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Vennootschapsbelasting

• Fiscale afwaardering van huurwoningen: update

Nieuwsbrief woningcorporaties – mei 2022

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

Loonheffingen

• Akkoord over inhoud cao Woondiensten voor de periode van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2023

Btw en overdrachtsbelasting

• Internetconsultatie btw-nultarief op de levering en installatie van 
zonnepanelen

• Verlaging btw-tarief op levering energie per 1 juli 2022

• Hof acht geen sprake van met btw belaste shortstay-verhuur van 
woningen

Overige belastingen / maatregelen

• Consultatie afschaffing verhuurderheffing

• Nog ruim €107 miljoen resterend budget voor aardgasvrije
huurwoningen
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Vennootschapsbelasting

Fiscale afwaardering van huurwoningen: update

Inleiding

Rond de boekjaren 2014-2016 hadden 
verschillende woningcorporaties discussies 
met de Belastingdienst over de 
(on)mogelijkheid om hun huurwoningen in 
exploitatie fiscaal (verder) af te waarderen. 
Het voornaamste argument van de 
Belastingdienst tegen (verdere) 
afwaardering was dat de waardedalingen in 
die jaren niet meer duurzaam werden 
geacht.

Een van deze discussies heeft geleid tot een 
procedure. In onze nieuwsbrief van april 
2021 informeerden wij u over een uitspraak 
van de rechtbank in deze procedure.

De Belastingdienst is in hoger beroep 
gegaan tegen de uitspraak van de 
rechtbank. Inmiddels heeft het Hof 
uitspraak gedaan in het hoger beroep en is 
de uitspraak gepubliceerd. 

Uitspraak Hof

De jurisprudentie over het begrip 
duurzaamheid bij afwaarderingen waar de 
Belastingdienst naar verwees, ziet op 
onroerende zaken in eigen gebruik waarbij 
het stelsel kostprijs minus afschrijvingen 
werd gehanteerd. 

Het Hof is van oordeel dat het element 
duurzaamheid op grond van goed 
koopmansgebruik niet relevant is bij de 
fiscale afwaardering van verhuurde 
onroerende zaken binnen het stelsel 
kostprijs minus afschrijvingen of lagere 
bedrijfswaarde. 

Ten overvloede oordeelde het Hof dat deze 
conclusie ook al voortvloeit uit VSO-2. 
Weliswaar wordt in de toelichting van VSO-2 
gesproken over een duurzame 
waardedaling, maar de tekst van VSO-2 en 
het cijfervoorbeeld in de toelichting 

schrijven alleen een daling voor van de 
actuele WOZ-waarde ten opzichte van de 
WOZ-waarde van de openingsbalans.

Op basis van eerdere rechtspraak over de 
uitleg van een branche-VSO gaat de tekst 
dan voor. In feite zou het Hof ook - net als 
de rechtbank - uitsluitend naar VSO-2 
hebben kunnen verwijzen. 

Door evenwel eerst volledig te toetsen aan 
GKG, heeft de uitspraak van het Hof een 
breder bereik gekregen en kan op basis van 
deze Hofuitspraak de eis van duurzaamheid 
bij de afwaardering van verhuurd vastgoed 
in zijn algemeenheid niet meer gesteld 
worden als gekozen is voor het stelsel 
waardering op kostprijs minus afschrijving 
of lagere bedrijfswaarde.

Voor woningcorporaties is dan nog specifiek 
van belang dat het Hof ook binnen het 
stelsel kostprijs minus afschrijving op basis 
van VSO-2 een afwaardering op basis van 
gedaalde WOZ-waarde toestaat. VSO-2 
verruimt daardoor de 
afwaarderingsmogelijkheden.

Vervolg

De Belastingdienst heeft laten weten niet in 
cassatie te gaan tegen de Hofuitspraak. De 
afwaardering van de corporatie die de 
procedure heeft gevoerd, wordt uiteindelijk 
dus geaccepteerd. 

In de huidige tijden van stijgende 
woningprijzen is de uitkomst van deze 
procedure voor het grootste deel van het 
bezit van corporaties niet direct van 
praktisch belang. 

Zoals opgemerkt in onze nieuwsbrief van 
april 2021 kan er wel een belang zijn voor 
corporaties met specifieke complexen met 
een lagere WOZ-waarde, zoals complexen 
die zijn aangemerkt om te worden gesloopt. 

https://view.deloitte.nl/rs/502-WIB-308/images/deloitte-nl-ps-woco-nieuwsbrief-april-2021.pdf?mkt_tok=NTAyLVdJQi0zMDgAAAF8wXqp6_p0zzUooZE_voCV7v7eB4MSX75ElTx4NeQqkCTj6Mh2iFzO0piDuWjDlVJo9sOUjnK97Kd69tMx7Wo
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Loonheffingen

Akkoord over inhoud cao Woondiensten voor de periode van 1 januari 

2022 tot en met 31 december 2023

De vakbonden hebben ingestemd met het bod 
dat Aedes heeft gedaan over de inhoud van de 
nieuwe cao Woondiensten. Het akkoord dient 
nog wel nader uitgewerkt te worden. Enkele 
afspraken die zijn gemaakt en tevens relevant 
zijn voor de loonheffingen, hebben wij hieronder 
opgenomen:

1. Het Generatiepact Woondiensten; 

Het Generatiepact Woondiensten wordt ook in de 
nieuwe cao opgenomen. Deelname aan het 
generatiepact hoeft voor de loonheffingen in 
principe niet te leiden tot de kwalificatie van een 
Regeling voor Vervroegd uittreden (RVU) en 
hoeft dus niet te leiden tot afdracht van 52% 
eindheffing. Toch kan in individuele gevallen 
sprake zijn van een RVU, bijvoorbeeld doordat 

de opname van verlofstuwmeren in combinatie 
met deelname aan het Generatiepact wordt 
toegestaan. Het is en blijft relevant om te 
beoordelen of de RVU-drempelvrijstelling 
mogelijk kan worden toegepast.

2. Thuiswerkvergoeding; 

De thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag 
wordt ook in de nieuwe cao opgenomen en geldt 
tot en met 31 december 2023. Onder de 
werkkostenregeling geldt een gerichte 
vrijstelling van maximaal € 2,00 per dag. Onder 
voorwaarden mag ook een vaste vergoeding 
voor thuiswerken worden gegeven, op basis van 
de zogenoemde 214-dagenregel, indien 
werkgever en werknemer een werkpatroon zijn 
overeengekomen. 
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Btw

Internetconsultatie btw-nultarief op de levering en installatie van 
zonnepanelen

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat vanaf 
volgend jaar mogelijk het btw-nultarief geldt 
op de levering en installatie van 
zonnepanelen op of in de onmiddellijke 
nabijheid van woningen. In dit kader is een 
internetconsultatie opgestart. 

Aangezien dit voor woningcorporaties 
aanzienlijke impact kan hebben, brengen wij 
graag een aantal punten in dit kader onder 
de aandacht: 

• De introductie van het btw-nultarief op de 
levering en installatie van zonnepanelen 
op of in de onmiddellijke nabijheid van 
woningen betreft nog enkel een 
wetsvoorstel en is dus nog niet definitief.

• Aangezien de Europese Btw-richtlijn 
recentelijk is aangepast om toepassing 
van een dergelijk btw-nultarief mogelijk 
te maken, bestaat wat ons betreft een 
zeer reële kans dat de Tweede Kamer zal 
instemmen met dit wetsvoorstel.

• Afhankelijk van de positie van uw 
woningcorporatie kan worden overwogen 
om de investering van zonnepanelen uit 
te stellen tot volgend jaar. Hierbij is 

overigens het moment van levering 
bepalend en niet het moment waarop een 
koopovereenkomst gesloten wordt.

• Tot slot wordt in de toelichting op het 
wetsvoorstel bevestigd dat de verhuur 
van zonnepanelen is belast tegen het 
btw-tarief van 21%. In de praktijk 
merken wij dat zonnepanelen door 
woningcorporaties vaak zonder btw 
verhuurd worden. Wij adviseren in uw 
specifieke situatie zorgvuldig te (laten) 
beoordelen of de verhuur van de 
zonnepanelen al dan niet een onderdeel 
vormt van de (btw-vrijgestelde) verhuur 
van de woning.

• Het wetsvoorstel beoogt geen wijziging 
aan het uitgangspunt dat de verhuur van 
zonnepanelen belast is met 21% btw. Ook 
in het geval de aankoop van de 
zonnepanelen dus belast is tegen het 
nultarief, gaat in daartoe kwalificerende 
gevallen btw drukken op de verhuur van 
het zonnepaneel. Het is aan te raden de 
specifieke uitwerking in uw situatie goed 
te (laten) beoordelen.
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Btw

Verlaging btw-tarief op levering energie vanaf 1 juli 2022

Als onderdeel van de maatregelen ter 
verbetering van de koopkracht is 
voorgesteld om de btw op energie tijdelijk te
verlagen van 21% naar 9%. De tijdelijke
verlaging zal gelden met ingang van 1 juli
2022 tot en met het einde van dit
kalenderjaar. 

Toepassing verlaagd btw-tarief

De tariefverlaging geldt voor de levering van 
aardgas, elektriciteit en stadsverwarming. 
Het verlaagde tarief is (o.a.) ook van 
toepassing op:

• Bijkomende kosten die direct 
samenhangen met de levering van 
energie (administratiekosten);

• De energiebelasting (EB) en opslag
duurzame energie- en klimaattransitie
(ODE);

• Netbeheerkosten;

• De vergoeding voor het gebruik / de ter 
beschikking stelling van een meetsysteem
in het kader van de energielevering. 

Bepalen btw-tarief

Om te bepalen wanneer het verlaagde tarief
van toepassing is, wordt gekeken naar het 
moment waarop het belastbare feit zich
voordoet. Concreet houdt dit in dat het 
verlaagde btw-tarief van toepassing is op de 
energie die daadwerkelijk geleverd wordt in 
de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 
december 2022. 

Dit brengt met zich mee dat per deze data 
de meterstand bepaald moet worden
(uitlezen slimme meter danwel handmatig
bij klanten zonder een actieve slimme
meter). 

Ten aanzien van voorschotten die zien op de 
periode waarin het verlaagde tarief van 
toepassing is, kan eveneens het verlaagde
btw-tarief worden toegepast.

Belang voor de praktijk

Afhankelijk van de vraag hoe binnen uw
woningcorporatie wordt omgegaan met de 
(door)levering van energie aan huurders, 
dient nagedacht te worden over bijvoorbeeld
de (hoogte van de) voorschotten die aan 
huurders in rekening worden gebracht, het 
aanpassen van de btw-code verbonden aan 
de levering van energie en het tussentijds
opnemen van de meterstanden. Wij denken
graag mee ten aanzien van uw specifieke
situatie. 
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Btw

Hof acht geen sprake van met btw belaste shortstay-verhuur van 
woningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 
recent een uitspraak gedaan waaruit eens te 
meer blijkt dat het voldoen aan de eisen 
voor een met (9%) btw belaste shortstay-
verhuur van woningen zeer nauw luistert. 

Achtergrond 

De belanghebbende had nieuw gebouwde 
woningen aangekocht en wilde verkopen 
aan particuliere kopers. De markt zat 
evenwel tegen en belanghebbende besloot 
de nog niet verkochte woningen tijdelijk te 
gaan verhuren. De tijdelijke huurders 
hadden in dat kader geen huurbescherming 
en konden minimaal 6 maanden en 
maximaal 24 maanden huren. 

Geschil en oordeel Hof 

In geschil was of deze verhuur vergelijkbaar 
was met de verhuur in het kader van het 
hotel-, pension-, kamp- en 
vakantiebestedingsbedrijf omdat 
belanghebbende de woningen gemeubileerd 
verhuurde.

Het Hof oordeelt dat dit niet het geval was 
omdat de onderstaande omstandigheden 
niet vergelijkbaar zijn met de verhuur in het 
kader van het hotel-, pension-, kamp- en 
vakantiebestedingsbedrijf: 

• De huurders waren belast met de zorg 
van de inventaris nu zij de kosten 
droegen van kleine herstellingen en zelf 
verantwoordelijk waren voor het 
schoonhouden van het gehuurde. 

• De huurders werden rechtstreeks 
aangeslagen voor de gemeentelijke 
heffingen en de waterschapslasten en 

nagenoeg alle huurders hadden zelf een 
contract afgesloten met een 
energiemaatschappij.

• De huurders hadden zich ingeschreven in 
de Basisregistratie Personen en 
beschikten niet over andere woonruimte, 
waardoor het middelpunt van hun 
maatschappelijke leven naar de gehuurde 
woning was verschoven. 

• Beide partijen hadden op basis van de 
huurovereenkomst een 
inspanningsverplichting om na afloop van 
een tijdelijke huurovereenkomst een 
nieuwe tijdelijke huurovereenkomst voor 
de periode van zes maanden aan te gaan, 
zolang belanghebbende de woning niet 
had verkocht. De meeste huurders 
hebben het gehuurde dan ook voor een 
significant langere periode dan zes 
maanden gehuurd. 

• Tenslotte was in een aantal 
huurovereenkomsten een voorkeursrecht 
tot koop van het appartement 
opgenomen. 

Belang voor de praktijk 

Uit deze uitspraak blijkt weer eens te meer 
dat het voldoen aan de eisen voor een met 
btw belaste shortstay-verhuur van woningen 
zeer nauw luistert. Elke casus dient op zeer 
zorgvuldige wijze beoordeeld te worden om 
te kijken of er voldoende argumenten zijn 
om te kunnen spreken van met btw belaste 
shortstay-verhuur. 
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Overige - Verhuurderheffing

Consultatie afschaffing verhuurderheffing

Het Ministerie van BZK heeft het 
wetsvoorstel ter intrekking van de 
verhuurderheffing ter consultatie 
aangeboden. 

De consultatie staat open tot 9 mei.

Uit de tekst die ter consultatie is voorgelegd, 
blijkt dat het kabinet voornemens is de wet 
waarin de verhuurderheffing is opgenomen 
geheel in te trekken voor de jaren vanaf 1 
januari 2023. De eerder door Minister De 
Jonge genoemde optie om alleen het tarief 
op 0% te zetten, is dus niet verwerkt in de 
consultatieversie. Dit sluit aan bij de motie 
Van Baarle. 

Het kabinet beoogt het definitieve 
wetsvoorstel tot intrekking komende 
Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan te 
bieden. Dit zou betekenen dat de Tweede en 
Eerste Kamer hier in november / december 
2022 over stemmen. 

In de consultatie wordt gewezen op de 
voorwaarde van concrete prestatieafspraken 
die in de motie Van Baarle wordt verbonden 
aan de intrekking van de wet. Als deze niet 
tijdig gemaakt worden of niet voldoende 
concreet zijn, kan dat in de weg staan aan 
de intrekking, zo wordt geconstateerd. 

https://www.internetconsultatie.nl/verhuurderheffing/b1
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Overige - Subsidies

Nog ruim €107 miljoen resterend budget voor aardgasvrije huurwoningen

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 budget van € 194,3 miljoen 
beschikbaar. Bijna twee jaar na de invoering 
is er nog € 107,6 miljoen (55%) van het 
budget over.

Het aardgasvrij maken van woningen is één 
van de afspraken in het klimaatakkoord. Het 
klimaatakkoord is een pakket van afspraken 
en maatregelen om de uitstoot van 
broeikasgassen in Nederland in 2030 te 
halveren t.o.v. 1990. In 2030 moeten 1,5 
miljoen bestaande woningen van het 
aardgas af. Grote vastgoedbezitters zoals 
woningcorporaties worden gestimuleerd om 
hun steentje bij te dragen met behulp van 
de SAH. Het beschikbare budget biedt 
ondersteuning om minimaal 38.000 sociale 
huurwoningen aardgasvrij te maken.

U kunt subsidie krijgen voor zowel de 
aansluiting van huurwoningen op een extern 
warmtenet als inpandige aanpassingen van 
de woning. Voorbeelden van inpandige 
aanpassingen die ondersteund worden zijn 
het afkoppelen van de aardgasaansluiting, 
verwijderen van de gasmeter en de 
voorziening van aardgasvrij koken en warm 
tapwater. De belangrijkste voorwaarde van 
de SAH is dat het huurhuis na de 
aanpassingen geen enkel gebruik meer 
maakt van aardgas.

Aanvullende voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd voor 
alle bestaande huurwoningen die binnen 5 
jaar na de subsidieaanvraag van het 
aardgas afgaan. Voor een project waarbij 

meerdere woningen worden aangesloten op 
het warmtenet door dezelfde 
warmteleverancier is maar één aanvraag 
nodig. De focus van deze maatregel ligt dan 
ook op de grotere projecten. € 184,3 
miljoen van het totale budget is beschikbaar 
gesteld voor aanvragen hoger dan € 25.000 
of aanvragen voor huurwoningen die al op 
een warmtenet zijn aangesloten.

Actuele cijfers

Inmiddels zijn er 158 aanvragen gedaan 
waarvan er 156 verstrekt zijn. Uit deze 
cijfers blijkt dat meer dan 98% van de 
aanvragen daadwerkelijk verstrekt wordt, 
een hoog percentage! Met de 158 verstrekte 
subsidies is een bedrag van € 86,7 miljoen 
gemoeid. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per huurwoning kunt u maximaal € 5.000 
subsidie krijgen. Dit is als volgt verdeeld: 

• 30% van de aansluitkosten van een 
woning op het warmtenet, tot een 
maximum van € 3.800 per woning 

• 40% van de kosten voor inpandige 
aanpassingen tot een maximum van 
€ 1.200 per woning

Als een huurhuis al aangesloten is op een 
warmtenet maar er nog inpandige 
aanpassingen nodig zijn om het huis volledig 
aardgasvrij te maken, is het ook mogelijk 
om de SAH aan te vragen. U zal dan alleen 
de subsidie voor de inpandige aanpassingen 
ontvangen.

Treed gerust in contact wanneer uw 
woningcorporatie benieuwd is naar de 
mogelijkheden van deze regeling. Onze 
experts kunnen in kaart brengen wat deze 
regeling voor u kan betekenen. 
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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?

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

Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden

Dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei 2022 
(locatie: NBC Congrescentrum te Nieuwegein)

Verduurzaming van woningen: fiscale 
aandachtspunten

Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden

17 mei 2022 (online)

Btw in de praktijk voor
woningcorporaties

28 juni (online, uitnodiging volgt op korte
termijn)

Verhuurderheffing Juni

Prinsjesdag September

Aangifte vennootschapsbelasting Oktober

Keten- en inlenersaansprakelijkheid November

mailto:STimmermans@deloitte.nl
https://view.deloitte.nl/Cursus-tax-control-framework-publieke-sector.html
https://view.deloitte.nl/webinar-verduurzaming-voor-woningcorporaties-2022.html


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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