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Vennootschapsbelasting

• Uitspraak rechtbank fiscale afwaardering huurwoningen

Nieuwsbrief woningcorporaties – april 2021

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

Loonheffingen

• Besluit noodmaatregelen coronacrisis (3 maart 2021)

• Thuiswerkvergoeding (cao Woondiensten 2021) 

• Controle Inspectie op arbeidsomstandigheden in relatie tot COVID

Btw en overdrachtsbelasting

• Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over toepassing 
herzieningsregeling op vergeten aftrek van voorbelasting

Overige belastingen / maatregelen

• Verhuurderheffing – actuele ontwikkelingen

• Het ANBI standaardformulier – enkele praktische 
aandachtspunten

• Nog ruim €123 miljoen over voor het aardgasvrij maken van 
huurwoningen
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Vennootschapsbelasting

Uitspraak rechtbank fiscale afwaardering huurwoningen

Vanaf het boekjaar 2014 neemt de 
Belastingdienst steeds vaker het standpunt 
in dat de fiscale afwaardering van 
huurwoningen in exploitatie niet meer 
mogelijk is, behoudens bijzondere 
omstandigheden. Een belastingplichtige is 
tegen dit standpunt in beroep gegaan. Op 
11 maart 2021 heeft rechtbank Gelderland 
de belastingplichtige in het gelijk gesteld en 
geoordeeld dat afwaardering ook in 2014 is 
toegestaan. Deloitte is als adviseur 
betrokken bij deze procedure. 

Achtergrond

In VSO-2 is onder meer bepaald dat 
afwaardering van huurwoningen die per 
1 januari 2008 op de openingsbalans zijn 
gewaardeerd mogelijk is, indien de WOZ-
waarde van het betreffende jaar lager is dan 
de WOZ-waarde welke gehanteerd is bij de 
openingsbalanswaardering. Daarmede wordt 
het begrip ‘lagere bedrijfswaarde’ praktisch 
ingevuld.

Standpunt belastingplichtige

Belastingplichtige heeft in 2013 het 
waarderingsstelsel van haar vastgoed 
gewijzigd naar “kostprijs minus 
afschrijvingen dan wel lagere 
bedrijfswaarde”. Dit stelsel is ook in 
boekjaar 2014 toegepast en heeft in dat jaar 
tot een aanvullende afwaardering geleid. 

Standpunt Belastingdienst

De inspecteur heeft de afwaardering van 
belastingplichtige in 2014 gecorrigeerd. De 
inspecteur is van mening dat vanaf boekjaar 
2014 sprake moet zijn van een duurzame 
waardedaling om te kunnen afwaarderen en 
dat hiervan geen sprake is. De waarde van 
onroerende zaken in algemene zin was ten 
tijde van het indienen van de aangifte Vpb
2014 aan het stijgen, aldus inspecteur en 
daarmee was een duurzame waardedaling 
onvoldoende aangetoond. 

Uitspraak rechtbank

De rechtbank stelt belastingplichtige in het 
gelijk. Voor het begrip “duurzame 
waardedaling” is volgens de rechtbank 
binnen VSO-2 uitsluitend het verschil tussen 
de WOZ-waarde per einde boekjaar (feitelijk 
de direct aansluitende peildatum 1 januari) 
en de WOZ-waarde welke voor de 
openingsbalans is gehanteerd relevant. Dat 
de WOZ-waarde ten tijde van de indienen 
van de aangifte Vpb weer stijgende was, is 
volgens de rechtbank niet relevant. Bij de 
beslissing van de rechtbank speelde mee, 
dat VSO-2 een sluitend systeem kent van 
afwaarderingen en de daarna toe te passen 
opwaarderingen. 

De Belastingdienst heeft inmiddels laten 
weten in hoger beroep te gaan tegen deze 
uitspraak. 

Belang voor de praktijk

Deze rechtbankuitspraak is allereerst van 
belang voor corporaties die nog 
vergelijkbare discussies met de 
Belastingdienst hebben lopen over nog 
openstaande oudere jaren. 

De uitspraak maakt ook helder dat een 
stijging van de markt als geheel de 
afwaardering van specifieke complexen met 
een lagere WOZ-waarde niet in de weg hoeft 
te staan. 

De uitspraak kan tevens relevant zijn bij 
fiscale afwaarderingen van huurwoningen 
voorafgaand aan sloop. De tekst van VSO-2 
lijkt ruimte te geven om in de jaren 
voorafgaand aan de sloop een fiscale 
afwaardering in aanmerking te nemen naar 
(70% van) de lagere WOZ-waarde. De 
Belastingdienst lijkt vooralsnog overigens 
van mening te zijn dat deze VSO-2 bepaling 
in dat geval niet van toepassing is.  
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Loonheffingen

Besluit noodmaatregelen coronacrisis (3 maart 2021)

Reiskostenvergoeding

In januari 2021 had het kabinet 
aangekondigd dat de maatregel voor de 
onbelaste vaste reiskostenvergoeding werd 
verlengd tot 1 april 2021 en dat het kabinet 
tijdig terug zou komen op de situatie vanaf 
1 april 2021. Het kabinet heeft in dat kader 
besloten deze maatregel te verlengen tot 1 
juli 2021.

Had een werknemer voor 13 maart 2020 
reeds recht op een vaste 
reiskostenvergoeding, dan mag deze vaste 
kostenvergoeding dus ongewijzigd worden 
voorgezet tot 1 juli 2021. Aan het 
gewijzigde reispatroon als gevolg van 
corona en het thuiswerken hoeven dan geen 
(fiscale) gevolgen te worden verbonden. 

Zie verder ook de Kamervragen en 
antwoorden over de reiskostenvergoeding.

Vergoeding thuiswerken

Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief hebben 
vermeld, ziet het kabinet ook dat het 
thuiswerken mogelijk een structureel 
karakter zal krijgen. Het kabinet zal daarom 
samen met sociale partners en 
maatschappelijke organisaties onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om aanvullende 
regelingen te treffen die werkgevers in staat 
stellen kosten van thuiswerken onbelast te 
kunnen vergoeden.

In het document met waarin Kamervragen 
en antwoorden over de 
reiskostenvergoeding is hierover nog het 
volgende opgemerkt:

“Het kabinet onderzoekt daarom momenteel 
de mogelijkheden van een aanvullende 
regeling waarbinnen het voor de werkgever 
mogelijk wordt om onbelast ook 
thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu 
nog geen gerichte vrijstelling geldt. 
Deze regeling zou een aanvulling zijn op de 
reeds bestaande mogelijkheden om 
specifieke thuiswerkkosten, zijnde Arbo 
voorzieningen en ICT-middelen, onbelast te 
vergoeden. Een eventuele aanvullende 
regeling die ook na de coronacrisis 
doorwerkt moet uitvoerbaar zijn en moet 
daarnaast ook budgettair gedekt worden in 
het lastenkader. 

Deze aanvullende regeling zal naar 
verwachting niet voor het einde van het jaar 
kunnen worden ingevoerd. 

Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte 
(werkkostenregeling) tijdelijk verruimd. 
Werkgevers kunnen deze (verruiming van 
de) vrije ruimte ook benutten om 
thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.”

Met andere woorden, in 2021 valt 
waarschijnlijk niets te verwachten als het 
gaat om een aanvullende onbelaste 
thuiswerkvergoeding in de vorm van een 
gerichte vrijstelling onder de 
werkkostenregeling. 

Dit betekent onder andere dat de 
thuiswerkvergoeding van netto € 2 per dag 
uit de cao Woondiensten in de vrije ruimte 
van de werkkostenregeling valt (tenzij deze 
wordt gebruteerd).

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/03/24/antwoorden-kamervragen-over-verlengen-onbelaste-vaste-reiskostenvergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/03/24/antwoorden-kamervragen-over-verlengen-onbelaste-vaste-reiskostenvergoeding
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Loonheffingen

Thuiswerkvergoeding (cao Woondiensten 2021) (1)

Thuiswerkvergoeding van (ten minste) € 
2 netto per dag (minimumkarakter):

• van 1 maart tot en met 31 december 
2021;

• alleen op thuiswerkdagen (niet naar rato 
van de uren);

• geen reiskostenvergoeding op de 
thuiswerkdagen, omdat de werknemer 
dan de thuiswerkvergoeding ontvangt;

• indien op de thuiswerkdag even naar 
kantoor dan geen thuiswerkvergoeding 
indien de werknemer een 
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
ontvangt

• indien op thuiswerkdagen naar een 
zakelijke afspraak dan combi 
thuiswerkvergoeding en 
reiskostenvergoeding zakelijke reis.

NB. deze thuiswerkvergoeding is gebaseerd 
op het onderzoek van het NIBUD, waaruit 
blijkt dat thuiswerken circa € 2 per dag aan 
extra kosten met zich meebrengt. Deze 
kosten zien op: 

• elektriciteitsverbruik

• waterverbruik

• gasverbruik

• koffie/thee (6 kopjes per werkdag)

• wc-papier

• afschrijving van bureau en stoel.

In dit kostenoverzicht zitten dus niet de 
kosten voor bijvoorbeeld een 

internetabonnement waardoor het vanwege 
het minimumkarakter van deze cao-bepaling 
niet zuiver wordt geacht om in plaats van de 
thuiswerkvergoeding louter een 
internetvergoeding te betalen. 

Aanvullende vergoedingen

Naast de thuiswerkvergoeding uit de cao 
Woondiensten (minimumkarakter) kunt u 
als werkgever desgewenst ook andere 
voorzieningen netto vergoeden, verstrekken 
of ter beschikking stellen, zonder dat deze 
voorzieningen ten laste komen van de vrije 
ruimte onder de werkkostenregeling. 

Het gaat hierbij om de toepassing van de 
gerichte vrijstellingen onder de 
werkkostenregeling die zien op:

• noodzakelijke gereedschappen, 
computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke 
apparatuur inclusief bijbehorend 
datatransport (internet);

• arbo-voorzieningen.

Elk van deze gerichte vrijstellingen kent 
weer zijn eigen voorwaarden voor de 
toepassing daarvan. Denkt u na over een 
(structurele) thuiswerkregeling waarin ook 
dergelijke vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen in terugkomen, 
vergeet dan niet de fiscaliteit hierin te 
betrekken. Wij denken hierover graag met u 
mee.

* Zie vervolg pagina 8

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/thuiswerken-kost-e-2-per-dag/
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Loonheffingen

Thuiswerkvergoeding (cao Woondiensten 2021) (2)

In een kamerbrief van 9 april jl. heeft de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de voortgang op het 
gebied van sociaal-medisch herbeoordelen. 

Vastgesteld is dat er een (toenemende) 
mismatch bestaat tussen de vraag naar 
sociaal-medische herbeoordelingen en het 
aantal beschikbare verzekeringsartsen. Deze 
mismatch betekent dat het UWV de 
komende jaren vrijwel geen professionele 
WIA-herbeoordelingen kan verrichten en dat 
de voorraad WIA-herbeoordelingen zal 
oplopen tot ongeveer 150.000 mensen in 
2027 (nu ongeveer 37.000). Dit heeft tot 
gevolg dat het voor uitkeringsgerechtigden 
onbekend is of zij de dienstverlening én 
uitkering krijgen die past bij hun situatie. 
Omdat u gedurende (maximaal) 10 jaar 
financieel verantwoordelijk bent voor uw 
(ex)medewerkers die een WGA-uitkering 
ontvangen heeft u een direct belang bij een 
adequate herbeoordeling. In dit kader 
adviseren wij u om actief de toerekenbare 
uitkeringsgerechtigden te volgen om te 
voorkomen dat een herbeoordeling niet 
tijdig wordt uitgevoerd en u daardoor 
mogelijk onnodig lang dan wel tot een te 
hoog bedrag de uitkeringslasten blijft 
betalen.

Vanwege de (toenemende) mismatch 
hebben het UWV, Nederlandse Vereniging 
voor Verzekerings-geneeskunde (NVVG) en 

het ministerie van SZW belangrijke 
afspraken gemaakt om de achterstanden en 
de groeiende vraag naar sociaal-medische 
beoordelingen op te kunnen vangen, zodat 
een scenario zoals nu is voorzien voor 2027, 
wordt voorkomen.

Deze afspraken zien er onder andere op dat 
het UWV een nieuwe werkwijze gaat 
toepassen om meer mensen beter te 
kunnen begeleiden en beoordelen. Een 
onderdeel van deze werkwijze ziet op de 
gerichtere inzet van de verzekeringsarts om, 
met name, meerwaarde te bieden in het 
eerste jaar van de Ziektewet en daarmee bij 
te dragen aan de terugkeer van werknemers 
op de arbeidsmarkt. Ook wordt gezocht naar 
wijzigingen in wet- en regelgeving. De 
besluitvorming hierover is aan het volgende 
kabinet.

Wilt u meer weten over het tijdig aanvragen 
van herbeoordelingen of het inrichten van 
een adequaat preventie- en verzuimbeleid? 
Aarzel dan niet om rechtstreeks contact op 
te nemen met uw eigen contactpersoon van 
Deloitte of met een van onze SV specialisten 
van Deloitte: Jolanda Jansen 
(jjansen@deloitte.nl) of Lyanne Dekker 
(ldekker@deloitte.nl). 

mailto:jjansen@deloitte.nl
mailto:ldekker@deloitte.nl
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Loonheffingen

Controle Inspectie op arbeidsomstandigheden in relatie tot COVID (1)

In onze vorige nieuwsbrief hebben we 
aandacht besteed aan de uitbreiding van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) 
met artikel 3.2a. 

Het nieuwe artikel 3.2a Arbobesluit legt de 
basis voor de verplichting van de werkgever 
voor het nemen van maatregelen of het 
treffen van voorzieningen op de 
arbeidsplaats, waaronder mede begrepen de 
thuiswerkplek, om de kans op besmetting 
van COVID-19 voor werknemers, 
zelfstandigen, vrijwilligers en meewerkende 
werkgevers te voorkomen of te beperken.  

Tot de noodzakelijk te nemen maatregelen 
en voorzieningen, die door zowel de 
werkgever als de werknemer in acht moeten 
worden genomen, gelden in elk geval:

• het in acht nemen van voldoende 
hygiënische voorzieningen;

• het geven van doeltreffende voorlichting 
en onderricht aan werknemers over de 
bestrijding van Covid-19 op de 
arbeidsplaats; en

• het houden van adequaat toezicht op de 
naleving van de in het artikel bedoelde 
noodzakelijke maatregelen en 
voorzieningen.

Volledigheidshalve merken wij op dat het 
nieuwe artikel 3.2a van het Arbobesluit nog 
steeds van kracht is. Het is echter nog 
onbekend tot wanneer het artikel  van 
kracht is.  

De Inspectie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) ziet toe op naleving 
van de Arboregels. In de praktijk zien we 
dat de Inspectie controles uitvoert om te 
beoordelen of wordt voldaan aan de 
verplichting tot het nemen van maatregelen 
of treffen van voorzieningen, specifiek 
gericht op de thuiswerkplek. De Inspectie 
van SZW houdt toezicht op de naleving van 
onder andere het nieuwe artikel in het 
Arbobesluit. 

De Inspectie SZW heeft bij het houden van 
toezicht toegang tot alle arbeidsplaatsen, 
waaronder de arbeidsplaatsen bij woningen. 
Dit betekent dat de Inspectie SZW bij een 
werknemer langs mag gaan om te 
controleren of de werknemer over een 
gezonde en veilige thuiswerkplek beschikt. 
Bij het binnentreden van woningen gelden 
de voorschriften die zijn neergelegd in de 
Algemene wet op het binnentreden (Awbi).

Op grond van de Awbi moet de 
toezichthouder zich altijd vooraf legitimeren 
en het doel van het binnentreden aangeven. 
Daarnaast kijkt de Inspectie SZW onder 
meer of COVID-19 is opgenomen in de 
risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E), of 
er op de (thuis)werkplek maatregelen zijn 
genomen en of er aandacht is besteed aan 
de psychosociale arbeidsbelasting. 

* Zie vervolg pagina 10
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Loonheffingen

Controle Inspectie op arbeidsomstandigheden in relatie tot COVID (2)

De Inspectie SZW zal handhavend optreden 
indien de arbeidsomstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Niet naleving van onder 
andere het nieuwe artikel in het Arbobesluit 
kan onder meer leiden tot een 
waarschuwing, een eis tot naleving, 
stillegging van het werk en een bestuurlijke 
boete. De hoogte van de boete kan oplopen 
tot €4.500, dit normbedrag geldt voor 
werkgevers met 500 of meer werknemers. 
Voor kleinere bedrijven of instellingen wordt 
dit bedrag gecorrigeerd. Zo betaal je bij 40 
t/m 99 werknemers 50% van het 
normbedrag.

Het is niet alleen in het belang van de 
veiligheid en gezondheid van uw 
werknemers om aandacht te besteden aan 
de Arbo-verplichtingen maar een gericht en 
doeltreffend arbobeleid bespaart u ook 
aanzienlijke kosten doordat het 
ziekteverzuim lager is, u meer tevreden 
medewerkers heeft en u optimaal gebruik 
kunt maken van de fiscale regelingen. Wilt u 
weten wat u kunt doen in het kader van een 
veilige en gezonde werkplek en hoe u 
hieraan aandacht kunt besteden in uw 
arbobeleid? Neem dan gerust contact op 
met: Jolanda Jansen (jjansen@deloitte.nl) of 
Lyanne Dekker (ldekker@deloitte.nl).

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

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over toepassing herzieningsregeling 
op vergeten aftrek van voorbelasting

Op 26 maart 2021 heeft de Hoge Raad 
prejudiciële vragen gesteld aan het 
Europese Hof van Justitie (hierna: ‘HvJ’) 
over de Nederlandse btw-herzieningsregels. 

De Hoge Raad verzoekt het HvJ antwoord te 
geven op de vraag of het mogelijk is om btw 
die abusievelijk niet tijdig in aftrek is 
gebracht, alsnog in aftrek kan worden 
gebracht in geval van een latere eerste (met 
btw belaste) ingebruikneming. Verder wil de 
Hoge Raad weten of daarbij van belang is 
dat geen fraude of misbruik van recht in het 
spel is en geen nadelige gevolgen voor de 
schatkist zijn vastgesteld. 

Feiten

Bij de aanschaf in 2006 van tien percelen 
grond op een vakantiepark is aan 
belanghebbende btw in rekening gebracht. 
Deze btw was voor hem aftrekbaar vanwege 
zijn voornemen om de percelen belast met 
btw te gebruiken. Belanghebbende heeft 
echter verzuimd om de in rekening 
gebrachte btw in aftrek te brengen. Het 
beoogde belaste gebruik, het bouwen van 
stacaravans op de percelen voor de 
verkoop, is uiteindelijk vanwege 
economische omstandigheden niet van de 
grond gekomen. In 2013 heeft 
belanghebbende twee van de tien percelen 
belast met btw terug verkocht en geleverd 
aan de verkoper. Belanghebbende voldoet 
de ter zake van deze levering in rekening 
gebrachte btw niet omdat hij van mening is 
dat hij deze btw mag verrekenen met de 
btw die hij in 2006 ten onrechte niet in 
aftrek heeft gebracht. 

Uitspraak gerechtshof

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft 
belanghebbende in het gelijk gesteld. Het 
Hof heeft daartoe overwogen dat het 

herzieningssysteem in de Nederlandse Wet 
en de Btw-richtlijn de ruimte biedt voor de 
door belanghebbende beoogde herziening 
van zijn niet-aftrek. 

In cassatie voert de staatssecretaris van 
Financiën aan dat het aftrekrecht 
onmiddellijk moet worden uitgeoefend en 
dat de aftrek niet alsnog later kan 
plaatsvinden in het kader van de 
herzieningsregeling. Die regeling is volgens 
hem niet bedoeld als een soort 
‘spijtoptantenregeling’. 

Prejudiciële vragen Hoge Raad

De Hoge Raad komt op basis van de 
jurisprudentie van het HvJ tot het oordeel 
dat zowel goede argumenten voor als goede 
argumenten tegen het standpunt van 
belanghebbende kunnen worden ingebracht 
en besluit, in navolging van het advies van 
Advocaat-Generaal Ettema, prejudiciële 
vragen te stellen aan het HvJ. Het antwoord 
op de onderhavige vraag zal dus van het 
HvJ moeten komen. 

Gevolgen voor de praktijk 

Als het HvJ het standpunt van 
belanghebbende deelt, zal dat in de praktijk 
betekenen dat woningcorporaties die 
verzuimd hebben om btw in aftrek te 
brengen op ingekochte goederen en 
diensten, alsnog een mogelijkheid verkrijgen 
om deze btw in ieder geval te verrekenen 
met de in het kader van het latere gebruik 
van die goederen en diensten verschuldigde 
btw. Daarbij geldt overigens geen termijn. 

Overigens zou een dergelijk oordeel van het 
HvJ ook tot gevolg hebben dat indien ten 
onrechte btw in aftrek is gebracht, deze btw 
bij latere ingebruikname door de 
Belastingdienst kan worden gecorrigeerd. 
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Overige belastingen - verhuurderheffing

Verhuurderheffing – actuele ontwikkelingen

Compensatie huurbevriezing

Zoals bekend heeft het kabinet besloten om 
naar aanleiding van een motie uit de 
Tweede Kamer de huurprijzen in de sociale 
huursector voor dit jaar te bevriezen.

Demissionair minister Ollongren heeft laten 
weten dat woningcorporaties voor de 
negatieve financiële effecten hiervan 
structureel worden gecompenseerd via een 
tariefsverlaging van de verhuurderheffing.

Tot op heden (medio april 2021) is het 
nieuwe tarief van de verhuurderheffing 
helaas nog niet bekend. 

RVV verduurzaming

Vanaf 1 juli 2021 kan de 
heffingsvermindering verduurzaming worden 
aangevraagd. Het te ontvangen bedrag aan 
heffingsvermindering per woning varieert 
van € 3.000 - € 10.000, afhankelijk van de 
labelsprong. 

Ook al voor 1 juli 2021 gestarte 
verduurzamingsprojecten kunnen onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor 
deze heffingsvermindering. Het is in dat 
geval van belang dat de fysieke 
werkzaamheden van het 
verduurzamingsproject niet vóór 
1 juli 2020 zijn gestart en de opname van 
de huurwoningen door de EP-adviseur is 
gedaan voor de start van de 
werkzaamheden. Zie ook: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/rvv/rvv-verduurzaming-
2021/veelgestelde-vragen-voorwaarden

Hoewel de wet uitgaat van start fysieke 
werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 vallen 
eerdere projecten buiten de boot, omdat het 
label bij de aanmelding te oud is 
(van vóór 1 juli 2020).

Scenario’s toekomst verhuurderheffing

Veel politieke partijen hadden in hun 
verkiezingsprogramma’s bij de afgelopen 
verkiezingen het voornemen opgenomen om 
de verhuurderheffing te wijzigen of af te 
schaffen.

Het Ministerie van BZK heeft recent twee 
scenario’s geschetst om de financiële 
knelpunten van de corporatiesector te 
beperken, waardoor investeringen kunnen 
doorgaan. In beide scenario’s speelt de 
verhuurderheffing een rol. 

Het eerste scenario richt zich op verlaging 
van de lasten van corporaties. In dit 
scenario wordt de verhuurderheffing 
gehalveerd. Er zou dan jaarlijks ca. € 1 mrd. 
(bruto) aan verhuurderheffing worden 
afgedragen. Hier tegenover zou dan een 
regiogerichte ondersteuning komen van ca. 
€ 750 mln. per jaar, die mogelijk de vorm 
krijgt van een nieuwe heffingsvermindering. 
Voorts is de gedachte om de jaarlijks te 
betalen verhuurderheffing te stabiliseren, 
door bij mutatie van de WOZ-waarden het 
tarief van de verhuurderheffing mee te laten 
bewegen. Dit geeft corporaties meer 
zekerheid over de uitgaande kasstroom.

Het tweede scenario zoekt de oplossing in 
het verhogen van de opbrengsten van 
corporaties. Binnen dit scenario blijft de 
verhuurderheffing volledig in stand. De 
enige wijziging die wordt geschetst is de 
stabilisatie van de jaarlijkse opbrengsten 
zoals hiervoor omschreven. 

BZK benoemt geen voorkeursscenario en 
legt het maken van keuzes op dit terrein bij 
het nieuwe kabinet.   

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rvv/rvv-verduurzaming-2021/veelgestelde-vragen-voorwaarden
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Overig - ANBI

Het ANBI standaardformulier – enkele praktische aandachtspunten (1)

In onze nieuwsbrief van november 2020 zijn 
wij ingegaan op de strengere publicatieplicht 
voor algemeen nut beogende instellingen 
(‘ANBI’s’). In deze nieuwsbrief gaan wij 
uitgebreider in op de praktische uitvoering 
van deze publicatieplicht en de recent 
hiervoor gepubliceerde 
standaardformulieren.

Publicatieplicht t/m 2020

ANBI’s hebben sinds 2014 een openbare 
publicatieplicht: gegevens over de ANBI 
moeten op elektronische wijze via het 
internet openbaar worden gemaakt. 

Op basis van de afspraken tussen Aedes en 
de Belastingdienst over de ANBI-
groepsbeschikking was het tot en met 2020 
voldoende dat Aedes de Belastingdienst 
voorzag van de websites van de corporaties 
uit de groepsbeschikking. Op deze websites 
zijn de relevante gegevens ook al op basis 
van niet-fiscale regelgeving te vinden.

Publicatieplicht vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat grote ANBI’s
verplicht gebruik moeten maken van de 
standaardformulieren van de 
Belastingdienst. 

Grote ANBI’s zijn:

- ANBI’s die actief geld of goederen werven 
onder derden (fondswervende
instellingen) waarvan de baten in het 
betreffende boekjaar meer dan € 50.000 
bedragen; of

- Niet-fondsenwervende ANBI’s als de 
lasten in het betreffende boekjaar meer 
dan € 100.000 bedragen.

Gezien bovenstaande voorwaarden 
verwachten wij dat alle woningcorporaties in 
de praktijk als grote ANBI kwalificeren. Uit 
navraag bij de Belastingdienst blijkt dat de 
eerdere praktische afspraak tussen Aedes 
en de Belastingdienst over de 
publicatieplicht hiermee is vervallen en dat 
corporaties die als ‘grote ANBI’ kwalificeren 
vanaf nu verplicht van het formulier gebruik 
moeten maken.

De Belastingdienst raadt kleine ANBI’s
overigens ook aan om gebruik te maken van 
de standaardformulieren.

Standaardformulier – praktische 
aandachtspunten

Voor ANBI’s op het gebied van de 
volkshuisvesting is een specifiek 
standaardformulier online geplaatst. 

De staat van baten en lasten in dit formulier 
heeft de Belastingdienst ontwikkeld op basis 
van het format dat woningcorporaties al 
vaak zouden gebruiken voor hun 
jaarrekening.

Omdat andere onderdelen niet helemaal aan 
lijken te sluiten bij de praktijk van 
woningcorporaties, hebben wij ook enkele 
praktische vragen over het invullen van het 
standaardformulier aan de Belastingdienst 
voorgelegd.

Op basis van de ontvangen informatie 
hebben wij op de volgende pagina een korte 
invulinstructie voor het formulier 
opgenomen.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/standaardformulier-publicatieplicht-volkshuisvesting
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Overig - ANBI

Het ANBI standaardformulier – enkele praktische aandachtspunten (2)

Statutair bestuur van de instelling

Hier kan worden volstaan met het opnemen 
van de statutaire bestuurder(s). Een 
onderscheid in de functies van voorzitter, 
penningmeester en secretaris hoeft niet te 
worden gemaakt, aangezien toegelaten 
instellingen in de zin van de Woningwet 
deze functies niet kennen.

Doelstelling 

De doelstelling van een woningcorporatie is 
opgenomen in de statuten. In dit onderdeel 
van het formulier dient de statutaire 
doelstelling te worden opgenomen.

Hoofdlijnen beleidsplan 

Voor het beleidsplan kan worden volstaan 
met het opnemen van de URL met de link 
naar de jaarrekening c.q. het jaarverslag bij 
de laatste vraag. Het is wel van belang om 
vast te stellen dat de informatie gevraagd in 
de drie voorafgaande vragen in de 
jaarrekening c.q. het jaarverslag is 
opgenomen, anders dienen deze vragen 
alsnog inhoudelijk te worden beantwoord.

Beloningsbeleid

Voor het statutair bestuur kan als 
beloningsbeleid worden verwezen naar de 
WNT. 

Als beleidsbepalend orgaan van de 
corporatie geldt in dit kader de RvC. Als 
beloningsbeleid van de RvC kan worden 
verwezen naar de bezoldigingsnormen van 
de VTW.

Voor het personeel kan worden verwezen 
naar de CAO Woondiensten.
Hierbij zijn wij er uiteraard vanuit gegaan 
dat de deze normen op de corporatie van 
toepassing zijn en dat de corporatie zich aan 
deze normen houdt. 

Activiteitenverslag

Voor het activiteitenverslag kan worden 
volstaan met het opnemen van de URL met 
de link naar de jaarrekening c.q. het 
volkshuisvestelijk verslag bij de laatste 
vraag. Het is wel van belang om vast te 
stellen dat de informatie gevraagd in de 
voorafgaande vraag in de jaarrekening c.q. 
het volkshuisvestelijk verslag is opgenomen, 
anders dient deze vraag alsnog inhoudelijk 
te worden beantwoord.

Balans en staat van baten en lasten

Bij het invullen van de balans en de staat 
van baten en lasten dienen de gegevens uit 
de jaarrekening overgenomen te worden. Uit 
de praktijk blijkt dat de invulvelden soms te 
klein zijn om de bedragen op hele euro’s te 
vermelden. In dat geval kan worden 
afgerond op duizendtallen met een 
opmerking hierover in het onderdeel 
‘toelichting’. Bij beide onderdelen kan voorts 
een URL worden opgenomen die verwijst 
naar de plaats op de website van de ANBI 
waar de jaarrekening te vinden is bij het 
onderdeel ‘toelichting’ en bij het laatste 
onderdeel op de laatste pagina.

Volledigheidshalve merken we op dat de 
voorgaande invulinstructie is gebaseerd op 
de ons beschikbare kennis en informatie per 
april 2021. Met eventuele latere 
ontwikkelingen is derhalve geen rekening 
gehouden. 

Gezien het mogelijke belang van het behoud 
van de ANBI-status (zie de volgende pagina) 
geven wij u in overweging om het ingevulde 
formulier te laten beoordelen door uw 
adviseur voor plaatsing op de eigen website.    
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Overig - ANBI

Het ANBI standaardformulier – enkele praktische aandachtspunten (3)

Deadline publiceren

Binnen 6 maanden na het einde van het 
boekjaar moet een ANBI aan haar 
publicatieverplichting hebben voldaan. Dit 
houdt in dat ANBI’s met een boekjaar dat 
eindigt op 31 december vóór 1 juli van het 
daaropvolgende jaar de cijfers over het 
afgelopen boekjaar moeten hebben 
gepubliceerd. 

De cijfer over 2020 (bij een boekjaar tot en 
met 31 december 2020) moeten dus vóór 
1 juli 2021 zijn gepubliceerd via plaatsing 
van het ingevulde formulier op de website.

Voordelen ANBI-status

Ook al geldt voor ANBI’s per 1 januari 2021 
een strengere publicatieplicht, de ANBI-
status brengt ook (fiscale) voordelen met 
zich. 

Zo is de ANBI-status een van de 
voorwaarden voor het toepassen van de 
vrijstelling van overdrachtsbelasting bij 
taakoverdrachten. De overdragende 
corporatie dient de ANBI-status te hebben 
op het moment van overdracht. De 
overnemende corporatie dient op dat 
moment ook de ANBI-status te hebben en 
bovendien nog drie jaar lang na de 
overdracht. 

Daarnaast kan de ANBI-status discussies 
over schenkbelasting voorkomen en geeft de 
ANBI-status de mogelijkheid om de 
vrijwilligersregeling voor de loonbelasting 
toe te passen. 

Wij hebben ook begrepen dat ANBI’s korting 
op software licenties kunnen krijgen.
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Nog ruim €123 miljoen over voor het aardgasvrij maken van 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 subsidiebudget van €194,3 
miljoen beschikbaar gesteld voor deze 
regeling. Bijna een jaar na invoering is er 
nog €123,8 miljoen van dit budget over.

Subsidie wordt verleend voor zowel de 
aansluiting van huurwoningen op een extern 
warmtenet als inpandige aanpassingen van 
de woning. Er is financiële steun 
beschikbaar voor onder andere 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 in zijn geheel geen 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. Er is maar één 
subsidieaanvraag nodig voor huurwoningen 
die in één project door dezelfde 
warmteleverancier zullen worden 
aangesloten op het warmtenet. De focus 
van deze maatregel ligt op de grotere 
projecten. €184,3 miljoen van het totale 

budget is beschikbaar gesteld voor 
aanvragen van €25.000 of meer en alle 
aanvragen voor huurwoningen die al op een 
warmtenet zijn aangesloten.

Actuele cijfers

Inmiddels zijn er 122 aanvragen gedaan 
waarvan er 101 zijn verstrekt. Uit deze 
cijfers blijkt dat meer dan 80% van de 
aanvragen succesvol is. Met de 101 
verstrekte subsidies is een bedrag van 
€59,9 miljoen gemoeid. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per huurwoning kunt u maximaal €5.000 
subsidie krijgen. 30% van de aansluitkosten 
van een woning op het warmtenet, tot een 
maximum van €3.800 per woning, kan 
worden gesubsidieerd. De SAH vergoedt 
verder 40% van de 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 zult dan alleen 
subsidie voor de inpandige aanpassingen 
ontvangen.

Treed gerust in contact wanneer u als 
woningcorporatie benieuwd bent naar de 
mogelijkheden van deze regeling voor uw 
organisatie. Onze experts zoeken graag voor 
u uit of u aan de voorwaarden voldoet en 
kunnen u helpen bij de aanvraagprocedure.

Overige maateregelen



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 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?

Btw in de praktijk Mei / oktober 2021 (uitnodiging voor mei volgt op 
korte termijn!)

Aangifte verhuurderheffing Juni / september 2021 (uitnodiging voor juni 
volgt op korte termijn!)

Prinsjesdag September 2021

Aangifte vennootschapsbelasting September 2021

Loonheffingen in de praktijk Oktober 2021

Btw en overdrachtsbelasting bij 
projectontwikkeling

Nader te bepalen

Wet Ketenaansprakelijkheid Nader te bepalen

Masterclass btw November 2021

mailto:STimmermans@deloitte.nl
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Verhuurderheffing In Kaart

Door onze slimme oplossing - Verhuurderheffing In Kaart - toe te passen, krijgt u de
verhuurderheffing onder controle. De oplossing maakt gebruik van dashboarding en
robotics, waardoor u overzicht krijgt, minder tijd hoeft te besteden aan het opmaken
van de aangifte en onder aan de streep een onderbouwd bedrag aan heffing betaalt.

Verhuurderheffing In Kaart bestaat uit een database, een dashboard en robot
VIK*. De database vormt het hart van de oplossing. Binnen de database worden de
gegevens getransformeerd en worden regels toegepast voor de verhuurderheffing.
O.a. wordt uw eigen activa administratie gecontroleerd met de WOZ administratie
van de gemeenten en andersom, waarbij alle resultaten worden gevisualiseerd in het
dashboard.

Na afloop van de uitgevoerde controles blijven objecten over. Robot VIK ondersteunt
u door overgebleven objecten te verifiëren via het Rijksmonumentenregister en toont
u binnen Google Maps waar het object gelegen is. Op basis van uw keuze wordt het
object wel of niet meegenomen in de aangifte – uw redenering wordt vastgelegd in
de database zodat dit u volgende jaren tijd bespaart.

Proces

Database & 
transformatie

Dashboard 
& robotics

Resultaten & 
aangifte

Een klein Deloitte team ondersteunt u om uw huidige gegevens in te laden. Tijdens dit
proces vindt ook data transformatie en dashboard configuratie plaats waarbij
voorbereidend werk vereist is.

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

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

Aanpak

Klein team

3-4 dagen

Virtueel / op locatie

Product in 2021:      ca. € 9.900

In het kort

*UiPath robot licentie dient beschikbaar te zijn
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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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