede af van de invulling 
van de nieuwe prestatieafspraken met de 
sector.

De Kamer kon zich hier niet in vinden en 
heeft dan ook een motie aangenomen 
waarin de regering wordt verzocht “de wet 
verhuurderheffing in te trekken in ruil voor 
concrete prestatieafspraken.” 

Volledigheidshalve merken wij op dat de 
aanpassingen in de verhuurderheffing vanaf 
2023 gevolgen zullen hebben voor RVV-
kortingen die voor 5 augustus aanstaande 
nog niet zijn gerealiseerd en gemeld. Dit 
kan op projectniveau tot financiële effecten 
leiden. Zie ook:  
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/rvv/veelgestelden-
vragen-rvv. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rvv/veelgestelden-vragen-rvv


4. 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 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?

Fiscale aandachtspunten bij
verduurzaming van vastgoed

April

Btw in de praktijk voor
woningcorporaties

Mei

Verhuurderheffing Juni

Prinsjesdag September

Aangifte vennootschapsbelasting Oktober

Keten- en inlenersaansprakelijkheid November

mailto:STimmermans@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
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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:ReWiersma@deloitte.nl
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